
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je to přibližně rok, kdy do naší každodennosti přišel 
virus, který se původně tvářil jako něco, co je od nás 
vzdálené, co se nás netýká a s čím ani nemusíme 
počítat. Pohled zpět mě však naplňuje nadějí.
Začalo to vše velikým úsilím „obyčejných“ lidí, kdy se 
spojilo odhodlání s dobrou vůlí, začaly se ve velkém šít 
roušky a zvedla se vlna dobročinnosti a vzájemné po-
moci. Do pomoci se zapojil kdekdo a tzv. první vlnu epi-
demie se díky tomu podařilo zvládnout velmi dobře. 
Půl roku nato nás druhá vlna překvapila. Přes ujiš-
ťování pana premiéra, že se nic neděje, že vláda je 
na  vše připravená, že zdravotnického materiálu je 
dost, že očkovacích látek je víc, než bude potřeba… 
nám události minulých měsíců ukázaly, že opak je 
pravdou. Že bohužel neexistuje plán, jak přicházející 
epidemii centrálně řešit.
Co nám však pomohlo v minulém roce? Bylo to přede-
vším to, že jsme se každý zaměřil na dodržování třech 

základních pravidel – ROUŠKY – ROZESTUPY – HYGIE-
NA RUKOU. Tak proč to nezkusit znovu a opět se vrátit 
k tomu, co nás celosvětově zdobilo před rokem?
Nenechme se odradit politickými zmatky přicházejí-
cími z Prahy. Nikdo nám nemůže sebrat to dobré, co 
je v nás. Jistě, je to již dlouhé, ale pojďme přiložit ruku 
k dílu, protože budeme-li každý zodpovědný, tak to 
SPOLU OPĚT ZVLÁDNEME! 

Pavel Hladík – 70
Kdyby se v  Holicích uskutečnila anketa o  nejzná-
mější žijící osobnost města, k  největším kandidá-
tům na vítězství by určitě patřil Pavel Hladík. Není 
asi moc našich spoluobčanů, kteří by neznali bý-
valého ředitele kulturního domu, starostu města, 
člena Národního olympijského výboru ČR, zakla-
datele Olympiády žáků škol holického regionu, 
atletického funkcionáře, autora mnoha publikací 
nejen o  Holicích, ochotnického divadelního herce 
a režiséra a mimo jiné i držitele nejvyššího ocenění 
za  tuto činnost. Myslím si, že jsem určitě na  něco 
zapomněl, ale nechci vyjmenovávat všechny Pav-
lovi činnosti, zásluhy a ocenění. Chci Pavlovi pogra-
tulovat k jeho významnému životnímu jubileu, chci 
mu poděkovat za všechno, co pro nás ostatní méně 
pracovité a méně nadané udělal.
Když jsem přemýšlel, co o  Pavlovi napsat, napadlo 
mě oslovit člověka, který ho zná mnohem lépe než 
já. Tak jsem oslovil Líbu Strakovou. 
Líbo, řekni mi něco o Pavlovi. 
LS: Já tě ještě doplním, že Pavel je pečlivý archivář, 
byl i ředitelem muzea a organizátorem i moderáto-
rem Národních přehlídek jednoaktovek v kulturním 
domě, kterých jsme se účastnili s  jeho autorským 
textem a získávali ocenění. Paráda. Tak Pavle, s ptáč-
kem jsem si přivstala… a abychom se ve zdraví mohli 

scházet. A  ty Petře, zeptej se ještě Luďka Kaplana, 
ten bude určitě vědět víc než já.
LK: Jak bych měl o Pavlovi začít? Možná tím, jak dlou-
ho se známe. No… dlouho. Když jsme se poprvé se-
tkali, zdobily nám hlavy vlasy dlouhé a barvy tmavé, 
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Zpráva z jednání 
Rady města Holic 
25. ledna 2021
V pořadí druhá schůze rady města v  letošním roce 
se konala koncem ledna na městském úřadě. Zde je 
výběr nejdůležitějších usnesení z tohoto zasedání.
Rada schválila složení Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Holice pro rok 2021 podle předloženého návr-
hu. Schválila také nové platové výměry ředitelů škol 
a školských zařízení.
Rada města schválila na základě poptávkového řízení 
jako zhotovitele opravy mostů – M14 (nadjezd do Ro-
veňska) a M12 (na Mušce) v Holicích společnost Chlá-
dek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 
Pardubice v hodnotě 295 573,76 Kč včetně DPH.
RM schválila i  uzavření Dodatku č. 1 k  SOD č. SML-
-MUHO/233/2020 na akci „Oprava kaple na hřbitově“ 
s firmou Goldstav CZ s.r.o. – navýšení ceny o 76 313 Kč 
včetně DPH z důvodu špatného technického stavu, 
který byl zjištěn v  průběhu oprav a  posun termínu 
dokončení díla na 31. května 2021 z důvodu nepříz-
nivých klimatických podmínek. Celková cena za dílo 
včetně Dč. 1 je 380 862,14 Kč včetně DPH.
Více informací a veškerá usnesení ze zasedání jsou 
ke stažení na www.holice.eu.

