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BIO a EKO
Dnes a denně se setkáváme s těmito slovíčky, tedy vlastně předponami, 

a neschováme se před nimi nikde. Dřív jsme znali ze školy biologii a z televize 
ekologii, ale dneska potkáte biopotraviny, biokosmetiku, biokamna (bez komínu), 
biokavárnu, … S eko je to podobné. Zkusíme se tedy na tuto problematiku 
podívat očima holetínského občana – vážně i nevážně. Na toto téma jsem se 
připravovala dost pečlivě. Navštívila jsem biojarmark, nastudovala spoustu 
článků v novinách i na internetu a dokonce jsem si koupila a přečetla knihu 
Michala Viewegha Biomanželka. Myslela jsem, že je to humoristický román 
a dobře jsem se u něj bavila. Následně jsem zjistila, že asi dost přesně popisuje 
situaci v jejich rodině a už mi to tak vtipné nepřišlo.

Získat pohled našich domácností na tuto problematiku jsem se pokusila 
v menší anketě. Respondentům děkuji za spolupráci a výsledky vám 
předkládám.

O tom, že se v naší škole a školce zapojují do různých ekologických 
programů, víte asi od svých dětí nebo jsme o tom několikrát psali. Abychom se 
dozvěděli ještě víc, chtěla jsem se zeptat nějaké zasvěcené osoby. Bylo to trošku 
zvláštní, ale požádala jsem o ekorozhovor svoji sestru, paní učitelku Jitku, která 
těmito projekty doslova žije.

I v tomto Zpravodaji se budeme zabývat holetínskou kronikou. Tentokrát 
jsme sáhli po té, kterou zpracoval pan Jindřich Vosmík. Rubrika Představujeme 
Vám bude patřit naší nynější kronikářce, paní Bulisové.

A opět bude sport, cestování, kulturní akce, činnost spolků a zastupitelstva. 
Bude toho dost. Pro vaši představu, jedno číslo Zpravodaje znamená asi měsíc 
příprav a práce. Tak ať u něj strávíte aspoň několik desítek příjemných minut. 

Helena Kučerová

Číslo 2/2011 červen 2011
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3 otázky pro starostu
Uspěli jsme letos se žádostmi o dotace?
Z celkového počtu tří podaných žádostí o dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje jsme uspěli ve dvou případech. V rámci Programu obnovy venkova 
(POV) byla obci schválena dotace ve výši 100 000 Kč na akci „Oprava budovy přiléhající 
k objektu Kulturně-společenského centra Holetín“. Před podpisem je i smlouva 
o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků PK na podporu sportu a volnočasových 
aktivit v Pardubickém kraji v roce 2011. Na podporu projektu „Oprava klubovny 
sportovních oddílů“ budou obci v režimu podpory „de minimis“ poskytnuty finanční 
prostředky ve výši 80 000 Kč. O tento grant na opravu dřevostavby u vstupu do areálu 
koupaliště žádala obec již v minulých letech a jsem opravdu rád, že se to napotřetí 
podařilo. Staronová dřevostavba by měla být dokončena ke konci léta. 

Bohužel jsme neuspěli s žádostí o dotaci na požární techniku a věcné prostředky pro 
naše hasiče, kde jsme žádali o částku 32 000 Kč. To nám trochu vynahradí členství 
v mikroregionu Skutečsko-Ležáky, kterému byla v rámci POV schválena dotace ve výši 
400 000 Kč. Touto částkou bude disponovat 12 obcí svazku, což pro obec Holetín 
představuje hezkých 33 333,33 Kč. 

Dočkáme se v dohledné době chodníků?
Určitě ano. Výstavba bude v Holetíně započata ještě v tomto roce. 1. etapa s názvem 

„Výstavba chodníků v centrální části Horní Holetín podél komunikace II. třídy č. 355“ 
představuje vybudování oboustranného chodníku v úsecích od Kulturně-společenského 
centra po ZŠ a na druhé straně od budovy obecního úřadu po odbočku před základní 
školou. 

Další výstavbu chodníku podél komunikace směrem od školy k vlakovému nádraží 
a od Kultur. centra po odbočku na koupaliště plánuje obec v letech 2012 až 2014.

Pokračování na straně 4



Velikonoční zvyky pro cizince
Týden před letošními Velikonocemi se žáci 

4. a 5. třídy naší školy zúčastnili akce České ve-
likonoční zvyky, kterou pro děti cizinců žijících na 
Pardubicku uspořádala nezisková organizace Most 
pro lidská práva v Pardubicích. Přišly děti 
z Mongolska, Vietnamu, Bulharska, Ukrajiny 
a Běloruska. A tak Dominik Rompotl s Martinem 
Pátkem vedli praktickou ukázku pletení pomlázek 
z osmi proutků, oba naši Danové (D. Břeň 
a D. Voldán) zase s dětmi vystřihovali a lepili různé 
druhy vajíček a s pájkou vyráběli ozdobné jarní vět-
vičky, Štěpánka Mudrochová trpělivě vedla kurz 
zdobení vyfouknutých vajíček ubrouskovou tech-
nikou. Společně jsme balili vajíčka do lístečků 
a vařili v cibulové vodě. Děti předvedly všechno, co 
u nás na Velikonoce ve škole chystáme a umíme 
a dokonce využily k dorozumívání s cizinci i anglič-
tinu. Bylo to zase něco úplně jiného, poznaly nové 
kamarády a vyzkoušely si komunikaci s lidmi z ji-
ných zemí. Až budou děti cizinců jednou ve své 
zemi předvádět, jaké zajímavé velikonoční tradice 
v Čechách jsou, budou to umět, protože je to nau-
čili žáci z Holetína. 
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Na jaře čas utíká nějak rychleji, alespoň nám ve 
škole to tak připadá. Sotva slezl sníh, najednou je 
konec školního roku na dohled. Možná je to tím, že 
se „stále něco děje“. Následuje ukázka toho, co jsme 
v poslední době ve škole prožívali.

Ukázka psího spřežení
16. května k nám téměř jako z Aljašky dorazilo 

psí spřežení pana Rabase z Hrochova Týnce. Na 
zahradě školy jsme si vyslechli poutavé vyprávění 
o „mushingu“, jak se tato nyní již sportovní 
disciplína jmenuje. Děti se mohly s pejsky pomazlit, 
protože klidná povaha je jedním z požadavků na 
tento druh psů. 

Exkurze do Prahy
Ve středu 4. května jsme vyrazili na exkurzi do 

Prahy. Hlavním tématem byly Staré pověsti české – 
výstava uspořádaná v Národním muzeu. A historii 
skutečnou jsme na sebe nechali působit při 
procházce po místech spojených s našimi dějinami: 
Václavském náměstí, Staroměstském náměstí, 
Karlově mostu, Pražském hradu. K pobytu v Praze 
neodmyslitelně patří i jízda metrem – tu jsme si 
nenechali ujít. Prožili jsme si den plný zážitků 
a unavení se večer vrátili do Holetína.

Slet čarodějnic
29. dubna na prostranství za školou přistálo víc 

než deset čarodějnic a čarodějů z různých končin 
zeměkoule. Poskytujeme jim zde zázemí pro jejich 
každoroční setkání, na kterém se snaží zjistit, 
která/ý je z nich nejkrásnější, nejužitečnější, 
nejstrašnější atd. Letos bylo opravdu na co koukat 
a vše se odehrálo v přátelském duchu: nikdo nebyl 
proměněn v užovku či tyč ke koštěti. Čarodějnice 
a čarodějové nebyli tak zlí, jak o sobě důrazně 
prohlašovali.

Anglická olympiáda ve Vejvanovicích
27. dubna jsme vyrazili s dětmi ze třetí a čtvrté 

třídy na tradiční Anglickou olympiádu do ZŠ 
Vejvanovice. Děti předvedly pásmo písniček, 
představily své postery o USA a Velké Británii. 
Potom luštily křížovky, hrály bingo, absolvovaly 
rozhovor v angličtině. Hlavně ale měly příležitost 
setkat se s dětmi ze škol ze Zaječic, Tuněchod, 
Orlického Záhoří, Mikulovic, Rabštejnské Lhoty 
a podívat se, jak se učí angličtinu u nich. Strávili 
jsme s angličtinou příjemný den!

Noc s Andersenem 2011
Rok uplynul jako voda a my se opět sešli na 

oslavě knížek a čtenářství – magické noci 
s Andersenem, kterou jsme 1. dubna strávili ve 
škole hrami, soutěžemi, zpíváním a samozřejmě 
čtením. Mgr. Martin Bureš

Ve škole se stále něco děje
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Dobrodružné jaro ve školce
Vstříc jaru jsme se vypravili v týdnu po Smrtné neděli. 
Chtěli jsme se s paní Zimou rozloučit lidovým zvykem 
vynesením Moreny. Zima se však své vlády nechtěla vzdát 
a bránila se studeným větrem, deštěm i sněhovými 
vločkami. Jaro nakonec zvítězilo a my jsme mu mohli 
věnovat většinu našich „školkových“ činností. Poznávali 
jsme kytičky a zvířátka nejen na fotografiích 
a v encyklopediích, ale i během vycházek a pobytu na 
zahradě. Jarně jsme i cvičili, zpívali a recitovali.

