
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
možná jste si všimli, že ve městě začalo, nebo začí-
ná několik nejen stavebních akcí, které, jak pevně 
doufám, pomohou udělat naše město ještě krás-
nějším, turistům přitažlivějším a  občanům města 
pro život přívětivějším.
Po  spuštění nových webových stránek města se 
v  ulicích objevily panely naučné stezky pojmeno-
vané Od  Holuba k  Malichovi. Provede nás historií 
i  současností, kulturou i  sportem, uměním i  příro-
dou. Na  náměstí byla odhalena plastika Republika 
od Františka Juračky. Svému účelu začal sloužit vý-
tah v budově U Kapličky, kde slouží nejen klientům 
pediatrie, plicního oddělení a  dalším službám, ale 
i obyvatelům přilehlého objektu. Začala druhá etapa 
revitalizace Sokolského parku, při které dojde mimo 
jiné k vybudování nádrže na dešťovou vodu svádě-
nou z okolních střech, která bude následně využita 
pro zalévání parku. V městském parku je pak insta-
lováno nové osvětlení, aby zde byly v druhém polo-
letí vybudovány mlatové cesty. Ulice Smetanova zís-
kává nový kabát a stejně tak se rozbíhají další práce 
po městě spojené nejen s jeho údržbou.
Stejně tak, jako se rozbíhá stavební ruch ve městě, 

se, doufejme, již nadobro rozeběhnou i naše každo-
denní radosti i strasti, které již nebudou omezovány 
různými nařízeními. Současná úzkost, kterou s  ko-
ronavirovou pandemií prožíváme, ať si to přiznáme 
nebo ne, by nám měla otevřít oči. Abychom v době, 
kdy pandemie skončí – a všichni doufáme, že tomu 
tak bude co nejdříve – z  ní vyvodili širší ponaučení 
a  začali o  to lépe spolupracovat s  lidmi okolo nás. 
A abychom zůstali normální. 
Přeji nám všem, aby měsíc červen byl, pokud možno 
co nejnormálnějším měsícem.

Ondřej Výborný
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Objevte neznámou energii města Holic na 
vlastní oči.

Vydejte se na naučnou stezku Od Holuba 
k Malichovi. Na 4,3 km dlouhé trase si vychut-
nejte klidnou chůzí pestré menu o 9 chodech 
s hravým překvapením pro děti.

Více najdete uvnitř 
nebo na www.holice.eu/t1

Foto: Pavel Poledno

Novinka v ulicích
našeho města
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY
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Zpráva z jednání Rady 
města Holic 26. dubna 2021

Poslední dubnové pondělí se v  zasedací místnosti 
městského úřadu sešla rada města ke  svému pra-
videlnému jednání. Již poněkolikáté vám přinášíme 
výběr toho nejdůležitějšího, co měli radní na progra-
mu.
Na tomto jednání rada projednala zprávu o vyhod-
nocení zimní údržby, zprávu o činnosti odboru život-
ního prostředí a stavebního úřadu. Zabývala se též 
umístěním dvou kamenů zmizelých. Dále schválila 
smlouvu se společností SAFRES Group s. r. o. Česká 
Skalice na  bezplatné testování občanů na  přítom-
nost viru SARS-CoV-2. 2. května proběhl první tes-
tovací den.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 10. května 2021

Rada města začala toto jednání za  přítomnosti zá-
stupců Policie ČR, městské policie a  dobrovolných 
hasičů, kteří předložili jejich zprávy o činnosti a sta-
vu v našem městě. Dále rada vydala svá doporuče-
ní v návrzích změn územního plánu. Pro Mateřskou 
školu Staroholická schválila záměr získání dotace 
na projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání – Šablony III. 
Schváleno bylo také užívání erbu sokolovny na  tis-
kovinách a  propagačních materiálech používaných 
v  rámci činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Holice 
a  příspěvek na  omalovánky pro děti, které vydává 
Český červený kříž.

Veškerá usnesení ze zasedání rady jsou ke stažení 
na webových stránkách města >> www.holice.eu.

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města

V  pondělí 21. června v  18.00 hodin se bude 
konat ve  společenském sále Základní umě-
lecké školy Karla Malicha pravidelné zasedá-
ní Zastupitelstva města Holic. Na  programu 
je projednání výsledků hospodaření města 
za období do 30. dubna 2020 a plán práce Za-
stupitelstva a Rady města na 2. pololetí 2021. 
Srdečně zveme občany na  veřejné jednání 
holických zastupitelů.

Charita nově otevřela 
paliativní ambulanci 
v Holicích

Oblastní charita Pardubice nově otevřela 
ambulanci paliativní medicíny v  Holicích. 
Úlevu pacientům trpícím závažnými cho-
robami nabídne v ordinaci i domácím pro-
středí.
V  ambulanci působí lékař se specializací 
v oboru paliativní medicíny doc. MUDr. Tomáš 
Kučera, Ph.D. a nová holická ordinace je dal-
ším místem, kam se v Pardubickém kraji mo-
hou nemocní se svými obtížemi obrátit. Služ-
ba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
Ambulance paliativní medicíny v areálu holic-
ké Polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 
do 16 hodin. Pokud je zdravotní stav pacien-
ta natolik vážný a  nedovoluje návštěvu pří-
mo ve středisku, lékař a zdravotní sestra jsou 
schopni potřebné vyšetření uskutečnit i v do-
mácím prostředí nemocného. 

Ambulance paliativní medicíny
areál Polikliniky, nám. T. G. Masaryka 29, 
534 01 Holice
ordinace – středa, 10 – 16 hodin,
terénní služba – po dohodě
objednání: Markéta Vašková, 775  296  830, 
vaskova@charitapardubice.cz



Místní poplatek 
za komunální odpad 
a poplatek ze psů

Město Holice upozorňuje občany na  splat-
nost poplatku za  odpady a  poplatku ze psů 
– splatnost poplatku je do 30. června 2021. Při-
pomínáme, že v aktuální vyhlášce o poplatku 
za  odpad je možnost, že správce poplatku 
může při nezaplacení do data splatnosti zvý-
šit poplatek (v  souladu s  § 11 zákona o  míst-
ních poplatcích) až na trojnásobek. Pokud si 
nejste jisti, zda jste poplatek uhradili, je mož-
né provést kontrolu na webu města, kde lze 
pomocí rodného čísla zjistit výši nedoplatku 
za aktuální rok.