Zpráva z jednání 
Zastupitelstva města 
Holic 25. ledna 2021
V  pondělí posledního lednového týdne proběhlo 
také mimořádné jednání zastupitelstva z  důvodu 
možného výkupu nemovitosti na náměstí T. G. Masa-
ryka v Holicích, kde donedávna sídlila Komerční ban-
ka. Zastupitelé koupi schválili za cenu 11 523 000 Kč 
včetně DPH. V souvislosti s  tím schválili také 1. roz-
počtovou změnu v  rozpočtu města na  rok 2021. 
Po dokončení výkupu budou prostory po Komerční 

bance zrekonstruovány a dojde k přesunu ordinace 
chirurgie do těchto prostor.
Více informací a  veškerá usnesení z  jednání jsou 
ke stažení na našich webových stránkách.
Na celé jednání se můžete podívat i na YouTube díky 
soukromé iniciativě holických ob-
čanů. Záznam najdete na  YouTube 
kanálu Záznamy zasedání Zastupi-
telstva města Holic nebo se na kon-
krétní záznam můžete podívat na-
skenováním QR kódu do  vašeho 
telefonu.

Zpráva z jednání 
Rady města Holic 
8. února 2021
Druhé únorové pondělí se radní sešli opět na měst-
ském úřadu k projednání městských záležitostí. Je-
jich výběr vám přinášíme níže.
Rada města schválila Mateřské škole Holice, Staro-
holická zhotovitele akce „Přírodní zahrada“ firmu 
Zahrada Harta s.r.o. Vysoké Mýto za cenu 497 976 Kč 
včetně DPH. Na  tuto úpravu byla získána dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ČR ve  výši 
422  976,15 Kč. Neschválila naopak navýšení nájmu 
za  pronájem prostor sloužících podnikání o  roční 
míru inflace, tj. o 3,2 %.
Radní schválili nové znění Směrnice města Holic 
č. 25/2021 o  přidělování bytů do  nájmu občanům 
s  platností od  9. února 2021. Plné znění aktuálních 
směrnic najdete na  webových stránkách města 
(www.holice.eu).
Více informací a  veškerá usnesení z  jednání jsou 
ke stažení na našich webových stránkách.

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města
V pondělí 15. března v 18.00 hodin se bude konat ve 
společenském sále Základní umělecké školy Karla 
Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva města 
Holic. Na programu je projednání závěrečného účtu 
města za rok 2020 a schválení účetní uzávěrky měs-
ta, rozdělení finanční podpory z rozpočtu města za 
rok 2021. Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

Svoz TKO od bytových 
domů
Připomínáme změnu ve  svozu tuhého komunální-
ho odpadu (TKO) od bytových domů. V  liché týdny 
se odpad sváží ve středu, v  sudé týdny stejně, jako 
tomu bylo v loňském roce (středa, čtvrtek, pátek).

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY
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plnovousy nekvetly stříbrnými nitkami. Bylo to tak 
kolem roku 1970. Jednou mi Pavel navrhl: „Hele, ne-
chtěl by sis zahrát divadlo? Měl bych pro tebe roli.“ 
Neváhal jsem ani chvíli a kývl. Tak přišel v roce 1975 
na svět školník ve hře Taková ztráta krve. A od této 
chvíle jsme spolu sdíleli prkna, která znamenají svět. 
Pavel divadlem žil a žije, je to svět, ve kterém se cítí 
doma. Vždyť první krůčky na jevišti učinil coby malý 
hošík. Bylo to v  mateřské školce v  Litvínově v  roce 
1957 ve hře Sůl nad zlato. Dalo by se spočítat, kolik 
postav a postaviček ztvárnil, kolik divadelních her re-
žíroval, kolik jich napsal a byl by to dlouhý seznam. 
Nejvíc má rád komedie, a  ne nadarmo je takovým 
holickým Werichem. Ocenění za své herecké umění 
získal mnoho. S jeho textem jsme vyhráli Čochtanovu 

Třeboň v srpnu 1998. Několikrát získal ocenění na Ná-
rodní přehlídce jednoaktovek, která se jeho přičině-
ním od roku 1998 v Holicích koná pravidelně co dva 
roky. Pocta nejvyšší přišla v roce 2016, kdy byl Pavlovi 
udělen Zlatý odznak J. K. Tyla, nejvyšší to ochotnické 
ocenění. I přes zdravotní obtíže můžete dodnes Pavla 
vídat na jevišti i v zákulisí kulturního domu. Divadlo 
mu prostě nedá spát. A to je dobře, protože bez ta-
kových „zanícenců“ se ochotnické divadlo neobejde. 
Nikde, ani v  Holicích. Pavle, ještě dlouho a  dlouho 
buď dobrým duchem holických ochotníků! Zlom 
vaz! K  tvým sedmdesátinám za  celý holický ochot-
nický ansámbl i za všechny holičáky.
Musím poděkovat Líbě a Luďkovi za jejich čas a Pav-
lovi ještě jednou popřát jen to nejlepší. Pavle, je mi 
ctí, že jsem tě mohl v životě potkat. 