K jaru patří i čarodějnické veselí, kdy se malí čarodějové 
a čarodějnice vydováděli při hrách, soutěžích a plnění 
čarodějnických úkolů, například hodu koštětem, hadem, 
létání na koštěti či lovení „nebezpečných živočichů“ 
z tajemné skříňky od paní čarodějnice.

Také naše maminky slaví na jaře svůj svátek a my pro ně 
kromě dárečků a přáníček chystáme vystoupení plné 
básniček, písniček a tanečků. Bohužel letošní jaro ve škole 
ovlivnila i vlna planých neštovic, proto se termín vystoupení 
postupně posouvá. To nám snad ale maminky prominou.

Ani kulturní akce nezůstaly v pozadí. Navštívil nás malíř 
Honza Lušovský se svým vystoupením a také jsme shlédli 
pohádku O Sněhurce.

A co nás v tomto školním roce ještě čeká? Vystoupení 
afrických hudebníků, výlet na farmu do Lozic či další 
odpoledne s knihou zakončené táborákem.

Jitka Jetmarová, Martina Tichá 

Děti mají 
přírodu rády
S Jitkou Jetmarovou, koordiná-
torkou ekologické výchovy ZŠ

Vím, že se ve škole a školce zapojujete 
do různých ekologických programů. 
Můžeš nám je nějak přiblížit?
Již druhým školním rokem jsme zapojeni 
do program Recyklohraní, o kterém jsme se 
už ve Zpravodaji několikrát zmínili. Letos 
jsme v tomto programu opět plnili úkoly 
týkající se recyklace nejen elektroodpadu. 
Za získané body bychom si koncem 
školního roku chtěli „vyzvednout“ odměnu 
v podobě stolního fotbalu. Také pracujeme 
na malých ekologických projektech, které si 
ve škole a školce sami vytvoříme. Čerpáme 
inspiraci i od ekologických center 
a z publikací.

Myslíš, že to má význam tímto směrem 
děti vést, když jsou zvyklé na nějaké 
chování z rodiny?
Ano, určitě. Myslím si, že pokud se děti 
naučí chovat ekologicky a šetrně ke svému 
okolí již v útlém věku, tak jim to bude 
v dospělosti připadat jako samozřejmost. 
Také věřím, že ekologické chování dětí může 
ovlivnit i ostatní dospělé. Nejenom děti od 
rodičů, ale i rodiče od dětí se mohou učit.

Zapojují se děti rády, nebo je musíš 
nutit?
Ve školce děti nemají se zapojením do 
těchto aktivit problémy, baví je to stejně 
jako ostatní činnosti a hry. Ekologické 
chování je pro ně přirozenou součástí dne 
stráveného ve školce. Ať už je to třídění 
odpadu, který sami vyprodukují či šetrné 
chování k živé přírodě. Ani u školních dětí 
nemám problém při hodinách prvouky 
s motivací k ekologickým činnostem. Děti 
mají přírodu rády a vědí, jak se k ní 
správně chovat.

A ty sama, chováš se tak, jak děti učíš?
Ano, samozřejmě. Jsem přesvědčená o tom, 
že ekologické chování je důležité. Nedovedu 
si představit, že bych děti učila něco, v co 
nevěřím, že je správné. 

Máš pocit, že pro takovou práci máš ve 
svém okolí dostatečnou podporu? 
U svých kolegů a u představitelů obce mám 
při ekologických aktivitách plnou podporu 
a jsem velmi ráda za to, že se zapojují 
i někteří rodiče.  

Vidíš někde výsledky svojí práce?
Jistě, ač jsou tyto projekty stálé poměrně 
„čerstvé“, tak pomalu začínáme sbírat plody 
naší společné práce.  Kupříkladu mě velmi 
těší, když se děti pochlubí tím, že naučili 
své rodiče, potažmo prarodiče, třídit odpad 
nebo správně zacházet se starými 
elektrospotřebiči.



Jak jsme vás informovali v minulém čísle 
Zpravodaje, má obec Holetín od března letošního 
roku nové internetové stránky na adrese 
www.obecholetin.cz. Pokud nemáte možnost 
pravidelně do stránek nahlížet, dovolte mi vám je 
přiblížit. 
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Ptali jsme se starosty
pokračování ze strany 1

Jaká je současná situace s obecními byty?
V těchto dnech je řešena otázka pronájmu bytu 
na Horním Holetíně č. p. 105, kde současnému 
nájemci vyprší nájemní smlouva dne 
30. června 2011. Na pronájem tohoto bytu na 
další období byl z rozhodnutí zastupitelstva 
řádně zveřejněn záměr. V souladu s tímto zá-
měrem bude byt č. p. 105 od 1. 7. 2011 
s největší pravděpodobností opět obsazen.

Od 1. května disponuje obec uvolněným 
bytem č. p. 25 v areálu koupaliště. Záměr na 
pronájem tohoto bytu je aktuálně zveřejněn na 
úřední desce OÚ. Jeho užívání bude vázáno na 
správu a udržování areálu koupaliště. Nájemní 
smlouva s novým správcem by mohla být 
uzavřena od 1. srpna 2011.

Naše obec má nové internetové stránky
● Holetínský zpravodaj – v záložce jsou uložena 

nová i starší čísla Zpravodaje v elektronické 
podobě

● Kontakt na obecní úřad Holetín
● K-S Centrum – Kulturně-společenské centrum 

má samostatné stránky, kde najdete vše 
potřebné o Kulturním centru (kontaktní data, 
konané akce, pravidelné aktivity, fotogalerie 
z uskutečněných akcí, kroužků pro děti 
i dospělé, provozní řád kulturního centra, odkazy 
na zajímavé weby aj.)

● ZŠ a MŠ Holetín – odkaz na vlastní stránky 
Základní a mateřské školy Holetín, o které se 
starají její zaměstnanci

● Své místo zde mají vlastní odkazy holetínských 
spolků – SDH Holetín, SOKOL Holetín 
a Holetínské trnky. Členové holetínských spolků 
si spravují své stránky sami. Hasiči a fotbalisti 
byli nuceni díky změně stránek obce Holetín své 
vlastní webové stránky vytvořit nově, proto 
prosíme spoluobčany o trpělivost. Maximální 
naplněnost daty u těchto stránek bude zajištěna 
v co možná nejkratší době.
Prostřední sloupec vám přiblíží kulturní 

a společenské akce, které se v Holetíně v nejbližší 
době připravují, další důležité aktuality v obci, dále 
úřední elektronickou desku a základní informace 
o Holetínu. 

V pravém sloupci si návštěvníci mohou přiblížit 
zeměpisnou polohu Holetína, podívat se na 
fotogalerii a využít odkazů na webové stránky, které 
jsou pro obec, občany a návštěvníky regionu 
důležité.

Na stránky obce Holetín plánujeme umístit také 
odkazy na firmy, které v obci působí (mají své sídlo 
nebo provozovnu) – a to zejména pro návštěvníky 
obce, turisty a společnosti z jiného regionu. Pokud 
máte zájem umístit na stránky Holetína základní 
informace o vaší společnosti, případně odkaz na 
vaše internetové stránky, ozvěte se na níže 
uvedenou mailovou adresu. Máte-li jakýkoliv jiný 
námět pro zkvalitnění obecních stránek, napište na 
info@obecholetin.cz.

Lada Horáková, místostarostka

Na titulní straně najdete důležitou větu „Vítáme 
vás na oficiálních internetových stránkách obce 
Holetín“, čímž jste informováni o tom, že se 
nacházíte na správných stránkách, za něž ručí 
pracovníci obecního úřadu.  Stránce dominuje nově 
upravený obecní znak (o chvályhodném činu jeho 
autora se dočtete na této stránce Zpravodaje) 
a prostor pod znakem je složen ze tří sloupců. 

V levém sloupci najdete důležité odkazy obce: 
● Obecní úřad – Naleznete zde kontaktní údaje 

obce, povinně poskytované informace obce, data 
o přístupu k informacím dle zákona o střetu 
zájmů. Najdete zde také platné vyhlášky obce, 
formuláře pro kácení stromů a jiné dokumenty, 
které si v případě potřeby můžete stáhnout 
a dále úřední elektronickou desku OÚ shodnou 
s fyzickou úřední deskou na obecním úřadě

● Kalendář akcí zahrnuje aktuálně plánované 
kulturně-společenské akce, ale také jiné 
aktuality důležité pro občany

● Fotogalerie – tento odkaz se bude postupně 
doplňovat o nové i starší fotografie, které nám 
jejich autoři poskytnou k uveřejnění

Poděkování panu Karlu B. Venzarovi
Dovolte, abychom na tomto místě srdečně poděkovali 
tvůrci obecních a hasičských symbolů, panu Karlu B. 
Venzarovi, který daroval na oltář Holetína množství

svého času, jenž vě-
noval zhotovení 
obecního a hasičského 
znaku, a za symbo-
lickou cenu 1 Kč 
převedl tato díla a au-
torská práva k nim na 
obec Holetín. Ještě 
jednou VELKÝ DÍK, 
PANE VENZARO!

Za obec Holetín Jan 
Břeň, starosta; Lada 

Horáková, 
místostarostka
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Ekologie v naší obci
Přiznám se, že když jsem byl vyzván k napsání 
článku na téma „ekologie v naší obci“, napadlo mě 
v této souvislosti pouze jedno téma, o kterém bych 
rád napsal, a to o čistotě prostředí a likvidaci 
odpadů v naší obci.

