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Vážení spoluobčané,
doba  koronavirová  nám  ukazuje,  že 
vše,  co  jsme  považovali  za  normální 
a  běžné  nemusí  být  vždy  tím,  s  čím 
se  ráno  probouzíme  a  večer  usínáme. 
Že  můžeme  být  omezeni  na  volném 
pohybu,  že  nám mohou  být  uzavřeny 
obchody, že sportování může být něco 
nedostupného,  že  děti  ráno  nejdou 

do školy… A přesto jde život dál a věřím tomu, že to zvládneme!
V  těchto dnech  si  budeme připomínat  důležité  výročí  v  dějinách nejen 
našeho města, ale i celého státu. Květnové dny před 75 lety byly důleži-
tým milníkem v historii národa. Po celé republice povstali občané proti 
okupantům a za cenu mnohých obětí bylo postupně dosaženo osvobození 
a míru. Plánovaná velká pietní setkání a připomínky hrdinství občanů na-
šeho města se vzhledem k současné situaci nemohou uskutečnit. Přesto 
si připomeňme jejich odvahu a odhodlání. Vždyť holické povstání patří 

svým rozsahem k druhému největšímu po tom slavném pražském. Při této 
příležitosti bude vydána webová aplikace, která nás provede dobovými 
fotografi emi a příběhy jednotlivých aktérů, zasadí je do historických sou-
vislostí a ukáže i místa, na kterých se události odehrávaly. Tuto aplikaci 
najdete ode dne výročí na webových stránkách města. Též vyjde i kniž-
ní publikace s dobovými fotografi emi a dobovými tisky. K dostání bude 
v kulturním domě.
Koronavirus nám neumožní konání Dnů Holicka, ani spousty dalších akcí, 
na které jsme byli zvyklí z let minulých. Různá omezení nám kompliku-
jí každodenní životy. Přesto si vážím přístupu každého, kdo se v těchto 
dnech staví odvážně do „první  linie“ a  spolupodílí  se na chodu státu – 
od lékařů, hasičů, policistů, přes úředníky města a prodavače v obchodech 
až po všechny, kteří svým odpovědným přístupem brání rozšíření nemoci. 
Odhodlání, odvaha a odpovědný přístup k životu – to jsou vlastnosti, které 
byly důležité před 75 lety, jsou platné i dnes a pokud nás budou nadále 
provázet, tak náš národ čeká jistá budoucnost. 

Ondřej Výborný, starosta města

Slovo starosty

Momentální  situace  zapříčinila,  že  jsou  zastaveny  všechny  sportovní 
akce. Rád bych připomenul jedno jubileum, které sice připadá na srpen, 
já ale doufám, že v tu dobu již budeme sportovat a na podobná připome-
nutí nebude příliš místa. O co tedy jde? V neděli 14. srpna roku 1960 se 
v Poběžovické kotlině uskutečnil desátý  ročník motokrosového závodu 
o Štít města Holic, ale co bylo ještě významnější, byl to první mezinárodní 
závod na této trati. Do Holic před šedesáti lety přijelo téměř třicet jezdců 
ze sedmi zemí v čele s mistrem Evropy Britem Dave Bickersem. Počasí 
tenkrát organizátorům moc nepřálo, sobotní program kvůli velkému dešti 

byl zrušen, ale ten nedělní vidělo 30 000 diváků, kteří byli svědky vyni-
kajícího výkonu našeho reprezentanta Miloslava Součka. Ten zvítězil jak 
ve třídě do 250 ccm, tak i v nejsilnějších pětistovkách a stal se absolutním 
vítězem. Třídu  do  350  ccm vyhrál  jeho  reprezentační  kolega František 
Rón. Za tři roky se již v Poběžovické kotlině jelo mistrovství světa a Ho-
lice se staly na dlouhá léta doslova mekkou motokrosového sportu.
 Petr Kačer
Na fotografi i funkcionářská legenda František Bednář zvaný Ježíšek, prů-
kopníci motokrosu a v pozadí zaplněné tribuny.