>> www.holice.eu/mesto-a-urad/e-sluzby/po-
platky/

Případně se na  stránky do-
stane rychle pomocí QR 
kódu a  vašeho chytrého te-
lefonu. 

Přemístění sběrného 
místa separovaného 
odpadu

Z  křižovatky ulic Bratří Čapků a  Havlíčkova 
bylo přemístěno sběrné místo separovaného 
odpadu do ulice Husova, vedle dětského do-
mova, naproti bývalému Agrostavu. Skleněný 
odpad můžete vynášet do kontejneru v ulici 
Bratří Čapků k panelovému domu č. p. 61.

Nominace na Cenu 
města Holic

Do 10. června 2021 můžete nominovat jednot-
livce i kolektiv na čestné ocenění Cena města 
Holic. Návrhy se předávají písemně se struč-
ným zdůvodněním starostovi města. Došlé 
návrhy projedná Rada města Holic a  Zastu-
pitelstvo města Holic, které rozhodne, komu 
bude Cena města udělena.
Nominace můžete předat osobně, písemně 
nebo e-mailem na vyborny@mestoholice.cz.

Ustálení svozu 
tříděného odpadu

Od 1. června 2021 dojde po zušebním provo-
zu k  ustálení svozu tříděného odpadu (plast 
a papír) takto:

PLAST – čtvrtek
Staroholická → K  Zastávce → Ve  Drahách → 
1. Máje → Hanzlova → Balkán → Vrchlického → 
Šrámková → Puškinova → 5. května → Mírová 
→ Revoluční → 9. května → Vítězná → Nádraž-
ní → Holubova → po křižovatku Tyršova a zpět 
→ Nádražní → Palackého → náměstí T. G. M. → 
Jungmannova → Komenského → U Kapličky → 
Smetanova → Kpt. Jaroše → Pod Parkem → Ro-
veňsko → Smetanova → Vysokomýtská → Neru-
dova → Zahradní → Josefská → Hradecká → Ha-
vlíčkova → Bř. Čapků → Podhráz → Havlíčkova → 
Husova → Pod Homolí → Pospíšilova → Podlesí 
→ po křižovatku Holubova

PLAST – pátek
Od penzionu Skrblík → Dudychova → Zborov-
ská → Družstevní → Budovatelů → Mládežnická 
→ Tylova → Klicperova → Komenského → Pardu-
bická → Sádová → Na Povětrníku → Růžičková 
→ Dukelská → Raškova → Žižkova → Tyršova → 
sídliště Holubova → Muška (Ottmarova, Loh-
nického, Neptalimova, Luční) → Koudelka → 
Nezvalova

PAPÍR – úterý
K  Zastávce → Staroholická → Hanzlova → Ne-
zvalova → Koudelka → 1. Máje → Na  Bělidle 
→ Ve  Drahách → Vrchlického → Zástěrova → 
Šrámkova → Nádražní → Puškinova → Revoluč-
ní → 5. května → 6. května → Vítězná → Mírová 
→ 9. května → Růžičkova → Dukelská → Tyršova 
→ Jiráskova → Žižkova → Holubova → Husova → 
Podlesí → Pod Homolí → Polní → Pospíšilova → 
Ottmarova → Lohniského → Na  Mušce → Ne-
ptalimova → Luční → Hradecká → Palackého → 
náměstí → Bratří Čapků → Šafaříkova → 28. října 
→ Podhráz → Dudychova – od kovošrotu směr 
Podhráz

PAPÍR – středa
Dudychova → Komenského → U  Kapličky → 
Mládežnická → Budovatelů → Zborovská → 
Družstevní → Tylova → Klicperova → Pardubic-
ká → Na Povětrníku → Sadová → Kpt. Jaroše → 
Smetanova → Pod Parkem → Roveňsko → Vyso-
komýtská → Nerudova → Zahradní → Josefská

Odpad bude nadále svážen každý lichý týden.

ÚŘEDNÍ DESKA

3



Informace z odboru 
dopravy
Žádost o  výměnu řidičského průkazu (ŘP) pro-
střednictvím Portálu občana

Dříve realizované kroky v oblasti digitalizace agend 
řidičů, které umožnily použití digitalizovaných fo-
tografií a rozvolnění místní příslušnosti právě v ob-
lasti podávání žádostí o  řidičské průkazy, pokračují 
úpravou informačního systému Centrálního registru 
řidičů (dále jen „ISCRŘ“) týkajícího se elektronického 
podání žádosti o výměnu řidičského průkazu z dů-
vodu uplynutí platnosti. Předmětné změny navazují 
na  dlouhodobé tendence směřující k  postupné di-
gitalizaci veřejné správy, zjednodušení procesních 
a  administrativních úkonů, a  také odlehčení rezer-
vačnímu systému úřadů.

V první fázi tohoto projektu, který by měl být pro ve-
řejnost dostupný od června 2021, se počítá s umož-
něním podání žádosti o  výměnu ŘP v  případě 
uplynutí jeho platnosti nebo blížícího se konce 
platnosti, ne však dříve než 90 dnů před jejím uply-
nutím. Celý tento úkon je bez poplatku. Žadatel si 
bude moci vybrat, zda upřednostní osobní vyřízení 
na  kterémkoliv obecním úřadu obce s  rozšířenou 
působností (ORP), nebo zda zvolí elektronický pro-
ces podání žádosti o  výměnu ŘP prostřednictvím 
Portálu občana.

Při přihlášení na  Portál občana dochází k  ověření 
totožnosti občana rovnocenným způsobem, jako 
v  případě předložení dokladu totožnosti. Žadateli 
bude po ověření všech podmínek k podání žádosti 
zpřístupněna možnost požádat o nový ŘP. Před po-
dáním žádosti bude žadateli zobrazena žádost, v níž 
budou předvyplněny osobní údaje z ISCRŘ. Žadatel 
bude mít možnost zvolit si ORP, na kterém si nový 
řidičský průkaz převezme. Při podání žádosti žada-
tel provede kontrolu předvyplněných údajů a spolu 
s  digitalizovanou fotografií a  digitalizovaným obra-
zem podpisu potvrdí jejich správnost. Pro možné 
elektronické podání bude žadateli zobrazena pouze 
jedna digitalizovaná fotografie vybraná jako nejno-
vější, která je dostupná z  registrů (ISCRŘ, Evidence 
občanských průkazů a  Evidence cestovních dokla-
dů) a digitalizovaný obraz podpisu z poslední žádosti 
o ŘP. Důležitou podmínkou je, že zobrazená fotogra-
fie musí korespondovat s aktuální podobou žadate-
le. Pokud tomu tak nebude a žadatel přesto potvrdí 
aktuálnost fotografie, nemusí mu být na příslušném 
ORP řidičský průkaz vydán. Na tuto skutečnost je ža-
datel při podání žádosti výslovně upozorněn.
Elektronicky podaná žádost o  vydání ŘP přes Por-
tál občana bude doručena na ORP prostřednictvím 
datové schránky žadatele přímo na podatelnu úřa-
du a  zároveň v  elektronické kopii také do  ISCRŘ. 
Po schválení žádosti probíhá obdobný proces zpra-
cování žádosti, jako u stávající listinné podoby žádos-

ti při osobním podání. Nový ŘP bude možné převzít 
ze strany žadatele či jeho zmocněnce na příslušném 
ORP, který si zvolil při podání žádosti, a to buď osob-
ně, nebo osobou zmocněnou na  základě ověřené 
plné moci.

