
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci jsme tiše vzpomněli na 685. výro-
čí od první písemné zmínky o Holicích (tehdy ještě 
o osadě zvané Ekleinsdorf). Historickými zmínkami 
je protkán i měsíc květen. Za připomenutí jistě stojí 
110 let od vydání první ucelené sbírky o historii měs-
ta od autorů Antonína Šafaříka a Otokara Pospíšila 
s názvem „Holice: obraz vývoje a současnosti“. Není 
bez zajímavosti, že tato kniha byla v loňském roce 
opět vydána a je stále možné ji zakoupit.
Bezesporu nejznámější májovou událostí v dějinách 
města je pak květnové povstání v  roce 1945. Jaké 
budou oslavy v  letošním roce je těžké předjímat. 
Přesto mám radost, že se podařilo obnovit pomníky 
padlých. Všechny prošly v minulých dnech očistou, 
byly osazeny novými cedulkami a tři jsou zcela nové 
– jedná se o pomník u Topasu, naproti Střední škole 
automobilní a u skautského pomníku na Pardubické 
ulici. Více informací najdete uvnitř tohoto vydání. 
Květen není jen měsícem zamilovaných, ale je to 
i  měsíc, kdy si plnými doušky můžeme užívat krás 
přírody, která po zimě ožívá a ukazuje svou nádhe-

ru a  velikost. K  tomu, aby i  člověk něco krásného 
ve svém životě udělal, je potřeba se nadchnout pro 
nějakou ideu či vizi. Bez nadšení není možné vyko-
nat žádné veliké dílo. Přeji proto nám všem, aby máj 
byl pro nás měsícem nalézání nadšení a také měsí-
cem sblížení, protože to potřebujeme v každé době. 
Buďme si blízcí a podporujme se navzájem. A neza-
pomeňme také na to, že v květnu slaví svátek naše 
maminky.

Ondřej Výborný

Holické listy
ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC XVII. ROČNÍK / KVĚTEN 2021

Opustil nás 
Ing. Vladislav Branda
S obrovským zármutkem v srdci jsme přijali zprá-
vu o tom, že nás dne 14. dubna 2021 navždy opustil 
dlouholetý tajemník městského úřadu, přítel, ka-
marád a skvělý člověk pan Ing. Vladislav Branda.
Vláďa stál v čele úřadu od roku 1999. Přes 20 let pra-
coval pro Holice. Byl to srdcař a Holičák tělem a duší. 
Stojí za  ním obrovský kus odvedené práce. Byl to 
dobrý šéf, který uměl naslouchat, nikdy se neváhal 
podělit o své zkušenosti a podpořit radou.
Vláďa byl také přítel a kamarád, který nezkazil žád-
nou legraci, ale především – byl to citlivý, laskavý 
a  hodný člověk, který uměl poslouchat a  podpořit. 
I po loňském zaslouženém odchodu do penze se za-
jímal o  veřejné dění, psal články do  Holických listů 
a předával nám své zkušenosti.
Odešel, aniž by se rozloučil. Odešel náhle, plný elánu 
a plánů do budoucnosti. Odešel od rozdělané práce, 
od rodiny, od svých blízkých, od přátel a kamarádů.
Čest jeho památce.
Vláďo, děkujeme. Budeš nám moc chybět.

Se vzpomínkou v srdci kolegyně a kolegové
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Zpráva z jednání Rady 
města Holic 29. března 2021

Poslední březnové pondělí patřilo již tradičně zase-
dání městské rady. Zde vám přinášíme výběr těch 
nejdůležitějších usnesení z jednání.
Rada města schválila dodavatele projektové doku-
mentace na rekonstrukci ulice Puškinova. Dále bylo 
také schváleno vytvoření dvou interaktivních úniko-
vých her na téma Holické povstání a Dr. Emil Holub. 
Schváleny byly i pořadníky uchazečů o byt v domě 
s pečovatelskou službou a obecních bytech.
Na dny 27. a 28. srpna 2021 bylo Radioklubu OK1 KHL 
Holice schváleno převzetí záštity města nad koná-
ním 21. mezinárodního setkání radioamatérů a  De-
chovému orchestru Kulturního domu města Holic 
bylo taktéž schváleno převzetí záštity města nad 
konáním 6. ročníku Holických pivních slavností, a to 
dne 21. srpna 2021. Doufejme, že se tyto akce budou 
moci uskutečnit.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 12. dubna 2021