Malé velké jubileum
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Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 16. března 2020
V pondělí 16. března 2020 od 18. hodiny proběhlo první letošní zasedání 
městského zastupitelstva. Vzhledem k nouzovému stavu, přijatým opatře-
ním a rozhodnutí vlády bylo svoláno zastupitelstvo, aby projednalo pouze 
nezbytné body nutné k chodu města. Přítomno bylo 14 zastupitelů, 7 se 
omluvilo. Zastupitelstvo schválilo hospodaření města a tím i „Závěrečný 
účet města za rok 2019“ . V souvislosti s tím byla projednána a schválena 
účetní závěrka města za rok 2019 a konečné znění „Protokolu o schvá-
lení účetní závěrky města za rok 2019“. Zastupitelstvo schválilo 3. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2020, která se týkala rozdělení 
prostředků z výsledku hospodaření města za rok 2019, zde bylo již pama-
továno částkou ve výši 5,95 mil.Kč na opatření proti koronaviru v Ho-
licích  a  zatím byly pozastaveny některé  investiční  akce  (např.  projekty 
a studie, chodníky, klimatizace úřadu apod.), protože se odhaduje snížení 
daňových výnosů pro město Holice v roce 2020 o cca 20 mil.Kč. Tabulka 
se schválenými rozpočtovými změnami, včetně pozastavených akcí byla 
uveřejněna  v minulém  čísle  Holických  listů.  Dále  zastupitelé  schválili 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním 
a společenským organizacím – také toto usnesení bylo v plném znění zve-
řejněno v dubnovém čísle Holických listů. 
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na akci „Workout – parkouro-
vé hřiště Holice“ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2020 
Nadace ČEZ a přijetí dotace na akci „Výsadba stromů v Sokolském parku 
Holice“ prostřednictvím SFŽP ČR – Výzva č. 9/2019 – Zeleň ve městech 
a obcích. Zastupitelé byli informováni a schválili předložený návrh prací 
na stadionu, které budou realizovány v rámci schválené rozpočtové částky 
na dokončení městského stadionu v letošním roce. 
Na  závěr  starosta  města  informoval  zastupitele  a  přítomnou  veřejnost 
o opatřeních, které město přijalo v souvislosti s probíhajícím nouzovým 
stavem, např. o omezeních ve fungování městských příspěvkových orga-
nizacích, se stavem ochranných pomůcek a s provozem městského úřadu.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 30. března 2020
V pondělí 2. března 2020 od 16. hodiny proběhlo další pravidelné jedná-
ní rady města. Rada schválila likvidaci nepotřebného movitého majetku 
města na základě návrhu z komise majetkové a bytové a 6. rozpočtovou 
změnu (včetně navržených úprav) v  rozpočtu města na  rok 2020. Rada 
schválila na základě poptávkového řízení firmu Jan Vohralík z Koudelky 
na provedení opravy střechy nad objektem SO 04 (přístavek se sociálním 
zařízení  a  skladem na  stadionu),  na  základě poptávkového  řízení firmu 
WN service s.r.o. Sezemice na provedení výměny střešní krytiny na domě 
na nám. T. G. Masaryka čp. 19, na základě poptávkového řízení firmu Mi-
loš Hájek Holice na nátěr plechové střešní krytiny na domě čp. 9 na nám. 
T. G. Masaryka, na základě výběrového řízení technickým službám nákup 
nové sekačky FERRIS IS 2100Z od firmy KIS plus a.s. Litoměřice a také 
technický službám firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. na provedení re-
konstrukce asfaltové plochy v areálu TS Holice.
Schválen  byl  převod  členského  podílu  v  Bytovém  družstvu  Dubina  II 
k bytu B8 v domě Lohnického čp. 1135, dodatek č. 7 smlouvy o dílo s Ag-
rostavem Pardubice a.s. na akci „Rekonstrukce sportovní areálu Na Lipá-
ku Holice“ s termínem dokončení do 31. 5. 2020 a Zdravotní záchranné 
službě Pardubického kraje dohoda o ukončení nebytových prostor v Pa-
lackého  ulice  ke  dni  11.  9.  2020. V  souvislosti  s  usnesením  vlády ČR 
č. 211 ze dne 14. 3. 2020, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a po-
skytování služeb schválila rada města u všech nájmů nebytových prostor 
uzavřených městem Holice na straně pronajímatele:
a) pro všechny podnikající fyzické i právnické osoby, jejichž provozovna 
byla uzavřena  rozhodnutím uvedeným shora,  slevu ve výši 100% sjed-
naného nájemného, a to počínaje dnem 14. března 2020, po dobu trvání 
mimořádného opatření a uzavření příslušné provozovny, 
b)  slevu  na  nájemném  ve  výši  50%  sjednaného  nájemného  pro  všech-
ny podnikající  fyzické  i právnické osoby, a  to počínaje dnem 14. břez-
na 2020 do 30. září 2020, přičemž osobám uvedeným pod písmenem a) 
nárok na slevu vzniká dnem zániku nároku na slevu podle předchozího 
odstavce.
Rada města dále schválila dodatek smlouvy č. 2 s firmou Agroprojekce 
Litomyšl s.r.o. na akci „Projektová dokumentace chodníku Pod Parkem“ 
se změnou termínu dokončení ke dni 30. 6. 2020. 

Radou  bylo  schváleno  prodloužení  vyúčtování  dotace TJ  Jiskře Holice 
z.s. oddílu stolního tenisu do 15. 1. 2021, přidělení bytu č. 5 v domě Hu-
sova čp. 406 s platností od 1. 4. 2020.
Rada projednala a schválila návrh na zrušení termínu oslav Dny Holicka 
2020 ve dnech 19. až 21. června 2020. 