Původní ŘP má povinnost žadatel odevzdat při pře-
vzetí nového ŘP. Pokud z nějakého důvodu nebudou 
splněny podmínky pro vydání nového ŘP, pracovník 
úřadu zaznamená zamítnutí elektronické žádosti, 
a to i s uvedením důvodu pro její zamítnutí. O zamít-
nutí žádosti je žadatel prostřednictvím notifikačního 
kanálu v Portálu občana informován. Notifikace pro-
vádí automaticky ISCRŘ, jejich součástí mohou být 
případné kontaktní údaje pro žadatele, kde může 
zjistit více v  případě zamítnutí jeho žádosti. Důvo-
dy, pro které může být elektronicky podaná žádost 
zamítnuta, jsou následující: změna údajů oproti po-
slednímu ŘP, pozbytí, odnětí či pozastavení řidičské-
ho oprávnění, zadržení řidičského průkazu, zákaz 
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozi-
del, či v případě, že podání žádosti nebylo doručeno 
do datové schránky ORP.

Mgr. Táňa Topičová
vedoucí odboru dopravy

ÚŘEDNÍ DESKA
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Oprava povrchu vozovky 
místní komunikace ulice 
Smetanova v Holicích

Projekt bude realizován za  přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Dotační titul: Podpora rozvoje regio-
nů 2019+.
Řešený úsek délky cca 645 m, celoplošně bude ob-
noven živičný kryt, obnoveny budou nezpevněné 
krajnice, pročištěny podélné příkopy a  vyměněny 
vybrané silniční obruby. Obnoveno bude také vo-
dorovné dopravní značení. Zhotovitel Chládek a Tin-
těra, Pardubice a.s. předpokládá zahájení stavby 7. 
června a dokončení do konce července 2021. 
Stavba se bude realizovat po  polovinách jízdního 
pruhu, tzn. po celou dobu stavby bude jednosměrná 
ulice od Restaurace na Špici směrem ke křižovatce 
I/35. Výjimku bude tvořit pokládka obrusné vrstvy, 
kdy bude na 2 až 3 dny uzavřena celá ulice. 
Občané budou zhotovitelem včas informováni o za-
hájení a  průběhu stavby a  možnosti vjezdu na  své 
pozemky.



SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Do Holic přijedou 
policejní veteráni
Ke  30. výročí vzniku Policie České republiky zaví-
tají do  Holic v  sobotu 19. června účastníci spanilé 
jízdy historických policejních vozidel, kterou po-
řádají Veteráni Policie ČR. Spanilá jízda vyrazí v  8 
hodin z  Králík do  Kostelce nad Orlicí se zastávkou 
právě v našem městě. Historická vozidla a motocy-
kly si můžete prohlédnout v čase od 16.20 do 16.40 
na parkovišti na Náměstí T. G. Masaryka.

Lukáš Peška

POD ČAROU 
Závist
Závist je asi nejrozšířenější lidská vlastnost a podle 
mě jistou formou závisti trpí každý člověk. Tlustý 
závidí hubenému, malý velkému, hloupý chytrému, 
chytrý ještě chytřejšímu, šeredný hezkému, chudý 
bohatému, nemocný zdravému, nešikovný šikov-
nému, a  tak bych mohl pokračovat ještě hodně 
dlouho. 

V  mém okolí se pohyboval člověk, který byl závistí 
doslova posedlý a  ač sám patřil k  těm movitějším, 
neustále někomu něco záviděl. Koupil si nové a cel-
kem drahé auto, jenže za  týden se objevil někdo 
s ještě lepším modelem a zase bylo co závidět. Po-
stavil si dům, ale ouha, na druhém konci města vy-
rostl ještě větší. A zase bylo po náladě. Odstěhoval se 
a nikdo toho nelitoval.

Musím se přiznat, že i já trpím závistí. Auta, domy, pe-
níze, letadla a  mladé manželky nikomu nezávidím. 
S těmi čtyřmi prvně jmenovanými položkami bych si 
asi poradil, s tou pátou si již jistý nejsem. Já závidím 
lidem talent, pracovitost, perfektnost a  některým 
i  trpělivost. Kdybych toto všechno měl, tak to bych 
přestal závidět. Slibuji.

Petr Kačer
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Jak nejlépe poznáte krásy, zajímavosti, historii
i poutavé příběhy našeho města?

Vydejte se na naučnou stezku Od Holuba 
k Malichovi. Přeneste mysl do nitra černého 
kontinentu, virtuálně nahlédněte do zvonice 
kostela, poznejte boje květnového povstání 
či faunu a fl óru městského parku. Kochejte se 
pohledem na architektonické památky jako
i na umění současné. Vaším společníkem 
může být tištěný průvodce, kterého si vyzved-
nete v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. Za 
poznáním se již vydejte sami.

Návštěvníky dychtící po podrobnějších infor-
macích odkáže na každém stanovišti QR kód 
na webové stránky stezky.

Zkrátka – na 4,3 km dlouhé trase si vychutne-
jte klidnou chůzí pestré menu o 9 chodech
s hravým překvapením pro děti. Putování za-
končíte nedaleko místa startu u Základní 
umělecké školy Karla Malicha, k níž dorazíte za 
90 minut. Naučnou stezku nenáročným teré-
nem zvládne návštěvník v každém věku, pěší
i vozíčkář. 