První dubnové jednání rady se zabývalo především 
vydáváním doporučení zastupitelstvu města ve vě-
cech zveřejnění záměrů odprodejů nejrůznějších 
částí pozemků, směny pozemků, aj. Jejich podrob-
ný přehled a rozhodnutí rady najdete v jednotlivých 
usneseních. Byl také schválen pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu na I. čtvrtletí roku 2021.
Rada města schválila také plán oprav komunikací, 
chodníků a prací na veřejné zeleni pro rok 2021. Do-
poručila zastupitelstvu schválit vypracování Mani-
pulačního řádu a projektové dokumentace udržova-
cích prací v rozsahu zadávací dokumentace rybníku 
Kamenec do výše 230 000 Kč včetně DPH (odhado-
vané náklady realizace cca 2 mil. Kč). Schválen byl 
také zhotovitel projektové dokumentace pro revitali-

zaci sociálního zařízení a stavebních úprav v Městské 
sportovní hale Holice.
Rada města se též zabývala koncepčními možnost-
mi Afrického muzea Dr. Emila Holuba a přípravnými 
pracemi pro zadání projekčních prací na rekonstruk-
ci Kulturního domu. 

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

Oprava pomníků 
padlých v holickém 
povstání

Možná si už mnozí z  vás všimli, že v  měsíci 
dubnu začala rekonstrukce vybraných po-
mníků padlých z holického povstání pro jejich 
neutěšený stav. Celková oprava se týká spo-
lečného pomníku před SŠA v  Nádražní ulici, 
dále pomníčku Karla Tužila (nejmladší oběti 
povstání – necelých 15 let) před Sanatoriem 
TOPAS. Ale největší zásah se týká pomníku 
padlých skautů na pardubické silnici. V břez-
nu 2009 byla zcizena původní bronzová des-
ka, která však byla ještě téhož roku nahrazena 
novou plastovou. V pozdější době byl pomník 
doplněn o  malou dodatkovou tabulku. Také 
proto bylo přistoupeno k  zásadním opra-
vám, doplnění a  aktualizaci všech pomníků 
ve  městě, neboť dvě další tabulky scházely 
zcela a jedno jméno bylo upraveno.
První dva zmíněné pomníky budou nové. Po-
mník padlých skautů dostane důstojnou ta-
bulku se jmény všech padlých skautů. V jeho 
těsné blízkosti vznikne ještě jeden nový sa-
mostatný pomník Oldřicha Brandy, který zde 
sice padl společně s kamarády skauty, ale sám 
skautem nebyl. Tabulky se jmény na  všech 
ostatních pomníčcích dostanou v  průběhu 
měsíce května novou podobu z  nerezového 
materiálu shodné velikosti a vzoru.
Určitě bychom neměli zapomínat na  jména 
bojovníků, kteří položili své životy při osvo-
bozování Československa v  roce 1945. Měli 
bychom si také připomínat všechny souvise-
jící události vzniku druhé světové války, jejího 
průběhu, existenci koncentračních táborů 
a holokaustu. Vždyť i z Holic bylo deportováno 
několik holických občanů, kteří se už nevrátili. 
Je třeba na tato témata hovořit s mladou ge-
nerací, aby se dokázala z naší historie poučit.

Václav Kment



Znovuzavedení 
Senior TAXI Holice

Od  dubna 2021 došlo k  znovuzavedení služ-
by Senior TAXI Holice. Služba je poskytována 
městem Holice ve spolupráci s TAXI službou 
RICHARD KRANNICH. Veškeré informace na-
jdete na webových stránkách města. Služba 
je zajišťována na  základě telefonické objed-
návky předem, v  případě volné kapacity je 
možné využít službu ihned.
Tel.: 602 453 452

Veřejná soutěž – obálko-
vá metoda – byt č. 7 č.p. 
61 Bratří Čapků, Holice

Veřejná soutěž – přidělení bytu obálkovou 
metodou dle Směrnice města Holic o přidě-
lování bytů do nájmu občanům č. 25/2020.
Byt 3+1 v  čp. 61 Bratří Čapků, Holice, 3NP 
s výtahem a balkonem. Možný k nastěhová-
ní od 1. června 2021. Plocha bytu je 77.61 m2, 
orientace na  západ. Byt je vhodný max. pro 
4 osoby.
Výchozí nejnižší cena měsíčního smluvního 
nájemného je 9  313,20 Kč. Možná prohlídka 
na tel. čísle 466 741 231. Tříměsíční bezúročná 
kauce splatná v den podpisu smlouvy. Termín 
podání nabídky včetně všech náležitých for-
mulářů je do 19. května 2021 do 10 hodin. 
Více informací najdete na  webových strán-
kách města Holic.