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 14. dubna 2020
V úterý 14. dubna 2020 od 16. hodiny proběhlo další pravidelné jednání 
rady města. Rada  vzala  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  odboru  životního 
prostředí a stavebního úřadu za rok 2019, schválila 1. změnu odpisového 
plánu Školní  jídelny Holice na  rok 2020,  zrušila  své usnesení  č.  64  ze 
dne 2. 3. 2020 a schválila nájemné pro byt č. 2 v domě Holubova čp. 761 
ve výši 74,518 Kč/m2 s platností od 1. 5. 2020 a schválila zvýšení nájem-
ného pro byt č. 10 v domě Holubova čp. 46 v minimální výši 75,26Kč/
m2. Rada schválila na základě poptávkového řízení jako zhotovitele akce 
„Školní jídelna Holice – oprava venkovních podhledů“ firmu Goldstav 
CZ s.r.o., ukončení nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužících k pod-
nikání ev. č. 208 na v ul. Palackého, č. p. 38 dohodou ke dni 30. 4. 2020 
a schválila zveřejnění záměru k nájmu tohoto nebytového prostoru o cel-
kové ploše 18,45 m2, ukončení nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužící 
podnikání ev. č. 212 na nám. T. G. Masaryka, č. p. 29 (poliklinika) s Cent-
rem logopedie s.r.o. dohodou ke dni 31. 3. 2020 a zveřejnění záměru k ná-
jmu  tohoto nebytového prostoru o celkové ploše 15,33 m2. Rada města 
vzala vědomí seznam akcí v rámci oprav komunikací, chodníků a prací 
na veřejné zeleni na rok 2020 a uložila odboru SMVM zadat právní kan-
celáři JUDr. Sůvové zpracování postupu pro převod vlastnického podílu 
města v bytových domech Na Mušce. Radní schválili zveřejnění zámě-
ru odprodeje pozemku p. č. 2020/75 o výměře 565 m2 v ul. Na Mušce, 
do majetku DVBH bytové družstvo Na Mušce 1120 za cenu sníženou a to 
400Kč/m2 vzhledem k narovnání majetkoprávního vztahu, zhotovení pro-
jektové dokumentace pro klimatizování MÚ Holice a schválila zadávací 
dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na nákup nového zásahového 
vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice. Rada města Ho-
lic vzala vědomí technickými službami předloženou zprávu o vyhodnoce-
ní zimní údržby 2019/2020.
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Město Holice  vyhlašuje  výběrové  řízení 
na obsazení pracovního místa na Městském 
úřadu v Holicích.
Odborný referent(ka) stavebního úřadu 
– VŠ nebo SŠ stavební s min. 3 roky praxe 
ve stavebnictví nebo v projekci.
Nabídky  posílejte  na MÚ Holice  do  15.  5. 
2020, informace na tel. 466 741 203, podrob-
né podmínky jsou na www.holice.eu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 
V pondělí 11. května 2020 v 18 hodin  se 
bude  konat  ve  společenském  sále  Základní 
umělecké  školy  Karla  Malicha  pravidelné 
zasedání Zastupitelstva města Holic. Na pro-
gramu je projednání stavu na úseku veřejného 
pořádku a dopravy za účasti zástupců policie 
České republiky, Městské policie Pardubice 
a zástupců hasičů, dále zpráva o hospodaření 
Dobrovolného  svazku  obcí  Holicka  za  rok 
2019.  Zastupitelstvu  bude  předložena  roz-
počtová změna v  rozpočtu  roku 2020 a  za-
stupitelstvo  vybere  z  navržených kandidátů 
ty, kterým bude udělena Cena města Holic. 
Pravidelným  bodem  budou  také  převody 
nemovitého majetku města, sdělení starosty 
města, popřípadě projednání připomínek zú-
častněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

Vážení občané, 
o  prvním  květnovém  víkendu  proběhne  druhá 
vlna distribuce dezinfekce na ruce pro občany 
města. Každý  občan  (bez  rozdílu  věku),  který 
má trvalé bydliště na území města Holic obdrží 
100 ml dezinfekce zdarma. Distribuována bude 
v lahvičkách s dávkovačem (např. tříčlenná ro-
dina dostane 300 ml lahvičku).
Dále  bude  distribuována  nanotextilie,  kterou 
je možno využít jako vložku do roušky, nebo je 
z ní možno přímo roušku ušít. Každý občan (bez 
rozdílu věku), který má trvalé bydliště na území 
města Holic obdrží 40 cm nanotextilie zdarma.
K vyzvednutí bude v čase dle místa bydliště – 
viz přiložený seznam. 
Místem výdeje je hasičská zbrojnice – Hradecká 
876, Holice.
1.  prosím, dodržujte určené časy na vyzvednutí. 
2.  prosím,  dodržujte  rozestupy  ve  frontě  min. 
2 m – chraňte sebe i ostatní.

3.  prosím, vyzvedávejte dezinfekci pouze jeden 
z rodiny, předejděte většímu počtu lidí na jed-
nom místě. Je možno vyzvednout i pro ty čle-
ny rodiny, kteří nežijí na stejné adrese.

Děkuji  při  této  příležitosti  hasičům  a  skautům 
z Holic, kteří distribuci již podruhé zajišťují. 

Ondřej Výborný
starosta města

ÚŘEDNÍ DESKA 

Dezinfekce na ruce

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C4

Z archívu Václava Kmenta Velikonoce v kostele bez lidí. A přece s nimi

Všechny kulturní, společenské a sportovní akce plánované na měsíc květen jsou zrušeny.

