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Miluji Holetín!
Tak přesně tohle jsem si říkala hned druhý den svého pobytu v  Maroku, když se nám
náš průvodce rozhodl ukázat „krásy“ města Essaouira. Město je zapsáno mezi památky
UNESCO, točila se zde řada filmů a já při návštěvě spleti uliček v  jeho staré části
myslela na to, že dlouho jsem nic tak odporného neviděla. Naštěstí to byl ojedinělý
negativní dojem. V této zemi jsem napůl pracovně strávila 8 dní a hodně jsem toho díky
našemu marockému průvodci viděla. I když to byla jen malá část toho, co se zde vidět a
zažít dá, dovolím si zhodnotit, že je to krásná a zároveň drsná země. V každém případě
hodně zajímavá. Protože jsem ještě stále plná zážitků, nedá mi to se s  vámi o ně
nepodělit. Domů jsem odjížděla s pocitem, že opravdu Holetín miluji a těším se tam, ale
je super poznat i něco jiného. Na světě je řada krásných míst, která stojí za to navštívit a
Maroko mezi ně určitě patří.

Ale vraťme se domů do naší vesnice, kde je také o čem psát. Paní ředitelka ZŠ Holetín
mě upozornila na zajímavou osobu, která ve škole momentálně působí. Je to paní
asistentka Petra Pejchlová. Řeknu vám, že se mi nestává moc často, že bych si povídala
s  někým, kdo by měl výrazně víc energie než já. A tentokrát tak tomu rozhodně bylo.
Snad se mi její nadšení, chuť do života a do pomáhání ostatním podařilo zachytit i
v  článku, který z  rozhovoru s  paní Petrou vznikl. Tohle povídání mě navíc přivedlo na
myšlenku, že řada z  nás vlastně potřebuje nějakou asistenci nebo pomoc, ať už
dlouhodobě, nebo jen v určitých těžkých situacích. Vznikl tedy ještě rozhovor s porodní
asistentkou paní Janou Hebkou, která z Holetína pochází.

A to stále ještě není všechno. Do Zpravodaje se toho vešlo mnohem mnohem víc.
Přeji příjemné počteníčko a hlavně krásné léto plné zážitků.

Helena Kučerová

Starosta odpovídá
V  minulém čísle jsme psali o možnosti instalovat v  Holetíně jedno z  míst, kde
bude fungovat radar na měření rychlosti projíždějících vozidel. Jak tato akce
pokračuje?

Umístění radaru v obci Holetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Holetín a
městem Hlinskem (Město Hlinsko se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro obec
Holetín úkony v rozsahu stanoveném v ustanovení § 2 písm. d) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů) schválilo Zastupitelstvo
obce Holetín již 7. března 2016. Následně vypsalo Město Hlinsko výběrové řízení na
obsazení pracovních míst „Referent pro přípravu řešení přestupků a jiných správních
deliktů při  přestupkových řízeních ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu Odboru dopravy Městského úřadu Hlinsko“ s  předpokládaným termínem
nástupu 1.  září 2016. Lze tedy předpokládat, že krátce po tomto datu bude radar
zprovozněn i v naší obci.

Dočkáme se popelnic na bioodpad?
Projekt „Systém odděleného sběru Hlinsko“, který podalo Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko a v rámci něhož žádala také obec Holetín o pořízení nádob na bioodpad, byl
Ministerstvem životního prostředí schválen koncem dubna tohoto roku. V  současné
době probíhají přípravná opatření k  výběrovému řízení na dodavatele nádob pro
biologický odpad. Vzhledem ke zdlouhavé administraci projektu a procesu výběrového
řízení tak naši občané mohou plnohodnotně počítat s  vývozem nádob na bioodpad až
v roce 2017.
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o  tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se
naučil v mateřské školce.“ (Robert Fulghum)

I naším cílem je, aby děti chodily do školky rády,
a proto pro ně stále vymýšlíme zajímavá témata.
Každý týden se snažíme, aby se naučily něco
nového, vyzkoušely si různé pokusy a seznámily
se  s  životem kolem nás. V  měsíci dubnu jsme do
týdenního programu zařadily projekt Zelený ostrov.
Děti se snažily zachránit ostrov Krakatau, který
zničil sopečný výbuch.    Ten si vyzkoušely formou
pokusu, sopku vytvořily ze slaného těsta,
seznámily se i s horninami a nerosty, kdy zkoušely
jejich tvrdost a vytvořily si „kamenné pexeso“. Další
část se věnovala pavoučkovi, který se dostal jako
první živočich na zničený ostrov. Pavoučka
následovala semínka, živočichové a rostliny. Děti
sely, sázely, pozorovaly lupou i  mikroskopem,
tvořily ornamenty ze semínek,... Ale to už přicházejí
na ostrov lidé, kteří potřebovali mapu  i  dostatek
vitamínů. S  tvorbou mapy jsme si poradily snadno
a vitamínové smothies pro cestovatele se také
zdařilo na výbornou. Přemýšlely jsme
i  o  budoucnosti ostrova a celé naší planety.
Chceme, aby nám tady bylo dobře.

Spousty pokusů a pozorování, realizujeme na
školní zahradě. S  jarními měsíci je spojena i práce
na ní. Proto jsme se pustily do úprav a připravily si
záhony pro jarní sadbu. Společnými silami jsme si
upravily bylinkovou zahrádku a obohatily ji o další
bylinky. Do záhonu jsme zasely dýně, zeleninu a
místo zbylo i na jahody. Nezapomněly jsme ani na
kytičky. Teď nám nezbývá jen čekat, až z  našich
zasetých semínek vyrostou krásné zlatavé
slunečnice a třeba ochutnáme i nějaký ten hrášek.

I  když nám už léto pomalu klepe na dveře,
musíme toho ještě spoustu stihnout.

V  měsíci květnu bylo vyhlášeno přijímací řízení
do mateřské školy, které proběhne od 23. května
do 27. května. V  tento měsíc nás také čeká
divadelní představení v  MŠ Milíčova  s  názvem
„O  líné Liduně“, na které se již velmi těšíme. Další
akce, které se nemůžeme dočkat, je společný

výlet  s  rodiči, kdy si 19. června vyjedeme
autobusem na Kunětickou horu. Tam shlédneme
divadelní představení „Ať žijí duchové“.

I  měsíc červen bude plný zábavy, tento měsíc
odstartujeme karnevalem při příležitosti oslav Dne
dětí. Měsíc červen nebude patřit pouze dětem, ale
i  jejich prarodičům, pro něž chystáme odpolední
kavárničku doprovázenou malým vystoupením.

S koncem školního roku jsme ukončily i  sbírku
ADOPCE NA DÁLKU. Adopci na dálku podporuje
naše škola již od školního roku 2012/2013.
V  rámci adopce máme adoptované dvě děti
Natukundu Racheal a Mukasu Sserujja.