Rekapitulace svozu odpadu

Opakování je matkou moudrosti, tak vám znovu při-
nášíme strategii svozu odpadu. Tuhý domovní od-
pad (TDO) se aktuálně vyváží jednou za 14 dní v sudý 
týden, u určených bytových domů každý týden. Ka-
ždých 14 dní v lichém týdnu budou i nadále sváženy 
popelnice na plast a papír. Bio odpad bude svážen 
každý týden.
Výjimka ve svozu TDO nadále zůstává u velkých by-
tových domů, kde je objednaný týdenní svoz. Jed-
ná se o následující domy: Na Mušce 1120, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 | Ottmarova 1166, 
1204, 1205, 1206, 1218, 1219, 1220, 1249, 1166 | Lohniské-
ho 1132, 1133, 1134 | Holubova 46, 749, 761, 792, 838, 
844, 846, 847, 848, 890, 897, 953, 959 | Tyršova 764 
| Dukelská 775, 778, 801 | Náměstí T. G. Masaryka 2, 
9, 18, 19, 23, 27 | Bratří Čapků 61 | Josefská 815, 843 | 
Pardubická 407, 857 | Družstevní 879, 954, 955, 956 | 
Hradecká 107, 377 Na Balkáně 421 | Pod Parkem 315 
| Staroholická 14.

Konkrétní svozové dny jsou od měsíce ledna urče-
ny následovně: 
LICHÝ TÝDEN 
úterý + středa – PAPÍR 
čtvrtek + pátek – PLAST 
středa – TDO výše uvedené bytové domy 
SUDÝ TÝDEN 
středa až pátek – TDO (standardní dny jako nyní)

Více informací najdete na  webo-
vých stránkách města v sekci Město 
a úřad >> Odpadové hospodářství.

Antigenní testování 
v Holicích

V  Saunovém ráji připravují odběrové místo 
antigenního testování pro Holice a okolí. 
Další informace budou zveřejněny
na www.saunovyraj.cz.

Trhy se (snad) konečně 
vrátí

Pokud situace dovolí, boudou se 17. května 
2021 konat tradiční trhy na netradičním místě 
– na parkovišti mezi kulturním domem a ZUŠ.

ÚŘEDNÍ DESKA
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Jak to bude s Josefskou

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, tak před několika měsíci bylo ve veřej-
ném prostoru hojně probíráno téma výstavby v uli-
ci Josefská, kde měly vyrůst dva bytové komplexy. 
V průběhu doby probíhala intenzivní jednání mezi 
zástupci obyvatel dané lokality, investory a  měs-
tem.

První záměr, kde jsou investory páni Vrbičtí, počítal 
s výstavbou 24 bytových jednotek. Po jednáních inves-
tor zcela pozměnil původní záměr a v lokalitě vybuduje 
9 rodinných domů, vždy se zahrádkou a více než dvě-
ma parkovacími místy na jeden dům. S touto varian-
tou souhlasili i všichni účastníci stavebního řízení.
Druhá stavební akce, kde je investorem pan Valen-
ta, počítala s výstavbou bytového domu, který svými 
rozměry (téměř 70 metrů na  délku), předpokláda-
ným počtem obyvatel (až 78 lidí) i počtem bytových 
jednotek (39) budil od počátku velikou nevoli nejen 
mezi obyvateli dané lokality. Po  sice dlouhých, ale 
korektních jednáních bylo i  zde dosaženo kompro-
misního řešení, které počítá s  bytovým domem 
o 21 bytových jednotkách (1KK a 2KK), který se i vý-
razně zmenšil, a i z pohledu architektonického řešení 
získal zcela jiný nádech než původní varianta. Také 
se v návrhu pracuje více se zelení okolo domu a zo-
hledňuje námitky obyvatel lokality, které v průběhu 
jednání byly vzneseny.
Dovolte mi poděkovat všem zúčastněným investo-
rům, zástupcům obyvatel ve složení Dagmar Jasan-
ská, Alena Rabasová, Otakar Černý, Lukáš Horský, 
Martin Slovák a  Rostislav Škrba, městskému archi-
tektovi a všem dalším za to, že svým přístupem po-
mohli k  nalezení kompromisních řešení, která pro-
spějí dalšímu životu v této lokalitě.