1. května 1890 (130 let) místní obyvatelstvo poprvé oslavilo 1. máj jako 
Svátek práce. Oslava se konala za neobvyklých bezpečnostních opatření, 
když i hasičský sbor měl vyhlášenou pohotovost. Řečník Vojtěch Volf byl 
odsouzen „pro pobuřující chování“ k trestu vězení na 24 hodiny. Manifes-
tace proběhla spořádaně a bez nutnosti zásahu.
2. května 1875 (145 let) Sokol Holice, jemuž předsedal br. V. Lohniský, 
navrhl zřídit hasičský sbor k ochraně života a majetku občanstva. Ustavu-
jící valná hromada se konala 23. 7. 1875.
2. května 1925  (95  let) bylo schváleno zkanalizování starého potočiště 
ve městě a přeložení Ředičky za město. Projekt vypracoval šéf minister-
stva zemědělství Ing. V. Jánský.
5. května 1945  (75  let)  vypuklo  v Holicích  ozbrojené  povstání,  násle-
dující den boj vrcholí, hoří radnice a další domy. Holice byly obsazeny 
německým vojskem, město je bombardováno (jedno letadlo bylo sestřele-
no) jsou vzati rukojmí, byl vyhlášen vyjímečný stav, někteří občané jsou 
zastřeleni. Rukojmí byli později propuštěni. Přesto si povstání vyžádalo 
celkem 58 obětí z řad místních občanů a partyzánů.
9. května 1900 (120 let) Dr. Emil Holub obdržel stříbrnou medaili města 
Prahy udělenou „Sborem obecních starších Královského Hlavního města 
Prahy“.
11. května 1865 (155 let) Ludvíku a Marii Walterovým v Birmannsdorfu 
u Vídně se narodila dcera Rosa Walterová – Hofová. Toto příjmení pře-
vzala později rodina jako své jediné. Rosa byla dcera inspektora výstav-
ních pavilonů – pozdější manželka Dr. Emila Holuba.
14. května 1880  (140  let)  se v Dobrušce narodil Karel Čuda,  fotograf, 
nakladatel a vydavatel, majitel f. Grafo-Čuda-Holice, produkující pohled-
nice z celé ČSR, ale i žánrové a gratulační. Mecenáš místního spolkového 
hnutí, společenského života, kulturního dění a sportu. Zemřel v Holicích 
9. 8. 1955.
21. května 1920 (100 let) v Lukavici u Letohradu se narodil P. Jiří Mannl. 
Vysvěcen byl 27. 6. 1970 v Praze kard. Fr. Tomáškem. V Holicích sloužil 
od r. 1985. Čestný občan města Holic (2019).
23. května 1880  (140  let)  se  v  Holicích  narodil  Bohumil  Holub,  syn 
Čeňka Holuba, varhaník, vynikající  interpret soudobé hudby, sbormistr, 
pedagog, varhaník na Strahově a v Loretě v Praze, dočasně i v Jugoslá-
vii, posléze profesor brněnské konzervatoře, organizátor madrigalového 
sdružení. Zemřel v Brně 31. 3. 1951.
23. května 2015 (5 let) společnost Junker otevřela v Holicích novou po-
lyfunkční  budovu  s  hotelem  a  technickou  akademií  (nákladem  asi  360 
mil. Kč.).
24. května 1930 (90 let) shořel první nouzový dřevěný barák za Novou 
ulicí (Dukelskou). Druhý pak také shořel 15. 7. 1930, vyšetřováním bylo 
zjištěno, že oba požáry byly založeny úmyslně. Obec postavila v r. 1920 
za Novou ulicí dva přízemní dřevěné baráky pro 32  rodin, kde získaly 
levné bydlení.
28. května 1775 (245 let) vznikl ve městě požár, při kterém zcela shořelo 
7 domů se stodolami a stájemi, dvě malé chaloupky a stará škola.
30. května 1995 (25 let) zemřel v Praze Bohumil Postřehovský, vojen-
ský pilot, člen naší 310. peruti, přímý účastník bitvy o Anglii a dalších 
bojů. Po válce perzekvován, později rehabilitován. Narodil se v Holicích 
6. 6. 1918.