Více na www.holice.eu/t1

Foto: Pavel Poledno
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Ve středu 5. května to bylo na den 76 let od ozbro-
jeného vystoupení obyvatel našeho města proti ně-
mecké okupaci. Holice tehdy blokovaly hlavní silnici 
na Prahu, která tak nemohla být použita k ústupu. 
Také bylo řadě jednotek znemožněno zasahovat pro-
ti Praze, kde se v té době bojovalo.
Památku padlých při holickém květnovém povstání 
uctili a připomněli představitelé města i armády. Vše 

proběhlo díky aktuální situaci v komor-
ní atmosféře. Video z pietní akce může-
te zhlédnout na YouTube kanálu města 
Holic.
Nezapomeneme.

Barbora Štěpánová
foto: Matěj Pivka

Uctění památky padlých 
při holickém povstání



V sobotu 8. května se na ná-
městí T. G. Masaryka konalo 
slavnostní odhalení plastiky 
Republika podle návrhu ho-
lického výtvarníka Františka 
Juračky. Jeho představu pro-
měnil v realitu umělecký kovář 
David Szalay. Dva kmeny lípy 
s větvičkami symbolizují hlavní 
pilíře státu – Čechy s Moravou 
a Slezskem, a Slovensko. V ko-
runě je umístěna jako symbol 
slunce skleněná koule. Kmen 
obtáčí mapa Československé 
republiky v podobě z roku 1918 
a nad ní je vlajka. Záznam akce, 
při níž Klub českých velocipe-
distů Holice představil nový 
prapor, najdete na YouTube 
kanálu Město Holice.

David Szalay:
„Díky trpělivosti a snaze 
Frantových přátel se podařilo 
realizaci, byť se zpožděním, 
prosadit. Je vyrobena podle 
našich posledních skic a neměl 
jsem důvod cokoli měnit. Pro 
mě to byla práce, kdy jsem byl 
neustále v myšlenkách s člo-
věkem, kterého jsem měl rád 
a kterého jsem si neskutečně 
vážil.“

Jitka Juračková:
„Děkuji všem, kteří se o reali-
zaci plastiky zasloužili a dou-
fám, že bude ozdobou města. 
Myslím, že by byl František 
spokojen. Autor odvedl preciz-
ní uměleckou kovářskou práci. 
Poděkování patří Lukáši Peško-
vi, který tu hromadu lidí kolem 
realizace díla dal dohromady.“

Záznam z celé online 
události najdete 
na YouTube. 

Lukáš Peška
foto: Luboš Jeníček

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Velocipedisté 
pod novým praporem

Klub českých velocipedistů Holice představil nový 
prapor, a  to v  premiéře při slavnostním odhalení 
plastiky Republika 8. května. „Historický klubový 
prapor se do dnešních dnů nedochoval a jeho podo-
bu známe pouze z fotografií, navíc černobílých. Po-
doba praporu nového přesto vychází právě z těchto 
snímků a  z  tradic klubu,“ řekl jeho místopředseda 
Tomáš Formánek. Prapor, v podobě standarty, vzni-
kl v roce 2020 za přispění města, Tělocvičné jednoty 
Sokol a samotných členů klubu v dílně brněnské fir-
my Alerion. Je sametový s bohatým vyšíváním. Žerď 
zdobí kolo jako symbol cyklistiky a sokol jako symbol, 
že klub je součástí Tělocvičné jednoty Sokol Holice.

Lukáš Peška
foto: Luboš Jeníček

Opravené zvony 
opět visí
Další dva z celkem šesti zvonů v Holicích se dočka-
ly opravy. Po  opravě zvonu Martin v  roce 2019 se 
jedná o umíráček z roku 1930 visící v sanktusníko-
vé věžičce kostela sv. Martina a o blíže nedatovaný 
zvon z věžičky hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny 
Marie. Oba zvony mají nové dubové hlavy, ráhno 
pro lano a železná srdce. U nich je zvolena místo kla-
dívkové pěsti, což je část srdce, která bije do věnce 
zvonu, šetrnější pěst ve tvaru koule. Zavěšení zvo-
nů se neobešlo bez několika oříšků k rozlousknutí, 
zejména u  hřbitovního zvonu. Jednalo se hlavně 
o vedení lana, které nevisí přímo pod zvon, ale je 
vedeno mimo osu přes půdu do vnitřního prostoru 
kaple. Oprava zvonu ze hřbitovní kaple, která patří 
městu, byla součástí její celkové rekonstrukce. Re-
novaci kostelního umíráčku hradila zdejší farnost. 
Oba zvony opravila karvinská firma Zvonotec a její 
pracovník Adam Bogocz je ve čtvrtek 29. dubna 
zavěsil ve spolupráci s holickými zvoníky, kteří se 
snaží o zvony pečovat a zvoněním jim znovu vrátit 
život a jejich poslání.

Lukáš Peška
foto: Luboš Jeníček
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Kalendárium
4. června 1971 (50 let)
Kolem 16. hodiny se spustil velký 
liják s krupobitím, který měl za ná-
sledek zaplavení Starých Holic. 
O dva dny později byla zaplavena 
již celá východní část města. Do-
šlo k zatopení 26 přízemních bytů 
a čtyř podniků, voda místy dosa-
hovala jednoho metru.
5.–8. června 2001 (20 let)
V  Holicích uskutečnily I. školní 
olympijské hry holického regio-
nu za  účasti osmi škol, přes 200 
chlapců a  dívek soutěžilo v  šesti 
olympijských sportech.
6.–7. června 1936 (85 let)
Náboženská obec Československé 
církve husitské v Holicích uspořá-
dala slavnost otevření sboru, který 
byl upraven z bývalé tovární dílny 
f. K. Branda v čp. 15 na náměstí.
8. června 1891 (130 let)
V  Aichetu (Rakousko) se narodil 
Petr Porák, učitel a  ředitel školy, 
osvětový pracovník, veřejný činitel 
a městský kronikář v Holicích. Ze-
mřel 9. listopadu 1964 v Praze.
10. června 1951 (70 let)

Byla otevřena nová hasičská zbroj-
nice v místní části Podlesí.
10.–20. června 1976 (45 let)
Holická dechová hudba poprvé kon-
certovala v Tržici v tehdejší Jugoslá-
vii, kam byla pozvána tamější orga-
nizací motoristů, jež byla družebním 
klubem našeho automotoklubu.
11. června 1961 (60 let)