Petr Kačer

pokračování ze strany 1

Není čert jako čert
V únorových Holických listech vyšla krásně napsaná 
vzpomínka na Honzu Krejčího z pera Pavla Hladíka. 
I já bych rád zavzpomínal a napsal o Honzovi pár řá-
dek. Poprvé jsem se s ním setkal někdy v roce šede-
sát osm v holickém Junáku – skautu, kde dělal vedou-
cího. Od  té doby se naše cesty často setkávaly. Jak 
plynul čas, stalo se jedno setkání tradicí. A myslím, že 
nejen u nás, ale ve spoustě rodin v Holicích. Určitě již 
víte, kam mířím. Ano, spousta dětí, dnes již dospělých 
paní a pánů, si na Honzu vzpomene s  lehkým mra-
zením v zádech. Vzpomene si na v duchu opakova-
nou básničku, na přemítání, jestli jsem letos opravdu 
tak zlobil, na otázku: Přijdou? A přinesou něco? Přišli. 
A přinesli. Důstojný Mikuláš s berlou, dlouhým bílým 
vousem a krásným rouchem. A za ním vykukoval ne-
zbedný čertík. Špičaté rohy, chlupatý kožich, pihatá 
umouněná tvář, dlouhý ocas. Jen to kopyto nějak 
chybělo. Rychle se schovat za  máminu sukni, obe-
jmout tátovy nohy. Vždy se však zakrátko ukázalo, že 
není čert jako čert. Tenhle byl hodný, vlídný, laskavý 
a často ho děti ani nechtěly pustit. Ten rozpustilý ra-
rach byl Honza a společně s panem Korábem, coby 
Mikulášem, přinášeli první závan nadcházejících Vá-
noc. Nesmím zapomenout ani na pana Platenku, kte-
rý vše zaznamenával svým fotoaparátem. Když byly 

dárky rozdány, básnička překoktána a ruka nesměle 
podána, nastal čas odměny. Malinkým kalíškem sli-
vovičky čert nikdy nepohrdl. Popřál hezké Vánoce 
a pospíchal s Mikulášem na další „štaci“. Bylo mi pak 
velikou ctí, když se Honza rozhodl s čertem „praštit“, 
že jsem jeho „čertovské řemeslo“ mohl převzít.
Nevím, jestli je nějaké čertovské nebe, ale pokud 
ano, doufám, že mi tam Honza po  večerech, když 
si přes den splní povinnosti tam nahoře, drží místo, 
abychom mohli společně přikládat pod kotel dobré 
nálady a tu náladu posílat všem lidem nahoru. 

Luděk Kaplan
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Rozloučení potles-
kem nad rakví

Holice se rozloučily s  dlouholetým farářem 
a  čestným občanem města P.  Jiřím Mann-
lem, mužem dobrosrdečným, mírným, pl-
ným obětavého lidského přístupu, mužem 
pracovitým, pevných životních zásad.

Je paradoxem této doby, že kněze, který 
v  naší farnosti působil čtvrt století, opravil 
řadu památek a  vykonal mnoho pro zdej-
ší lidi, mohla přijít vyprovodit jen symbolic-
ká hrstka z  nich. Přesto zněl při pohřebních 
obřadech kostelem sv. Martina potlesk jako 
díky a hold naplněnému životu. Ostatky otce 
Jiřího pak za  zvuku starobylého zvonu Mar-
tin opustily Holice, aby se s  ním následně 
rozloučili také farníci z Vysokého Mýta. Právě 
na tamní faře více jako stoletý, tedy nejstarší 
kněz královéhradecké diecéze, trávil zaslou-
žený odpočinek. Spolubratři kněží uložili jeho 
tělo do kněžského hrobu na vysokomýtském 
hřbitově. Odpočívejte v pokoji, pane faráři.