I  letos se nám díky podpoře rodičů ze ZŠ, MŠ a
některých zaměstnanců školy podařilo vybrat tolik,
abychom pro naše adoptivní děti zaplatili školné,
školní uniformy, školní pomůcky, základní
zdravotní péči a další potřeby pro děti. Touto cestou
děkujeme všem za finanční podporu.

Konec školního roku také znamená rozloučit
se  s  našimi předškoláky, kteří byli úspěšně přijati
do základních škol a my se už teď těšíme na naše
nové děti, které k nám od září nastoupí.

Učitelky MŠ
Kristýna Tichá

Jitka Jetmarová

„Všechno, co opravdu potřebuju znát

Ekologický kroužek
Letošní jaro vítali mladí ekologové návštěvou vý
stavy O včelách a lidech v  Městském muzeu ve
Skutči. Tam se vypravili vlakem ve středu 23. břez
na a byli tak jedněmi z  prvních návštěvníků této
výstavy. Čekalo na ně zajímavé povídání o obyvate
lích úlu, o jeho vybavení a pomůckách včelaře.
Mohli si vyzkoušet stáčení medu, sběr nektaru a
dokonce i pozorovat včelky v proskleném úle.

Další cesta vedla ekology na druhou stranu od
Holetína, a to do Sobíňova, kde mohli oslavit Den
Země pořádaný ČSOP z  Chotěboře, obcí Sobíňov,
Gymnáziem Chotěboř a dalšími spolky. Této akce
se zúčastnili poprvé a nebylo čeho litovat. Nejprve
se mohli pomazlit se zakrslými králíčky, kteří
ukazovali svoji zdatnost při skocích přes překážky,

a poté již čekalo 8 stanovišť s úkoly zaměřenými na
poznávání rostlin a živočichů. Po zdárném splnění
všechny účastníky zlákala vůně bramborových pla
cek připravovaných na ohni. Byly báječné!

O tom, že se nám v Sobíňově líbí, svědčí i fakt,
že i další naše cesta vedla tímto směrem. V sobotu
7. května časně ráno zde začínalo již tradiční Vítání
ptačího zpěvu, na kterém jsme byli přítomni po
několikáté. Vždy se tu totiž dozvíme mnoho dalších
zajímavostí ze života ptactva. Ty nám uznávaný
ornitolog František Bárta sděluje během krouž
kování ptáků a vycházky po okolní krajině.

Troufám si říci, že všechny tyto akce byly pro
nás velmi příjemně stráveným časem v  kouzelné
přírodě s  lidmi, kteří o ní mnohé vědí a rádi se
s námi o to podělí. Děkujeme.

Jitka Jetmarová
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Petra Pejchlová, paní
asistentka z naší školy
Jmenuje se Petra Pejchlová, pochází ze Ždírce nad
Doubravou, žije v  Hlinsku. Jak sama říká, má
manžela a tři krásné děti. Svou cestu k  práci asi
stentky pedagoga popisuje jako trnitou. Základní
školu absolvovala ve Ždírci a poté se v Hlinsku vyu
čila tkadlenou. To jí nestačilo, takže pokračovala ve
studiu v Ústí nad Orlicí, kde si dodělala maturitu.
Pak nastoupila do zaměstnání, ale pracovala jen
krátce, protože se jí narodily všechny tři děti za se
bou a její mateřská tedy trvala 11 let. Jelikož má
syna s dyslexií, dysgrafií a dysortografií, chtěla mu
být nápomocná, když nastoupil do školy a snažila
se o těchto poruchách učení dozvědět co nejvíc.
Motivovalo ji to ke studiu v Jihlavě, kde vystudova
la obor asistent pedagoga. Tady své praktické zna
losti obohatila o teoretické a získala osvědčení na
tuto práci.

Protože je člověk aktivní a ambiciózní, tak při
mateřské pracovala především na dobrovolnické
bázi. Od roku 2007 má smlouvu s  Fokusem jako
dobrovolník, vedla Mateřské centrum Hlinečánek,
pracovala pro centrum denních služeb Motýl,
v  Centru Jana XXIII. je aktivní doposud, vede zde
jednou měsíčně výtvarné dílny. Kromě toho sbírá
od lidí věci jako je nábytek, oblečení, nádobí, hrač
ky a podobně. Doma to za pomoci rodiny třídí a
rozváží po dětských domovech, kojeneckých
ústavech, azylových domech a všude, kde je toho
potřeba.

Sama se nazývá živlem a říká, že hrozně ráda
pomáhá dětem, protože miluje zpětnou vazbu, kte
rou jí poskytují. Úplně nejraději má takové ty ne
klidné, protože s těmi se dá pořád něco dělat a to ji
naplňuje. I doma doučuje děti s  různými typy po
ruch učení. Začínala těmi na prvním stupni, ale
nyní si troufá i na gymnazisty.

Co se týče holetínské školy, má zde fungovat ja
ko asistentka k  jednomu konkrétnímu žákovi, ale
ve skutečnosti pomáhá všem, kteří to potřebují.
Asistentka musí dítěti, ke kterému je přidělena, za
jistit pracovní místo, klid a snažit se koordinovat
jeho chování. Velmi důležitá je i její komunikace
s rodinou a komunikace školy s rodinou, kterou se
snaží zajistit. Praxe vypadá tak, že většinou sedí se
svým žákem v  lavici a koriguje ho. Fungují takhle
dva roky a už spolu umí komunikovat i beze slov.
Cvičí spolu pozornost, využívají pomůcky k  elimi
nování dysgrafie. Největší úspěchy se dostavují při
práci s dětmi do 12 let. Pak už to jde obtížněji. Pta
la jsem se, jestli za ty dva roky vidí u svého svěřen
ce pokrok. Prý rozhodně. Zlepšil se v  psaní i
v chování.

A jak to funguje, aby takovému dítěti byla asi
stentka přidělená? Na základě vyšetření v  pedago

gickopsychologické poradně. Většina těchto dětí
navštěvuje i psychiatrickou ambulanci. Není to vž
dycky, ale často ano. Obvykle tyto dětí trpí tzv.
ADHD (poruchou chování spojenou s  hyperaktivi
tou). Pokud tedy odborníci posoudí, že je pro toto
dítě asistence vhodná, škola, kterou navštěvuje, po
dá žádost na krajský úřad. Tam je posouzeno, zda
asistenci opravdu dostane, či nikoliv. Pokud je žá
dost zamítnuta, má škola ještě možnost získat ta
kovou pomoc přes úřad práce. Jedná se tedy o asi
stenta pedagoga. Pak existují ještě osobní asistenti
a ti jsou k dětem postiženým, například vozíčkářům
a podobně.

Zajímalo mě, kde k takovému ADHD dítě přijde.
Prý ve většině případů při porodu a nedá se to nej
spíš ovlivnit. Paní Petra říká, že právě tyto děti má
moc ráda. Nejtěžší je prý navázat s nimi kontakt a
zjistit, jak na ně. Každé potřebuje trošku něco ji
ného. Pak se s nimi ale pracuje úžasně.