Začíná Válkova éra. Na  další me-
zinárodní motokros se sjela silná 

mezinárodní konkurence a 30 tisíc 
diváků vidělo dramatický souboj 
našich dvou nejlepších jezdců té 
doby ve tř. 250 ccm. O 12 sekund 
zvítězil Vlastimil Válek před Číž-
kem a  stal se tak prvním držite-
lem naší trofeje. Zahraniční jezdci 
se neprosadili ani v  dalších závo-
dech a  náš Rón zvítězil ve  tř. 350 
ccm a pětistovky vyhrál Dubšík.
13. června 1926 (95 let)

V Holicích se narodil Miroslav Mo-
tyčka, člen Klubu českých velo-
cipedistů Holice a  VCHZ Pardu-
bice, úspěšný silniční závodník, 
redaktor a cyklistický organizační 
pracovník. Je nositelem Medaile 
Města Pardubic. Zemřel 5. ledna 
2015 v Pardubicích.
18. června 1856 (165 let)
V  „Knize cti“ školy ve  Starých 
Holicích zapsal učitel Lejhanec 
pochvalný zápis žáku II. třídy 
Emilu Holubovi: „Vynikající vy-
svědčení z mravů, ze čtení, z kra-
sopsaní, dobropísemností a mluv-
nice i  z  počtů s  ciframi i  z  hlavy 
zwláště dobře a  z  navštěvování 
školy tůze pilně.“
20. června 2016 (5 let)

Zastupitelstvo města schválilo 

udělení titulu Čestný občan Holic 
holickému rodákovi, herci a  reži-
sérovi Václavu Lohniskému.
21. června 1931 (90 let)

Na budově novostavby Opatrovny 
byla odhalena pamětní deska se 
jmény 128 padlých v I. světové vál-
ce. Samotná Opatrovna byla ote-
vřena až 1. listopadu 1931.
24. června–2. července 1866 (155 
let)
Městem procházelo početné ra-
kouské vojsko táhnoucí proti Pru-
sům k  Hradci Králové. Dobový 
pozorovatel spočítal, že zde bylo 
celkem ubytováno 26 generálů, 
176 důstojníků 11 811 vojáků a 1 787 
koní.
27. června 2001 (20 let)

Místní Dům dětí a  mládeže se 
přestěhoval do  svého aktuálního 
působiště. Přechodný azyl, kte-
rý nalezl v  Kulturním domě, byl 
nahrazen uvolněným objektem 
Zvláštní školy v Holubově ulici.
28. června 1931 (90 let)
Bylo založeno Družstvo pro lesní 
hospodaření ve  Vysokém Chvoj-
ně. Zakládajícími členy bylo měs-
to Dašice a dalších 14 obcí. Vysoké 
Chvojno se přihlásilo v  roce 1932 
spolu s městem Holice a šesti dal-
šími obcemi.

HISTORIE
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Zprávy z Gymnázia 
Dr. Emila Holuba
Starostové poslali studenty do terénu
Žáci zeměpisného semináře se v minu-
lých týdnech v  rámci výuky seznámili 
s moderními technologiemi zpracování 
geografických informací. Prostřednic-
tvím mobilních aplikací si vyzkoušeli 
sběr dat v terénu a jejich následné zpracování pomo-
cí technologií GIS (geografické informační systémy).
Po  úspěšném zvládnutí základních postupů kon-
taktovali starosty Holic a Dolních Ředic s nabídkou 
spolupráce při získávání dat pro potřeby městského 
či obecního úřadu. Reakce z obou úřadů byla pozitiv-
ní a velmi vstřícná. V Dolních Ředicích studenti pra-
cují na evidenci dopravního značení včetně návrhů 
na  umístění nových dopravních značek. V  Holicích 
je ve  fázi příprav mapování studní v  majetku měs-
ta, dokumentace pomníků padlých při Holickém 
povstání a  mapování soch a  drobných sakrálních 
památek. U  každého objektu studenti zaměří sou-
řadnice, uloží další potřebné informace a pořídí foto-
dokumentaci. V závěrečné fázi budou získaná data 
vkládat přímo do mapové aplikace GObec (www.go-
bec.cz/holice/). Na první pohled jednoduchý proces 
skrývá řadu dílčích kroků, které jsou zcela v režii stu-
dentů. Mimo jiné bylo třeba komunikovat s vývojáři 
mobilní aplikace Gisella ve  věci licencí pro potřeby 
výuky, zorganizovat společnou online poradu se zá-
stupci městského úřadu, navrhnout vhodné složení 
pracovních týmů, otestovat fungování aplikace včet-
ně zpracování cvičných dat.
Věříme, že propojení teoretické výuky s praxí, po kte-
ré se ve  školství tak často volá, bude pro studenty 
dobrou zkušeností. 

Mgr. Marek Janů, učitel zeměpisu

Úspěchy v soutěžích
Uplynulé měsíce a týdny sice pokračovala epidemio-
logická opatření a  školy zůstávaly na  online výuce 
z domova, přesto si mnoho našich žáků zaslouží po-
děkování a pochvalu, že si i v této nelehké době do-
kázalo najít čas a zapojit se do nejrůznějších soutěží 
a projektů, s kterými bych vás chtěla seznámit. 
Na prvním místě musím jmenovat žáka třídy 6.C Be-
nedikta Mrázka, který v celostátní soutěži Komenský 
a my vyhrál Cenu Pardubického kraje za svou origi-
nální práci na  pomezí filozofie a  náboženství s  ná-
zvem „Co pro mě znamená svoboda aneb v  jakém 
světě bych chtěl žít“. V  soutěžním klání mu zdatně 
sekundovaly i  studentky Monika Lacinová ze tří-
dy 4.C a Andrea Joštová z 3.A, které ve stejné sou-
těži získaly čestné uznání. Všichni ocenění obdrželi 
hodnotné ceny z rukou pana ředitele pořádající Zá-
kladní školy J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí 
Mgr. Miloslava Duška a Josefa Kozla, radního Pardu-
bického kraje pro školství, přímo na našem gymná-
ziu dne 13. května 2021.
Benedikt Mrázek v březnu skončil na 3. místě celo-