Jsem přesvědčen, že eko-
logie se v každé obci daří do té 
míry, jak ekologicky smýšlejí 
její obyvatelé. Je však také na 
obci, aby občanům vyšla vstříc, 
například vytvořením dosta-
tečného počtu sběrných míst 
na tříděný odpad. Holetín má 
takových „hnízd“ osm 
a v současné době zajišťuje 
svoz komodit jako sklo bílé, 
sklo barevné, papír a plast 
včetně nápojových kartonů. 
K tomuto účelu je v obci roz-
místěno a v pravidelných in-
tervalech vyváženo 23 ks 
sběrných nádob o celkovém ob-
jemu 40 tis. litrů. Počet těchto 
kontejnerů by měl v budoucnu 
ještě vzrůstat. V budově

Když přemýšlím nad svým vztahem k ekologii, 
biovýrobkům a zdravému životnímu stylu, bude asi 
nejpřesnější, když ho nazvu slovem „umírněný“. 
Obecně poslední dobou nemám ráda extrémy a platí 
to i v této oblasti. Všeho moc škodí, ale málo taky. 
Bere mě čert, když vidím odpadky, matrace, 
umyvadla apod. vysypaná v lese nebo v příkopu, 
případně u kontejneru. Nedovolila bych si vhodit do 
kamen plastovou lahev, styděla bych se pohodit 
obal od nanuka v parku. Na druhou stranu klidně 
topím uhlím, protože je to v našich podmínkách 
nejdostupnější, zamořuji prostředí výfukovými 
plyny svého postaršího auta, protože jsem líná 
chodit pěšky a neprotestuji proti tepelným ani 
jaderným elektrárnám. Spíš nechápavě kroutím 
hlavou nad uměle vytvořenými podmínkami, které 
u nás umožnily vznik stovkám elektráren 
vyrábějícím energii z obnovitelných zdrojů (větrným, 
solárním, …) a to údajně mnohem dráž, než 
doposud standardními způsoby. Promiňte, ale 
nevěřím ani v globální oteplování.

Při průzkumu internetu a novin za účelem vy-
hledání hesel začínajících bio a eko jsem se utvrdila 
v názoru, že se jedná opět a zase o byznys. Nic proti 
tomu. Naprosto respektuji, že každý se nějak živit 
musíme, a když tyto výrobky a služby mají své zá-
kazníky, proč ne? Za roky pracující ve službách 
jsem došla k názoru, že každý má právo si své po-
ctivě vydělané peníze utratit, za co chce a ostatním 
to musí být jedno. Já je například nebudu utrácet 
za biovejce po osmi korunách. Zvláště poté, co jsem 
se dočetla, že v testu dopadla hůře, než ta obyčejná 
za dvě koruny. Ta dražší obsahovala látky, které 
obsahovat neměla, byla špinavá a potlučená, ale 
pocházela z chovů, v nichž prý slepice netrpěly stre-
sem z klecí. I když jiný průzkum hovoří o tom, že 
více se stresuje drůbež, která je volně ve výběhu

Biomanželka rozhodně nejsem
a musí se s ostatními prát o potravu. No, v každém 
případě, já bych měla nervy, kdybych měla platit 
8 korun za biovejce, 20 za biojogurt a 50 za 
biomáslo.

Víte, že se teď sledují takzvané potravinové 
kilometry? Je to vzdálenost, kterou potravina urazí, 
než se dostane na náš stůl. Cílem je mimo jiné 
nezatěžovat prostředí zbytečným převážením 
produkce. Usmívám se při představě, jak se v pátek 
ráno prodírám supermarketem plným důchodců a 
matek s dětmi na vozíčcích (právě zde začíná nová 
akce) a já pečlivě studuji obaly, odkud k nám ten 
sýr nebo jogurt dorazily a ještě na kalkulačce 
násobím a dělím kilojouly, abych žila co nejzdravěji. 
Obávám se, že bych zde zdravá a hladová zahynula 
přejeta a ušlapána. Na druhou stranu tak nějak 
podvědomě kupuji raději český česnek, než čínský 
(pokud ho seženu) a moravské víno, než australské 
a klidně si odpustím první rané brambory z Egypta. 
Počkám na ty české. Přijde mi fér podpořit 
tuzemské pěstitele a podnikatele, kteří to opravdu 
nemají lehké. A taky „domácí“ je přece lepší!

Uznávám, že zdraví máme jen jedno, přírodu 
taky, ale do žádných extrémů se kvůli tomu pouštět 
nehodlám. Nebudu se kvůli záchraně lesů 
přivazovat ke stromu, ani držet hladovku proti 
spalovnám. Moje krédo je chovat se ohleduplně – to 
znamená k prostředí, ostatním lidem, ale i k sobě. 
Nebudu tedy aspoň házet do popelnice, co tam 
nepatří a zminimalizuji počet igelitek v naší 
domácnosti, budu chodit důsledně nakupovat se 
svým oblíbeným košíkem. S ohledem na stravovací 
návyky naší rodiny se nebudu pouštět do 
superzdravých experimentů, ale budu vařit, co mají 
rádi. Po mně ať nikdo nechce, abych jezdila do 
práce na kole. A neberte mně uzené a nenuťte mě 
jíst biookurky! (kuč)

obecního úřadu je dále pro občany zřízen tzv.
E–BOX, kam mohou vhazovat použité baterie 
a drobná vyřazená elektrozařízení. Velký sběrný 
kontejner červené barvy, do kterého bude možné

vhazovat i větší vyřazené elek-
trospotřebiče, bude v Holetíně 
zdarma umístěn co nejdříve.

Dle zákona o odpadech zajiš-
ťuje obec 2× ročně také svoz ob-
jemného a nebezpečného odpadu. 
Ten poslední proběhl v Holetíně 
14. května a rád bych tímto po-
děkoval spoluobčanům za jejich 
vzorný přístup a spolupráci 
s pracovníky obecního úřadu 
a posádkami svozových vozidel.

Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří při třídění odpadu udržují 
čistotu a pořádek v okolí 
sběrných nádob. A i když se sem 
tam nějaký ten nevytříděný 
nepořádek objeví, myslím, že to 
s ekologií v naší obci není tak 
špatné.

Jan Břeň, starostaKontejner na elektroodpad v budově OÚ
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Akce v K-S centru
Co se dělo v Kulturně-společenském centru Holetín 
od posledního Zpravodaje? Mimo pravidelných 
aktivit pro děti i dospělé (keramika, karate, zumba, 
jóga, stolní tenis, anglický klub) jste 5. března 
tohoto roku měli možnost naučit se základy pletení 
košíků z pedigu. Jedenáct účastnic pod vedením 
lektorky zabředlo do tajů pletení a z kurzu 
odcházelo možná trochu zmáčeno od namáčení 
pedigového proutí, ale s pocitem odvedené práce. 
Každá účastnice si tak domů přinesla svůj 
originální košíček.  V druhé polovině roku si budete 
moci vyzkoušet práci se šustím. Tak se 
nezapomeňte včas přihlásit.

9. dubna proběhl v Kulturně-společenském 
centru Velikonoční jarmark. Zhruba 20 prodejců 
přijelo představit a nabídnout své výtvory s jarní 
tématikou. Nechyběla samozřejmě malovaná 
vajíčka, jarní výzdoba, něco ze zdravého životního 
stylu, med, koření, dřevěné výrobky, … zkrátka pro 
každého něco. Pokud jste neměli příležitost se 
velikonočního jarmarku zúčastnit, určitě si 
nenechte ujít ten vánoční, který proběhne ve druhé 
polovině listopadu. 

15. dubna jsme se přenesli do tajů mezi nebem 
a zemí s vědmou, kartářkou a specialistkou na 
automatickou kresbu paní Lenkou Vodvárkovou 
z Holetína.  Zajímavé vyprávění poslouchalo několik 
desítek lidí, kteří jistě odcházeli domů s hlavou 
plnou dojmů. Vybraný honorář paní Vodvárková 
věnovala na některou z akcí OÚ pořádanou pro děti. 
Děkujeme!

Pokud jste 29. dubna 
zůstali doma a nepřišli 
jste do Kulturně-spole-
čenského centra, 
o hodně jste přišli. 
Poutavá přednáška o af-
rickém státě Keňa 
v podání mladého spi-
sovatele René Nekudy 
obohatila přítomné zna-
lostmi nejen geo-
grafickými, ale hlavně 
zajímavými informacemi 
ze života běžného obyva-
telstva o těžkostech 
a krásách, které Keňa 
svým lidem přináší.

O zážitcích z potápění v Rudém moři v podání 
Ing. Jiřího Hnízdila vám napíši až příště, protože do 
uzávěrky zpravodaje se neuskuteční.

Mimo již zmíněného se můžete v Kulturně-
společenském centru těšit na malou oslavu prvního 
výročí otevření centra, která se uskuteční v sobotu 
24. září 2011. Těšit se můžete také na další 
zajímavé přednášky z různých oborů. Pokud vše 
dobře dopadne, uspořádáme výstavu obrazů. Do té 
doby však mohou nejen děti využít přes prázdniny 
po dohodě se správcem v pracovní době OÚ 
prostory Kulturně-společenského centra pro trávení 
volného času (děti předškolního věku s doprovodem 
rodičů) – v nabídce je ping-pong, šipky, hrací stůl 
a možnost využití dataprojektoru a videa uvnitř 
objektu, a dále venkovní košíková. Budete-li chtít 
využít výše uvedenou nabídku mimo pracovní dobu, 
stačí zavolat na tel. 725 444 588 a domluvit se. 
Aktuální informace hledejte na www.holetin.org, 
nebo v samostatném odkazu K-S centra na 
www.obecholetin.cz. 

