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Zdravíme čtenáře po prázdninách
Tak jsem Vás v minulém čísle lákala na krásné léto, ale mě tedy letní počasí 

nakonec dost zklamalo. No co, třeba bude krásný podzim a to přece také není vů-
bec špatné. Já osobně mám podzim nejraději.

A k podzimu patří kromě romantických procházek barevnou přírodou 
a pobíhání po lese s košíkem také samozřejmě škola. Letos nám do holetínské 
školy přibylo sedm prvňáčků, tak se na ně zajdeme podívat. A ještě něco patří 
k podzimu skoro stejně neodmyslitelně – rozbíhá se nové kolo fotbalové soutěže. 
Pro hráče SOKOLU Holetín je to premiérová sezóna ve III. třídě OFS Chrudim a pro 
mužstvo starších žáků úplně první sezóna. Zpráv ze sportu přinášíme tentokrát 
hodně, tak nám snad ti, co fotbalu moc nefandí, odpustí a najdou si ve Zpravodaji 
také něco podle svého gusta.

Někoho určitě potěší fotky z Pohádkového lesa, ke kterému se krátce vrátí-
me, mnohé z Vás jistě zajímá práce Obecního úřadu a zastupitelstva a rádi se 
tedy začtou do informací pana starosty o aktuálním dění, postesknou si nad ne 
moc vydařenými výsledky žádostí o dotace, prostudují usnesení ze zasedání za-
stupitelstva. Víte, kdo je nejstarší občan Holetína a kdo byl Václav Polanský? Ne-
víte? Tak si to přečtěte v tomto zpravodaji. Snad si každý najde něco, co ho za-
ujme a moje snaha tak nebude zbytečná.

Ing. Helena Kučerová

Školní lavice ožily
Tak to letos zase přišlo a je to stále stejné. Velká očekávání, nejistota, možná až 

stres a třeba i ranní nevolnost. Mluvíme o prvním září a nástupu dětí do školy. Musím 
dodat, že výše uvedené příznaky se netýkají pouze dětí, ale i rodičů a dokonce i učitelů. 
Rok co rok, pořád se opakující akt.

I letos jsem první školní den nakoukla do holetínské školy, abych se s Vámi mohla 
podělit o své dojmy.

Děti čekaly v jedné třídě, až vejde pan ředitel a zvonečkem symbolicky zahájí nový 
školní rok. Ty starší už věděly, co se sluší, a povstaly. Pro prvňáčky to byla novinka, tak 
spíš rozpačitě po sobě pokukovali. Rodiče prvňáčků v tu chvíli možná v duchu uzavírali 
jednu skoro bezstarostnou kapitolu v životě svých dětí.

Ale to už pan ředitel začal nadšeně vítat všechny přítomné a informovat o tom, co je 
letos čeká. Žáky rovněž pozdravili paní učitelky a pan starosta, který slíbil nové hřiště.

Starší děti odešly domů a prvňáčci se svými rodiči ještě dostali od paní učitelky 
další informace ke školním pomůckám, organizaci vyučování a také o tom, že se budou 
učit číst novou moderní metodou, díky které by měli čtení zvládat lépe a plynule. Paní 
učitelka Havlíčková totiž o prázdninách ab-
solvovala kurz splývavého čtení, aby mohla své 
žáky vzdělávat efektivněji. Tady si neodpustím 
poznámku, že má můj obdiv, když zvládá svoji 
velkou rodinu, profesionálně roli učitelky, specia-
lizuje se na logopedii, učí děti hrát na flétnu 
a ještě se vzdělává v něčem úplně novém. 

Letos do školy přišlo nebývalé množství 
prvňáčků – celkem sedm. Zeptala jsem se jejich 
maminek, jak prožívají tento den a na co myslely, 
když vedly své děti do školy. Přináším Vám jejich 
fotky a odpovědi.

Naši prvňáčci
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Až z Ameriky přijeli Simpsonovi

Ohlédnutí za Pohádkovým lesem 2008

Jak pejsek s kočičkou prali prádlo...

Na návštěvě v pravěkuSněhurka a sedm trpaslíků

Krásné čertice Skvělé herecké výkony postav z Mrazíka Rodinka z lesa Řáholce

Poslední červnový víkend se opět areál koupaliště proměnil na říši pohádek. Několik desítek dospělých nadšenců 
z Holetína i okolí se převléklo do masek, aby udělalo radost několika stovkám dětí. Letos byla cesta pohádkovým lesem 
tvořena sedmnácti stanovišti, na kterých děti mohly potkat třeba krále s královnou, pejska a kočičku, již tradiční Te-
letubbies či Sněhurku se všemi trpaslíky, obávané peklo, po letech se vracející Princeznu ze mlejna a Krakonoše 
s Trautenberkem, sličné víly, úplně nové Simpsonovi a mnoho dalších krásných postav. Jako každoročně trasa vrcho-
lila projížďkou lodí, tentokrát za asistence vodníků. 

Pobavit se přišlo na čtyři stovky dětí. Výtěžek z akce byl tak, jak bylo avizováno, použit na zakoupení dresů pro žá-
kovské mužstvo fotbalistů. Fotbalisté zase na oplátku zajistili pro děti prolézačky, které budou na koupališti in-
stalovány na jaře.

Díky všem nadšencům a také sponzorům! Bez nich by nebylo možné akci takového rozsahu připravit.
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Červené jeřabiny podél cest napovídají, že opět přišlo období 
nástupu do školy. Protože jsme si všichni ve svém životě tuhle 
zkušenost mnohokrát prožili, sdílíme rozporuplné pocity dětí, 
než vezmou 1. září za školní kliku: musejí se rozloučit 
s nádherně dlouhou dobou bez (školních) povinností, dobou 
nových zážitků a radovánek, přichází doba úkolů 
a zodpovědnosti – to není úplně příjemné; na druhou stranu ve 
škole čekají kamarádi a občas se tu dělají i příjemné a zajímavé 
věci. Tak tu kliku školních dveří stiskněme a vejděme!