Unikátní  a  ojedinělé,  takové  byly  letošní  Velikonoce.  Nejvýznamněj-
ší svátky křesťanského světa  lidé nemohli prožívat ve svých chrámech. 
Vláda je v důsledku pandemie Covid-19 totiž zavřela a neplatilo ani bib-
lické „tlučte a bude vám otevřeno.“ Nejinak se dělo i v holickém kostele 
sv. Martina. Mší a obřadů o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Bílé sobo-
tě a Hodu Božím velikonočním se tak účastnili pouze ti „nejnutnější“ – 
kněz, ministrant,  varhaník,  potřebný  počet  lektorů,  zvoník  a  ...  režisér. 
Holická  farnost  totiž právě kvůli  zavřeným kostelním dveřím vstoupila 
do světa on-line  internetového vysílání. Představte si následující scénu: 
osamělý kněz v roušce, bez věřících – liduprázdné lavice – desítky metrů 
kabelů, stativy, mobily, počítače… Jednou větou – oltář versus režisérský 
pult. Duchovní správce P. Radek Martinek si jistě připadal jako televizní 
hlasatel hovořící pro nikoho. Místo aby si s věřícími popřál pokoj podá-
ním ruky, jak je při bohoslužbách obvyklé, mohl jim jen mávat do kame-
ry. Mimořádná doba si prostě vyžádala mimořádné činy a přinesla nové 
zkušenosti. A tak měli možnost ze svých domovů sledovat obřady nejen 
„naši zdejší“, ale k holickému farnímu vysílání se připojovaly i domác-
nosti  z Pardubic, Hradce Králové, Sezemic, Horního Jelení,  z vesniček 
od Znojma či Luhačovic a další a další. Prohlížeč napočítal stovky připo-
jení a zhlédnutí. Nebýt technického umu Jiřího Richtra st., Jiřího Richtra 
ml. a Petra Sopoligy, na internetové vlny by se svým surfem naše farnost 
asi  jen  tak nevyplula. Patří  jim za  to velký dík. On-line bohoslužby  se 
z holického kostela  sv. Martina budou vysílat  i v měsíci květnu, a  sice 
každou neděli od 9.30 hodin se zvoněním pět minut přede mší. Sledovat 
je můžete na Youtube kanále Farnost Holice nebo přes webové stránky 
farnosti www.farnost-holice.cz, kde také najdete záznamy z obřadů veli-
konočních. Povolí-li vláda sloužit veřejné mše za účasti lidu, internetové 
vysílání se stane minulostí. Z našich vzpomínek ale již nevymizí nikdy.

Lukáš Peška, regenschori

KULTURA
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Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky MSMT–15657/2020–1 k zápisům do mateřských škol pro škol-
ní rok 2020/2021, vydaného v souvislosti s mimořádným opatřením vlá-
dy České republiky k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID - 19, se zápis do mateřské školy bude konat bez 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Vyplněné žádosti budou přijímány ve dnech 2. až 16. května a to jednou 
z níže uvedených možností: 
1. do datové schránky školy (xvuksyb), 
2.  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu mshol@volny.cz 
(nelze jen poslat prostý e-mail),

3.  poštou na adresu Mateřská škola Holubova, Holubova 39, 534 01 Holice,
4.  vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách školy 

www.msholubova.cz a současným vložením podepsané žádosti o přije-
tí, kopie očkovacího průkazu a prohlášení, že je dítě očkováno do to-
hoto formuláře,

5.  v krajním případě osobně na adrese školy (bude upřesněn termín a způ-
sob podání).

Žádost o přijetí do mateřské školy a podrobné informace najdete na inter-
netových stránkách školy www.msholubova.cz.

Lenka Chotěnovská

Zápis do Mateřské školy Holubova

Od začátku měsíce března v naší mateřské škole probíhaly aktivity spoje-
né s akcí Březen měsíc knihy. Účelem bylo seznámit děti s knihou samot-
nou, naučit je jak se ke knize chovat a vytvořit jim pozitivní vztah k četbě. 
Děti  si  v  rámci projektu nosily  své oblíbené knížky  z domu a předsta-
vovaly je kamarádům. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Jitce 
Kosařové za knihy, které nám darovala do naší školy. Tento měsíc se také 
nesl ve znamení příprav na soutěž Holická Mateřinka, která bohužel kvůli 
současné situaci nakonec neproběhla. 
Po  uzavření  naší  školy  se  intenzivně  věnujeme  přípravám na  další  ob-
dobí. Provozní zaměstnanci se pustili do důkladného úklidu a desinfek-
ci budovy, pan školník se nadále stará o venkovní prostory. Pedagogové 
připravují zajímavé projektové dny, program pro dětský den a pasování 
předškoláků, připravují pro děti nové pomůcky a hry ke vzdělávání a také 
obnovují novou výzdobu prostor školy. 
Každý den také vkládáme rodičům na facebookové stránky školy aktivity, 
abychom jim pomohli zkrátit čas strávený doma. Tyto aktivity bychom 
dělali za běžného režimu společně ve škole.
Před Velikonocemi  jsme na facebooku vyhlásili Jarní soutěž o nejhezčí 
dekoraci z přírodnin. Výrobky se dětem moc povedly a po návratu do ško-
ly je všechny čeká zasloužená odměna. 
V termínu 2. až 16. května proběhne zápis do naší školy. Zápis proběhne, 
vzhledem k situaci, distanční formou. Další informace se dozvíte na na-
šich webových stránkách www.msstaroholicka.cz nebo na facebookových 
stránkách Mateřská škola Staroholická Holice.
Všichni doufáme, že se situace brzy uklidní a budeme se moct zase vrátit 
k běžnému režimu. My a určitě i děti, se už těšíme, až se zase sejdeme 
v naší mateřské škole a budeme si moct společně hrát, vzdělávat se a po-
znávat nové věci. 
Všem občanům Holic přejeme hlavně pevné zdraví a buďme všichni ohle-
duplní, ať se naše město může zase vrátit do běžného života.