Po prázdninách se na vás v „Sousedském 
pobesedování“ budeme těšit v termínech 12. 9., 
17. 10., 14. 11. a 12. 12. Přijďte si popovídat 
s lidmi, s nimiž jste se možná už dlouho neviděli, 
ačkoliv bydlíte ve stejné vesnici. 

A jak se o většině akcí v K-S centru dozvíte? Pla-
káty na nepravidelné akce jsou vždy vyvěšeny na 
informačních tabulích OÚ, zveřejněny na webových 
stránkách www.obecholetin.cz a www.holetin.org 
a každou akci také minimálně dvakrát vyhlašujeme 
rozhlasem. Kdo poslal, nebo pošle svoji e-mailovou 
adresu s informací, že chce dostávat pravidelné 
informace o konání akcí v K-S centru na adresu 
kulturnicentrum@holetin.org, může dostávat aktua-
lity e-mailovou poštou. Jiné způsoby doručení 
(např. letáčky do schránek) jsou bohužel velmi ná-
kladné a příliš by zvyšovaly vstupní výdaje akcí na 
úkor vysokého vstupného nebo obecního rozpočtu.  

Dnešní doba je plná shonu a na zajímavá 
setkání různého druhu většinou čas nezbývá. 
Pokud možnost máme, pojďme ji využít, na chvíli se 
zastavit a nepropásnout možná jedinečnou chvíli, 
která už se nemusí opakovat. 

Všem, kteří dosud přispěli nebo přispějí ke 
zvýšení možnosti kulturního vyžití v Holetíně touto 
cestou děkuji a přeji našim spoluobčanům další 
příjemné chvíle v Kulturně-společenském centru 
Holetín. 

Lada Horáková, správce K-S centra
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Holetín má pět nových občánků
Manželům 
Janě a 
Tomášovi 
Novotným 
z Horního 
Holetína se 
24. září 2010 
narodila dcera 
Karolína. Před 
třemi lety 
jsme 
slavnostně 
vítali její 
starší 
sestřičku
Natálku.

Malá Denisa se 
narodila 
9. prosince 2010 
rodičům 
Markétě a 
Vladislavu 
Drahošovým 
z Dolního 
Holetína. Její 
bráška Patrik 
byl jedním 
z prvních 
vítaných dětí 
v novodobé 
historii tohoto 
aktu v naší obci.

Hned dvě 
krásná 
děvčátka 
najednou se 
narodila 
21. února 2011 
mamince Ivetě 
Novákové a 
tatínkovi Lukáši 
Havlíčkovi 
z Horního 
Holetína. 
Jmenují se 
Eliška a 
Kateřina 
Havlíčkovi.

Lásku a 
podporu 
celé široké 
rodiny 
bude mít 
jistě Jakub 
Novák, 
který se 
narodil 
25. února 
2011 
rodičům 
Zuzaně a 
Pavlovi 
z Horního 
Holetína
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č. 2/2011 
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín 

konaného dne 9. května 2011 
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
● Zprávu o činnosti kontrolního a finančního 

výboru
● Doručené žádosti
● Informace z mikroregionů Skutečsko-Ležáky 

a SOMH
● Informace o připravovaných akcích, 

stavbách a rekonstrukcích v obci 
● Záměr obce na hospodaření s majetkem 

č. 3/2011 
● Informace o schválených žádostech obce 

Holetín o dotaci a grant z rozpočtu 
Pardubického kraje 

Schvaluje:
● Eduarda Suchého a Patrika Vondráčka 

ověřovateli zápisu
● Program jednání v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce
● Veřejný způsob hlasování o přijetí usnesení 

v závěru zasedání
● Pořízení studie (Decentralizované čištění 

odpadních vod) firmou Satturn Holešov, 
spol. s r. o.

● Pořízení Územního plánu obce Holetín
● Na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 

6, písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, aby Územní plán obce 
Holetín pořizoval podle § 6 odst. 1, písmeno 
c) stavebního zákona Městský úřad Hlinsko

● Rozpočtovou změnu č. 2/2011
● Pronájem pozemku p. č. 2311/4, parcela 

zjednodušené evidence, o výměře 1957 m2, 
k. ú. Holetín

● Smlouvu o souhlasu se zřízením stavby 
a budoucí smlouvě kupní z titulu liniové 
stavby: „Ležák – Holetín č. h. p. 1-03-03-
082“ (viz. záměr obce na hospodaření 
s majetkem č. 3/2011)

● Smlouvu o společném postupu zadavatelů 
při centralizovaném zadávání a o zmocnění 
centrálního zadavatele (projekt SOMH na 
e aukci dodavatele el. energie)‑

● Zhotovitelem stavby „Komunikace s ob-
rubníky, lokalita za školou“ firmu Instav 
Hlinsko, a. s.

Určuje: 
● Starostu Jana Břeně, aby spolupracoval 

s pořizovatelem MěÚ Hlinsko na Územním 
plánu obce Holetín 

Pověřuje :
● Starostu Jana Břeně zadáním objednávky 

firmě Satturn Holešov, spol. s r. o. na 
zpracování studie decentralizovaného čištění 
odpadních vod s řídícím telemetrickým 
systémem v obci Holetín (neprodleně).

● Starostu Jana Břeně uzavřením smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavby „Komunikace 
s obrubníky, lokalita za školou“ 
(neprodleně).

č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 

14. března 2011
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
● Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce 

č. 7/2010
● Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
● Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2010
● Doručené žádosti
● Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2011 

a č. 2/2011 
● Písemné připomínky pana P. B. ohledně vodní plochy 

a dřevin na parcele č. 589, kat. území Holetín
Schvaluje:
● Aleše Kameníka a Jaroslava Halamku ověřovateli zápisu
● Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce
● Zápis o výsledku periodické inventarizace majetku za 

rok 2010
● Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výši 

1 525,83 Kč a jeho převedení v celé výši do rezervního 
fondu školy

● Příspěvek na výuku žáků dojíždějících do ZŠ a MŠ 
Holetín ve výši 8 300 Kč

● Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad

● Rozpočtovou změnu č. 1/2011
● Pronájem výčepu s příslušenstvím v areálu koupaliště 

dle záměru obce Holetín č. 1/2011 ze dne 18. 2. 2011 
panu Novotnému, Skuteč

● Prodej části pozemku p. č. 943/22, orná půda, o výměře 
cca 300 m2, k. ú. Holetín panu Burešovi

● Smlouvu mandátní č. 04-11-12 /„Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ a MŠ Holetín“ /

● Smlouvy o dílo na opravu budovy přiléhající k objektu 
Kulturně-společenského centra Holetín

● Záměr na pronájem bytu č. p. 105 na Horním Holetíně 
a hodnotící kritéria pro posuzování žádostí a jejich 
bodové hodnocení

Neschvaluje:
● Žádost pana Pondělíčka o pronájem výčepu s příslušen-

stvím v areálu koupaliště 
Zplnomocňuje:
● Starostu obce k veškerým právním úkonům a podpisu 

písemností v souvislosti s dotací na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Holetín“.

Pro příští Zpravodaj
Další číslo našich novin bude věnované Sboru 
dobrovolných hasičů Holetín. Prosíme všechny, 
kteří by mohli přispět staršími fotografiemi, 
historkami ze života sboru, zajímavými 
informacemi nebo by se chtěli vyjádřit k práci 
našich hasičů, aby své materiály do konce 
července poskytli Heleně Kučerové nebo na 
holetinskyzpravodaj@seznam.cz.
Děkujeme.



let, potom na osmiletku v Hlinsku a po jejím 
ukončení šla na střední všeobecně vzdělávací školu 
(jako dnešní gymnázium). Tu ukončila v roce 1963. 
Dostala se na pedagogickou fakultu, kde 
vystudovala obor matematika a fyzika. Tenkrát byl 
ten obor tříletý a čtvrtý rok byla praxe. Po ukončení 
se provdala. Po roce se jí narodil syn a už půl roku 
nato nastoupila jako učitelka do základní školy 
v Hlinsku na ulici Rudé Armády (dnes je to ulice 
Adámkova a sídlí zde Gymnázium K. V. Raise). Tam 
působila až do narození dcery Radky. Pak asi 2 roky 
učila na základní škole v Holetíně, narodila se jí 
druhá dcera Lada. Poté učila i nějakou dobu ve 
škole v Prosetíně a opět se ráda vrátila do Hlinska, 
tentokrát na dnešní ZŠ Resslovu. Když se jí 
naskytla možnost vrátit se na své první pracoviště, 
využila ji a zůstala až do roku 1984. V tomto roce se 
celá škola přestěhovala do nové budovy na ulici 
Ležáků. V roce 1990 se stala v této škole ředitelkou 
a byla jí až do roku 2000, kdy odešla do důchodu. 
Následně se starala o nemocnou maminku 
a postupně i o vnoučata. S péčí o ně pomáhá dětem 
dodneška. K jejím velkým zálibám patří ruční práce 
– šití, pletení, háčkování. To je její relaxace. Nějakou 
dobu dokonce při zdejší škole vedla Kroužek 
šikovných rukou. Ráda čte a luští křížovky.