Nabyla jsem dojmu, že to není tak, že by paní
Pejchlová jen něco dávala dětem, ale že vlastně i
ony něco dávají jí. Petra můj dojem potvrdila. Právě
zpětná vazba, kterou od nich má a jejich šťastné oči
ji maximálně naplňují. Velmi důležité je, když si
„sedne“ asistent s  rodiči, je to ideální stav, ale ne
musí to být vždycky. V tomto případě prý tak tomu
je.

Co se týče pracovní doby, shoduje se s rozvrhem
hodin toho konkrétního dítěte plus čas na přípravu.
Takhle pracuje paní Petra u druhého dítěte, před
tím působila na ZŠ Smetanova. V Holetíně ve škole
se pracuje skvěle. Vyhovuje jí rodinné prostředí a
skvělý kolektiv lidí ochotný pomoci. Původně měla
obavy, protože rozdíl mezi Smetankou a naší
malotřídkou je veliký, ale zvykla si a nechtěla by
měnit.

A protože vždycky chce dělat mnohem víc, než jí
ukládá povinnost, přihlásila holetínskou školu do
soutěže Barevná hra recyvěcí 2016, kterou si pro
sebe nazvali Ze starého nové. Protože je ve škole
čím dál víc dětí a nezbývají volné lavice, vznikla po
třeba nějakého místa pro odkládání sešitů. Paní
asistentku tedy napadlo si něco vyrobit a se svo
lením paní ředitelky se do toho s třetí, čtvrtou a pá
tou třídou pustili. Z  azylového domu v  Hamrech
dostali darem starou postýlku, rodina jednoho ško
láka darovala desku ze staré skříně a děti si to sa
mi obrousily a nabarvily na žluto. Tak vznikl odkla
dový stůl nejen pro sešity, ale i stavebnice a hry.
Teď čekají, jak dopadnou v soutěži, do které se při
hlásilo 82 skupin. Porota vybere 10 prací, o kte
rých se potom bude hlasovat. Pokud budou naši
žáci vybráni, budou rádi, pokud ne, zklamaní prý
nebudou, protože samotná týmová práce byla jejich
výhrou. Na jejich práci se přijela podívat i kabelová
televize z Hlinska, což paní asistentka domluvila a
děti si odprezentovaly svoji práci. Celou akci navíc
nafotili a s manželem z fotek vytvořili film. Jsou to
šikovné děti a Petra z nich má velkou radost. V této
práci se zkrátka našla.

(kuč)
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Máme šikovné školáky
Žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Holetín se účastní
soutěže „Barevná hra recyvěcí 2016“. Účelem je ze
starého nepotřebného materiálu vytvořit nový výro
bek, který nám nadále poslouží. Vzhledem k tomu,
že nám ve škole přibývá žáčků a tím i více sešitů,
pracovních listů, tak jsme potřebovali prostor k od
ložení těchto věcí. Rozhodli jsme se tedy ze staré
dětské postýlky vytvořit odkládací stůl na sešity,
učební pomůcky a stolní hry do naší třídy. Starou
vyřazenou postýlku nám věnoval azylový dům
v Hamrech a vrchní desku ze staré skříně nám za
jistila rodina Truncova. Tímto bych chtěla oběma
za žáčky poděkovat.

Materiál byl připraven a velké vytváření mohlo
začít.

Žáci si
vše sami
nejdříve
obrousili a
poté natře
li krásně
sytě žlutou
barvou.

První
den nám
nepřálo
počasí, tak
jsme byli

nuceni hledat ve škole náhradní prostory. Další den
při druhém nátěru nám již sluníčko několik paprs
ků věnovalo a my mohli využít venkovních prostor.
Poslední den našeho vyrábění k nám do školy přijel
pan Pavel Rakušan, který nám pomohl s kompleta
cí. Touto cestou mu též děkujeme. Vše bylo zdoku
mentováno hlineckou kabelovou televizí Kis, kde
naše odvážné žákyně vysvětlily, co tvoříme.

Nyní čekáme, zda nás porota vybere do postupu
jící desítky. Pak bude spuštěno internetové hla
sování.

Případná výhra 50 000 Kč by jistě žáčkům udě
lala radost, ale věřte, že my už svoji výhru máme.
Pracovali jsme jako tým, zažili spoustu legrace a
naši třídu zdobí plně využitý odkládací stůl.

Velké díky také patří mým kolegům, kteří nás
podporovali a fandili naší tvorbě.

Za ZŠ a MŠ Petra Pejchlová

Starosta odpovídá
Pokračování ze strany 1

Jak se letos naší obci daří v  získávání peněz
prostřednictvím dotací?
V rámci členství ve Sdružení obcí mikroregionu Hli
necko bude pro obec Holetín zpracována Studie ve
řejného prostranství (pozemek naproti hasičské
zbrojnice). Studie bude hrazena SOMH z prostřed
ků získaných z Programu obnovy venkova (POV)
bez spoluúčasti obce Holetín.

Mikroregionu Skutečsko – Ležáky byla v rámci
POV schválena dotace ve výši 300 tis. Kč na nákup
zahradní techniky a na údržbu veřejných prostran
ství obcí svazku. Touto částkou bude disponovat
12  obcí svazku, což pro obec Holetín představuje
částku 25 000 Kč. Tyto prostředky použije obec
k  nákupu příslušenství k  traktoru YUKON. Pro
maximální vyčerpání dotace by měly celkové poři
zovací náklady činit min. 35 715 Kč. Spoluúčast
obce, která je v tomto případě 30 % odpovídá část
ce 10 715 Kč.

Pardubickým krajem byla obci Holetín schválena
dotace z Programu obnovy venkova ve výši
100  tis.  Kč na akci „Oprava místní komunikace a
odstavné plochy“. Jedná se o opravu plochy za kul
turním centrem včetně vybudování parkovacích
míst pro návštěvníky centra. Dotace na realizaci té
to akce se poskytuje ve výši 50 % ze skutečně vy
naložených nákladů. Všechny obce velikosti Holetí
na obdržely i v tomto roce maximálně 100 000 Kč.

Letos obec konečně uspěla se žádostí o po
skytnutí dotace z  rozpočtu Pardubického kraje na
požární techniku a věcné prostředky požární ochra
ny jednotky SDH obce. Na již pořízenou třífázovou
benzínovou elektrocentrálu za 25 tis. Kč přispěje
Pardubický kraj částkou 15 000 Kč.

V lednu 2016 byla v rámci výzvy z programu Mi
nisterstva pro místní rozvoj (Program Podpory
obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 5 – Pod
pora obnovy místních komunikací) podána žádost o
dotaci na opravu místní komunikace vedoucí od
nové zástavby za školou k  obecnímu úřadu. Tato
žádost byla doporučena ke schválení a po splnění
všech podmínek obdrží obec cca 500 tis. Kč.
I  v  tomto případě poskytuje MMR max. 50 % ze
skutečně vynaložených nákladů.