Ohlédnutí
Nejprve ale kraťoučké ohlédnutí za minulým rokem. Za kon-

statováním, že to byl docela obyčejný pracovní rok ve škole, se 
skrývá spousta práce, kterou děti věnovaly zvládnutí pře-
depsaného učiva, je zde skryta každodenní snaha pedagogů 
o vytvoření podnětného a vlídného prostředí, je zde skryta mi-
moškolní činnost v kroužcích, úspěšná účast na přespolním 
běhu v Hlinsku, vybíjené v Rané a také poučné zážitky z výletů 
a exkurzí. Je zde také skryto dlouhodobé studium pedagogů při 
zaměstnání (p. uč. Jetmarová, Havlíčková, Bureš) tak, aby 
dostáli požadavkům zákona o pedagogických pracovnících. Tolik 
ohlédnutí.

Zázemí
Prázdniny jsou obdobím větších úklidů a údržby a letošní 

nebyly výjimkou: vymalována byla třída MŠ s přilehlým záze-
mím, školní kuchyň a tělocvična; podlaha v družině se dočkala 
zaspárování parket a přelakování povrchu; v oknech byly opra-
veny poškozené žaluzie; v I. třídě byly připojeny další dva počí-
tače k síti, tzn. že děti mají celodenně k dispozici tři, respektive 
šest (v druhé třídě) počítačů s připojením k internetu; v kotelně 
probíhá náročná oprava kotle.

Počet dětí
Škola je tedy připravena na příchod dětí. Letos projde 

hlavními dveřmi za poslední roky nevídaný počet prvňáčků – 
sedm! Z důvodů stěhování odešli tři žáci, ze stejného důvodu se 
naopak do 3. třídy přihlásil jeden žák a jedno dítě do MŠ. Škola 
počtem žáků funguje bez potřeby na finanční příspěvek od obce 
na mzdy. Kapacita školky je zcela naplněna –  dokonce muselo 
být využito povolení výjimky, aby do jedné třídy MŠ mohlo být 
přijato až 28 dětí oproti standardním 24. Rezervní místa vzniklá 
schválením výjimky jsou striktně určena pro místní děti (zejmé-
na např. v posledním roce před nástupem do školy).

Výuka
V nastávajícím školním roce budeme vyučovat podle dvou 

programů: děti v 1. a 2. třídě budou pracovat podle školního 
vzdělávacího programu, který jsme vytvořili sami, děti od 3. do 
5. třídy se budou učit ještě podle centrálních osnov programu 
Základní škola. 

P. uč. Havlíčková o prázdninách absolvovala seminář 
„Splývavé čtení“. Tato metoda se realizuje v celoevropském mě-
řítku. Jelikož chceme pro prvňáčky to nejlepší, nastartujeme 
výuku čtení touto metodou. Nad běžný rámec je logopedická 
péče, kterou je připravena dětem poskytovat též p. uč. Havlíč-
ková.

Výzva
Dlouhodobě se snažíme dětem nabízet zajímavou mimoškolní 

činnost v kroužcích (hra na flétnu, modelářský). Rád bych vás 
touto cestou oslovil, zda by někdo z vás mohl v této oblasti při-
spět k rozvoji holetínských dětí. Možná se věnujete nějaké zají-
mavé činnosti, nebo někoho takového znáte. V minulosti při 
naší škole výborně pracoval přírodovědný kroužek pod vedením 
paní Bažantové. Jsem hluboce přesvědčen, že čas takto strá-
vený s dětmi se Holetínu v budoucnosti vrátí.

Mgr. Martin Bureš

Ahoj prázdniny, dobrý den, školo
Nový školní rok v MŠ
Září zaťukalo na dveře a my jsme se 

opět všichni mohli sejít v naší 
„školičce“, kde na nás čekalo příjemné 
překvapení. O prázdninách se zde 
nezahálelo. Mateřská škola se během 
malování proměnila do kouzelných 
barev, které mají děti tak rády. Převládá 
zde hřejivá žlutá a příjemná modrá 
barva.

Letošní školní rok bude mateřskou 
školu navštěvovat 26 dětí, z toho 5 dětí 
dojíždí z okolních obcí. Předškolní děti 
tvoří téměř polovinu, je jich 12.

Během roku budeme pracovat podle 
nového třídního vzdělávacího programu, 
který se jmenuje Rok s pohádkou. Děti 
se prostřednictvím pohádek seznámí 
s okolním světem a přírodou, upevní si 
své návyky a dovednosti a naučí se 
respektu a přizpůsobivosti ve vztahu 
k druhým.

Věříme, že letošní školní rok bude 
plný nových a příjemných zážitků, na 
které budeme stále rády vzpomínat.

uč. MŠ J. Jetmarová a K. Mihulková

Kdo byl Václav Polanský?
Narodil se 25. 9. 1908 v Dolním Ho-

letíně, jako syn Jaroslava Polanského 
a Marie rozené Doležalové z Dolního Ho-
letína. Od svých jedenácti let  byl ak-
tivním členem Jednoty Sokol Holetín, za-
ložené v roce 1919. Působil zde nejprve 
jako cvičící žák, později jako dorostenec 
a následně i jako dospělý. Po absolvování 
„Tyršovy tělovýchovné školy“ v Praze byl 
postupně cvičitelem, náčelníkem, sta-
rostou Jednoty Sokola Holetín. Zároveň 
také zastával funkci člena Okresního vý-
boru Sokola v Chrudimi a Východočeské 
župy v Pardubicích.  