Paní Bulisová je jednou z těch, které budou znát 
i další generace holetínských občanů. Pokračuje 
totiž v psaní místní kroniky. Před ní byl kronikářem 
pan Jindřich Kyncl a to do roku 1999. Pak se 
několik let nenašel jeho nástupce, až v roce 2005 
požádal tehdejší starosta pan Kalous právě paní 
Bulisovou, jestli by se této činnosti neujala a ona 
souhlasila. Nejtěžší bylo doplnit pět chybějících let. 
K tomu těžko sháněla podklady. O psaní kronik 
původně moc nevěděla, informace čerpala z práce 
svých předchůdců. O pár let později absolvovala 
školení pro kronikáře a tak ví, že se kronika dá psát 
různými způsoby, včetně elektronických forem. Ona 
ale preferuje ručně psanou a proto u ní zůstala. 
Celý rok si dělá poznámky o důležitých událostech 
nejen v obci, ale i v republice a ve světě, aby je pak 
shrnula do hodnocení uplynulého roku. Čerpá 
i z našich Zpravodajů. Informace o počasí jí 
poskytuje paní Dopitová, která si je pečlivě vede.

Paní Vlastimila byla mnoho let činná v práci pro 
obec. Byla předsedkyní organizace SPOZ (Sdružení 
pro občanské záležitosti). Toto sdružení mělo na 
starosti především společenské události ve vesnici –
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vítání občánků, gratulace při významných životních 
jubileích občanů, zlaté svatby apod. Od roku 2002 
do roku 2006 byla členkou zastupitelstva a dokonce 
místostarostkou. Na otázku, zda by se do komu-
nální politiky nechtěla vrátit, odpovídá: „Určitě ne. 
Ve svém věku už si mnoho věcí beru k srdci víc, než 
bych měla. Nad vším moc přemýšlím a trápím se 
tím. Asi bych se neuměla od starostí oprostit nebo 
něco hodit za hlavu a to by nešlo.“ Nyní je místosta-
rostou její mladší dcera Lada a tak se nabízí otázka, 
zda má tendenci jí se svými zkušenostmi nějak 
mluvit do její práce. Ale opět následuje záporná od-
pověď: „To ne, Lada byla vždycky samostatná a je 
i nyní. Pokud se mě na něco zeptá, ráda jí svůj ná-
zor povím, ale jinak se jí snažím pomoci spíš doma 
a s dětmi.“ A že ji mají vnoučata ráda se projeví 
hned za chvíli, když se vnučka vrací ze školky a už 
od dveří volá: „Babí, hele co jsem nakreslila!“ 
a správná babička jde a výtvor pochválí.

Zajímalo mě, jestli ji, jako bývalou zastupitelku, 
třeba nenapadá něco, co dřív bylo v práci pro obec 
lepší. Odpovídá, že teď se toho dělá hodně a že je 
spokojená, ale na naléhání začne vzpomínat na 
Svaz žen, který například pomáhal s přípravou už 
zmiňovaných zlatých svateb, kdy oslavencům 
vystrojil hostinu včetně koláčků a cukroví. Také 
připomíná známé akce ZET, díky nimž se v Holetíně 
postavil vodovod, mateřská škola, samoobsluha 
nebo některé cesty. Zároveň však uznává, že 
dneska by tohle nešlo. Lidi jsou mnohem více 
zaneprázdnění.

Na závěr paní Bulisová říká, že obecní kroniku 
by ráda ještě několik let psala, pokud jí to zdraví 
dovolí. Je ráda, že se dožila doby, kdy se v Holetíně 
dělá opravdu hodně věcí. Nadšená je společenským 
centrem. Říká, že když tam přijdou známí nebo 
rodáci, tak ho také vždycky chválí a říkají, že máme 
být na co pyšní. Druhou takovou věcí, kterou se 
Holetín může chlubit, je opravený areál koupaliště. 
Dodává, že je škoda, že není ještě víc peněz 
a možností, protože by uvítala cyklostezku 
souběžnou s místní frekventovanou komunikací. 
Když pracuje na zahrádce, vidí na měřič rychlosti 
a občas tam vidí i rychlosti přes 90 km/hod. 
Taková cesta by byla podle ní ideálním řešením pro 
bezpečnost pěších i cyklistů.

(kuč)

Vlastimila Bulisová, 
současná holetínská 
kronikářka
Narodila se na konci 
druhé světové války 
v rodinném domku 
v Holetíně číslo 93, 
který obývali její ro-
diče a prarodiče. Ti 
domek koupili a byli 
v něm od dvacátých 
let dvacátého století. 
Má dvě sestry. Do zá-
kladní školy chodila 
tady v Holetíně pět

Aktivní zapojení do činnosti Holetínských trnek
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Po letech zpět v Holetíně
Jana Havlová, která šest a půl roku žila v Londýně, 
se před několika týdny vrátila do rodného Holetína. 
Povídala jsem si s ní o pobytu v Británii i o pocitech 
z návratu domů a také o jejích dalších plánech.

 Do Londýna odešla ve svých dvaadvaceti letech. 
Pracovala zde jako au pair a později jako nany. 
Au pair hlídá děti a pomáhá rodině s domácností, 
obvykle tam i bydlí. Nany je už pouze na hlídání 
dětí, neuklízí a podobně a s rodinou už nebydlí. 
Také finančně je lépe ohodnocená, než au pair. 
Jana je vyučená kadeřnice a i v Londýně se dostala 
ke své profesi, občas stříhala své kamarády 
a známé a tak alespoň nevyšla  z praxe. Zajímavostí 
je, že také chodila obsluhovat na indické svatby. 
A to nejsou hostiny pro nějakých dvě stě lidí, ale 
obvykle pro pět set a víc. Dostala se k tomu přes své 
česko-slovenské kamarády. Tato komunita tam 
udržuje styky, dokonce mají své sídlo, které jim 
britská královna darovala po druhé světové válce 
a kde se mohou scházet třeba jen na pivo, ale 
sledují tam často i fotbalové a hokejové zápasy 
domácích týmů.

 A co ji vedlo k tomu, že odešla do zahraničí? Po 
vyučení tři roky pracovala pod odborným vedením, 
takzvanou garancí a tato garance jí právě končila, 
když s kamarádkou dostaly nápad zkusit odjet do 
Londýna. Domluvily se, že za několik měsíců 
odjedou, ale pár týdnů na to jí kamarádka volala, že 
má pro ni vhodnou rodinu, ale že musí odcestovat 
za pár dní. Tak se tedy sbalila, odjela a zůstala tam 
zmiňovaných více než šest let. První rodina byla 
italského původu, měla dva kluky a bydlela na 
okraji Londýna. Protože to byla už téměř vesnice 
a moc tam nejezdily autobusy, dostala i své vlastní 
auto, také k tomu, aby mohla děti vozit do školy asi 
hodinu cesty za městem. Když občas rodina odjela 
na týden i víc do Itálie, hlídala psa a měla celý dům 
pro sebe. Rodin, u kterých pracovala, za tu dobu 
vystřídala několik. Nejprve byla u každé přibližně 
rok. Pak už ji to tam buď nebavilo, nebo už ji 
nepotřebovali. U poslední rodiny, která byla česko-
anglická, zůstala tři a půl roku. Tam se jí líbilo. Měli 
příbuzné v Čechách a tak s dětmi v létě na nějakou 
dobu odlétala sem.

Jana si právě 
dokončuje střední 
školu podnikatel-
skou a to byl 
právě důvod, proč 
se rozhodla k ná-
vratu domů. Po-
třebovala mít klid 
na přípravu k ma-
turitě. Mimo-
chodem ústní část 
úspěšně zvládla tři 
dny před naším 
rozhovorem. Pů-
vodně se chtěla 
vrátit už v létě, ale 
nakonec zůstala 
ještě asi o půl 
roku déle.  Z Lon-
dýna se jí moc ne-
chtělo a přiznává,

že návrat a přivykání na nový život není moc 
jednoduché. Doma je dva měsíce a zatím se hlavně 
učila. Moc nikam nechodila, jen se vrátila k házené, 
kterou před tím hrála, takže víkendy věnuje 
především sportu. V Anglii si ráda zašla zahrát golf, 
tenis nebo s kamarádkami chodily po parcích, 
jezdily na kolech nebo koloběžkách.

Je možné srovnat život v Londýně a v Holetíně? 
Asi dost těžko nebo spíš vůbec. Srovnávat možnosti 
desetimilionové mnohonárodnostní metropole 
a naší vesnice  je celkem úsměvné. Tam se žije 
úplně jinak. Je tam nepřeberné množství možností 
k zábavě a kultuře a když vás omrzí kultura ang-
lická, zajdete třeba na indickou nebo i českou. Dost 
často zde mají svá vystoupení i čeští umělci a tak 
Jana byla v Londýně na koncertě Tří sester nebo na 
představení pana Donutila. Má pocit, že v Londýně 
jsou lidé jaksi svobodnější, přátelštější, nezávidí si, 
kdo kolik vydělává, ale také tam nejsou takové roz-
díly mezi platem dělníka a ředitele. Ten ředitel má 
spíš jen více odpovědnosti a starostí. A i taková 
uklízečka má dost na to, aby mohla pravidelně vy-
cestovat na dovolenou, aniž by musela na ni něko-
lik let šetřit. I Jana dost cestovala. Ráda si v zimě 
zaletěla k moři, a tak Vánoce trávila třeba na 
Kanárských ostrovech, nebo si s kamarádkou zale-
těly do Říma. Příjemné bylo i cestování po Británii, 
třeba strávit víkend odpočinkem u moře. 