Kolektiv MŠ Staroholická

Zprávy z Mateřské školy Staroholická

Artykadlo

HOLOUBEK INFORMUJE

I v této zvláštní době je tady Artykadlo pro vás. Nabízíme Vám možnost 
efektivně využít více času k sebevzdělávání, třeba v anglickém nebo špa-
nělském jazyce, které probíhají online formou. Využijte možnost přihlásit 
se do kurzů jen po dobu trvání nouzového režimu. Připravujeme též kurzy 
Rok s bylinkami nebo kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou, a to 
v termínu 16. a 17. května. On-line pokračují také další kurzy (jedná se 
zejména o kurzy pro děti nebo výtvarné studio pro dospělé). Pro účastníky 
keramických setkání nabízíme možnost zapůjčení věcí na tvorbu domů. 
Stačí  se  ozvat  a  domluvit  termín  převzetí.  Držíme  palce  našim  dětem 
z  fotografického kroužku, které  se účastní  soutěže 40.  ročníku Národní 
soutěže amatérské fotografie.
S blížícími se prázdninami bychom vás rádi upozornili na naši nabídku 
příměstských táborů. V termínu 13. až 17. července se koná tábor s ang-
ličtinou a vařením. Děti se zdokonalí v angličtině s pomocí rodilého mluv-
čího  a  odpoledne  se  promění  na malé  kuchtíky,  bude  se  vyrábět  vlast-
ní  kuchařka  a  vymýšlet  recepty… Druhý  tábor  se  uskuteční  v  termínu 
od 3 do 7. srpna, kdy se děti budou rovněž věnovat angličtině, odpoledne 
se však promění na umělce a bude se výtvarně tvořit, lepit, skládat nebo 
malovat…V ceně je zahrnut teplý oběd i dopolední a odpolední svačinka. 
Více informací najdete na www.artykadlo.cz. Přejeme vám všem hlavně 
zdraví a neklesejme na mysli!

Tým Artykadla

Zprávy z gymnázia
V době koronavirové, kdy jsou školy zavřené, se nehledá téma pro naše pra-
videlné zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba lehce. Provoz školy je význam-
ně omezen, žáci se neúčastní školních ani mimoškolních aktivit, naplánované 
akce se ruší, realizace projektů odkládá. Přesto jednu novinku máme.
Před rokem jsme v rámci projektu Implementace Krajského akčního plá-
nu do naší školy pořídili 3D tiskárnu. Kolega Marek Janů měl tehdy jas-
nou představu: „Nepořídíme si hotovou tiskárnu, ale stavebnici! Zařízení 
si s žáky sami postavíme a díky tomu lépe porozumíme jeho fungování.“ 
Tak se i stalo. Kolega přizval do nejužšího týmu další dvě posily – z řad 
učitelů ještě Jana Češíka a za studenty Matouše Chytku, tehdy studenta 
6. C. Byli tři – Marek, Matouš a Jan a naši novou, vlastníma rukama po-
stavenou, 3D tiskárnu pojmenovali, možná již tušíte – Lukáš.
Na samém začátku byly jednoduché, ale mnohdy praktické tisky. Jedny 
z prvních vytištěných objektů byly úchytky k rýsovacím pomůckám na ta-
buli,  neboť  ty  původní  byly  po  letech  používání  polámané.  Pak  přišly 
na  řadu menší  trojrozměrné  didaktické  pomůcky.  Sextán Matouš  už  je 
dnes v septimě a rozhodl se, že se problematikou 3D tisku bude zabývat 
ve své práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. Pandemie korona-
viru však před něj v minulých dnech postavila ještě další výzvu. Když se 

nám ve  školní  e-mailové  schránce objevil  dotaz od našeho zřizovatele, 
zda máme 3D tiskárnu a zda bychom mohli tisknout ochranné štíty pro 
zdravotníky, neváhala jsem a náš tiskařský tým oslovila. Matouš se nabí-
dl, že se do tisku pustí, a do 3 dnů měl na stole první prototyp.
Výrobní  proces  nebyl  jednoduchý,  odlaďoval  se  technologický  postup 
i materiál, ze kterého se tisklo, neboť ne každý snesl dezinfekci. V průbě-
hu dní se naskytla i spolupráce s ISŠ technickou ve Vysokém Mýtě, která 
zajistila výrobu průhledných hledí, a Matouš k nim tisknul držáky.
V celkovém počtu dodaných kusů se ani zdaleka nejednalo o masovou vý-
robu, ale v době, kdy se počítal každý štít, dokázal i Matouš bez sebemen-
šího zaváhání pomoci. Na úkor vlastního volného času, v domácích pod-
mínkách a zcela nezištně. Jsem vážně pyšná, že máme takové studenty.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

HOLOUBEK OD PONDĚLÍ 16. 3. DOČASNĚ POZASTAVIL PRA-
VIDELNÉ PROGRAMY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.
Krizový štáb města Holic zavedl následující opatření vydané dne 16. 
3.: Ve spolupráci s RVC Holoubek nabízíme lékařům, zdravotním se-
strám, lékárníkům, hasičům, policistům hlídání dětí od 3 do 10 let. 
Kontakty: telefon 724 377 147, adresa: Dudychova 782, Holice, e-
-mail: vohmil@email.cz.
Zvýšili jsme dezinfekci při pravidelném denním úklidu a věnujeme větší 
pozornost úklidu míst, kterých se dotýká větší počet lidí (např. kliky, vy-
pínače, toalety…).
Uvědomujeme si závažnost situace a přistupujeme k ní zodpovědně.
O všech změnách vás budeme informovat prostřednictvím naší webové 
stránky a facebooku. Případné dotazy zodpovíme na tel.č. 733 141 960. 
Prázdninový provoz Holoubka je plánovaný na červencové týdny 
od 13.–17. 7. a 20.–24. 7. pro děti předškolní a po první třídě.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.