Za druhé světové války byl členem od-
boje, po válce se stal prvním starostou 
obce Horní Holetín, tuto funkci zastával 
v letech 1945–1948. Jako kameník pra-
coval v odborech i jako vedoucí ka-
menických učňů. Na všech těchto místech 
byl oblíben pro svoji obětavost, skromnost 
a nezištnost. Byl hlavním iniciátorem 
vzniku celého zdejšího sportovního areálu 
a organizátorem při jeho výstavbě. Ve své 
rodině byl věrným manželem, obětavým 
otcem, vynikajícím dědečkem a pradě-
dečkem i dobrým tchánem. Zemřel náhle 
v neděli 8. 5. 1977 při odpoledním odpo-
činku v Lázních Luhačovice, kde byl na 
léčení s Anginou Pectoris. Odešel tiše ze 
svého bohatého života bez rozloučení se 
všemi, pro které pracoval a které miloval, 
zůstal však v jejich vzpomínkách. Pohřben 
je na holetínském hřbitově u zdi vlevo od 
hlavní brány.

Jindřich Kyncl
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Zeptali jsme se maminek prvňáčků
Na co jste myslela, když jste vedla své dítě dneska ráno do školy?

Jiříček Pohorský Jiříček Hamák Klaudinka Kovárníková

Martínek Bureš Nikolka Kliková Kristýnka Plachá

Kubíček Horák

Maminka Nikolky: „Bála jsem se, měla jsem trochu strach, 
ale snad to bude dobrý. Přemýšlela jsem, jak to 
zvládne.“

Maminka Jiříčka H.: „Já jsem měla větší strach než Jiřík, 
ten se do školy moc těšil. Doufám, že to zvládneme 
a držím mu palce.“

Maminka Klaudinky: „ Těšily jsme se hrozně moc obě dvě 
a uvidíme, co nám to přinese.“

Maminka Martínka: „Myslela jsem na to, jak mu ta škola 
půjde, jestli bude zlobit. To se dá jen těžko vyjádřit.“

Maminka Kristýnky: „Myslela jsem na to, aby to všechno 
zvládla, aby dětem stačila, protože byla nemocná, 
a hlavně, aby se jí dařilo.“

Maminka Jiříčka P.: „Mám smíšené pocity, co nás čeká 
a jak to bude zvládat.“

Maminka Kubíčka: „Šla jsem plná očekávání, co bude. 
Když si představím ty roky dopředu, co ho čekají, mám 
trochu stísněné pocity, ale doufám, že to zvládne.“
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Tři otázky pro starostu
Poslední dobou probíhá spousta prací v okolí budovy Obecního úřadu i přímo v budově. Mů-

žeš nám přiblížit, co se tam vlastně děje?
V okolí budovy Obecního úřadu probíhá plánovaná výstavba dešťové kanalizace pro 6 rodinných 

domů, jejichž stavbu již někteří vlastníci parcel v lokalitě za školou zahájili. Souběžně s těmito prace-
mi dojde k rozšíření dešťové kanalizace před OÚ zbudováním horské vpusti a nové kanalizační šachty, 
což je podmínkou pro plánovanou výstavbu chodníku. A když už jsme v tom kopání, proběhne zá-
roveň rozšíření vodovodního řadu k již zmíněným parcelám za školou.

A co se děje uvnitř Obecního úřadu? Získání stotisícové dotace od Pardubického kraje, která byla 
určena k tomuto účelu, bylo hlavním podnětem k zahájení rekonstrukce interiéru. Dali jsme se tedy 
do budování. V přízemí bylo odstraněno veškeré vlhké zdivo a nahrazeno sanační omítkou. Následova-
la výměna dlažby, obložení schodiště, sjednocení nátěru dveří v přízemí a proběhlo vymalování všech 
prostor. Drobné úpravy proběhly i v prostorách kanceláří. A jak se nám to povedlo už musí posoudit 
holetínští sami.  

V usnesení ze zasedání zastupitelstva se píše o navýšení příjmů obce o více než půl miliónu 
korun. To je částka v rozpočtu nezanedbatelná, kde jsme ty peníze vzali?

Koncem roku 2006 mě obecní zastupitelstvo pověřilo jednáním se společností Vodovody a kana-
lizace Chrudim, a.s. o předání obecního vodovodu do vlastnictví této společnosti. Smlouvu, kterou  
zastupitelstvo schválilo, se podařilo uzavřít již v březnu 2007. Společnost Vak se tak stala provozova-
telem vodovodního řadu v Holetíně a převzala na sebe veškeré investice spojené s jeho údržbou 
a provozem, což značně šetří rozpočet obce. Zároveň jsme se stali držiteli cca 10 000 akcií a po vybu-
dování dalšího úseku vodovodu počet akcií ještě stoupne.

Jako akcionářům nám byla po zdanění vyplacena dividenda v částce 575 418 Kč ze zisku za rok 
2007 a nerozděleného zisku z minulých let. Být akcionářem společnosti Vak se v tomto případě určitě 
vyplatilo.

Na koupališti se udělalo hodně práce, ale předpokládám, že to ještě není všechno. Co je dále 
v plánu?

Během podzimu chceme dokončit obložení lemu bazénu. Vlastně to znamená vyspravit zbývají-
cích 30 m lemu betonem a poté namontovat 75 m plastových profilů, které máme již připraveny.

V prvním pololetí příštího roku plánujeme kompletní rekonstrukci sociálního zařízení a částečnou 
opravu budovy v areálu. A děti se konečně dočkají svého plácku s houpačkami a prolézačkami. Ještě 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na „Z“ akcích v areálu koupaliště.