Obec dále uspěla se žádostí o příspěvek na vy
tvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací (VPP) k umístění uchazečů o za
městnání. Příspěvek ve výši 224 000 Kč byl obci
schválen pro 4 uchazeče na dobu od 1. 4. 2016 do
31. 7. 2016 s avizovanou možností prodloužení do
31. 10. 2016.

Výsledek hodnocení žádosti o poskytnutí
příspěvku z  rozpočtu Státního fondu dopravní in
frastruktury pro rok 2016 na další výstavbu
chodníků v  naší obci bude definitivně znám až
15. 6., po jednání řídícího výboru SFDI.

Se žádostí o 200 tis. Kč na II. etapu víceúčelové
ho hřiště ve Sportovním areálu jsme u Pardubické
ho kraje bohužel neuspěli.
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Paní Jana Hebká pochází z Holetína a řada z nás si
ji pamatuje jako Janu Vaškovou. Žije v  Hlinsku a
už asi 30 let pracuje jako porodní asistentka
v  nemocnici v  Chrudimi. Zdravotní sestrou chtěla
být vždycky. Po mateřské dovolené nastoupila na
Porodnickogynekologické oddělení, doplnila si od
bornost a už tam zůstala. Sestry se zde po roce až
po dvou letech střídají na třech odděleních – na
gynekologickém, na porodnici a na porodních sá
lech. Ona teď momentálně má hlavní část služeb
na porodnici, ale slouží i na sálech. Na kterém
oddělení pracuje nejraději, prý říct nedokáže. Baví
ji všechno a změnu jednou za čas si pochvaluje.

Říká, že tato práce ji stále moc baví a že to může
říct i o všech svých kolegyních na oddělení. Oproti
sestrám například z   interny mají obrovskou výho
du v tom, že tady lidem skutečně mohou pomoci a
dělají jim radost. Narození miminka má samozřej
mě něco do sebe. Navíc to, že se točí na třech oddě
leních, jejich práci ještě více oživuje. Samotné slou
žení na sálech je hodně náročné a vyčerpávající.

Práce na gynekologii obnáší péči o pacientky,
které podstupují drobné výkony jako kyretáže, in
terrupce a podobně a dále jsou zde budoucí ma
minky s rizikovým těhotenstvím.

Na porodnici se starají o maminky po porodu.
Hlídají, aby měly dostatečný přísun tekutin, pomá
hají jim s kojením. Péči o miminka mají v  kompe
tenci novorozenecké sestřičky. Oba typy sester
spolu samozřejmě úzce spolupracují.

Na sále už přímo asistují u porodů nebo je sami
vedou. Pokud je porod nekomplikovaný, stává se,
že je i bez asistence lékaře. Paní Jana ale říká, že
má vždycky lepší pocit, když se může na lékaře
spolehnout. U porodu vedle ženského lékaře bývá i
dětský. Porodní asistentky nyní u porodů slouží ve
dvou. Dříve tam bývala jen jedna.

Za ty tři desítky let, co paní Jana ženám při po
rodech pomáhá, se toho prý strašně moc změnilo.
Jednou takovou výraznou změnou je tlumení bo
lesti. Dřív se maximálně píchla injekce nebo zavedl
čípek. Dneska se používá mnohem více metod a ta
ké se k  tlumení bolesti častěji přistupuje. Známý
je tzv. epidurál, ale nově se používá i například
inhalace rajského plynu nebo aromaterapie (existu
jí i speciálně namíchané olejíčky, které působí na
zpravidelnění kontrakcí, k  rychlejšímu odloučení
lůžka a podobně). Hojně se využívají úlevové po
můcky, jako ribstole, balóny, teplá sprcha, … Záleží
jen na rodící ženě, která metoda právě jí nejlépe po
máhá a dělá dobře.

Dřív byly v  chrudimské nemocnici pro rodičky
k  dispozici pouze oddělené boxy s  toaletou na
chodbě, nyní jsou tam tři samostatné pokoje,
z nichž každý má vlastní sociální zařízení a sprchu.
Má tedy i se svým doprovodem (může si vzít zdarma
až 2 doprovodné osoby) dostatek soukromí a
komfortu. Dnes už je také naprostou samozřejmos
tí, že miminka jsou od první chvíle u maminek
(samozřejmě pokud nenastanou nějaké komplikace

nebo nejsou maminky obzvlášť vyčerpané). Dřív to
mu tak nebývalo. V posledních letech se zvýšil po
čet porodů prováděných císařským řezem. Jednou
z  příčin je i moderní metoda monitorování plodu
(kardiotokografie), kdy jsou častěji odhalovány bu
doucí možné komplikace. Maminka je během poro
du každou hodinu napojena na přístroj, který mi
minko monitoruje a porodníky případně navede
k  alternativnímu řešení, tak aby byla zajištěna
maximální bezpečnost obou. I další pomůcky jsou
oproti minulosti mnohem šetrnější. Změnilo se toho
opravdu hodně. S tím souvisí, že sestřičky si samo
zřejmě neustále doplňují vzdělání a seznamují se
s novinkami v oboru.

Zajímalo mě, jak se personál na porodním sále
dívá na doprovod rodičky. Jestli ho považují za pří
nos, nebo jim naopak práci ztěžuje. Určitě je prý
přínosem, především pro samotnou rodičku. Ma
minka je obvykle ráda za permanentní pozornost,
kterou jí personál, který tam má na starosti víc ro
diček, ani při nejlepší vůli věnovat nemůže. Tím je
samozřejmě i přínosem pro ně. Při samotném poro
du pak tatínka nebo jinou doprovodnou osobu
směřují spíš k  hlavě maminky, aby bylo elimi
nované riziko, že se jim udělá špatně. I tak se ale
občas stane, že je potřeba tatínka sebrat ze země a
uložit s nohami nahoru. Někdy se dokonce zdá, že
situaci lépe snáší samotná rodička, která má právě
možnost využít prostředků ze zmírnění bolesti a
pak se usmívá a porod si užívá, kdežto tatínka je
potřeba křísit.

Důležité je, že každé ženě vyhovuje úplně něco
jiného a všechny porody neprobíhají stejně, takže
rada kamarádky nebo nastudované věci z  diskuzí
na internetu nejsou aplikovatelné pro všechny.

Paní Jana říká, že i po mnoha letech mají po
rodní asistentky z  každého narozeného miminka
radost a je to fajn pocit, mít za sebou tolik dětí.
Stále ji tato práce naplňuje. Navíc prostředí po
rodnice v  Chrudimi je velmi útulné a domácké.
V  neposlední řadě na oddělení pracuje skvělý ko
lektiv a i mladé kolegyně jsou pro práci nadšené a
dělají ji s láskou.

Maminkám vzkazuje, ať se rozhodně nebojí a po
rod si přijdou užít. Je to nezapomenutelný okamžik
v  tom dobrém slova smyslu a dnešní metody a vy
bavení jim to umožňují.