Po dobu nouzového stavu byly probíhající kurzy projektu RORO:
• angličtina pro pokročilé
• němčina pro začátečníky
• cyklus rozvojových setkání
Převedeny do on-line vzdělávání.
Projekt s registračním číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 je fi-
nancovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního 
fondu a Operačního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka
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V minulém čísle Holických listů jsme přinesli 
výsledky  jednotlivých  týmů  v  mistrovských 
basketbalových  soutěžích  před  vyhlášením 
nouzového stavu v České republice. Vyhlášení 
nouzového stavu, v souvislosti s pandemií Co-
vid-19, zastihlo všechny basketbalové soutěže 
před  jejich  závěrečnými  play  off,  které  jsou 
vždy  vyvrcholením  celoročního  soutěžení 
a rozhodují o získání titulů a medailí. Součas-
ně  také  rozhodují  o  postupujících,  sestupují-
cích a případných účastech v různých kvalifi-
kacích.  Česká  basketbalová  federace  nejprve 
všechny  mistrovské  soutěže  pouze  přerušila, 
ale  v  době  psaní  tohoto  článku  už  bylo  roz-
hodnuto  o  jejich  definitivním  ukončení.  Co 
bude  následovat  dál  z  pohledu  příští  sezóny 
2020/2021  je  zatím  otevřené.  O  rozhodnu-
tích a pokynech České basketbalové federace 
z  pohledu  konání  příští  basketbalové  sezóny 
budeme holické sportovní fanoušky průběžně 
informovat.
Na místo výsledků ze závěru basketbalové se-
zóny  2019/2020  přinášíme  alespoň  informaci 
o oceněních, která získali holičtí basketbalisté 
na vyhlášení sportovců města za rok 2019. Tuto 
každoroční významnou sportovní událost v Ho-
licích pořádá město Holice, aby ocenilo holic-
ké  sportovce  za  reprezentaci  města  na  všech 
soutěžních úrovních. Tentokrát se vyhlašovaly 
výkony sportovců v následujících kategoriích: 
mládež,  dospělí, mimořádný  sportovní  výkon, 
zasloužilý  funkcionář  a  legenda  holického 
sportu.
Z našeho klubu BVK Holice získali ocenění:
V kategorii mládež bratři Vít a Vojtěch Pokorní 
členové nejmladšího týmu BVK Holice, kterým 
jsou žáci do 11 let. Oba jsou jednoznačnými líd-
ry  tohoto družstva a nejlepšími střelci. Hlavně 
díky  jejich  střeleckým  výkonům  byl  tým  ho-
lických žáků do 11 let na prvním místě tabulky 
východočeského  přeboru.  Jejich  basketbalové 
dovednosti  jsou natolik kvalitní,  že pendlovali 
ještě do o rok staršího družstva holických žáků 
do 12  let, kde patřili do základní pětky. Svým 
kladným  přístupem  k  tréninku  byli  příkladem 
pro všechny ostatní spoluhráče. 
V kategorii dospělí Jirka Kolář, který je dlou-
holetým  hráčem  družstva  mužů  BVK  Holice. 
Výrazným způsobem se podílel na historickém 
postupu holických mužů do 2. ligy. V současné 
době,  kdy  holičtí muži  hrají  již  šestou  sezónu 
v této třetí nejvyšší basketbalové soutěži v ČR, 
patří stále k nepostradatelným oporám týmu. 
V kategorii mimořádný výkon  získalo  oce-
nění družstvo žáků do 15 let, které hrálo v se-
zóně 2018/2019 celostátní  ligu žáků do 15  let. 
V  podzimní  základní  části  ligy  se  holičtí  žáci 
umístili  ve  své  skupině  na  třetím místě  za  tý-
mem  basketbalové  akademie  Nymburk  a  BK 
Liberec. Třetí místo ve skupině pak znamenalo 
postup do Extraligy žáků, která se hrála v jarní 