Jana se svými svěřenci

Zajímavostí je, že v Anglii se prý lidé nesnaží ho-
rečně uklízet své byty, když jim má přijít návštěva. 
Prostě takhle žijí a jestli se to nelíbí tomu, kdo k 
nim má přijít, je to jeho věc a příště chodit nemusí. 
To je sympatické, ne?

 V Čechách jsou prý mnohem méně ohleduplní 
řidiči. Málo dávají přednost lidem na přechodech 
a neumějí zipovat. Také pracovníci v obchodech 
a ve službách se zde na zákazníky mnohem méně 
usmívají. To jsou jen některé z věcí, které po 
návratu Janu nepříjemně překvapily.

 A pozoruje nějaké změny v naší obci za tu dobu, 
co žila v zahraničí? Říká, že s Holetínem neztratila 
skoro kontakt. Existuje  internet, mail, Facebook, 
a tak mnohdy měla o Holetíně lepší informace než 
rodiče, kteří zde žijí. Stále byla v kontaktu se svými 
přáteli nejen po síti, ale mnoho z nich ji v Londýně 
i navštívilo. Za poslední půlrok, kdy doma nebyla, 
byla překvapena, jak vyrostly nové domky za školou 
nebo jak pokročila přestavba na koupališti.

Zatím nemá představu, jestli bude dále žít tady 
nebo se vrátí do Británie. Záleží to třeba i na tom, 
jestli bude přijata na vysokou školu, kam se nyní 
hlásí, nebo jestli zde sežene práci. Asi už by se ale 
nechtěla vrátit přímo do Londýna. (kuč)

Fotbalový tým Chelsea
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Vztah naší domácnosti k ekologii je 
● Velmi pozitivní, děláme pro životní prostředí 

maximum, které je v našich podmínkách 
možné, např.…

● Snažíme se dělat alespoň základní věci (plast 
nosíme do kontejneru apod.)

● Nemyslíme, že zrovna my bychom přírodu 
zachránili, a proto se o to ani nesnažíme

● Jiný postoj…
Biopotraviny

● Využíváme, co si sami vyprodukujeme: vejce, 
maso, zelenina, ovoce, jiné…

● Nakupujeme je v obchodech – nejčastěji tyto…
● Biopotraviny nepoužíváme, protože…

Zdravý životní styl
● Snažíme se pro zdraví naší rodiny dělat 

maximum – např.…
● Chtěli bychom dělat pro zdraví víc, ale…
● Tohle vůbec neřešíme, protože…

Respondenti měli možnost označit i více variant 
najednou. Snažili jsme se z každé rodiny získat jen 
jeden vyplněný anketní lístek, jehož odpovědi 
budou prezentovat postoj rodiny. Sešlo se 
22 odpovědí.

Na první otázku 6 domácností zaškrtlo první 
odpověď, tedy že z jejich pohledu se snaží dělat pro 
životní prostředí maximum. V poznámkách k této 
odpovědi se nejčastěji objevovalo, že třídí odpad, 
někdo uváděl i konkrétně např. hliník, bioodpad, 
plast, nebezpečný odpad, …  Jedna rodina napsala, 
že sbírá i pohozené plasty například v lese, jiná sází 
stromky, další šetří vodu a topí dřevem.

Nejvíce rodin (18) se snaží dělat aspoň základní 
věci, mezi které patří aktivní využívání kontejnerů 
na plastový odpad.

Ačkoliv byla anketa zcela anonymní, nikdo 
neoznačil odpověď, že se nesnaží pro přírodu dělat 
nic.

Rovněž nikdo neoznačil odpověď, kde mohl 
prezentovat svůj jiný postoj k této problematice, 
pouze jednou se zde objevilo v poznámce, že 
respondent pracuje ve firmě, která má ekologii jako 
svou hlavní činnost.

Ekologická minianketa
Odpovědi na druhou otázku, která se týkala 

biopotravin, byly jistě silně ovlivněny faktem, že 
žijeme na vesnici a tudíž máme možnost a také 
historicky zavedený přístup si sami něco vypěstovat. 
14 rodin spotřebovává potraviny v biokvalitě, které 
si sami vyprodukují. Téměř všechny z nich uváděly, 
že mají vlastní vajíčka. Chov slepic na vesnici je 
tedy obvyklý i v dnešní době. Většina z nás má také 
na zahradě nějaké ovocné stromy a keře a tím si 
zajišťují aspoň částečně přísun bioovoce. Často se 
také objevovalo pěstování vlastní zeleniny, už méně 
chov zvířat na maso. Jednou zde byly uvedené 
bylinky.

Třikrát se objevila odpověď, že domácnost 
biopotraviny získává nákupem, jednou to bylo 
s poznámkou, že od chovatelů a pěstitelů. Kupuje se 
ovoce, zelenina, maso, vejce, mléko, jogurty.

Celkem 9 domácností biopotraviny odmítá. 
Nejčastěji proto, že jsou předražené, ale také někteří 
z nás nevěří v jejich lepší kvalitu, pozitivní dopad na 
zdraví nebo šetrný dopad na životní prostředí. 
Jednou se objevilo, že se jedná pouze 
o marketingový trik.

A vztah holetínských občanů ke zdravému 
životnímu stylu? Překvapivě nejvíce respondentů 
(17) uvedlo, že dělá pro své zdraví maximum, i když 
samozřejmě je to hodně subjektivní. Maximum pro 
někoho může být pro jiného žalostně málo. 
Maximum většina z nás vidí ve zdravé stravě, často 
bylo uváděno, že rodina jí zdravěji, než dřív,  což je 
hodně pozitivní. V mnoha rodinách se snaží 
sportovat.  Párkrát se objevilo, že lidé podporují své 
zdraví a dobrou kondici přísunem vitamínů, patrně 
z potravinových doplňků.

Sedm účastníků ankety by chtělo dělat pro 
zdraví víc, ale… Jako nejčastější překážku uváděli 
málo času, pracovní vytížení nebo svou pohodlnost.

Pouze jeden odpovídající uvedl, že zdravý životní 
styl vůbec neřeší a doplnil to vysvětlením, že je 
pohodlný, ale alespoň se snaží o psychickou 
pohodu. Asi mu dáme za pravdu v tom, že ta má na 
naše zdraví určitě podstatný vliv.

(kuč)

Díky Holetínským trnkám jsem byl v Dánsku
Ještě v pátek  dopoledně jsem se rozmýšlel, jestli večer půjdu na Trnkový ples. Rozhodnutí jít se nakonec 
ukázalo jako správné. Jednak kvůli tomu, že jsem se na plese dobře bavil, ale také kvůli tombole. Jeden 
z mých pěti losů byl výherní. Vzhledem k číslu ceny (120) jsem byl mile překvapen – poukaz na zpáteční 
jízdenku po Evropě pro dvě osoby. Končící platnost poukazu (10 dní do vypršení) se nestala problémem. 

V sobotu ráno jsem z nabízených destinací vybral Kodaň hlavně kvůli vhodnému termínu cesty. Zavolal 
jsem kamarádce, která mi na otázku, jestli by nejela na otočku do Dánska, bez známek překvapení 
odpověděla: „Tak jo.“ Po internetu jsme zamluvili ubytování, vyzvedli jízdenky, v knihovně půjčili průvodce 
a jelo se.

Příští pátek odpoledne jsme vyrazili na cestu a v Praze jsme 
přestoupili na typicky žlutý autobus Student Agency. Ten nás v sobotu 
ráno vyložil v Kodani. První den jsme udělali procházku městským 
centrem a navštívili nejznámější památky. Přespali jsme u jednoho 
místního obyvatele doma a druhý den jsme navštívili slavnou výstavu 
Body Worlds, což byl zajímavý zážitek také kvůli výkladu mé 
spolucestující – medičky. Večer jsme nasedli na náš známý autobus, 
který se mezitím otočil v Oslu, a v pondělí ráno jsem jako obvykle seděl 
ve škole na přednášce.

Na závěr děkuji Holetínským trnkám za tuto zajímavou příležitost. 
Tomáš Kučera

\
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Místní spolek Holetínské trnky pořádal v pátek 
18. března již druhý Trnkový bál. Členy spolku jsou 
z převážné části ženy všeho věku a tak na jejich 
akcích je o zábavu vždy postaráno. Na tento ples si 
pro pobavení a potěšení publika připravily hned dvě 
vystoupení. První se neslo v rytmu osmdesátých let. 
Na hit Michala Davida sál roztančily více než dvě 
desítky Poupat. A vůbec nevadilo, že některá z nich 
mají několik vnoučat nebo dokonce pravnoučat. 
Aktivně se zapojil i jeden odvážný muž. Druhé 
vystoupení, půlnoční překvapení, pojaly Trnky 
v romantickém stylu. Bez osvětlení zatančily 
působivou sestavu se svítícími hůlkami.

Všichni se bavili skvěle a ocenili i kvalitní 
přípravu a choreografii předvedených formací. 
Výborně připravená byla celá akce, včetně 
nápaditého občerstvení a hodně bohaté tomboly. Za 
rok se určitě přijďte podívat.