Asistovat při rození dětí nikdy neomrzí

Společenská kronika
V jarních měsících oslavili významné životní
jubileum tito občané.
březen Kameníková Marie, Horní Holetín 90 let

Havlová Emilie, Horní Holetín 90 let
Svatošová Anna, Dolní Holetín 94 let

duben Běloušková Jiřina, Horní Holetín 75 let
Polák Jiří, Horní Holetín 75 let
Oplištil Vladimír, Dolní Holetín 80 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let ještě
jednou hodně zdraví a osobní pohody.
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č. 1/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 7. března 2016

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
• Informaci ohledně výměny vedení VO na Dolním

Holetíně
• Rozpočtová opatření č. 10/2015 a 1/2016
• Doručené žádosti (žádost o odkup části obecního

poz. p. č. 430/16, k. ú. Holetín, části obec. poz.
p. č. 100/1, k. ú. Dolní Holetín a žádost o směnu
pozemků, k. ú. Dolní Holetín)

• Záznamy o výběru dodavatele (Výměna oken a
vstupních dveří budovy hasičské zbrojnice,
vypracování projektové dokumentace – Chodník
podél silnice II/355, Holetín – 4. etapa)

• Příkazní smlouvu č. 01/2016 (vyhotovení a
podání žádosti o dotaci – oprava komunikace u
KSC)

• Smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace (DUR, DSP+PDPS) pro akci
„Chodník podél silnice II/355, Holetín – 4. etapa“

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu číslo: IP – 12 – 200 75 88 /
VB 1 (p. Horák, parc. č. 943/54, kNN)

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP122008042/VB/2
(SPEED FREE s.r.o., par. 2612/2, KNN)

• Objednávku 320 ks kalendářů pro rok 2017
s fotografiemi obcí mikroregionu Skutečsko –
Ležáky

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2015
• Účetní závěrku obce Holetín za rok 2015
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

Holetín za rok 2015
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok

2015 ve výši 31 645,44 Kč a převedení částky
9 000 Kč do fondu odměn a částky 22 645,44 Kč
do rezervního fondu školy.

• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle
návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ
Holetín

• Rozpočtovou změnu č. 1/2016
• Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem

č. 1/2016, 2/2016, 3/2016 a 4/2016.
• Prodej pozemku p. č. 229/3, kat. území Dolní

Holetín, dle předloženého záměru obce Holetín
č. 1/2016

• Prodej části pozemku p. č. 52/7, kat. území Dolní
Holetín, dle předloženého záměru č. 2/2016

• Bezúplatný převod pozemku, nově označeného
jako pozemek p. č. 370/4 v k. ú. Holetín,
z vlastnictví obce Holetín do vlastnictví

Pardubického kraje, dle předloženého záměru
č. 3/2016.

• Bezúplatný převod pozemku p. č. 888/1, k. ú.
Holetín, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Holetín, dle předloženého záměru
č. 4/2016

• Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012
o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb dle
předloženého návrhu

• Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci mezi
obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012 dle
předloženého návrhu

• Uveřejnění záměru na pronájem nebyt. prostor
v budově OÚ (bez stanovení minimální výše
nájemného)

• Umístění radaru v obci Holetín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Holetín a
městem Hlinskem (Město Hlinsko se touto
smlouvou zavazuje vykonávat pro obec Holetín
úkony v rozsahu stanoveném v ustanovení § 2
písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů) dle předloženého
návrhu

č. 2/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 6. června 2016

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Informaci o realizovaných akcích
• Informaci o činnosti Mikroregionů Skutečsko –

Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
• Informace o získaných dotacích v roce 2016
• Příkazní smlouvu 02/2016 (zadání a organizace

veřejné zakázky – Oprava stávající komunikace 
Holetín)

• Příkazní smlouvu 03/2016 (kompletní
administrace projektu – Oprava stávající
komunikace – Holetín)

• Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akce
„Chodník podél silnice II/355 Holetín – 3. etapa“ a
„Oprava stávající komunikace – Holetín“

• Záznam o výběru dodavatele na akci „Oprava
místní komunikace a odstavné plochy“

• Rozpočtová opatření
• Doručené žádosti
• Smlouvu o svozu a zpracování bioodpadu,

uzavřenou mezi obcí Holetín a p. Milanem
Svobodou

• Trvání záměru obce č. 5/2016 – pronájem
nebytových prostor v přízemí budovy obecního
úřadu

Schvaluje:
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce

za rok 2015 včetně
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zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Holetín za rok 2015 bez výhrad

• Příkazní smlouvu mezi Obcí Holetín a Prodin a. s
(zpracování žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI
na výstavbu chodníků v obci Holetín – 4. etapa
včetně zajištění související administrace akce) dle
předloženého návrhu

• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/16/21968 (Oprava místní
komunikace a odstavné plochy) dle předloženého
návrhu

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce
pro rok 2016 (pořízení elektrocentrály) dle
předloženého návrhu

• Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Obcí
Holetín a Prodin a.s. uzavřené dne 30. 6. 2015

• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších
nabídek na akce:

„Chodník podél silnice II/355 Holetín – 3. etapa“,
„Oprava stávající komunikace – Holetín“, „Oprava
místní komunikace a odstavné plochy“ a
smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči dle
předložených návrhů

• Rozpočtovou změnu č. 2/2016 dle předloženého
návrhu

• Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem
č. 5 – 8 /2016

• Prodej pozemku p. č. 430/52, kat. území Holetín,
dle předloženého záměru č. 6/2016

• Prodej části pozemku p. č. 100/1, kat. území
Dolní Holetín, dle předloženého záměru č. 7/2016

• Směnu pozemků dle předloženého záměru č.
8/2016

• Vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého
hmotného majetku (DDHM) dle předloženého
návrhu v celkové hodnotě 67 429,50 Kč

• Záměr na rozšíření kapacity a zkvalitnění výuky
v mateřské škole Holetín

Uskutečnilo se:
18. března 2016 pořádalo KC Holetín zájezd do
Horáckého divadla Jihlava na představení Habaď
úra aneb nájemníci pana Swana. Ačkoliv na
samém začátku představení bychom nepředpoklá
dali, že situační komedie o tom, jak to vypadá, když
přijde kontrola ze sociálního úřadu na člověka, kte
rý v  sociálním systému pro sebe objevil jisté trhli
ny, nabere výrazně vyšší obrátky, opak byl prav
dou. Do konce představení jsme se skvěle bavili a
našim bránicím nebyl dopřán odpočinek.

Burza oblečení, hraček, sportovních aj. po
třeb na sezónu jaroléto proběhla letos na počátku
dubna. Ze statistiky prodejů burzy vyplynulo, že se
při této akci prodala každá zhruba 6.–7. nabízená
položka, což považujeme za velmi dobrý výsledek.

Vítání občánků proběhlo v  Kulturním centru
v sobotu 14. května 2016. Jeden pozvaný občánek
se bohužel z důvodu nemoci nemohl dostavit, a tak
jsme celkově přivítali 5 nových občanů. Fotografie
z akce naleznete na jiném místě zpravodaje. Máme
opravdu velkou radost, že se několik posledních let
v  Holetíně zvýšila porodnost, proto i letos zřejmě
akce Vítání občánků nebyla poslední. Další mohou
čerství nebo nastávající rodiče nových občanů Ho
letína očekávat v podzimních měsících tohoto roku.