státní soutěže Filosofické olympiády a v dubnu ješ-
tě vyhrál s  prací o  neformální skupině oxfordských 
vědců a spisovatelů Inklingové krajské kolo Středo-
školské odborné činnosti v oboru filozofie a postou-
pil do celostátního kola. V krajském kole SOČ – v ka-
tegorii psychologie – se „neztratily“ ani Sára Víšková 
a Štěpánka Hojková (obě 3.A).
V oblasti společenských věd jsme zaznamenali i dal-
ší úspěchy – Stanislav Kozák (7.C) obsadil 4. místo 
v  krajském kole Ekonomické olympiády, Ivan Hláv-
ka (4.C) a Martin Marek (7.C) obdrželi čestné uznání 
za své práce v historicko-literární soutěži Slavkovské 
memento. A nesmíme zapomenout ani na silně ob-
sazenou antropologickou soutěž Člověk a jeho svět, 
kterou vyhlásila Univerzita Pardubice – Zuzana Ma-
tějová (2.A) obsadila 2. místo v kategorii video a De-
nisa Bílá (2.A) se umístila na 4. místě v kategorii vý-
zkumu (v  bronzovém pásmu). Početné zastoupení 
a  úspěchy jsme zaznamenali i  v  literární sekci, kde 
se Veronika Knížková umístila ve  stříbrném pásmu 
a do bronzové skupiny se za své eseje „vešli“ i Martin 
Marek (7.C), Michaela Měkotová (2.A), Sára Víšková 
(3.A) a Adéla Kaplanová (7.C). 
Pochvalu zaslouží i patnáct žáků třídy 2.A (v čele se 
Zuzanou Matějovou), kteří se aktivně zapojili do sou-
těže Pedagogicko-psychologické poradny v  Ústí 
nad Orlicí Deník týhle doby aneb offline v online, kde 
každý ze studentů představil novou aktivitu, které se 
věnoval během období koronaviru. Křest Deníku se 
uskutečnil 5. května 2021 za účasti krajského radní-
ho pro školství.
Náš výčet aktivit rozhodně není konečný. Mohli by-
chom zmínit i práci skupiny deseti žáků (napříč tak-
řka všemi ročníky gymnázia), kteří pracují v  nároč-
ném mezinárodním online projektu v  anglickém 
jazyce Kulturou proti antisemitismu i  přípravu dal-
ších soutěží a programů.
Všem po právu patří upřímné poděkování a náš obdiv.

Mgr. Eva Pýchová, učitelka společenských věd

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Taneční pro mládež
Taneční studio Hany Flekrové pořádá 25. ročník 

kurzu společenského tance a společenského 
chování.

Zahájení kurzu v pátek 10. září 2021, 
páteční lekce, závěrečný ples 4. prosince. 

Kurz je z 80 % již obsazen. 
Uzavírka přihlášek 30. června 2021.

Zájemci se ještě mohou dohlásit při osobním 
zápisu ve čtvrtek 10. června 2021 

v přízemí ZUŠ od 19.00 do 19.30 hodin, 
 nebo elektronicky.

Přihlášky a další info na:
WWW.TANECNIVHOLICICH.CZ
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Nejen čarodějnické 
dobrodružství v MŠ 
Staroholická
Poslední dubnové dny se atmosféra v naší mateř-
ské škole nesla v čarodějnickém duchu. Celý týden 
jsme se věnovali lektvarům, zaklínadlům a  tré-
nování letů na  koštěti, abychom se řádně připra-
vili na Čarodějnický rej, kterým jsme ukončili celý 
týden. Děti se přeměnily do  čarodějnic a  čarodě-
jů a  bezchybně zvládly čarodějnické zkoušky, ze 
kterých si odnesly řád čaroděje a  letecký průkaz. 
Na  našich webových stránkách www.msstaro-
holicka.cz se můžete podívat na video, jak jsme si 
společně tento magický den užili. Za jeho vytvoření 
děkujeme paní Lucii Brandové.

S  rozvolňováním restrikcí jsme uspořádali ve  škole 
dva projektové dny hrazené z dotací – Šablony II. Prv-
ní projektový den byl zaměřený na domácí zvířata. 
Děti se mohly interaktivně seznámit s mláďaty do-
mácích zvířat, s jejich užitkem pro člověka a také si 
odnesly vlastnoručně zasazené jarní cibulky. V dru-
hém projektovém dni se děti dozvěděly, jak se z by-
linky stane koření. Děti si z projektového dne odnes-
ly na ochutnávku domácí koření Zegita a zasazenou 
petrželku. 

S příchodem horkých dnů se pomalu začínáme při-
pravovat na  rozloučení s  předškoláky. Doufáme, že 
se epidemiologická situace bude i nadále zlepšovat, 
abychom si společně užili poslední měsíc před letní-
mi prázdninami a zanechali jsme v našich předško-
lácích jen ty nejhezčí vzpomínky na naši mateřskou 
školu a mohli pro ně a jejich rodiče uspořádat tradič-
ní slavnostní pasování na školáky. 

Mgr. Zuzana Horčičková

Policie České republiky 
ocenila ZŠ Holubova 
a napsala o nás článek 
– Ulice není herna

Tým silniční bezpečnosti společně s  Poli-
cií ČR a dalšími partnery pořádá již několik 
let celorepublikovou výtvarnou a  literár-
ní soutěž s  dopravní tématikou. V  loňském 
roce byla tématem: „Ulice není herna“. Více 
o soutěži (kategorie, slova odborníků, složení 
komise, celou výherní listinu atd.) se dočtete 
na www.dopravnivychova.cz/novinka/919.

Pardubický kraj zastupovalo několik mateř-
ských školek i základních škol. Ve velké celo-
republikové konkurenci získala ZŠ Holubova 
v Holicích v kategorii literární hned dva cenné 
kovy. Třetí místo obsadila Lucie Vohralíková 
ze 7.B. O stupínek výš, tedy druhou příčku, zís-
kala Markéta Tomášková z 9. A. Oběma sleč-
nám děkujeme za skvělou reprezentaci. 

Poděkování patří i učitelkám z uvedené ško-
ly, paní Mgr. Lucii Jáchimové a paní Mgr. Janě 
Krejčové, které o  soutěž projevily zájem, vše 
zorganizovaly a dokázaly své žáky správně na-
motivovat.