Ondřej Výborný

I dnes si dobře 
vzpomínám…

… jak jsme se jako sousedé, a zároveň účastníci říze-
ní, svolávali nad oznámením o zamýšlené výstavbě 
dvou bytových celků v naší uličce Josefské. Investo-
ři se rozhodli na  místech dvou původně rodinných 
domků vystavět 63 malometrážních bytů! Do  tak 
malé uličky by mělo přibýt mezi 52 starousedlíků 
třeba až 150 nových obyvatel! Nad tím mohl každý 
soudný člověk jen nevěřícně kroutit hlavou, ale to by 
nestačilo, museli jsme se začít bránit… A  tady mu-
sím poděkovat hlavně vám, Holičáci, jak jste nám 
pomohli! 52 hlasů by nebylo tak slyšet a vidět, jako 
485 podepsaných občanů na petici a velká účast lidí 
na shromáždění, které jsme uspořádali proti této vý-
stavbě. A dnes už mohu napsat, po téměř roce vy-
jednávání – od srpna do dubna, že DOBRÁ VĚC SE 
PODAŘILA!
První přišli s novým návrhem investoři Vrbičtí. Na zá-

kladě našich připomínek přehodnotili svůj původní 
záměr, aby došlo ke  společné shodě. Snížili svoje 
požadavky o 62,5 % – počet bytových jednotek z 24 
na 9, snížili o jedno podlaží výšku domků, každé by-
tové jednotce naplánovali zahrádku a  pro každou 
bytovou jednotku vyhradili dvě parkovací místa 
na  jejím pozemku. Na  místě domku Sedlákových 
v uliční frontě dokonce naplánovali domek v podob-
ném, i  když moderním stylu se sedlovou střechou 
namísto střechy rovné. V  takovém domku se bude 
dobře bydlet.
Snažili se vyjít vstříc požadavkům majitelů soused-
ních nemovitostí, jejichž hlavními obavami byl: po-
čet nových obyvatel, jejich skladba a také nedosta-
tek parkování v lokalitě.
S druhým investorem, panem Valentou, jsme vedli 
dlouhá jednání, která nám moderoval pan staros-
ta Výborný. I  ta nakonec dospěla ke kompromisu. 
Původní budova je zmenšena téměř na  polovinu 
původní varianty. Zamýšlené venkovní schodiště 
je umístěno uvnitř budovy. Posunutím bytového 
domu 25 metrů od  silnice, vznikne místo na  do-
statek zeleně s  dvěma předzahrádkami a  venkov-
ním mobiliářem pro nájemníky. Investor nám slí-
bil, že se budeme moci se zahradním architektem 
dohodnout na  venkovní úpravě zeleně, takže by-
chom mohli opět chodit domů okolo kvetoucí za-
hrady podobné výsadby, jako jsme byli zvyklí dří-
ve u Koubkova zahradnictví. Do hezkého prostředí 
se budou chtít jistě stěhovat příjemní sousedé. 
Obyvateli – nájemníky domu – by měli být senio-
ři, studenti, mladé rodiny a  zaměstnanci. Nechybí 
ani parkovací místo pro každý z 21 bytů. Dům bude 
mít i správce, který dohlédne na pořádek po všech 
stránkách. Podporou pro jeho práci bude i  zakot-
vení podmínek nekonfliktního chování v  nájemní 
smlouvě.
Za  účastníky řízení, kteří tomuto výsledku jednání 
věnovali spoustu času, děkuji vám všem, že jste nás 
podpořili a chcete-li, ozvěte se mi na e-mail rabaso-
va.alena@seznam.cz, abychom se mohli dát dohro-
mady při podobných kauzách. Jsme občané tohoto 
města a jak je vidět, musíme si včas bránit svá práva 
a prosazovat svoje námitky a názory.

Alena Rabasová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Kalendárium
1. května 1921 (100 let)
V Holicích se konalo ustavující val-
né shromáždění Církve Českoslo-
venské.
1. května 1956 (65 let)

Začalo zde působit samostatné 
Okresní muzeum – prozatímní síň 
Dr.  Emila Holuba v  části prostor 
římskokatolické fary.
1. května 2006 (15 let)
Půjčovna kostýmů byla přemís-
těna z Pardubické ulice do bývalé 
Základní školy Staroholická.
4. května 2016 (5 let) 

V našem městě byla představena 
studie Muzea cyklistiky a  moto-
krosu zpracovaná architekty z  f. 
Ars. Fabrica s.r.o. Praha.
5. května 1881 (140 let)
Zemřel holický rodák Josef Du-
dych, kněz, spisovatel, překladatel 
knih pro mládež a mecenáš chu-
diny. Narozen 5. května 1819 v Ho-
licích.
5. května 1971 (50 let)

Na  mimořádném zasedání MNV 
převzal předseda Oldřich Čečka 
Československou cenu míru pro 
Holice. Holice byly nazvané „měs-
to přítomnosti“.
6. května 1926 (95 let)