Připravujeme:
Pravidelné Sousedské besedování je určeno pro
kohokoliv z občanů Holetína nebo se vztahem k na
ší obci. Pokud není stanoveno jinak, koná se každé
2. pondělí v  měsíci vždy od 13:30 hod. Prostor je
nejen k popovídání, ale i čtení z kronik apod.

Sousedské besedování tradičně s  překvapením
před letními prázdninami se skuteční výjimečně
v úterý, a to 14. června 2016 od 13:30 hodin.

Termíny poprázdninových Sousedských bese
dování do konce kalendářního roku jsou předběžně

tyto: 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2016
V  úterý 14. června předvede své v  pořadí

2.  divadelní představení dětský amatérský diva
delní spolek, který v  dramatickém kroužku v  kul
turním centru působí od tohoto školního roku. Na
představení s  pracovním názvem „Adame, probuď
se!“ jsou zváni nejen rodinní příslušníci našich
účinkujících hereckých hvězd, ale též veřejnost. Za
čátek je v 16:30 hod. Divadelní spolek své předsta
vení zahraje také pro žáky místní základní školy.

Na podzim 2016 chystáme Taneční pro
manželské páry. V  tuto chvíli je kapacita kurzu
naplněna, přijímáme přihlášky případných ná
hradníků. Předběžně byl začátek kurzu stanoven
na pondělí 12. 9. 2016. Pět pondělků za sebou by
se tak manželské či partnerské páry měly scházet
v  prostorách Kulturního centra Holetín vždy od
18:30 do 21 hodin.

Termín plánovaného Dětského karnevalu byl
z provozních důvodů posunut na začátek září, a to
konkrétně na 1. zářijovou sobotu – 3. 9. 2016 od
14 hodin. Zábavné odpoledne plné soutěží a písni
ček zajišťují Holetínské trnky. Zvány jsou děti
všech věkových kategorií v kostýmu.

Pohádkový les Holetín se uskuteční ve Spor
tovním areálu v Holetíně v sobotu 25. června 2016
od 14 hodin. Pro děti bude připravena trasa s úko
ly, které budou plnit u pohádkových bytostí. Na zá
věr je čeká malá odměna. Pro zpříjemnění čekání
na pohádkovou trasu budou moci děti zdarma vyu
žít také pouťové atrakce – malé kolotoče, skluzavku
i skákací hrad. Až do odpoledních hodin budou děti
také bavit profesionální moderátoři za doprovodu
pohádkových písniček. Večer po setmění se jako
tradičně nad bazénem koupaliště rozzáří ohňostroj.
Připraveno je bohaté občerstvení. Vstupné je
dobrovolné, všichni jste srdečně zváni!

Lada Horáková

Zprávy z kulturního centra
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Hasiči
Činnost hasičů

Jako každý rok se hasiči zúčastnili sběru kamene a
čištění koupaliště.

Novinky v sestavě
Mužský tým se rozrostl o nového člena Tomáše
Vacka a ženský tým o dvě nové členky, Barboru
Akrmanovou a Kristýnu Sobotkovou. I přes tyto
změny se ženám daří hned od začátku sezóny,
stejně tak jako mužům.

Soutěže
Letos se mladí hasiči vydali na soutěž již 23.
dubna, a to do Načešic kde se muži umístili na
prvním a ženy na druhém místě. Na soutěži se
běhalo dvoukolově a zároveň netradičně. V prvním
útoku jeden člen z týmu musel předvést fotbalové
dovednosti, které spočívaly v  prokličkování mezi
kužely a vstřelení míče do branky, po tomto
následoval klasický běh. Druhý útok byl už celý
klasický. Časy se sčítaly.

7.5. jeli hasiči tradičně na první ligovou soutěž
do  Třemošnice. Ženám se zde velice zadařilo,
umístily se na 2. místě z  10 s  časem 27,50 a
zapsaly si 13 bodů do tabulky. Mužům se také
celkem zadařilo, umístili se na 13. místě z 26
s časem 27,53 a dosáhli tedy na 3 body.

4. 6. vyrazili hasiči na ligovou soutěž na Seč, kde
se velice zadařilo mužům, kteří se umísti na
5. místě z 26 s časem 24,92 a zapsali si 11 bodů do
tabulky. Ženy se umístily na 7. místě z 13 s časem
30,03, čímž získaly 3 body.

Chrudimská liga MUŽI ŽENY
7. 5. liga Třemošnice 3 body 13 bodů
4. 6. liga Seč 11 bodů 3 boy
18. 6. liga Brčekoly
2. 7. liga Štěpánov
13. 8. liga Lukavice
19. 8. liga noční Seč
3. 9. liga Chrudim
4. 9. liga Hlinsko
17. 9. liga Slatiňany
24. 9. liga Horka
1. 10. liga Morašice
Celkem bodů 14 bodů 16 bodů
Průběžné místo 9. 4.

Mezi další závody, které hasiči v  nejbližší době
navštíví patří 18. 6. od 9:00 liga Brčekoly a 2. 7. od
9:00 liga Štěpánov.

Okrsková soutěž Holetín
Letos se konala okrsková soutěž v  Holetíně, a to
28. 5. Soutěže se jako každý rok zúčastnilo 6 týmů
mužů (Holetín 1, Holetín 2, Příkrakov, Kvasín,
Tisovec a Babákov) a 1 tým žen (Holetín). Muži i
ženy běhali trať na 3B. V  kategorii mužů se na
prvním místě umístil tým Holetín 2 s  časem 25 s,
na druhém místě Holetín 1 s  časem 26 s a na
třetím místě Příkrakov s časem 32 s. Ženy zaběhly
s časem 28 s. Putovní pohár tedy už po 7. v řadě
zůstává v Holetíně.

Na závěr by Vás Sbor dobrovolných hasičů
Holetín rád pozval na již 5. ročník soutěže
O putovní pohár starosty obce Holetín, který se ko
ná 20. 8. 2016 od 13:00. Od 19:00 zahraje tradičně
k poslechu a tanci hudební skupina MAT4.

Veronika Pondělíčková
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Máme mistra světa
Mistrovství světa v karate proběhlo 14.–18. 10. ve
Slovinsku, v přístavním městě Kooper.

Této úžasné akce se účastnilo 47 států celého
světa. Mezi jinými největší počet závodníků měla
Itálie, Rumunsko a Spojené státy americké.
Celkový počet se pohyboval kolem čtrnácti set
závodníků (přesně1358 registrovaných). Za Českou
republiku se ve výběru reprezentace účastnil i
Oddíl karate Hlinsko cvičící v  sokolovně ve složení
Miloslav Zdražil, Michal Kyncl, Jiří Košina a Jakub
Mucha.

Jakubu Muchovi se podařilo na mistrovství
světa získat bronzovou medaili v  kumite teamu
juniorů za Českou republiku.