Lukáš Peška
Foto: Luboš Jeníček

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

 
Když fotky hovoří
Před vánočními svátky odešel do  fotogra-
fického nebe Ladislav Formánek. Jak napsal 
jeden z  uživatelů sociálních sítí, snad kaž-
dý z  Holic má ve  svém albu snímek právě 
od  něho. Sám jich mám doma také několik. 
Mám ale také něco, co každý nemá – osobní 
vzpomínky na  spolupráci, z  níž vzešlo naše 
kamarádství. Spojovala nás láska k  historii 
a k novinařině. Proto byl Láďa redakčním fo-
tografem Holických novin, které jsem několik 
let vydával. Jako fotograf ctil tradiční postu-
py – co nafotil, to vyvolal. Přinesl mi klasickou 
fotku a divil se, proč se rozčiluji a chci fotku di-
gitální. Pro potřeby sazby je totiž práce s digi-
tální fotkou nejrychlejší. Vinou chyby na hard 
disku jsem ale po čase o digitální fotky přišel. 
Naštěstí ty hmatatelné zůstaly v šuplíku. A tak 
zůstat natrvalo mají větší šanci spíše snímky 
zasunuté do listů rodinných alb než ty, které 
máme uskladněné kdesi v  neuchopitelnu. 
S nimi pak zůstanou zachyceny i okamžiky ži-
votů našich či našich sousedů, našeho města. 
Protože skoro u všeho toho byl v jisté době jis-
tý Ladislav Formánek, který uměl na mžik za-
stavit čas a jeho odraz tak uchovat nám i těm, 
co teprve přijdou. A navíc jako odraz, jenž není 
němý. Nestorka holického ochotnického sou-
boru Libuše Straková mi nedávno prozradila, 
jak při prohlížení Formánkových fotek doslo-
va znovu slyší hlas Josefa Korába hovořícího 
o smutném životě, či jak cítí prsty Ivy Skálové 
zapínající jí šaty. Však se také při jejich pořizo-
vání na generálkách souboru Láďa pohyboval 
přímo mezi herci, doslova v ději. Podívejte, ty 
fotky k  nám hovoří, a  proto je jejich sdělení 
neopakovatelné. A za to nebudeme, slovy Li-
buše Strakové, Láďovi Formánkovi nikdy dost 
vděčni.

Lukáš Peška

Pozvánka na 
taneční
Taneční studio Hany Flekrové pořádá 25. roč-
ník podzimního kurzu společenského tance 
a společenského chování pro mládež.
Zahájení kurzu v pátek 10. září 2021.
Pravidelné páteční lekce vyvrcholí společen-
ským plesem v sobotu 4. prosince 2021.
Elektronicky lze přihlášky do  kurzu podávat 
od 1. března 2021.
Více na www.tanecnivholicich.cz



HISTORIE

Kalendárium

1. března 1891 (130 let)
V Kolíně se narodil Josef Staněk – cukrář, obchodník, 
známý kavárník, všestranný kulturní pracovník, di-
vadelní ochotník a  režisér, člen zpěváckého spolku 
Neptalim, iniciátor založení Družstva pro postavení 
divadla v  Holicích, sportovní funkcionář, předseda 
SK Holice, veřejný činitel a mecenáš kultury a sportu. 
Zemřel v Holicích 13. května 1963.

3. března 1926 (95 let)
Na  holickém náměstí proběhla zkouška hasičské 
stříkačky Stratílek a  předání místnímu hasičskému 
sboru. Byla zakoupena nákladem 56 000 Kčs s použi-
tím výpůjčky u Občanské záložny ve výši 40 000 Kčs.

6. března 1921 (100 let)
V  americkém Chicagu se narodil František Zámiš, 
povoláním číšník. Zahynul při povstání holického 
lidu 6. května 1945.

9. března 1851 (170 let)
V hotelu U krále Jiřího byla zřízena dočasná nemoc-
nice, neboť v Holicích zuřila cholera.

10. března 1891 (130 let)
Narodil se Josef Bartoš, poštovní úředník a zaklada-
tel loutkového divadla při holickém pěveckém spol-
ku Hlahol. Přátelil se s profesorem Skupou. Zemřel 1. 
června 1946.

14. března 1946 (75 let)
Zemřel František Ottmar, majitel knihtiskárny a ve-
řejný činitel, např. člen KČV a Tamburašů. Byl i prů-
kopníkem fotografie. Svého času zde provozoval prv-
ní fotoateliér. Narodil se roku 1874.
23. března 1946 (75 let) 
Naše město přijalo patronát nad obcí Jakubčovice 
ve Slezsku. V  této obci na konci války ze 120 domů 
bylo zničeno 38 úplně a 24 značně poškozeno. Z Ho-

lic bylo posláno do Jakubčovic dřevo na stavbu ško-
ly. Hasiči věnovali hadice a mezi občany se vybralo 
140 000 Kčs. O prázdninách zde bylo hosty 64 jakub-
čovických dětí i se svým učitelem.

24. března 1861 (160 let)
Na zasedání obecního zastupitelstva byli jmenováni 
čestnými měšťany Holic František Palacký a Ladislav 
Rieger.

27. března 1891 (160 let)
Zemská školní rada povolila stavbu Měšťanské chla-
pecké školy v Holicích. Dne 14. srpna byla stavba za-
počata na pozemcích, které daroval městu pro škol-
ní účely Dr. Emil Holub.

28. března 1991 (30 let)
Ve  Francii se narodil Michael Špaček, motokrosový 
závodník bydlící v sousedství závodiště v Poběžovi-
cích. Zemřel 12. října 2009 následkem těžkého zra-
nění, které utrpěl 26. září téhož roku při závodech 
v Lokti. 

30. března 1931 (90 let)
Při SK Holice byl založen odbor atletiky pod vedením 
známého holického obchodníka a  mecenáše Fran-
tiška Růžičky. Šestičlenné závodní mužstvo získalo 
v prvním roce činnosti ve čtrnácti závodech 28 prv-
ních, 25 druhých a 32 třetích cen.