Z  důvodu pandemické situace nebylo mož-
né realizovat slavnostní vyhlášení. Po dohodě 
byly ceny pro obě dívky předány před školou 
do rukou paní učitelky Jáchimové.
Výherkyním gratulujeme a  přejeme mnoho 
dalších úspěchů.“

Kpt. Mgr. Jiří Tesař
foto: PČR
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Červen v Artykadle

Poslední měsíc tohoto zvláštního školního roku nám 
prosím nejdříve dovolte touto formou poděkovat 
všem lektorům a lektorkám za jejich práci. Přechod 
do online prostředí byl pro většinu nový, a ne úplně 
snadný, přesto jsme žádný probíhající kurz nezruši-
li, pokusili se najít cestu k vám a troufáme si říct, že 
jsme to společně zvládli.
I v uplynulém měsíci jsme museli naše aktivity pře-
sunout do online světa. Jsme ale rádi, že vás to ne-
odradilo a na naše společné tvoření a vzdělávání jste 
našli čas. Do výtvarného kurzu pro starší děti, který 
probíhal online, se dokonce v  průběhu měsíce při-
hlásilo několik nových zájemců. Kurz probíhá pod 
vedením lektorky Mgr.  Hany Kopecké a  je vhodný 
též jako systematická příprava na talentové zkoušky. 
V polovině měsíce jste si vytvářeli snídaňové misky 
a  přišli si vyzvednout své kočičky, pejsky a  ostatní 
keramická zvířátka, která jste společně tvořili na on-
line keramice s Hankou, děti potom nadšeně prová-
děly pokusy během online setkáních s Honzou. 
V  červnu jsme pro vás připravili první klasické 
workshopy. Dne 7. června se na  vás budeme těšit 
na oblíbeném setkání „Zdraví v bylinkách“ s bylinkář-
kou Radkou, která nás seznámí s aktuálně rostoucí-
mi bylinkami a způsoby jejich využití pro naše zdraví. 
Do  pohádkového světa vodníků, ježibab a  skřítků 
nás pozve lektorka Gábina s kurzem „Výroba loutky“. 
Během tří setkání si vyrobíte krásnou originální lout-
ku nejen pro děti. Začínáme v úterý 29. června (po-
kračování 13. a 20. července).
Vzhledem k  blížícím se prázdninám a  obsazenos-
ti našich klasických příměstských táborů jsme pro 
vaše děti nakonec ještě přidali příměstský tábor 
pro větší děti s názvem „Angličtina hrou“. Jedná se 
o dopolední program v angličtině pro děti od deseti 
let s  rodilým mluvčím. Ten děti provede anglickou 
konverzací a gramatikou formou hry, scének a cvi-
čení. Nebojte se, v  lavicích sedět nebudeme. Cena 
tohoto tábora je 1  000 Kč (v  případě sourozenců 
750 Kč) a  vybírat můžete z  několika termínů v  čer-
venci (26 až 30. července) i srpnu (2. až 6. srpna, 9. až 
13. srpna, 23. až 27. srpna).
Na závěr nám dovolte popřát vám krásné letní prázd-
niny a poděkovat za vaši přízeň.

Dita Valachová

Pozvolné otevírání 
Holoubka
Od 10. května jsme pro vás v Ho-
loubku mohli otevřít zahradu 
a  volnou hernu při dodržování 
vládou stanovených opatření. 
Na  červen jsme připravili dal-
ší hru v  Lesoparku (směrem 
na  Roveň) nazvanou “Procházka s  rodinou 
za Holoubkem”. Proběhne od 18. června do 27. 
června a v tyto dny si můžete vyzvedávat obál-
ky s informacemi o hře v Holoubku za brankou 
v krabici na plynové budce. Přejeme pěkný ro-
dinný zážitek.

Prázdninové letní týdny v Holoubku pro děti 
školkové a po 1. třídě plánujeme na 19. až 23. 
července a 26. až 30. července 2021. Více in-
formací a  přihlášení na  telefonních číslech 
733 141 960, 606 911 379.

Aktuální informace o  provozu Holoubka 
naleznete na  našich webových stránkách 
a Facebooku.

138 hodin online výuky využilo 74 dospělých

Stěžovat si na omezení plynoucí z epidemio-
logických opatření anebo využít čas pro svůj 
seberozvoj? Druhou z  možností zvolilo cel-
kem 74 dospělých z Holicka. Díky bezplatným 
online kurzům v  rámci projektu Rovnopráv-
nost s  rozumem (RORO) v  období od  ledna 
do  května 2021 věnovali v  celkovém součtu 
138 hodin zlepšení své angličtiny, němčiny, 
osobnímu rozvoji, posílení emoční inteligen-
ce, objevení možností bezplatného grafické-
ho programu Canva, rozšíření znalostí pra-
covního práva a tématice gender.
„Po  překonání počátečních rozpaků a  občas 
i  technických obtíží plynoucích z  online po-
doby výuky dokonce některé z žen oceňovaly 
úsporu času, který by jinak strávily dojíždě-
ním do Holoubka,” říká koordinátorka projek-
tu Vladimíra Krejčíková.
Právě obsazujeme poslední volná místa 
na  RORO IV. a  V. cyklus rozvojových setkání 
na podzim 2021 a jaro 2022 a počítačový kurz. 
Více na  www.rovnopravnostsrozumem.cz 
nebo na tel.: 603 566 141.
Projekt Rovnoprávnost s  rozumem s  rč. CZ.
03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný 
za pomoci Evropské unie z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a Operačního progra-
mu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Jana Majcová
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Hledáme kolegu/kolegyni pro výrobu rozváděčů elektro v Býšti 

Jsme rodinná firma zabývající se dodávkami na klíč v oboru průmyslové automatizace. Do našeho týmu nově sháníme kolegu/kolegyni pro 
výrobu rozváděčů elektro (MaR, slaboproud). Jedná se o fyzicky nenáročnou práci v hezkém prostředí.  

Pracovní náplň 
Mechanická příprava, rozmístění komponent 
Zapojení komponent 
Spolupráce s projekčním oddělením 

Vaše kvalifikace 
minimálně SOU vzdělání (ideálně technického směru) 
Orientace v elektroschématech výhodou 
Schopnost samostatné práce 
Odpovědnost, důslednost 
 
Naše nabídka 
Zázemí stabilní společnosti (rodinná firma s tradicí 30 let) 
Zajímavé finanční ohodnocení, jednosměnný provoz 
Příjemné pracovní prostředí 
Odborné vzdělávání 
Dovolená 25 dnů a sick days 

             Zaujala Vás naše nabídka? Ozvěte se nám na tel.číslo 777 038 017,  těšíme se na Vás.  