(kuč)

Holetínská koleda na Veselém Kopci
Na velikonočním programu na Veselém Kopci se letos aktivně podílela skupinka nadšenců z Holetína 
a okolí pod vedením Lady Leszkowové. Na Velikonoční pondělí s pásmem písniček a tanečků procházeli 
skanzenem a návštěvníkům připomínali tradice vztahující se k těmto svátkům.

V Holetíně rozkvetla Poupata
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Pojďte s námi na jógu
O cvičení s Věrou Pochobradskou
Jak dlouho se jógou zabýváš a co tě  k tomu 
přivedlo?

Jógu dělám něco přes rok. Dostala jsem se k tomu 
tak, že dřív jsem hodně posilovala, pak jsem začala pra-
covat v Hradci Králové a neměla jsem na cvičení čas. 
Jóga se mi líbí, protože stačí cvičit 15 minut denně. 
Dostal se mi do ruky letáček na cvičení jógy v Hradci, 
tak jsem to zkusila a od té doby cvičím každý den. 
Prostě jsem se do toho zamilovala. To se musí zažít.

Jak se člověk stane lektorem jógy?
Já vlastně nejsem lektor jógy, dělám to proto, že mě 

to baví a chci to předat dál.
Proč sis vybrala právě toto cvičení a co to dává 

tobě samotné?
Jak už jsem říkala, vybrala jsem si to pro časovou 

nenáročnost a je to něco, co mě uklidňuje a naplňuje. 
Celý den mám potom lepší pocit a víc energie. Nejlepší 
je jógu cvičit ráno, nalačno a stačí i 10 minut.

Od té doby co cvičíš, je ti lépe?
Určitě je. Mě hodně bolela záda, se kterými mám 

problémy od malinka. Od té doby, co cvičím, mě 
přestaly brnět ruce a přestala jsem se v noci budit. 
A záda mě nebolí.

Komu bys jógu doporučila a proč a kdy a kam 
mohou zájemci přijít?

Jóga je úplně pro všechny, jen se nedoporučuje těm, 
kdo mají velké psychické problémy nebo opravdu vážné 
zdravotní problémy. Tito lidé pak musí cvičit pod 
lékařským dozorem a speciální cviky. Jinak může cvičit 
opravdu každý a začít se může třeba i v sedmdesáti. 
Jsou i speciální sestavy, třeba na hubnutí. Na jógu 
chodí i muži, i když je jich méně. Oni občas mají 
problém skloubit správné dýchání a provedení cviku. 
Často se jóga cvičí i v mateřských školách. Mnoho cviků 
je pojmenovaných po zvířatech a děti potom baví dělat 
zajíce, velblouda, … Od malinka se tak učí být pružní.

Zájemci v Holetíně si mohou přijít zacvičit do 
Kulturně-společenského centra vždy v úterý od 
18 hodin. Cvičení trvá hodinu. Přineste si sebou 
karimatku nebo jinou podložku.

Uctění památky obětí
V pátek 10. 6. byl Holetín jednou z obcí, kterou se 
běžel 23. ročník štafety Javoříčko–Ležáky–Lidice 
2011 k uctění tragické památky vyhlazení uvedených 
obcí. Trať byla dlouhá 265 km. Úsek z Ležáků 
zahajovala mistryně světa Jarmila Kratochvílová. 
V naší obci běžce pozdravil starosta Jan Břeň, který 
také připojil stuhu na štafetový kolík.

Dneska opustíme nejstarší holetínskou kroniku a to 
hned ze dvou důvodů. Tím hlavním je, že originál 
kroniky se vrátil do archívu, který je jeho pravým ma-
jitelem. (Obec Holetín měla knihu pouze dlouhodobě 
zapůjčenou.) V blízké době bychom se měli dočkat její 
digitalizace. Druhým důvodem je, že jsme se rok po 
roku dostali až ke druhé světové válce. V té době bylo 
psaní událostí celkem logicky přerušeno a válečná 
léta byla shrnuta až později. Je tedy dobrý čas podí-
vat se po jiných historických pramenech informují-
cích o událostech v naší vesnici.

Jedním z úžasných zdrojů je kniha, kterou sepsal 
pan Jindřich Vosmík, důchodce – rolník z Horního 
Holetína č. 12. Tato unikátní kronika má dvě hlavní 
části. První z nich je věnovaná pomístním jménům 
pozemků v katastru Horního Holetína, názvům míst-
ních částí a názvům a číslům honů JZD.

Druhá, neméně zajímavá, část je o první světové 
válce. Autor zde popisuje okolnosti vzniku a průběh

této události z globálního hlediska, z pohledu naší 
země, popisuje stav a organizaci c. k. armády v té 
době, ale hlavně se zde dozvíme, jak válka zasáhla 
do života jednotlivých rodin v naší obci. Seznamuje 
nás s osudy 147 mužů, kteří se aktivně účastnili 
bojů na různých frontách a někteří tam i padli. 
Většina z nich byli rodáci z Holetína, ale jsou zde 
uvedeni i ti, kteří se sem přistěhovali hned po 
skončení války.

Věřím, že vás informace, které pan Vosmík 
pečlivě sbíral jistě řadu let, aby je pak v 60. letech 
20. století sepsal do této jedinečné knihy, 
nadchnou stejně jako mě. Jako ochutnávku 
uvádím historii vzniku názvu Pražačka. 
„Dominantním bodem na horní (jižní) části obce jest 
usedlost číslo 58. Majitelem jejím byl po celé 
generace rod Pražákův, po němž dostala usedlost 
i jméno – Pražačka. Poslední její majitel, toho jména 
v druhé polovině minulého století, byl vyhlášený 
lupič a zloděj, který byl postrachem celého okolí.“ 
Pozn.: Č. p. 58 dnes náleží statku pana Mládka 
v zatáčce před výjezdem z obce na Hlinsko. (kuč)
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Jarní sezóna 2011 se rozběhla v březnu. Největším 
želízkem pro případný velký úspěch ve „fotbalovém 
ohni“ jsou naši dospělí. Dobrými výsledky jistě 
potěší naše fanoušky dorostenci a mladší žáci. 

A jak se jednotlivým mužstvům v průběhu 
letošního jara dařilo?

III. třída dospělých
26. 3. 2011 Holetín–Dřenice 1:1

Co byla našemu mužstvu platná územní 
převaha, když proměnili z řady šancí jenom 
jednu. V 55. minutě jsme šli do vedení brankou 
Petra Pilaře. Závěr utkání naši hráči nezvládli 
a tříbodový zisk se nám v 89. minutě zásluhou 
soupeře rozplynul. Přihlíželo 135 diváků.

3. 4. 2011 Rosice–Holetín 0:1
Velice cenné vítězství nad zkušeným a fotbalově 
vyspělým soupeřem zajistil Jakub Wasserbauer. 
Holetínští fanoušci se rovněž nenechali zahanbit.

poločasu, kdy se hosté ve 32. minutě ujali 
vedení. Zlepšený herní projev, ofenzivní hra a 
střelecká pohotovost přinesla v druhém poločase 
zasloužené vítězství lídra tabulky. 71. minuta 
Ondřej Zárybnický, 80. minuta Martin Ceral, 
84. minuta Vojtěch Halamka – autoři branek. 
Utkání sledovalo 120 diváků.

30. 4. 2011 Holetín–Slatiňany B 2:0
Na domácím hřišti jsme se utkali s třetím týmem 
tabulky. Utkání dvou vyspělých mužstev mělo 
fotbalovou kvalitu, brankové příležitosti na obou 
stranách. Zasloužené vítězství domcích potvrdili 
Petr Wasserbauer v 35. minutě a Vojtěch 
Halamka v 82. minutě. Přihlíželo 180 spoko-
jených diváků.

7. 5. 2011 Orel–Holetín 0:4
Tohoto soupeře jsme na jejich hřišti dosud nepo-
razili. Měli jsme výborný začátek. Ve 2. a 3. mi-
nutě zajistili vedení 2:0 Ondřej Zárybnický 
a Martin Zdražil. Klíčový okamžik prvního polo-
času vyřešil v 21. minutě zneškodněním penalty 
domácích Jakub Halamka. Po celé utkání lídr 
tabulky kontroloval hru. K jednoznačnému vítěz-
ství přispěli v 47. minutě  Lukáš Wasserbauer 
a v 54. minutě Jakub Wasserbauer. Vítězství po-
těšilo asi 40 diváků z Holetína

14. 5. 2011 Holetín–Prosetín B 4:0
V tradičním derby jsme přivítali B mužstvo 
Prosetína. V utkání, ve kterém domácí potvrdili 
střeleckou pohotovost z posledních kol, se 
prosadili Lukáš a Petr Wasserbauerovi 
v 15. a 31. minutě. Druhý poločas byl od našeho 
mužstva kvalitnější, další branky střelili 
v 63. minutě Michal Ondráček a v 86. minutě 
Jakub Wasserbauer. Přihlíželo 110 diváků.

21. 5. 2011 Bořice–Holetín 0:0
Našemu mužstvu se tentokrát tolik nedařilo, 
především střelecky jsme se neprosadili. Ve 
vyrovnaném utkání domácí připravili vedoucí 
mužstvo tabulky o dva body.