31. března 1951 (70 let)
Zemřel Bohumil Holub, profesor konzervatoře 
v Brně, varhaník a sbormistr. Působil i jako varhaník 
na  Strahově v  Loretě, organizátor madrigalového 
sdružení. Narodil se 23. května 1880 v Holicích.

31. března 2016 (5 let)
Hasičský sbor Holice převzal nové zásahové vozidlo 
Scania CAS 3 9000/540-S2R.

Václav Kment
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Nabídka 
letních táborů  
v Artykadle

Taky už se těšíte na léto? My moc! Pokud vás 
trápí otázka, kam s  dětmi, dejte je k  nám, 
protože u  nás se rozhodně nudit nebudou! 
Něco nového se naučí a  díky našim lekto-
rům to celé bude zábava! Pro letošní rok na-
bízíme tři různé příměstské tábory plné leg-
race, zážitků a zábavy.

Fotografický tábor s angličtinou v termínu 12. 
až 16. července je určen pro děti, které milují 
focení, klidně jen na mobilu. Zkušená profesi-
onálka Eva Stanovská je provede tajemstvím 
fotografování v  přírodě i  ve  městě, naučí se 
portrétní fotografii nebo zátiší. Dopoledne je 
pro děti zajištěn program s  oblíbeným ang-
lickým rodilým mluvčím, který děti zvedne ze 
židlí a ukáže, že angličtina není žádná nuda!
Tradiční výtvarný příměstský tábor s  anglič-
tinou se letos uskuteční v  termínu 19. až 23. 
července pod vedením Hanky Kopecké. Do-
poledne bude pro děti také připravena kon-
verzace v angličtině hravou formou, odpole-
dne se pak malí umělci budou moci věnovat 
různým výtvarným technikám, stříhání, vyře-
závání nebo lepení a stanou se tak výtvarníky 
na plný úvazek.
Poslední příměstský tábor Tajemství prou-
těného košíku se uskuteční 16. až 20. srpna. 
S dětmi se lektor Jan Krtička pokusí vyluštit 
rébusy, hlavolamy, šifry a tajenky, vyhnout se 
nastraženým pastem a odhalit tajemství ko-
šíku. Podaří se ho dětem otevřít? Tři dopole-
dne jim na pomoc přijde i  rodilý lektor ang-
ličtiny, dva dny stráví pak děti na společném 
celodenním výletě, na který se mohou přidat 
i další detektivové – jejich rodiče.
Pro děti na  táborech je zajištěna celodenní 
strava (dopolední i odpolední svačinka, teplý 
oběd a pitný režim po celý den).

tým Artykadla

Poděkování

Jsem matkou syna, který absolvuje distanč-
ní výuku v 5. třídě na ZŠ v Holicích, výtvarný 
a hudební obor na ZUŠ Karla Malicha. Pra-
cuji z domova, a tak mám možnost účastnit 
se výuky. Každý rodič jistě pochopí, že raději 
z místnosti při výuce odcházím, neboť bych 
jinak mnohdy musela milované dítě za jeho 
laxní a nesoustředěný výkon ubezdušit. 

I vzhledem k informacím o negativnímu po-
stoji jiných rodičů k  práci učitelů a  přístup 
škol bych následujícími řádky chtěla v kostce 
popsat svoji zkušenost s  probíhající výukou 
v Holicích.
Na základní škole se paní učitelky nejen snaží 
probrat s  dětmi potřebnou látku, ale připra-
vují dětem i zajímavá zadání na domácí práce. 
Jejich laskavý přístup a dobrá nálada jistě děti 
po ránu alespoň trochu rozhýbají a proberou. 
Umím si představit, jak je těžké vymyslet úkol 
tak, aby nutil děti přemýšlet a nebyl „opsatel-
ný“ z internetu. Zabere to hodně času, a to ne-
mluvím o  náročnosti následné kontroly. Líbí 
se mi, že jsou zároveň nesmlouvavé ohledně 
kvality splněných úkolů a termínů.
Na  ZUŠ při hodině hry na  hudební nástroj 
pan učitel vytrvale syna opravuje při on-line 
hře, posílá hudební doprovody a jeho vlastní 
nahrávky. Syna motivuje, v hodnocení práce 
syna naštěstí nešetří a často za dveřmi slyším, 
jak se spolu smějí. 
S  přípravkou BaŠaPy se syn účastnil on-line 
nahrávky vánoční koledy, která vehnala slzy 
do očí nejen babičkám a tetám. Nepochybu-
ji, že příprava not, komunikace s účinkujícími 
a  synchronizace nahrávek jednotlivých ná-
strojů a zpěvu Malichoru připravila panu uči-
teli krušné chvilky.
Výtvarná výchova probíhá za bedlivé podpo-
ry a  inspirativních nápadů paní učitelky. Ná-
měty nutí děti nejen „sedět nad výkresem“, 
ale i vyrazit s fotoaparátem do terénu na zdra-
votní procházku.
Myslím si a zároveň i doufám, že tento nový 
přístup naučí nejen děti, ale i nás rodiče, větší 
trpělivosti, samostatnosti, vynalézavosti a re-
spektu k práci druhých. 
Tímto bych chtěla vyjádřit svůj respekt k vyu-
čujícím, k jejich schopnosti přizpůsobit výuku 
probíhajícím a stále se měnícím požadavkům. 
Poděkovat učitelům a vedení škol za jejich tr-
pělivost, invenci a podporu dětí, ale i rodičů. Je 
mi jasné, že tento způsob výuky je pro všech-
ny mnohem náročnější jak časově, tak psy-
chicky. Věřím, že takto smýšlí většina rodičů.
Těším se na osobní setkání, hudební akce, vý-
stavy, dokonce snad i rodičovské schůzky.