Dostali jsme dotace?
Z požadovaných tří dotací jsme dosáhli pouze na jednu
Začátkem roku jsme vás informovali o podaných žádostech o dotace. Jednalo se celkem o tři různé žá-

dosti. Chtěla bych vás seznámit s tím, jak jsme byli či nebyli úspěšní.
Finančně nejvýznamnější byl záměr zřízení Kulturně-společenského centra z budovy bývalé přidružené 

výroby, naproti OÚ. Součástí tohoto projektu bylo i zbudování bezbariérového chodníku a také výstavba 
parkoviště. Projekt jsme podávali v březnu tohoto roku na úřad Regionální rady v Pardubicích. Tři komise 
přidělovaly body všem podaným projektům a v závěru rozhodly, kde bude udělána pomyslná „čára“, která 
bude rozdělovat žadatele, jež dostanou dotaci, od těch ostatních. Touto hranicí bylo zvoleno 70 bodů. Náš 
projekt obdržel 69,8 bodů a skončil tzv. první pod čarou! Neúspěšní jsme byli spolu s dalšími 60 procenty 
žadatelů. Nutno říci, že k bodování máme jisté výhrady. K rozhodující ztrátě bodů došlo při hodnocení třetí 
komise, složené ze zástupců krajů (Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého). Důvod ztráty bodů od 
této komise nám bohužel (narozdíl od ostatních dvou komisí) nikdo nesdělil a odvolání v tomto případě nic 
neřeší, neboť rozhodnutí poslední komise (pro nás tak zásadní) bylo pouze v její kompetenci a na dotaci 
není právní nárok. Výsledek našeho snažení tedy vyšel naprázdno, ale i tak se vzdát nechceme a projekt 
podáme v nejbližší možné shodně zaměřené výzvě na dotace. První taková se očekává na sklonku tohoto 
roku.

Dalším významným příspěvkem měla být dotace na zasíťování nových parcel pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě za školou, a to z fondu bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel ani tyto prostředky 
nám odsouhlaseny nebyly s vysvětlením, že v letošním roce zájem o dotace významně převýšil finanční 
možnosti státu.

Úspěšní jsme v tomto roce byli v žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Žá-
dost byla podána s cílem získat část prostředků na rekonstrukci obecního úřadu, která probíhá od počátku 
léta. Peníze z Pardubického kraje v částce 100 tis. Kč byly již připsány na účet obce a také proinvestovány, 
o čemž se můžete přesvědčit při návštěvě OÚ.

Věříme, že příští rok budeme ještě o něco úspěšnější ve své snaze ušetřit peníze nás všech.
Ing. Lada Horáková
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nejstarší obyvatelku obce
paní Hromádkovou z Horního Holetína

protože padl v I. světové válce, když jí byly asi 3 roky. 
Zato ráda vzpomíná na dědečka: „Dědeček byl hrobař 
a ponocný a měl na starosti Holetín od Sálu nahoru, 
kamarádi ho měli moc rádi, vždycky když byla 
v Holetíně tancovačka, kupovali mu cukroví a čoko-
ládu a on to pak nosil domů dětem.“ Do školy chodi-
la pouze v Holetíně a vybavuje si, jak byly třídy plné 
dětí. „Když bylo potřeba, chodili jsme pomáhat 
k sedlákovi k Děťákom.“ Pracovali za stravu, paní 
Děťáková jim pekla velké buchty. Pracovali na poli 
nebo třeba sbírali vajíčka od perliček. Ještě teď se 
usmívá při vzpomínce na to, jak do školy jezdil dok-
tor očkovat děti. Ona ještě s jednou kamarádkou se 
tomu chtěly vyhnout, tak vylezly na lípu a tam se 
schovaly. Za týden, když doktor přijel očkování kont-
rolovat, tomu však stejně neušly.

Na své dětství vzpomíná ráda. „Bývalo hodně 
sněhu. V zimě jsme sáňkovali od Děťáků dolů po 
silnici, to nebyla auta, jako teď. Taky se nám stalo, 
že jsme to neuřídili a skončili pod mostem 
u Ouřeckých.“ Na otázku, jak slavili Vánoce 
odpovídá, že měli stromeček a maminka napekla 
cukroví, které navěsili na stromeček a hned 
s úsměvem dodává: „Jednou se k nám šli podívat 
kluci na stromeček a já se naklonila, abych věděla, 
kteří to jsou a už mně chytly vlasy od svíčky, tak 
mně to honem maminka hasila vodou.“

V mládí často chodili tancovat na Sál 
i k Oplíštilom, ale taky na Čertovinu nebo do 

Paní Františ-
ka Hromád-
ková se naro-
dila v dubnu 
1912 v rodině 
Kosařových 
na Horním 
Holetíně 
u kaple, měla 
jednoho brat-
ra, který už 
ale zemřel. 
Tatínka si ne-
pamatuje, 

Mokrýšova, kde hrál pán na flašinet. Také 
s manželem se seznámila v Holetíně u muziky. 
Manžel pocházel z Košumberka. Vdávala se v 23 
letech a brzy potom se jim narodil jediný syn 
Vlasta. Pak asi nastalo podle jejích slov nejtěžší 
období jejího života, protože neměli kde bydlet 
a chodili po nájmech. Nový dům si postavili až 
v 50. letech, těsně před tím, než syn odešel na 
vojnu. S manželem žila více než 60 let až do jeho 
smrti.