Dále pak Miloslav Zdražil a Michal Kyncl získali
zlaté medaile v  reprezentačním   kumite teamu
České republiky a stali se mistry světa v karate za
rok 2015.

Na této velmi náročné soutěži se oddílu podařilo
získat tři medaile, což je dohromady úžasný
výsledek, ve který jsme ani nedoufali.

Tento úspěch vstoupil do dějin oddílu. V  jeho
šestadvacetileté historii tento výsledek nemá
obdoby.

Česká republika z  celkového počtu 47
zúčastněných států obsadila v celkovém v  zisku
medailí 7. místo. Získala celkem 13 medailí
5  zlatých, 2 stříbrné, 6 bronzových. Nechala za
sebou takové země jako Německo, Polsko, Francie,
Maďarsko a další.

Zveme všechny, kteří si chtějí zacvičit pro zdraví
a naučit se bránit, do našich řad.

http://www.karatehlinsko.mzf.cz

Pálení čarodějnic
Můžeme říct, že i letos se tahle akce moc povedla.
Nachystaná hranice i s  čarodějnicí vzplála, jak se
sluší a patří, 30. dubna se setměním. Myslím, že
to ale ani nebylo to nejdůležitější. Nejlepší na tom
všem vlastně bylo, že jsme se po zimě zase sešli
v našem krásném areálu, děti se vydováděly s ka
marády, opekly si buřty, dospělí se také pobavili a
všem nám bylo fajn. Ještě, že nemusíme čekat celý
rok, ale podobných akcí nás na koupališti v  létě
čeká celá řada. Uvidíme se tam?

Nové hřiště
Vážení spoluobčané,
koncem června by mělo být zkolaudováno nové
multifunkční hřiště s umělým povrchem. Nastává
tedy otázka, jak dlouho vydrží tak hezké jako na
začátku? Při užívání hřiště bude potřeba striktně
dodržovat psaná pravidla vyvěšená přímo u vstupu
na hřiště. Od samotného začátku je nutné do
držovat předepsanou obuv – boty se světlou po
drážkou (ne kopačky, ne turfy). Zákaz vstupu bude
také s jakýmkoliv občerstvením či alkoholem.

Samotný provoz a rezervace hřiště je stále v ře
šení. Nejspíš bude hřiště zamknuté a klíče se bu
dou půjčovat u správce. Výhodou bude také cena 
hřiště bude buď zdarma, nebo za nízký poplatek.

A které sporty se zde budou provozovat? Tenis,
volejbal, fotbal, florbal, nohejbal či basketbal. Roz
hodně však ne inline brusle či jízda na kole, ko
loběžce apod.

Když vše chytneme za správný konec, tak to bu
de fungovat a hřiště bude stále jako nové...

Pavel Novák, zastupitel
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Jak už jsem se zmínila v  úvodníku, jsem plná
dojmů z návštěvy této africké země, takže neodolám
a musím vám o ní napsat. Snad vás to nebude nu
dit.

Na úvod chci ujistit všechny, kteří mě od této
cesty zrazovali z  obavy o  moji bezpečnost, že jsem
se ani chvíli necítila v ohrožení. Pominuli situace,
kdy nás průvodce upozorňoval, abychom si dávali
pozor na své věci (stejně jako to musíme dělat třeba
v  Praze, Pardubicích nebo kdekoliv, kde se shro
mažďuje víc lidí).

Měli jsme úžasného průvodce, který se jmenoval
Kamal, pochází z marockého města Fés a žije v mo
ravském městě Brně. V  Česku je od svých studií,
tedy asi 30 let. Bylo moc fajn, že nám neukazoval
jen krásná místa pro turisty, ale i  další tváře této
země (samozřejmě zdaleka ne všechny). Příkladem
byl třeba výlet do města Essaouira na pobřeží At
lantského oceánu. Na internetu najdete informaci,
že se jedná o tradiční opevněné město se spletí ro
mantických uliček, které je zapsáno mezi památky
UNESCO a točila se zde řada filmů, mimo jiné
i český Líbáš jako ďábel.

Pokud by se nějaký historický film točil ve
zdejším přístavu, nemuseli by  s  ním filmaři téměř
nic dělat. Lodě, rybářské čluny a připravené sítě,
které zde vidíte, vás v pohodě dostanou i o dvě stě
let zpět. A  pověstná spleť uliček zamotala hlavu
i  naší skupině asi čtyřiceti většinou velmi ostří
lených cestovatelů. Poztráceli jsme se během
chvilky. Sotva tři metry široké dlážděné křivolaké
uličky mezi vysokánskými domy navíc zúžené vy
staveným zbožím opravdu vyžadovaly velké sou
středění. Kromě toho jsme museli dávat pozor, kam
šlapeme, protože v  každém rohu tlela hromádka
odpadků. Rovněž srazit se s někým místním by ne
bylo moc příjemné. Nebyly to zrovna vábně vyhlíže
jící osoby. Tady nám Maroko poprvé ukázalo svou
drsnou tvář.

Cestou lemující pobřeží mezi letoviskem Agadir a
výše zmíněným městem jsme pozorovali pro nás
neobvyklý jev. Zde je jediná oblast na světě, kde
rostou stromy argánie trnité, z jejíchž plodů se zís
kává vzácný arganový olej. Nám je známý pře
devším z kosmetického průmyslu (prý má omlazují
cí účinky), ale používá se i ve studené kuchyni. Na
samotném stromu by nebylo nic tak zvláštního. Po

někud neobvyklé ale je, že v  jeho korunách se pa
sou kozy. Argánie má poměrně nízký kmen, ale ve
větvích se tato šikovná zvířata pohybují v nějakých
čtyřech pěti metrech nad zemí.

Ubytováni jsme byli v  letovisku Agadir na po
břeží Atlantského oceánu. Oblast se pyšní nád
hernými širokánskými plážemi  s  jemným pískem.
Je zde poměrně větrno, ale oceán překvapil celkem
vysokou teplotou (na konci května 25 °C) a čekala
jsem, že bude slanější. Kdo má rád dovádění ve
vlnách, tady si užije. Nad letoviskem se tyčí hora,
na níž je v  arabštině nápis, který v  noci svítí. Prý
znamená „Bůh, vlast, král“. O  současném maro
ckém králi Muhammedu VI jsme ostatně slýchali
hodně často. Prý je velmi pracovitý a zemi nesmírně
pozvedl, což je ostatně vidět. Průvodce nám mimo
jiné sdělil, že pro krále je jednou z priorit klid a bez
pečnost v  zemi, čehož dosahuje i  za cenu dost
striktních opatření (někdy i  podobných těm, která
známe z předchozího režimu – tajné služby apod.).
Nicméně – funguje to. Všude, kam přijdete, visí ve
liké královy podobizny. Na všech vypadá mladě, ne
bo velmi mladě. Ve skutečnosti je mu třiapadesát a
fotky jsou staršího data.