Alena Rabasová ml.
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Zprávy z gymnázia

Minisčítání 2020
Již po  třetí se žáci nižšího gymnázia zapojili 
do  projektu Minisčítání. Tento naučně-zábavný 
projekt pořádaný ČSÚ se konal již po  páté. Hlav-
ním cílem projektu je přiblížit žákům statistiku 
hravou formou a zpestřit hodiny matematiky. Žáci 
se seznámí se způsoby sběru, zpracování a  vyu-
žití statistických dat. Zároveň projekt poukazuje 
na  celospolečenský význam blížícího se Sčítání 
lidu, domů a  bytů 2021. Minisčítání je dobrovol-
né, ale zachovává principy standardních statistic-
kých šetření, jako je anonymita a  ochrana osob-
ních údajů. Ve  dnech 1. listopadu až 13. prosince 
se do  něho celorepublikově zapojilo 18  833 žáků 
z  1  593 tříd a  298 škol ve  věku 9–15 let. Dotazník, 
který obsahoval 21 otázek z každodenního života, 
vyplnilo celkem 103 žáků naší školy. Výsledky byly 
zveřejněny v  lednu a  co zajímavého se můžeme 
z šetření dozvědět?
Pro naše žáky je v životě nejdůležitější rodina (63 %), 
15 % dětí uvedlo kamarády a  12 % zdraví. Se svými 
problémy se 60 % dětí svěří svým rodičům, čtvrtina 
raději kamarádům. Doma žáci nejčastěji pomáhají 
s vysáváním, prací na zahradě, s vařením a prostírá-
ním stolu. Na otázku, kde čerpají informace o sexu, 
odpovědělo 30 % žáků, že žádný zdroj nemají. Shod-
ně 22 % dětí získává tyto informace od rodičů a z in-
ternetu. S kamarády nejčastěji komunikují přes so-
ciální sítě (37 %) nebo přes sms/WhatsApp (36 %). 
Na  internetu nebo hraním her stráví nejčastěji 2–4 
hodiny denně. Více jak polovina žáků má vlastní účet 
na Instagramu (75 %), YouTube (73 %) nebo Snapcha-
tu (54 %). 62 % našich žáků přečte za  rok více než 
4 knihy. Nejraději by cestovali po Evropě, do Severní 
Ameriky nebo do  vesmíru. Další informace o  dodr-
žování tradic, cestě do školy, životosprávě, ale i kom-
pletní výsledky Minisčítání 2020 naleznete na webo-
vých stránkách www.miniscitani.cz.

Soutěžíme on-line
V  měsíci lednu proběhla v  rámci zeměpisu školní 
kola hned dvou soutěží – Zeměpisné olympiády 
a  Mezinárodní soutěže o  nejlepší statistický pla-
kát. On-line školního kola Zeměpisné olympiády se 
zúčastnilo 40 žáků ve čtyřech kategoriích. Tři nej-
úspěšnější soutěžící z  každé kategorie postupují 
do okresního kola, které proběhne rovněž on-line. 
Jmenujme alespoň vítěze každé z  nich: Kateřina 
Konůpková, Václav Pevný, Eva Hlaváčková a  Filip 
Cimburek. 
Do soutěže o nejlepší statistický plakát se zapojily tří-
dy 2. C, 2. A, 6. C a ve starší kategorii se zúčastnili stu-
denti 3. a 4. ročníků zeměpisných seminářů. V mlad-
ší kategorii uspěly žákyně Terezie Fefková, Viktorie 
Kaplanová a Barbora Dolanová s plakátem Problémy 
lesa a pralesa. Vítězem starší kategorie se stal plakát 
Životní prostředí v Česku a Evropě, na kterém praco-
vali Patrik Černý a Matěj Nádeník.