Ráda také vzpomíná na svoji práci. V mládí 
často vyšívali: „To svítila jedna lampa a hodně 
ženských sedělo kolem a vyšívalo na jednom kuse, 
maminka uprostřed držela rám.“  Potom také šily 
do Zájezdce, kam pak vždycky ušité kusy nosily 
pěšky.  Když dostaly zaplaceno, musely hned tam 
zase peníze utratit za potraviny a jiné zboží. Moc 
se jí líbila práce, když v Hlinsku u Boušků vázali 
z maličkých kousků příze perské koberce. Vzpomí-
ná na spoustu humorných historek z té doby: „To 
měl Bouška svátek a my se na něho složili 
s koupili mu klec. Do ní jsme dali slepici a kohou-
ta. To byla velká legrace.“ Po znárodnění pracovala 
v Plyšanu. Tam skončila, když jí bylo 70 let, pro-
tože musela na operaci se slepým střevem, jinak 
celý život nemarodila. Nyní už jí bohužel moc ne-
slouží zrak a sluch, proto nemůže číst ani koukat 
na televizi, ale ráda si nechá vyprávět, co se nové-
ho děje. Podle jejích slov se teď má moc dobře, 
protože se o ní syn se snachou starají, dobře vaří 
a všechno jí donesou. Nejraději si pochutnává na 
polévce, miluje maso a ryby.

Paní Hromádkové přejeme hodně zdraví!

Paní Hromádková žije se synem a snachou

V nouzi poznáš přítele
Možná si ještě vzpomínáte na vichřici, která se naším 

krajem prohnala pár dní před koncem června letošního 
roku. Na některých místech napáchala na domech 
a lesních porostech obrovské škody, a jsou obce, kde 
jsou následky této kalamity doposud patrné. Holetínu 
se téměř vyhnula a většina z nás byla postižena pouze 
nějakou tou ulomenou větví nebo shozeným truhlíkem 
s květinami. Svou sílu v naší obci vítr ukázal pouze na 
pár místech a jedním z nich byl dům a pozemek 
Boudových. Vzrostlé stromy popadaly jako třísky 
a poškodily dům, střechy hospodářských budov, bránu. 
Zkrátka pohroma a následně spousta práce na jejím 
odstraňování. Naštěstí Boudovi nezůstali bez pomoci.

Paní Hanka s rodinou by touto cestou ráda 
poděkovala Michalovi a Tomášovi Suchým za to, že jim 
s odklízením polomů několik dní pomáhali.

A já dodávám, že mě těší, že jsou mezi námi mladí 
obětaví a pracovití lidé, o kterých stojí zato napsat.
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● tento rok zemřelo v obci celkem 20 osob
● přistěhovala se Anna Pondělíčková a František Dejdar 

do č. p. 113, Augustin Zielgelbauer do čísla 118 
a Vincenc Dopita do čísla 22

● novostavbu č. 147 vystavěl Josef Cimburek
● před školou byl vybudován nový drátěný plot včetně 

tarasu, na který věnoval kámen pan Fr. Oplíštil
● v září se konaly volby do obecního zastupitelstva 

s následujícím výsledkem: nejvíce hlasů získali 
republikáni (134 hlasy – 5 mandátů), čsl. národní 
socialisté (96 hlasů – 3 mandáty), sociální demokraté 
(75 hlasů – 3 mandáty)

● nové zastupitelstvo tvořili: Čeněk Hanus, František 
Vojta a Čeněk Pavlík (za sociální demokraty), Josef 
Línek, Josef Sodomka a Frantiček Tichý (za čsl. 
národní socialisty), Josef Černík (za válečné 
poškozence), Josef Staněk (za lidovce), Čeněk Mládek, 
Jindřich Zlesák (za nepolitickou stranu), Josef 
Rybenský, Josef Štorek, Vítězslav Hanus, Vincenc 
Zezula a Jan Děťák ml. (za republikány)

● starostou byl v listopadu zvolen Čeněk Mládek – 
hostinský z č. p. 24 

● v Horním Holetíně bylo v tomto roce 7 radiových 
přijímačů

● 18. června se strhla velká vichřice provázená silným 
lijavcem, která nadělala velké škody (například 
u Medunů vyvrátila tlustou lípu)

● 31. května vypukl požár u pana Čeňka Mládka, chlév, 
stodola a kůlna lehly popelem

● prvním březnem začal jezdit autobusem pan Fr. Bíško 
z Holetína do Hlinska a na Chlum, autobus jezdil 
třikrát denně

● v polovině února napadlo veliké množství sněhu, 
následkem toho vykolejila lokomotiva nákladního 
vlaku

● žně se velice opozdily dlouhotrvajícími dešti (pršelo 85 
dní téměř každodenně), krajně nepříznivý rok 
z pohledu sklizně, například žita nebylo dost ani na 
podzimní osetí; vyvrcholila zemědělská krize, která 
postupně přecházela i do průmyslu

● v důsledku hospodářské krize a výrazného oslabení 
měn v zemích, kam jsme vyváželi, mnoho továren 
zastavilo výrobu a nesmírně vzrostla nezaměstnanost

č. 4/2008
ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, 

konaného dne 25. srpna 2008  v l8.00 hodin na 
OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání
a) bere na vědomí:
● Informace o průběhu realizovaných 

a připravovaných akcí
● Úprava koryta potoku Ležák na Dolním Holetíně 
● Oprava interiéru obecního úřadu
● Budování infrastruktury pro lokalitu za školou 
● Rozšíření dešťové kanalizace u OÚ (podmínka 

pro vybudování chodníku od ZŠ k OÚ)
● Dokončeno technické zabezpečení vrtu na 

koupališti
● V přípravě dokončení opravy a obložení 

obvodového lemu bazénu
● Příprava zaměření a přeložení místní 

komunikace č. par. 2504/2
● Informace o čerpání dotací v roce 2008
● Rozpočtová opatření
b) schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jaroslav 

Halamka   
● Program 4. zasedání zastupitelstva obce  
● Rozpočtovou změnu č. 2/2008 – příjmy
● Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického  kraje na rok 2009
● Zřizovací listinu ZŠ Holetín (součinnost s kontrolou 

finančního výboru)
● Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v MŠ (více 