V Hradci Králové se narodil Pavel 
Kačer. Žil v Holicích, byl kulturním 
pracovníkem, divadelním ochot-
níkem a  režisérem, propagáto-
rem a činovníkem motoristického 
sportu, sportovním hlasatelem 
a  komentátorem televizních pře-
nosů. Světově uznávaný znalec 
motokrosu a  ploché dráhy, autor 
motoristických publikací. Zemřel 
4. ledna 1984 v Pardubicích.
6. května 2006 (15 let)
Konalo se slavnostní otevření 
technologického centra Junker 
s  plochou 5  472 m2. Otevření se 
zúčastnil i předseda vlády Jiří Pa-
roubek a sám Erwin Junker a dal-
ší hosté. Koncertovala Komorní 
filharmonie Pardubice pod tak-
tovkou Jaroslava Šafaříka.
9. května 2006 (15 let)
Vzniklo nové občanské sdružení 
Zelená Krajina.
12. května 1906 (115)
V  Holicích se narodil učitel Vladi-
mír Faltys, autor několika školních 
učebnic a knih pro děti a mládež, 
osvětový a kulturní pracovník. Ze-
mřel 22. června 1969 v  Pardubi-
cích.
12. května 1966 (55 let).
Naším městem projel peloton 
Závodu míru. Při tomto prvním 
průjezdu byla na  náměstí jedna 
z  prémií, kterou vyhrál Ján Wen-
cel. Závod Míru projel Holicemi 
celkem třikrát.
12. května 2001 (20 let)
V kulturním domě se uskutečnilo 
setkání členů Olympsportu – sdru-
žení zájemců o filatelii se sportov-
ní tématikou. Byla zde též vydána 
příležitostná dopisnice s razítkem.
17. května 2001 (20 let)
Byl zde otevřen první supermar-

ket – Diskont Plus v Hradecké ulici 
(dnešní PENNY Market).
20. května 1906 (115 let)

V  Časech se narodil Antonín Da-
neš, strojní zámečník, majitel 
cyklo dílny v Holicích, člen K. Č. V. 
Holice, později v letech 1946–1972 
předseda cyklistického oddílu Jis-
kra. Organizátor závodů a  výletů, 
zemřel 30. června 1992.
22. května 1846 (175 let)
Byla vydána koncese prvnímu 
holickému lékárníkovi Karlu Holt-
schemu (Holčemu).
23. května 1651
Byl ukončen soupis obyvatel 
na  pardubickém panství. V  Holi-
cích bylo 223 obyvatel a 70 used-
lostí, průměrný věk dožití byl teh-
dy 55 let.
26. května 1946
V  prvních poválečných volbách 
v Holicích zvítězila KSČ s 1 345 hla-
sy, dále byla Sociální demokracie 
a  Strana lidová, předsedou MNV 
se stal Vojtěch Beránek.
27. května 1946
Prezident Dr.  Edvard Beneš byl 
jmenován čestným občanem 
města.

Václav Kment
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My stále pracujeme
Přestože se zdá, že na Základní škole Komenského 
se práce zastavila, není tomu tak. My jedeme dál 
a nezastaví nás ani distanční výuka. Děti na 1. stup-
ni pracují převážně přes aplikaci Zoom a  některé 
přes Skype. Možná se to nezdá, ale i takto lze děti 
spoustu věcí naučit.
V březnu a únoru se většina tříd zapojila do Čtenář-
ské výzvy. Čtenářská výzva obsahuje třicet úkolů 
na  třicet dní. Mezi některé úkoly patří například – 
předčítej někomu, čti si v autě, čti venku, čti pohád-
ku, noviny, životopis. Myslím si, že každý si tam našel 
něco, co ho zaujalo.
Ve  stejném měsíci jsme se zúčastnili také Týdne 
sportu. Každý den tohoto týdne děti sportovaly. Jez-
dily na kole, skákaly přes švihadlo, dělaly dřepy, bě-
haly, skákaly a  provozovaly spoustu dalších sportů. 
Abychom jim věřili, posílaly fotky, videa, psaly sloho-
vé práce o svých zážitcích.
Nezapomněli jsme ani na Velikonoce. Děti vyráběly 
různé velikonoční dekorace – věnce, kuřátka, vajíčka 
a zároveň si nezapomněly připomenout různé veli-
konoční tradice a zvyky.
Novinkou je online Večerní čtení, kdy paní učitelka 
nebo paní vychovatelka čte dětem před spaním. Ho-
diny jsou dobrovolné, přesto je o  ně ze strany dětí 
zájem.
Začátkem dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd, 
bohužel už podruhé bez přítomnosti dětí.
Budeme si všichni přát, ať se brzy v plném počtu se-
jdeme ve škole a tohle obtížné a dlouhé období co 
nejdříve skončí.