Začátek kalendářního roku patřil rovněž soutěžím 
z oblasti společenských věd a cizích jazyků. Naši stu-
denti se účastnili Olympiády v českém jazyce (vítěz 
Stanislav Kozák), do  vyššího kola Filozofické olym-
piády postoupili Ben Mrázek a  Barbora Bulánková. 
Poprvé budeme mít své zástupce v  Ekonomické 
olympiádě, ve  které si postup vybojovali Pavla Ba-
činová, Stanislav Kozák a Vojtěch Schejbal. Z on-line 
konverzačních klání v  angličtině do  okresního kola 
zamíří Barbora Dolanová, Oliver Škorjanc, Filip Voří-
šek a Lukáš Vtípil.
Vítězům gratulujeme a  přejeme hodně úspěchů 
v navazujících kolech soutěží. Poděkování však patří 
všem žákům, kteří se výše uvedených soutěží aktiv-
ně zúčastnili, a to i navzdory ztíženým podmínkám 
během distanční výuky.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

7

První jarní den 
s LMŠ Hlubáček

Zveme vás, všechny děti i  dospělé z  Holic i  okolí, 
na jarní procházku za pokladem. V sobotu 20. 3. 2021 
si můžete sami vyzvednout pokyny na brance škol-
ky, případně si je vytisknout předem z našich webo-
vých stránek www.hlubacek.cz. Drobný poklad, 
který pro vás připravily děti z Lesní mateřské školy 
Hlubáček, najdete po  splnění úkolů. Respektujme 
prosím aktuální vládní nařízení týkající se shroma-
žďování osob. Jinak nám nic nebrání, abychom se 
v tomto náročném období také radovali a společně, 
i  když třeba jen v  kruhu rodiny, oslavili první jarní 
den. Na léto pro vás připravujeme také příměstské 
tábory. Informace o  nich najdete už brzy na  face-
bookovém profilu @hlubacek.



Bude na jaře lépe 
i v Holoubku?
Stále věříme v  lepší časy, ve  zmírnění vládních 
opatření a  ve  znovuotevření volné herny a  všech 
programů pro děti a maminky, školní děti, seniory, 
veřejnost.

Nyní pro vás připravujeme a  vyrábíme například 
nové pomůcky pro Montessori aktivity, online se 
vzděláváme, plánujme akce na jaro a léto.

Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na našich webových stránkách a Facebooku. Moc se 
na vás těšíme.

Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, 
mobil: +420 733 141 960, e-mail: holoubek@charita-
pardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.
charita.cz.

Zveme na bezplatný počítačový kurz Holoubka 

Už celý jeden rok nás pandemické okolnosti nutí 
pronikat do  světa informačních technologií, spo-
lupracovat na  dálku, vzdělávat se on-line. Učit se 
v tomto oboru novému, znamená mimo jiné, zvýšit 
své šance na získání zajímavých budoucích pracov-
ních příležitostí.
 
•  Zajímá vás například sdílení dokumentů, úprava 

fotografií, možnost vytvořit a  spravovat si vlastní 
web?

•  Láká vás dozvědět se, jaké bezplatné aplikace 
v osobním životě i práci využívají ostatní?

•  Přemýšlel/a jste někdy o tom, jak si práci na počíta-
či zrychlit a zefektivnit?

•  Máte dítě/děti do 15 let nebo věk 55+?

Pokud jste si na některou z  těchto otázek odpově-
děl/a ano, pak je bezplatný počítačový kurz pod ve-
dením Mgr.  Daniela Janaty vhodný právě pro vás. 
Proběhne v pěti pondělích termínech: 24. 5., 31. 5., 
7. 6., 14. 6., 21. 6. 2021, vždy v čase od 8.00 do 16.30 
hodin. Pokud epidemiologická situace dovolí, bude-
me se setkávat v Holoubku (Dudychova 782, Holice). 
V opačném případě kurz proběhne on-line.

Zarezervujte si už nyní své místo v  kurzu na  www.
rovnopravnostsrozumem.cz nebo pro více informací 
kontaktujte projektovou manažerku Vladimíru Krej-
číkovou na tel. +420 603 566 141.

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 Evropského sociální-
ho fondu a  Operačního programu Zaměstnanost. 
www.esfcr.cz

Kolektiv RCV Holoubek
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INFORMACE ZE SPORTU

Informace z holické-
ho basketbalu

V  uplynulém čísle 
jsme vám představili 
tři odchovance na-
šeho klubu – Viktora 