žáků)
● Stanovení koeficientu 1,2  pro výpočet daně 

z nemovitosti od roku 2010
c) pověřuje:
● Starostu obce podáním žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického  kraje na rok 2009 
(do 30. září 2008)

● Starostu obce vypracováním Obecně závazné 
vyhlášky obce Holetín o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí (do 30. dubna 2009)

● Předsedu stavební komise zajištěním zaměření a 
vytýčení místní komunikace č. par. 2504/2  (do 31. 
října 2008)

Rizika plynoucí z infekcí
V posledních letech se objevují nové typy nebezpečných infekcí nebo infekcí, které již upadly 

v zapomnění a nejsou tedy obecně veřejností vnímány jako nebezpečné. Přesto se objevují znovu a třeba 
i v nebezpečnější formě. K první zmíněné kategorii patří původce syndromu získané poruchy imunity –
virus HIV, původce onemocnění „šílených krav“, virus ptačí chřipky. K té druhé skupině lze řadit 
onemocnění plicní tuberkulózou, některé tzv. „chřipkové infekce“, onemocnění přenášená ze zvířat na 
člověka. Jistě jste si povšimli v poslední době problému s narůstajícím výskytem žloutenky typu A, infekcí 
přenášených klíšťaty. Příčin je celá řada. 

Zvlášť je třeba upozornit na to, co vnímáme všichni. Jistě si vzpomenete na tropická vedra v květnu 
a na začátku června, v posledních letech i mírné zimy. Změna podnebí související s globálním oteplováním 
může vést k podstatnému zvýšení výskytu některých onemocnění. Nedávno byl dokonce zjištěn na jižní 
Moravě rezervoár komára, který přenáší malárii. Věřím tomu, že nebyl nakažen jejím původcem. V Holetíně 
však na malárii nemyslím. Skutečným rizikem jsou infekce přenášené hlodavci a infekce ze znečištěných 
vod, tzv. letní chřipku, žloutenku a třeba i leptospirózu (spíše známou jako polní horečka či nemoc 
chovatelů prasat a skotu). Vím, že zastupitelstvo obce dělá v současné době maximum pro to, aby vyřešilo 
závažný problém –  kanalizaci v obci a čističku odpadních vod. Věřím, že se to v několikaletém období 
podaří. Co však dělat v mezidobí. Je to asi na osobní zodpovědnosti občanů obce a kontrole čistoty vody 
v Holetínce a rybníčcích či nádržích. Podobně je možné postupovat i v zatopených lomech holetínského 
katastru.

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
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Co říci k uplynulému fotbalovému ročníku 
2007/2008?

Především to, že hráči i realizační tým dokázali 
výbornými výsledky vyhrát celou soutěž a postoupit 
do III. třídy.

K tomu se snažil výbor oddílu kopané ve spolu-
práci s Obecním úřadem Holetín a našimi sponzory 
vytvořit optimální podmínky. 

Celé toto snažení podtrhli výborným přístupem 
nejen doma, ale i venku věrní fanouškové. 

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ – při mi-
strovských utkáních ve III. třídě.

Jiří Bartizal, sekretář klubu

Vracíme se k jarní části soutěže
Ve 2. čísle Holetín-
ského zpravodaje 
z tohoto roku jsme 
Vás informovali, jak 
si naši fotbalisté vedli 
v prvních deseti ko-
lech jarní části IV. 
třídy – OFS Chrudim. 
Jak to dopadlo ve 
zbytku mistrovských 
utkání sezóny 
2007/2008?
8. 6. 2008 – sehrálo 

naše mužstvo další 
utkání na půdě 
Sokola Zaječice. 
Sestava nebyla 
optimální, postup 
do III. třídy byl 
vybojován. Tomu 
nakonec 
odpovídala porážka 

Nejlepší střelec mužstva Ondřej 
Havel (vpravo), úspěšný 
brankář Jakub Halamka (vlevo) 
a s pohárem mužstva Tomáš 
Netolický

2-0, první v jarní části soutěže.
14. 6. 2008 – v souboji prvního s druhým jsme 

hostili mužstvo Prachovnic B. Po dobrém výkonu 
obou mužstev se soupeři rozešli s výsledkem 2:2. 
Branky stříleli Petr Wasserbauer z penalty 
a Ondřej Havel. Pěkné počasí – výborná návštěva 
175 diváků.

21. 6. 2008 – V posledním utkání IV. třídy na hřišti 
SK Trhová Kamenice zvítězilo naše mužstvo 4:2. 
Góly stříleli Ondřej Havel 2, Luboš Novák 
z penalty a Jan Vrána.

Střelci mužstva v sezóně 2007/2008:
Havel Ondřej 24 branek
Vrána Jan 10 branek
Wasserbauer Petr 9 branek (4 z penalty)
Netolický Tomáš 5 branek
Wasserbauer Lukáš 4 branky
Novák Luboš 3 branky (1 z penalty)
Volf Zdeněk 2 branky
Vokál Aleš 2 branky
Zárybnický Ondřej 2 branky
Rohrbach Milan 1 branka
Vondráček Patrik 1 branka

Konečná tabulka 
IV. třídy – 2007/2008

+ 0 - skóre b.
1. Holetín 19 5 2 63:23 62
2. Prachovice B 16 5 5 72:39 53
3. Zaječice 16 5 5 52:24 53
4. Chroustovice B 14 2 10 49:39 44
5. Městec 11 5 10 56:50 38
6. Miřetice B 11 3 12 43:47 36
7. Ctětín 10 4 12 49:48 34
8. Dřenice B 9 7 10 47:57 34
9. Kočí 9 5 12 36:40 32
10. Trhová Kamenice 9 5 12 44:59 32
11. Krouna B 10 0 16 44:61 30
12. Žleb. Chvalovice 6 7 13 61:77 25
13. Orel B 7 2 17 49:79 23
14. Jenišovice 6 3 17 40:62 21

Zkušenější část týmu

Mladé naděje
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Nová sezóna fotbalového klubu 
SOKOL Holetín

Dne 8. 7. 2008 se uskutečnila valná hromada OFS 
Chrudim spojená s vyhodnocením uplynulé sezóny. Mimo 
jiné jsme obdrželi diplom a fotbalový míč za 1. místo ve IV. 
třídě.