28. 5. 2011 Holetín–Trhová Kamenice 3:1
S cílem naplno bodovat a odčinit nepřesvědčivý 
výkon v minulém kole, nastoupili domácí bez 
nejlepšího střelce Lukáše Wasserbauera (ve 
zbytku jara nám bude chybět), proti běhavému 
soupeři. Náhodná branka hostů již ve 2. minutě 
domácími neotřásla, naopak ve 25. minutě Petr 
Pilař srovnává na 1:1. Po nádherné akci střelce 
naší první branky otáčí skóre v 39. minutě Filip 
Zeman. Zasloužené vítězství potvrdil 
v 50. minutě „mazáckou brankou“ Jakub 
Wasserbauer. Sledovalo 145 diváků.

9. 4. 2011 Holetín–Zaječice 1:4
Velmi dobrý nástup domácích zúročil brankou 
na 1:0 Zdeněk Volf. Další minuty prvního 
poločasu jsme soupeře přehrávali nejen herně, 
ale i v brankových příležitostech. Chybu 
v rozehrávce soupeř potrestal a do kabin se šlo 
za stavu 1:1. Ve 48. minutě jsme nepokryli 
hostujícího kanonýra Pejchu a hosté vedli 2:1. 
Zlomový moment zápasu byla 52. minuta, kdy 
jsme z penalty mohli vyrovnat – bohužel. 
Závěrečných deset minut se naši borci tlačili do 
útoku s cílem srovnat nepříznivý vývoj. Dva 
brejky hostů však připravili domácím první 
porážku od začátku soutěžního ročníku na 
domácím hřišti. Sledovalo 115 diváků.

16. 4. 2011 Načešice–Holetín 0:9
Na utkání do Načešic s místním B mužstvem 
jsme připravili pro naše příznivce autobusový 
zájezd. V průběhu celého zápasu jsme předvedli 
kvalitu, kombinační a střeleckou pohotovost a po 
prvním poločase jsme vedli 6:0. Branky stříleli 
Michal Suchý 3, Zdeněk Volf, Lukáš 
Wasserbauer a Martin Ceral po 2.

23. 4. 2011 Holetín–Křižanovice 3:1
S tímto soupeřem máme špatnou výsledkovou 
bilanci. To se potvrdilo i v průběhu prvního

Tabulka po 24. kole
+ 0 − skóre body

1. Holetín 17 5 2 68:20 56
2. Vítanov 17 2 5 87:21 53
3. Slatiňany"B" 15 4 5 61:23 49
4. Rosice 13 3 8 48:44 42
5. Křižanovice 12 3 9 49:45 39
6. Zaječice 11 4 9 42:31 37
7. Dřenice 10 7 7 37:42 37
8. Míčov 10 6 8 37:45 36
9. Trh.Kamenice 10 2 12 43:49 32
10. Bořice 8 4 12 37:46 28
11. Orel 6 4 14 39:56 22
12. Prosetín"B" 5 3 16 33:67 18
13. Načešice"B" 5 2 17 29:68 17
14. Miřetice"B" 3 3 18 21:74 12
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Okresní přebor dorostu
26. 3. 2011 Prosetín–Holetín 6:1

Branka: Tomáš Kadidlo
2. 4. 2011 Holetín–Rosice 3:0

(kontumačně)
9. 4. 2011 Orel Hlinsko–Holetín 0:1

Branka: Filip Zeman
16. 4. 2011 Holetín–Heřmanův Městec 0:2
23. 4. 2011 JUNIOR Skuteč–Holetín 5:1

Branka: Martin Doležal
30. 4. 2011 Bojanov–Holetín 1:1

Branka: Martin Doležal
7. 5. 2011 Holetín–Dřenice 5:1

Branky: Tomáš Kadidlo 2, Martin Doležal, 
Vojtěch Vondráček, Filip Zeman

15. 5. 2011 Hrochův Týnec–Holetín 3:2
Branky: Martin Kučera 2

21. 5. 2011 Holetín–Tuněchody 2:3
Branky: Tomáš Kadidlo, Martin Kučera

28. 5. 2011 Zaječice–Holetín 0:2
Branky: Tomáš Kadidlo 2

Tabulka po 24. kole
záp. + 0 − skóre b.

1. H. Městec 24 18 2 4 93:24 56
2. Rváčov 24 18 2 4 69:24 56
3. Hr. Týnec 24 16 2 6 111:35 50
4. Tuněchody 24 15 2 7 82:33 47
5. Junior 23 14 2 7 75:44 44
6. Ronov 24 11 4 9 45:37 3
7. Prosetín 24 11 3 10 81:77 36
8. Holetín 24 9 3 12 59:57 30
9. Bojanov 24 9 3 12 46:50 30
10. Vítanov 24 8 2 14 56:45 26
11. Rosice 24 8 0 16 37:89 24
12. Zaječice 24 6 4 14 30:83 22
13. Dřenice 23 7 0 16 45:113 21
14. Orel Hlinsko 24 2 1 21 21:139 7

Okresní přebor mladších žáků
17. 4. 2011 Rosice–Holetín 5:4

Branky: J. Hamák, J. Blatoň, D. Rompotl, vlastní
24. 4. 2011 Holetín–Horní Bradlo 5:1

Branky: M. Plachý 2, M. Pátek 2, J. Blatoň
1. 5. 2011 Prosetín–Holetín 5:2

Branky: J. Blatoň, J. Hamák
8. 5. 2011 Nasavrky–Holetín 1:1

Branka: R. Teplý
15. 5. 2011 Holetín–Luže 2:10

Branky: M. Plachý 2
26. 5. Vítanov–Holetín 2:7

Branky: M. Pátek 3, M. Plachý 2, J. Blatoň 2
Jiří Bartizal

Tabulka po 18. kole
záp. + 0 − skóre b.

1. Luže 16 14 0 2 95: 22 42
2. Prosetín 15 13 0 2 94: 24 39
3. Nasavrky 15 10 1 4 61: 24 31
4. Vítanov 15 8 2 5 57: 55 26
5. Ronov 15 8 0 7 68: 60 24
6. Holetín 15 5 1 9 58: 59 16
7. Dřenice 15 3 2 10 36: 70 11
8. Rosice 15 2 2 11 42:110 8
9. H.Bradlo 15 0 2 13 14:101 2

Muži po zápase s týmem Slatiňany B
Nahoře: Petr Pilař, 

Zdeněk Volf, Petr 
Horáček, Pavel 
Kalous, Luboš 
Novák, Lukáš 
Havel, Pavel Černý

2. řada: Jaroslav 
Rybenský, Miroslav 
Glos, Michal 
Ondráček, Martin 
Ceral, Ondřej 
Zárybnický, Petr 
Wasserbauer, 
Jaroslav Halamka

3. řada: Filip Zeman, 
Patrik Vondráček, 
Josef Pecina, 
Ondřej Pecina, 
Jakub 
Wasserbauer, 
Lukáš 
Wasserbauer, 
Michal Suchý, 
Vojtěch Halamka

Dole: Jakub 
Halamka, Jaroslav 
Novák

▼ Ze zápasu dorostu
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Romantická kuřecí 
prsíčka
1/2 kg kuřecího masa, 1 lžíce 
koření (např. adžika), 2 cibule, 
1 plechovka ananasového 
kompotu, 10 dkg sušených 
švestek, 1 pórek, 3 stroužky 
česneku, olej, sůl
Kuřecí prsíčka nakrájíme na 
kostky, smícháme s kořením, 
zalijeme trochou oleje a necháme 
chvilku odpočinout. Cibuli 
nakrájíme na větší kousky, 
sušené švestky na čtvrtky a 
osmahneme na oleji. Až cibule 
zezlátne, přidáme kuřecí maso a 
ananas. Když se maso zatáhne, 
osolíme, podlijeme trochou vody 
a podusíme. Asi tři minuty před 
dokončením přidáme pórek na 
kolečka a česnek na plátky. 
Podáváme s hranolky. SDH Holetín

vás srdečně zve na 

oslavy 120. výročí založení sboru
v sobotu 30. července 2011 od 14 hodin 

v areálu koupaliště
14:00 Sraz účastníků v areálu koupaliště
14:30 Slavnostní zahájení
15:00 Ukázka činnosti HZS, psovodů 

PČR, historické a současné 
techniky
Požární útok družstva dětí 
Vyhnánov a sportovní klání 
v různých soutěžích
Taneční vystoupení 
Holetínské trnky

18:00 Večerní zábava s kapelou MAT4

Restaurace na koupališti
Provozovatel: Václav Novotný, Skuteč
1. 7.–31. 8. 2011
Otevírací doba: každý den 13–22 hod.
Rychtář 12°, Plzeň 12°, Kofola, alko, nealko, míchané nápoje, nanuky

Akce:
2. 7. 2011    DJ OLDIES PARTY
9. 7. 2011    PIHY
16. 7. 2011  LOS DEMENTOS 

Provozovatel připravuje na každý prázdninový týden v areálu 
koupaliště jednu kulturní akci pro různé věkové skupiny obyvatel. 
Konkrétní informace budou občanům Holetína sděleny 
prostřednictvím místního rozhlasu v týdnu před konáním akce.

Holetínské trnky
pořádají tradiční

Stezku odvahy 
pro děti
12. 8. 2011 

v areálu koupaliště

Aprílový čáp
Loni k nám první čáp dorazil na 
apríla, tedy 1. dubna. Zajímavé 
je, že letos se se svým příletem 
trefil do stejného data. Partnerka 
přilétá o několik dní později. 
Právě se starají o dvě mláďata.