 

Hodinový manžel v Holicích
Údržba a opravy v bytech, domech, chatách, cha-
lupách i  zahradách. Údržba domácí a  zahradní 
techniky.
Lze i formou dárkového poukazu pro vaše blízké.
Telefon: 604 975 177



Historie holického basketbalu 
– pokračování

V  sezóně 1985/86 byl pro-
veden první nábor mláde-
že do  oddílu basketbalu 

a zájem dětí o tento sport se potvrdil, i když velkým 
konkurentem byl tradiční holický sport – fotbal. Tím-
to náborem se začíná psát nová etapa basketbalu 
v Holicích, která spočívá v systematicky organizova-
né výchově mládeže. První družstvo žáků pod vede-
ním trenéra Pavla Welsche tvořili chlapci z  pátých 
tříd základních holických škol – Petr Welsch, Miro-
slav Kasal, Petr Buchar, Milan Shejbal, Pavel Růžička, 
Tomáš Kaplan, Viktor a Daniel Pařízkovi, Jan Hlinčík, 
Tomáš Forman, Petr Jirsa, Jan Brychta, Petr Růžek, 
Tomáš Bůžek, Tomáš Velech, Petr Švehla a Petr Abel. 
Po  roční přípravě bylo družstvo přihlášeno do  ob-
lastní soutěže východočeského kraje a  postupně 
prošlo všemi věkovými kategoriemi až do  staršího 
dorostu. Práce s tímto kolektivem přinesla své plo-
dy a odchovanci Miroslav Kasal, Pavel Růžička a Mi-
lan Shejbal plynule přešli do  družstva mužů. Petr 
Welsch v  dorosteneckém věku hostoval v  basket-
balovém klubu BK Pardubice, kde hrál dorostenec-
kou ligu. Svými výkony v  této soutěži si vybojoval 
nominaci do  reprezentačních týmů České repub-
liky v  kategorii kadetů a  juniorů. Petr Welsch svoje 
basketbalové snažení dotáhl nakonec nejdále a stal 
se profesionálním hráčem basketbalu. Svoji kariéru 
v 1. lize mužů zahájil v BK Pardubice, odkud později 
přestoupil do BK Nový Jičín, se kterým se stal v roce 
1999 mistrem České republiky. Ve stejném roce byl 
členem reprezentačního družstva mužů na mistrov-
ství Evropy ve Francii. Po čtyřech letech strávených 
v  BK Nový Jičín přestoupil do  polské basketbalové 
ligy, kde postupně hrál za týmy Prokom Trefl, Sopoty 
a Noteč Inowroclav. Z Polska se vrátil zpět do týmu 
BK Nový Jičín, kde odehrál ještě jednu mistrovskou 
sezónu v nejvyšší české soutěži. Poté musel v 27 le-
tech kariéru profesionálního basketbalisty a  repre-
zentanta České republiky předčasně ukončit. Opa-
kovaná těžká zranění kotníku pravé nohy v průběhu 
kariéry, byla příčinou stále větších a větších bolestí 
tohoto kloubu, což mu nakonec zabránilo se nadále 
věnovat basketbalu vrcholovým způsobem. 
Snaha o systematickou výchovu mládeže vedla k po-
stupným dalším náborům dětí do oddílu basketba-
lu, a tak v pořadí druhým žákovským družstvem se 
stali chlapci o 2 až 4 roky mladší. Toto družstvo tvo-
řili zejména Ladislav Effenberk, Vladimír Valenta, Jiří 
Welsch, Miloš Novák, Lukáš Janda, Pavel Teplý, Mi-
loslav Vaňásek, Petr Helige, Pavel Roštlapil, Luboš 
Mládek a Luboš Velinský. I toto družstvo prošlo vše-

mi věkovými soutěžemi mládeže východočeského 
kraje a také mělo své úspěšné jedince. Pavel Teplý, 
Ladislav Effenberk, Vladimír Valenta a  Jiří Welsch 
hráli v dorosteneckém věku současně ještě doroste-
neckou ligu v BK Pardubice, respektive ve Spartaku 
Rychnov nad Kněžnou. Ladislav Effenberk se později 
dokázal prosadit v 2. lize mužů, kterou hrál za Spar-
tak Rychnov nad Kněžnou. Pavel Teplý reprezentoval 
Českou republiku v kategoriích kadetů a juniorů. 
Největšího úspěchu z tohoto týmu a z holického bas-
ketbalu vůbec dosáhl Jiří Welsch. Tento talentovaný 
hráč, který měl navíc i to štěstí, že vyrostl do potřeb-
né výšky, prošel postupně všemi kategoriemi repre-
zentačních družstev České republiky a v devatenácti 
letech se společně se svým bratrem Petrem zúčast-
nil mistrovství Evropy mužů ve  Francii. V  nejvyšší 
české soutěži mužů začal hrát ještě v  dorostenec-
kém věku sedmnácti let v BK Pardubice a hned se 
stal oporou týmu. Jeho sportovní kariéra šla rychle 
nahoru. Po maturitě na Sportovním gymnáziu v Par-
dubicích odešel studovat Fakultu tělesné výchovy 
a  sportu do  Prahy a  současně přestoupil do  týmu 
Sparta Praha, za který hrál dva roky nejvyšší českou 
soutěž. Ve  druhé sezóně byl poprvé vyhlášen nej-
lepším basketbalistou České republiky. Poté odešel 
ochutnat basketbalový chlebíček do ciziny. Vybral si 
Slovinsko, zemi basketbalu zaslíbenou. Za dva roky 
působení v basketbalovém klubu KK Union Olympia 
Lublaň se stal dvakrát mistrem Slovinska a vítězem 
Jadranské ligy, ve které získal i pohár určený pro nej-
lepšího hráče této soutěže. 
Svými sportovními výkony v těchto soutěžích upou-
tal pozornost zámořských skautů z nejlepší světové 
basketbalové soutěže, americké NBA, a v červnovém 
draftu roku 2002 byl ve slavné newyorské Madison 
Square Garden draftován jako druhý Čech v historii 
NBA do  týmu Philadelphia 76ers, který ho vzápětí 
poslal do kalifornského Oaklandu, do týmu Golden 
State Warriors. V  tomto klubu Jiří Welsch odehrál 
svoji první sezónu ve  slavné NBA. Na  začátku dru-
hé sezóny byl trejdován do týmu Dallas Mawericks, 
odkud po  měsíci přípravy přešel těsně před zahá-
jením soutěže do  nejúspěšnějšího klubu historie 
NBA, do družstva Boston Celtics. Hned v první sezó-
ně v tomto klubu dosáhl zatím největšího úspěchu, 
na který kdy dosáhl český basketbalista, a tím byla 
účast v závěrečném playoff NBA. Z Bostonu pak jeho 
kroky vedly přes několikaměsíční působení v  týmu 
Cleveland Cavaliers do týmu Milwaukee Bucks, kde 
odehrál svoji poslední sezónu v NBA.

Pokračování příště… 

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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