Zde byl také rozlosován nový ročník všech soutěží, 
které řídí OFS Chrudim.

V podzimní části III. třídy 2008 nás čekají tito 
soupeři:
1. kolo NE 10.8. 17:00 Svratouch – Holetín
2. kolo NE 17.8. 17:00 Holetín – Načešice
3. kolo NE 24.8. 17:00 Rosice – Holetín
4. kolo SO 30.8. 14:00 Holetín – Bojanov
5. kolo NE 7.9. 17:00 Dřenice – Holetín
6. kolo SO 13.9. 14:00 Holetín – Tuněchody
7. kolo SO 20.9. 16:30 Bořice – Holetín
8. kolo SO 27.9. 13:00 Holetín  - Křižanovice
9. kolo NE 5.10. 16:00 Slatiňany B – Holetín
10. kolo SO 11.10. 16:00 Holetín – Orel A
11. kolo SO 18.10. 15:30 Krouna – Holetín
12. kolo SO 25.10. 14:30 Holetín – Prosetín B
13. kolo NE 2.11. 14:00 Stolany B – Holetín

V průběhu letní fotbalové přestávky se výbor klubu 
soustředil na nelehká jednání o přestupech hráčů, kteří 
dosud v našem mužstvu pouze hostovali. Výsledek všech 
jednání byl zdařilý, takže Jakub Halamka, Ondřej Havel, 
Ondřej Zárybnický, Tomáš Netolický, Patrik Vondráček, 
Milan Adámek jsou již kmenovými hráči našeho klubu.

Kromě toho byl kádr zkvalitněn o hráče Ondřeje 
Beneše, Jiřího Plachého, Andriye Chubyrko (Ukrajina).

Nyní k dosud odehraným mistrovským 
utkáním podzimní části III. třídy roč. 
2008/2009.
10. 8. 2008 – sehrálo naše mužstvo mistrovské utkání na 

hřišti Sokola Svratouch, kde jsme zvítězili 2:0. Góly 
stříleli Ondřej Havel a Lukáš Wasserbauer. Přihlíželo 35 
diváků z Holetína, kteří byli hodně slyšet.

17. 7. 2008 – v domácím prostředí jsme hostili kvalitní 
mužstvo Načešice B. Obě mužstva si vytvořila řadu 
brankových příležitostí. Domácí v závěrečných minutách 
strhli vítězství na svou stranu v poměru 1:0. Branku dal 
mazáckým způsobem Ondřej Havel. Utkání přihlíželo 
140 diváků.

24. 8. 2008 – zajíždělo naše mužstvo na hřiště soupeře 
Dynamo Rosice s určitými obavami. Soupeř sestoupil 
z okresního přeboru, jeho kádr se nezměnil. Naši hráči 
nezachytili začátek a v průběhu prvního poločasu jsme 
inkasovali 3 branky. Do 2. poločasu jsme vstoupili vý-
borně, snížili jsme na 3:1. Poté jsme neproměnili gólovou 
šanci. Následně po hrubé chybě domácí zvýšili na 4:1 
a nebylo co řešit. Konečný výsledek 5:1 pro domácí. Naši 
jedinou branku vsítil Milan Adámek. Holetínští příznivci 
opět navštívili tento zápas v hojném počtu.

30. 8. 2008 – v dalším mistrovském utkání jsme přivítali 
mužstvo FC Bojanov, Začátek se povedl náramně, 
brankou Luboše Nováka z penalty za sražení Havla jsme 
vedli 1:0. V následujících minutách hosté výsledek otočili 
dvěma brankami. Poté naši hráči vyvíjeli neustálý tlak 
na soupeřovu branku, ale přes velkou snahu jsme celou 
řadu šancí neproměnili. Regulérní branka nám nebyla 
uznána. Soupeř si odvezl nečekané tři body za vítězství 
2:1.

Žákovský fotbal
V minulém čísle Holetínského zpravo-

daje jste byli informováni o fotbale i pro 
děti.

Na základě posouzení všech pro a proti 
podal výbor oddílu přihlášku starších žáků, 
kteří v sezóně 2008 – 2009 budou hrát 
„Okresní přebor starších žáků“.
Z níže uvedeného rozlosování je patrné, že 
do soutěže se přihlásilo 8 mužstev, takže se 
bude hrát čtyřkolově. V podzimní části OP 
starších žáků budou následující zápasy:
3. NE 24.8. 10:00 Holetín – Svratkách
1. ST 27.8. 17:00 Holetín – Ronov
4. SO 30.8. 10:00 Rosice – Holetín
5. NE 7.9. 10:00 Holetín - Chroust.
6. NE 14.9. 10:00 Holetín – Svídnice
7. NE 21.9. 10:00 H. Bradlo – Holetín
8. SO 27.9. 10:00 Ronov – Holetín
9. NE 5.10. 10:00 Holetín – Dřenice
10. NE 12.10. 10:00 Svratouch – Holetín
11. NE 19.10. 10:00 Holetín – Rosice
12. SO 25.10. 10:00 Chroust. – Holetín
2. ÚT 28.10. 10:00 Dřenice – Holetín
13. NE 2.11. 10:00 Svídnice – Holetín
14. NE 9.11. 10:00 Holetín – H. Bradlo

V okresním přeboru starších žáků 
byla dosud v podzimní části 
sehrána tato utkání:
24. 8. 2008 – mistrovský test čekal starší 

žáky v domácím prostředí proti celku 
Sokola Svratouch. V bojovném utkání 
strhli naši mladíci vítězství na svou 
stranu v poměru 2:1. Obě branky vstřelil 
Martin Doležal.