části sezóny. Do extraligy postoupilo nejlepších 
12 týmů České republiky a holičtí žáci se v této 
konkurenci umístili na 10. pozici. Je to doposud 
největší úspěch v historii holického basketbalu 
jako týmu. 
V kategorii mimořádný výkon získal také oce-
nění Vojta Urbánek,  který  byl  v  loňském  roce 
kapitánem družstva žáků BVK Holice do 11 let 
a spolu s bratry Pokornými měl největší zásluhu 
na 1. místě tohoto týmu ve východočeském pře-
boru. Vojta je velice talentovaný sportovec s pří-
kladnou  tréninkovou pílí. A vzhledem k  tomu, 
že BVK Holice  je  účastníkem  projektu České 
basketbalové federace zaměřeného na systémo-
vou výchovu  talentované mládeže, mohl Vojta 
současně  hostovat  v  družstvu  jedenáctiletých 
žáků BK Pardubice. Basketbalový klub Pardu-
bice je v rámci tohoto projektu ustanoven jako 
vrcholové  sportovní  centrum  mládeže.  S  tý-
mem BK Pardubice pak Vojta Urbánek postou-
pil  na mistrovství České  republiky,  kde  získal 
bronzovou medaili.
V kategorii mimořádný výkon dále získal oce-
nění Viktor Půlpán, který je čtvrtým odchovan-
cem  holického  basketbalu,  který  svoji  kariéru 
dotáhl až na profesionální úroveň. V současné 
době hraje již šestou sezónu v týmu BK JIP Par-
dubice  v  nejvyšší  české  basketbalové  soutěži 
Kooperativa  národní  basketbalové  lize. Viktor 
Půlpán prošel v minulosti všemi mládežnickými 
reprezentačními týmy ČR a v předloňském roce 
se prosadil i do reprezentačního družstva mužů. 
České  reprezentační  družstvo mužů  v  uplynu-
lých dvou letech absolvovalo úspěšnou kvalifi-
kací na mistrovství světa a Viktor měl na tomto 
postupu  svůj  podíl. Mistrovství  světa  se  hrálo 
v roce 2019 v Číně a český tým mužů skončil 
na fenomenálním 6. místě. Viktor byl i v závě-
rečné širší nominaci národního týmu pro účast 
na MS, ale do závěrečné dvanáctky hráčů se už 
bohužel nedostal.
V kategorii mimořádný výkon získal oceně-
ní  ještě Marek Welsch,  který  v  loňském  roce 
ukončil  v  dresu  svitavských  Turů  svoji  první 
sezónu  v  nejvyšší  české  basketbalové  soutěži 
Kooperativa  národní  basketbalové  lize  a  stal 
se  tak  pátým  holickým  odchovancem,  který 
svoji  basketbalovou  kariéru  dotáhl  až  na  tuto 
nejvyšší úroveň v ČR. Marek Welsch byl také 
součástí reprezentačního týmu mužů ČR do 20 
let.  V  dresu  tohoto  reprezentačního  týmu  se 
v  loňském  roce  zúčastnil  mistrovství  Evropy 
této věkové kategorie. ME se hrálo v portugal-
ském Portu a český  tým postoupil  až do finá-
le, kde  sice prohrál  s domácím Portugalskem, 
ale druhé místo  a  stříbrné medaile  znamenaly 
postup  českého  týmu  mezi  elitu  evropského 
basketbalu do skupiny A. Marek Welsch nastu-
poval  v  základní  pětce  reprezentačního  týmu 
a byl jeho klíčovým rozehrávačem. V loňském 
roce Marek Welsch  také  úspěšně  složil matu-

ritní  zkoušku  na  sportovním gymnáziu  v  Par-
dubicích a následně získal stipendium na ame-
rické  universitě  Jacksonville  State University. 
Od září  loňského  roku studuje na  této univer-
sitě a hraje v jejím basketbalovém týmu v nej-
vyšší basketbalové soutěži amerických univer-
zit v první divizi NCAA. 
V kategorii zasloužilý funkcionář  získal 
ocenění  Mgr.  Lubomír  Svoboda,  který  patří 
ke  generaci  hráčů,  která  v  šedesátých  letech 
minulého  století  navázala  na  rok  1958,  kdy 
byl v Holicích založen první basketbalový od-
díl. Vedle dlouholeté kariéry hráče je Lubomír 
Svoboda také dlouholetým funkcionářem BVK 
Holice. Od začátku stál při zrození samostatné-
ho spolku BVK Holice v roce 1997. Po celou 
dobu dosavadní existence klubu je členem jeho 
výkonného  výboru.  Vedle  funkcionářské  čin-
nosti v klubu působí také ve strukturách České 
basketbalové  federace.  Je  členem  výkonného 
výboru ČBF v regionu východní Čechy a sou-
časně  předsedou  dozorčí  rady  tohoto  orgánu 
ve  východních  Čechách.  Lubomír  Svoboda 
patří  k  nejaktivnějším  členům  v  klubu. Vedle 
funkcionářské činnosti v klubu a ve strukturách 
ČBF se významnou měrou podílí na organizaci 
mezinárodního mládežnického turnaje a tradič-
ního  vánočního  turnaje  pro  všechny  generace 
holických  baskeťáků,  které  klub  každoročně 
pořádá.

Pavel Welsch
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Basketbal

Velice smutná zpráva přišla na Velikonoční pon-
dělí. Ten den náhle zemřel v pouhých 67 letech 
dlouholetý  funkcionář  a  hráč  stolního  tenisu 
Honza  Švec.  Holický  ping-pong  a  Jan  Švec, 
to patřilo k sobě. Nejen příznivci tohoto sportu 
na tohoto obětavého člověka budou určitě dlou-
ho vzpomínat.

Odešel Honza Švec

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