Půlpána, Marka Welsche a  Tomáše Dvořáka, kteří 
v současné době hrají nejvyšší basketbalovou soutěž 
v České republice Kooperativa Národní basketbalo-
vou ligu. V dnešním vydání Holických listů bychom 
vám rádi představili, co tomuto jejich osobnímu 
úspěchu předcházelo, jak probíhá výchova mládeže 
v BVK Holice a jaká je možná cesta z malého města 
až na basketbalový vrchol v ČR.
Proces výchovy basketbalové mládeže má v  BVK 
Holice dlouholetou tradici. Díky jeho úspěšným od-
chovancům v  minulosti byl BVK Holice v  roce 2015 
vybrán Českou basketbalovou federací do  progra-
mu Sportovně talentované mládeže. Tento dotační 
program vyhlásilo Ministerstvo školství a tělovýcho-
vy pro všechny sportovní svazy v ČR. Basketbalová 
federace tuto výzvu akceptovala a  v  rámci tohoto 
programu vytvořila tzv. Systém výchovy talentova-
né mládeže. Systém spočívá v existenci regionálních 
vrcholových sportovních centrech a  sportovních 
střediscích spadajících do jejich oblasti. Cílem vrcho-
lových center je zajištění rozvoje basketbalových ta-
lentů na nejvyšší úrovni při současném propojení se 
vzděláváním na středních a vysokých školách. Cílem 
sportovních středisek je pak zaujmout co nejširší po-
čet dětí ve svém regionu a poskytnout jim sportovní 
vyžití zaměřené na  basketbal. Ty nejtalentovanější 
z  nich pak předávat do  vrcholového centra k  dal-
šímu basketbalovému rozvoji. Sportovní středisko 
BVK Holice patří pod vrcholové sportovní centrum 
BK Pardubice.
Tréninkový proces ve sportovním středisku BVK Ho-
lice má jasně daná pravidla, nastavená zmíněným 
projektem České basketbalové federace. Zejména je 
kladen důraz na patřičnou kvalifikaci trenérů a po-
vinnost jejich dalšího vzdělávání. Tréninkovou a  zá-
pasovou činnost ve středisku BVK Holice zajišťují tři 
trenéři. Pavel Dvořák a  Pavel Welsch, kteří vlastní 
druhou nejvyšší trenérskou licenci hned po  licenci 
pro profesionální trenéry, a Josef Welsch s třetí nej-
vyšší trenérskou licencí. Tréninkový proces ve spor-
tovním středisku je nastaven pro děti od 1. třídy ZŠ až 
po kategorii juniorů. Tréninkové jednotky jsou vede-
ny dvakrát týdně v trvání vždy 90 minut a probíhají 
nepřetržitě od září do poloviny června následujícího 
roku. Součástí trenérského sportovního procesu je 

i hraní mistrovských utkání, které je pak nastaveno 
tak, že talentovaní jedinci mohou hrát současně mis-
trovské soutěže za družstva BVK Holice a přitom ješ-
tě hostovat ve vyšších soutěžích, které v jednotlivých 
kategoriích hraje vrcholové centrum BK Pardubice. 
Tyto soutěže vždy každoročně vrcholí závěrečnými 
turnaji o mistra ČR. 
Finanční podpora sportovního střediska BVK Holice 
je pak odvislá od  přechodu talentovaných jedinců 
z kategorie žáků do kategorie U 17, tzn. do mladšího 
dorostu a jejich úspěšného zařazení do extraligové-
ho týmu vrcholového centra BK Pardubice. Odtud 
potom vede cesta k případným dalším sportovním 
úspěchům. Tady je ale potřeba říci, že se to neobe-
jde bez každodenní poctivé tréninkové práce. Kdo ji 
chce podstoupit, má pevnou vůli a odhodlání, může 
to dotáhnou daleko, až třeba na samý vrchol do slav-
né americké NBA, tak jako nejznámější odchovanec 
BVK Holice Jiří Welsch. 
V roce 2019 se do kategorie U17 vrcholového centra 
BK Pardubice posunuli tři holičtí odchovanci – Rado-
van Mrázek, Adam Mikuláš a Marek Půlpán, a všichni 
se v ní dokázali prosadit. Tento úspěch sportovního 
střediska BVK Holice ve výchově mládeže se promítl 
i do pokladny klubu. V rámci pravidel, daných projek-
tem Systém výchovy talentované mládeže, obdrželo 
sportovní středisko za každého z nich 15 000 Kč s vý-
hledem na případný další bonus při jejich přechodu 
do kategorie dospělých. Ostatně to je hlavním cílem 
programu, aby se malé basketbalové kluby nebály 
pouštět své talentované odchovance do  vrcholo-
vých center hrajících nejvyšší mládežnické soutěže 
v ČR, ale naopak aby za to byly odměněny.

Ve  sportovním středisku BVK Holice se basketbalu 
věnovalo v roce 2020 celkem 80 dětí a mladistvých. 
Vedle tří zmíněných hráčů hostovali v BK Pardubice 
také další talentovaní jedinci z mladších ročníků. Byli 
to v kategoriích:
- U 11 Lukáš Suchý 
- U 12 bratři Vít a Vojtěch Pokorní
- U 13 Vojtěch Urbánek a David Libáňský
- U 15 Ondřej Krejčík a Jan Kubánek
- U 17 Patrik Holub

Nesmíme ale zapomenout ani na  ty ostatní, kteří 
nedostali do  vínku tolik talentu. Všechny děti mají 
ve sportovním středisku BVK Holice stejné podmín-
ky. Spadá do nich i účast na každoročním týdenním 
soustředění na  konci srpna, kterým začíná každá 
nová basketbalová sezóna. Všichni mají možnost se 
věnovat basketbalu, druhému nejpopulárnějšímu 
sporu na planetě, společně a naplno až do dospělos-
ti a poté až do seniorského věku. 

Pavel Welsch