Mgr. Helena Žižková
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MŠ Staroholická 
informuje

Ptáte se, jak naši předškoláci zvládli distanč-
ní výuku při uzavření škol? Díky různorodým 
činnostem, ze kterých si každé dítě mohlo 
vybrat oblast, která mu byla blízká, absol-
vovali s  rodiči přípravu na  zápis do  školy 
úspěšně. Většinu úkolů jsme předávali elek-
tronickou a  písemnou formu, ale připravili 
jsme pro děti i  dvě interaktivní dobrodruž-
ství umístěné v okolí mateřské školy. V prv-
ním z  nich pomáhaly jarním vílám hledat 
jaro a v druhém hledaly ztracené obyvatele 
kurníku. Tato malá velká dobrodružství se 
setkala s velkým ohlasem, jak u rodičů, tak 
i u dětí.

V polovině dubna proběhl návrat předškolá-
ků a dětí zaměstnanců IZS do naší školy. Děti 
i zaměstnanci se na obnovení provozu velmi 
těšili, a tak se návrat nesl v pozitivním duchu. 
Možná i díky tomu, že všechny výsledky prv-
ních antigenních testů byly negativní. Jak-
mile se z  naší školy rozezněl smích dětí, tak 
se současně rozezněly zvuky strojů na  naší 
zahradě, která se začíná měnit na  přírodní 
zahradu. Tuto možnost máme díky úspěš-
ně podané dotaci Státního fondu životního 
prostředí ČR. Revitalizace zahrady by měla 
být hotová do konce května a poté začneme 
společně bádat a  objevovat rozmanitý život 
v útrobách naší nové zahrady.

V měsíci květnu se uskuteční zápis do mateř-
ské školy pro následující školní rok, a to v termí-
nu od 2. do 16. května 2021. Bližší informace na-
leznete na  našich webových stránkách www.
msstaroholicka.cz.

Barbora Kaplanová
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Květnové tvoření 
s Artykadlem
Z  artykadlových online tvoření se již pomalu stá-
vá tradice, ve  které budeme pokračovat i  nadále 
po dobu, než se pro vás bude moci Artykadlo otevřít 
ve  standardním režimu. Prozatím se vám snažíme 
zpříjemnit tuto dobu online tvořeními zdarma. Mezi 
nejoblíbenější patřily v dubnu určitě dětské vědec-
ké pokusy s lektorem Honzou, kdy děti „pokusničily“ 
třeba s  vajíčky, modrou skalicí nebo nafukovacími 
balonky. Těší nás, že se na  online pokusy připojují 
děti nejen z Holic, ale z různých koutů celé republiky 
a budeme v nich proto pokračovat i v měsíci květnu. 
Nezapomněli jsme ale ani na dospělé. Všechny mi-
lovníky přírodních a eko výrobků jsme potěšili online 
seminářem výroby domácí kosmetiky s bylinkářkou 
Radkou. Celkem 46 účastníků nasávalo rady, jak zají-
mavě využít jarní bylinky. Děti i dospělí pak společně 
tvořili sošku kočky na keramickém online worksho-
pu 13. dubna. Zakoupili jste přes 40 kg hlíny, v ceně 
bylo i vypálení. Kdo to nestihl, má možnost vyzkou-
šet svůj um 19. května, kdy se bude konat další kera-
mické tvoření s lektorkou Šárkou.
Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží léto a s ním vy-
vstává otázka kam s  dětmi, nabízíme vám naše tři 
různé příměstské tábory v  termínech 12. až 16. čer-
venec 2021 (fotografický tábor), 19. až 23. července 
2021 (výtvarný) a poslední 16. až 20. srpna (detektiv-
ní s hlavolamy a výlety). S  rezervací neváhejte, zbý-
vá posledních pár míst. Přehled všech našich akcí 
a kurzů naleznete na www.artykadlo.cz nebo na na-
šem Facebooku. Těšíme se na vás!

Dita Valachová a Michaela Kaplavková
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Holoubek oslavil 
10. Narozeniny
13. dubna Holoubek oslavil krásné, 
kulaté, 10. narozeniny. Letos veřej-
nou hrou Putování s  Holoubkem 
po  Holicích. Děkujeme všem zú-
častněným, malým i velkým, kteří 
s námi touto cestou slavili. Věříme, 
že se putování líbilo, zdařilo a tře-
ba jste o Holicích objevili i něco dosud neznámého.

Na  základě opatření hejtmana Pardubického kra-
je a v souladu s usnesením vlády jsme v Holoubku 
od  1.  března do  9. dubna poskytovali péči pro děti 
pracovníků složek IZS. Starali jsme se o dítka ve věku 
od 2 do 6 let v době od 6.15 do 16.00 hodin. Kapacita 
Holoubka se brzo naplnila a Holoubek opět ožil dět-
skými hlásky. Spokojenost byla vidět jak u dětí, tak 
i ze stran rodičů. Děkujeme za důvěru a svěření va-
šich dětí do naší péče.