27. 8. 2008 – opět na domácí půdě jsme 
hostili celek SK Ronov nad Doubravou 
Obranná činnost obou mužstev 
zaostávala za útočnou produktivitou, 
k vidění byly pěkné fotbalové momenty 
a nevídaný počet gólů. Naši chlapci 
zvítězili 9:6. Branky – Martin Doležal (5), 
Martin Zdražil (2), Vojtěch Vondráček (1) 
a Roman Picek (1).

30. 8. 2008 – jsme nastoupili na hřišti 
Dynama Rosice. Po vyrovnaném 
1. poločase jsme ve druhém již tak 
úspěšní nebyli a prohráli 3:1. Naši 
branku střílel Martin Zdražil.

Jiří Bartizal
Sekretář klubu

Tým starších žáků před prvním zápasem
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Chalupářský pekáček
1kg vepřové plece, 2 lžíce sádla nebo oleje, 2 špekáčky, 2 cibule, 4 

stroužky česneku, 1 menší cuketa, 2 papriky, 4 rajčata, 1 lžíce 
grilovacího koření, 1 lžička drceného kmínu (jen pokud ho máte rádi), 
sůl, 100 g strouhaného sýra

Maso nakrájíme na kostky, osolíme, vhodíme do pekáčku na 
rozehřátý tuk. Osmahneme, přidáme nakrájené špekáčky, cibuli 
a plátky česneku, vše opět osmahneme. Podlijeme asi 2 dcl vody 
a pečeme v troubě asi hodinu. Pak přidáme oloupanou a na kousky 
nakrájenou cuketu, proužky papriky, oloupaná a nakrájená rajčata, 
posypeme kořením a ještě asi čtvrt hodiny pečeme. Podle potřeby 
podlijeme horkou vodou. Nakonec zasypeme strouhaným sýrem, který 
necháme roztavit. Podáváme třeba s chlebem a s tatarkou.

Vážení čtenáři,  v tomto díle 
navážeme na článek z minulého 
čísla, kde jsme se věnovali institutu 
obecného užívání lesa, zejména 
z pohledu vstupu do lesa. Dnes se 
blíže podíváme na povinnosti, které 
jako turisté musíme při pobytu 
v lese dodržovat, včetně sankcí, 
které nám za jejich porušení hrozí.

Chování v lese
Věděli jste, že... zákaz rozdě-

lávání ohně v lese není jen logická 
obecně uznávaná zásada, ale také 
zákonné pravidlo, které je spolu 
s dalšími upraveno v lesním záko-
ně?

Výčet činností, které jsou v lese 
zakázány, jsou uvedeny v § 20 
odstavce 1 a 2 lesního zákona. 
V lese tak podle zákona nesmíme 
rušit ticho a klid, provádět terénní 
úpravy (skrývat půdu, budovat 
chodníky, stavět oplocení apod.), 
vyzvedávat semenáčky a sazenice 
stromů, hrabat stelivo, těžit stromy 
nebo je poškozovat, sbírat semena 
lesních dřevin, sbírat lesní plody 
způsobem, který les poškozuje, 
vstupovat do zakázaných nebo 
oplocených míst, vstupovat na 
místa těžby atd.

Dále nesmíme rovněž jezdit na 
kole, lyžích, koni nebo saních 
mimo vyznačené trasy a pást 
dobytek v lese nebo s ním přes les 
procházet. Motorovým vozidlům je 
vjezd do lesa zakázán úplně.

Samozřejmostí je pak pro kaž-
dého již zmíněný zákaz rozdělávání 
ohně v lese, kouření a odhazování 
doutnajících nebo hořících předmě-
tů. Rozdělávat oheň je zakázáno 
i do vzdálenosti 50 metrů od lesa. 
Zákaz znečišťování lesů odpadky 
snad ani nemusíme připomínat.

Porušením výše zmíněných po-
vinností spácháme přestupek, za 
který nám hrozí pokuta. Za méně 
závažné prohřešky (rušení klidu, 
hrabání steliva, nedovolené tábo-
ření, vstupu na nedovolená místa 
atd.) můžeme zaplatit pokutu až do 
5 tisíc korun. Za závažná porušení 
(nedovolená těžba, rozdělávání 
ohně, kouření, odhazování odpad-
ků apod.) však můžeme zaplatit až 
15 tisíc korun. Povinnost náhrady 
způsobené škody tím není dotčena.

Připravil: Martin Pavliš

Archiv všech článků naleznete 
na www.holetin.cz

Nahoře zleva: Patrik Vondráček, Pavel Kalous (manažer), Ondřej Zárybnický, 
Jan Vrána, Jaroslav Mrkvička, Ondřej Havel, Tomáš Netolický, Martin 
Ondráček, Petr Wasserbauer, Lukáš Wasserbauer, Aleš Vokál, Jiří Bartizal 
(sekretář)
Dole zleva: Zdeněk Volf (hrající trenér), Josef Pecina, Luboš Novák, Ondřej 
Mlynář, Ondřej Pecina, Jakub Halamka (brankář), Petr Horáček, Milan 
Rohrbach, Milan Adámek

Postupová sestava fotbalistů SOKOL Holetín

26. července na koupališti koncertoval Jaroslav Uhlíř

Inzerce:
Prodám parcelu 800 m2 s RD k demolici (zastavěná ploha 287m2) na 
Horním Holetíně, voda, elektřina v místě, cena 120 tis. Kč, informace na 
tel. č. 773 288 506 nebo na OÚ
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