Moc těšíme na  znovuotevření Holoubka pro veřej-
nost, volné herny, naše pravidelné programy a uspo-
řádání dalších akcí. Večerní čtvrteční zpívání pro do-
spělé se nám povedlo v březnu převést do on-linu, 
a tak se opět muzikanti a zpěváci vidí, slyší a mají ze 
setkávání radost.

Prázdninové letní týdny v Holoubku pro děti škol-
kové a po  1. třídě plánujeme na  19.–23. července 
a 26.–30. července 2021. Více informací a přihlášení 
na mobil: 733 141 960, 606 911 379.

Zveme na bezplatné on-line kurzy Holoubka
Pondělí 10. 5. od 8.30 do 11.00 on-line GENDER – 
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
•  Jak využít svou rodičovskou zkušenost v pracovním 

světě? 
•  Na kolik mě při rozhodování ovlivňuje, co by “správ-

ná matka” měla a neměla dělat?
•  Jaká je role žen a mužů ve společnosti?

Pondělí 17. 5. 2021 od  8.30 do  11.30 on-line PRA-
COVNÍ PRÁVO – Ing. Alena Fořtová
Čeká vás návrat do práce po rodičovské, či jiná pra-
covní změna? Na co se potřebujete zeptat persona-
listky? 
•  jak si říci o vyšší plat
•  vznik, ukončení a změny pracovního poměru 
•  DPP, DPČ a jejich uplatnění
•  oblast pracovního práva
•  návrat do práce po MD, RD
 
Pondělky 24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6. od  8.00 
do 16.30 POČÍTAČOVÝ KURZ
Chcete zvýšit své šance na  získání zajímavých bu-
doucích pracovních příležitostí? Přihlaste se na  PC 
kurz pod odborným a laskavým vedením Mgr. Dani-
ela Janaty.

•  sdílení dokumentů, úprava fotografií, možnost vy-
tvořit si vlastní web

•  jaké bezplatné aplikace v osobním životě i práci vy-
užívají ostatní

•  jak si práci na počítači zrychlit a zefektivnit

V závislosti na epidemiologické situaci kurz proběh-
ne on-line nebo v Holoubku (Dudychova 782, Holice).

Zarezervujte si už nyní své místo v  kurzu na  www.
rovnopravnostsrozumem.cz, počet míst je limito-
ván. Odkaz pro připojení na on-line kurz přes aplika-
ci ZOOM vám bude zaslán 1 den předem. Kontakt: 
Vladimíra Krejčíková, tel.: 603 566 141

Jana Majcová a Vladimíra Krejčíková
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Historie holického basketbalu 
– pokračování

Protože soutěživost je vlast-
nost daná všem sportov-
cům ve všech druzích spor-

tu, i holičtí basketbalisté začali toužit po konfrontaci 
s  týmy z  jiných regionů. Výsledkem toho bylo do-
jednání přátelského utkání s  družstvem Spartaku 
Hradec Králové, které se uskutečnilo v prosinci 1979 
v Hradci Králové. Tým Hradce byl složen z bývalých 
ligových hráčů a  byl nad možnosti i  síly holických 
basketbalistů. Prohra však pro ně neznamenala zkla-
mání, naopak se stala motivací do dalšího tréninku. 
Zmíněné utkání se do historie holického basketba-
lu zapsalo i novým slangovým výrazem „HRADEC“, 
kterému rozumějí jenom místní basketbalisté, a zna-
mená neúspěšnou střelu na koš, kdy se míč nedo-
tkne ani desky, ani obroučky. Dnes se této nevydaře-
né střele říká moderně air ball. 
V  letech 1981 až 1982 se uskutečnila další přátelská 
utkání, a  to s  družstvem Transporty Chrudim „B“. 
Utkání měla vždy vyrovnaný průběh a  stala se im-
pulsem k vážnému zamyšlení, zda by nebylo vhodné 
začít hrát v Holicích nějakou pravidelnou basketba-
lovou soutěž. Největší překážkou k uskutečnění to-
hoto historického kroku se zdála být malá a pro pl-
nohodnotný basketbal zcela nevyhovující sokolská 
tělocvična. Po zjištění, že oficiální mistrovské soutě-
že organizované tehdejším basketbalovým svazem 
ČSTV se v té době hrály v podobných tělocvičnách 
v celém Východočeském kraji, uzrálo definitivní roz-
hodnutí přihlásit družstvo mužů do nejnižší existující 
mistrovské soutěže, kterou byla soutěž organizova-
ná pro okresy Pardubice a  Chrudim – „Meziokresní 
přebor“. Je nutné dodat, že tato soutěž měla velice 
dobrou sportovní úroveň, protože zejména v  par-
dubických týmech hrálo mnoho bývalých ligových 
hráčů. Velkou motivací k účasti v pravidelných mis-
trovských soutěžích basketbalu byla také, v té době 
právě probíhající, výstavba nové městské tělocvičny, 
která rozlohou své sportovní plochy skýtala záruky 
pro neomezený rozvoj tohoto sportu. 
Podzim roku 1984, kdy do pravidelných mistrovských 
soutěží zasáhlo poprvé také basketbalové družstvo 
Holic, se tak stal druhým významným mezníkem 
v historii basketbalu v Holicích. Základní kádr druž-
stva tvořili hráči Lubomír Svoboda, Miloslav Beneš, 
Pavel a  Josef Welschovi, Luděk a  Evžen Kaplanovi, 
Vítězslav Trojan, Miloš Komárek, Robert Říha, Ladi-
slav Fára, Ladislav Effenberk, Miloš Poledno, Zdeněk 
Huňáček a další.
V souvislosti s postupným přechodem ze „sokolské-
ho provozování basketbalu“ v  rámci ZRTV na  hraní 

basketbalu v oficiálních mistrovských soutěžích stále 
více sílila mezi holickými basketbalisty touha vytvořit 
samostatný sportovní oddíl v rámci tehdejší TJ Jiskra 
Holice. Posledním a definitivním impulsem k tomuto 
historickému kroku se stalo dokončení výstavby nové 
městské tělocvičny. Ta byla otevřena v  roce 1984. 
A  tak rok 1984 byl pro holický basketbal historicky 
významný hned dvakrát. Vedle vstupu basketbalové-
ho družstva mužů do oficiální mistrovské soutěže, to 
bylo rozhodnutí hlavního výboru Tělovýchovné jed-
noty Jiskry Holice. Tento, v té době nejvyšší sportovní 
orgán v Holicích, uznal dosavadní práci holických bas-
ketbalistů a  schválil jejich žádost na  založení samo-
statného oddílu basketbalu pod hlavičkou TJ Jiskra 
Holice. Prvním předsedou oddílu se stal Evžen Kap-
lan, který tuto činnost vykonával až do roku 1990, kdy 
ho vystřídal Lubomír Svoboda. Od roku 1992 až dosud 
stojí v čele oddílu a později samostatného klubu Pavel 
Welsch. Následné nadšení a pracovní iniciativa členů 
nového oddílu neznaly mezí. Basketbalisté si doslova 
na  koleně vyrobili kovové konstrukce hracích košů, 
které v nové tělocvičně chyběly, podíleli se na výstav-
bě venkovního asfaltového hřiště na basketbal a své-
pomocí provedli výkopové práce pro osvětlení ven-
kovního hřiště a přístupové cesty do tělocvičny. 
Otevření nové tělocvičny a  založení samostatného 
oddílu se staly dalšími impulsy pro rozvoj basketba-
lu v Holicích. Přichází nová generace hráčů, která se 
basketbalu vyučila pod vedením Václava Vojtěcha 
ve všeobecném cvičení (ZRTV) pro dorost. Byli to ze-
jména Přemek a Petr Pekáčovi, Martin Bahník, Petr 
a Luděk Půlpánovi, Pavel Hojka, Pavel Dvořák a další.
Někteří členové klubu navštěvují odborné semináře 
za účelem získání licencí trenérů, další pak absolvují 
kurzy pro získání licence rozhodčího. V oddíle se ná-
sledně začíná cíleným způsobem pracovat s mláde-
ží. Hlavním trenérem se stává Pavel Welsch. 
Družstvo mužů v  následujících letech postupně 
získávalo zkušenosti v mistrovské soutěži. Hra proti 
bývalým ligovým hráčům BC Pardubice „C“, kteří si 
u  holických hráčů vysloužili přezdívku „laťky“, byla 
dobrou školou. Hráči tohoto týmu měli převahu ne-
jen výškovou, ale i váhovou. Lídrem soutěže, a také 
tehdejším vzorem, byli muži Sokola Polabiny, kteří 
hráli a trénovali pod vedením ligového trenéra Jana 
Skokana. Vždy prestižní utkání, plná zápalu a emocí, 
sehráli muži s  družstvy Přelouče, Chrudimi a  Heř-
manova Městce. Zdravá rivalita mezi těmito městy 
se tak přenášela i na basketbalovou palubovku. Hra 
mužů nabývala na  organizovanosti a  postupně se 
dostavovaly i výhry nad mužstvy z popředí tabulky 
– VŠCHT Pardubice a Polabinami. 

Pokračování příště…

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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