Možná víte, že v  březnu letošního roku byl
Muhammed VI na soukromé návštěvě v  Praze, při
které se potkal i  s  naším prezidentem. Ubytován
byl v jednom z nejlepších pražských hotelů v prezi
dentském apartmá. To nechal před svým příjezdem
zcela vyklidit a osadit vlastním vybavením, které
zde potom zanechal. Inu, královské manýry.

Zpátky do Agadiru. Po pobřeží zde vede široká
promenáda a za ní už stojí krásné hotely, některé
opravdu luxusní. Služby pro turisty jsou zde na vy
soké úrovni. Najdete tu samozřejmě i  možnosti
k nakupování – od menších soukromých obchůdků
až po pobočky řetězců typu ZARA. Krásný je i zdejší
přístav. Pobřeží s promenádou je několik kilometrů
dlouhé a není problém si zde za pár drobných půj
čit kolo a projet si ho.

Dva dny jsme strávili ve městě Marrakéš. Na to
jsem se moc těšila a nezklamalo mě. Patří mezi
čtyři marocká královská města, má přes milion

Krásné, drsné a zajímavé Maroko
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obyvatel a je jedním z  turisticky nejnavště
vovanějších míst na světě. Od Agadiru je vzdálené
asi 250 km a je tu výrazně tepleji. V době naší ná
vštěvy zde bylo asi 40 °C. Na dohled od Marrakéše
se vypíná pohoří Atlas  s  nejvyšší horou Jebel
Toubkal (4167 m). Pohoří se pyšní i lyžařským stře
diskem, které je v  provozu až 6 měsíců v  roce.
V květnu vrcholky hor stále ještě pokrýval sníh.

Maroko je obecně země velikých rozdílů (pře
devším sociálních). To jsme měli možnost vidět
i  v  Marrakéši. Ubytování jsme byli v  nádherném
hotelu blízko centra města a Kamal nás vzal na je
ho prohlídku. Chtěl nám ukázat tradiční zdejší
tržnici i  s  řemeslníky, kteří zde přímo vyrábějí
zboží. Nezapomenutelný zážitek! Poměrně civi
lizované krámky  s  místním sortimentem, které
jsme míjeli na okrajích postupně měnily svou tvář a
byly chudší a chudší. Byla zde oblast barvířů látek,
krejčích, výrobců nábytku, zpracovatelů kůží nebo
kovů. Pracovali tu v  pro nás naprosto nepochopi
telných podmínkách, obvykle seděli na zemi nebo
na malých stoličkách. Používali historické nástroje
nebo stroje a žádné ochranné pomůcky. Například
svářeli doslova na koleně, někteří měli sluneční
brýle a jednoho jsem viděla  s  hadrem přes pusu.
Kdyby někteří mladí kluci neměli trička známých
fotbalových klubů, skoro bych si myslela, že jsem
ve středověku. Nechtěla bych se zde ztratit nebo
o něco brknout či po něčem nehezkém uklouznout.
Byla to síla a to jsme byli v bohatém městě. Venkov
bude určitě ještě zajímavější.

O  pár kilometrů dál, stále v  Marrakéši, jezdíte
po širokánských bulvárech podobných těm v  met
ropolích Evropy. Najdete zde nákupní cent
ra  s  Carrefourem i  luxusní obchody drahých zna
ček. Ulice lemují aleje pomerančovníků obalených
plody, všude jsou palmy a spousta zeleně. Všechny
stavby v  tomto městě – včetně obchodních domů,
divadla, nádraží, paláců, mešit, hotelů do kterých
jezdí světové celebrity i  obytných domů pro obyva
tele různých sociálních vrstev – jsou stavěny ve
stejném stylu a mají cihlově červenou fasádu.
Opravdu všechny. Celé město je nesmírně půso
bivé.

Navštívili jsme i náměstí Djemaa El Fna, které je
atraktivním turistickým cílem, především večer. Já
tam byla odpoledne, ale i  tak to stálo za to! Stán
kaři s nejrozličnějším zbožím (od čajů, ořechů, šát
ků až třeba po zubní protézy, které určitě nebyly
nepoužité). Kuchaři zde vaří místní speciality a na
bízejí k  ochutnání, umělci typu žongléřů nebo
uspávačů hadů předvádí své dovednosti. Než se
ohlédnete, máte kolem krku třeba hada. Majitelé
opic vodí svá zvířata na vodítku a mají je oblečená
podle zdejší  módy – třeba v  sukni, tričku a slu
nečních brýlích nebo v  dresu fotbalisty Neymara
(FC Barcelona je zde ostatně asi nejoblíbenější fot
balový klub). Na každém kroku hraje jiná hudba.
Podél dlouhé ulice vedoucí k mešitě stojí řada kočá
rů s koňmi čekající na turisty. Potkáte tu i spoustu
povozů tažených osly. Pro Evropana exotická podí
vaná.

Maroko je ale požitkem i  pro gurmány. Zdejší
kuchyně je právem velmi vyhlášená. Měli jsme
možnost ji ochutnat na řadě míst a nezklamala
nikde. Úžasné jsou tažiny připravované v typických
nádobách pomalým dušením masa spolu se zeleni
nou a sušeným ovocem. Mají neodolatelně ochu
cený kuskus, skvělé sýry, grilovaná masa, zeleninu,
mořské plody, ... Pohádkové jsou zákusky plné růz
ných druhů oříšků a mandlí. A  nesmím zapo
menout na zdejší mátový čaj, který ač horký, v létě
skvěle osvěží. Nalévá se z  výšky z  kovových
tepaných konviček do malých skleniček a oni jej
velmi sladí.

Hodně jsme přejížděli a Kamal nám celou cestu
o  své zemi vyprávěl a odpovídal na naše často do
těrné dotazy, takže jsme nejen viděli, ale i se dozvě
děli opravdu hodně.

I když se vždycky ráda vracím domů, jsem ráda,
že jsem měla možnost do této zajímavé země na
hlédnout. Všechny zážitky touto cestou opravdu
zprostředkovat nelze. A  všem, kteří chtěli jet se
mnou se ještě jednou omlouvám. Opravdu to nešlo
:).

(kuč)

Jak si vedli Klikaři
Jarda Klika hodnotí uplynulou sezónu svého
týmu šipkařů jako dlouhou. Čítala téměř třicet
zápasů a trvala od podzimu až do května. Mezi
zápasy bylo občas potřeba také potrénovat. Ač se
to nezdá, hraní šipek je vlastně docela časově
náročný sport a vyžaduje (tak jako všechny
aktivity, které se dělají pořádně) vstřícný a
tolerantní přístup rodin hráčů.

Ze začátku se Klikařům moc nedařilo, ale pak
to dohnali. Nakonec skončili na krásném třetím
místě. Soutěže se účastnilo celkem osm týmů
(např. Hlinsko, Luže, Krásné, ...). Za medailové
umístění obdrželi pohár a také finanční odměnu.
Ta však celá padne na startovné na příští rok a
ani to nebude stačit. Kromě toho, že jsou šipky
časově náročným sportem, není to ani zrovna
levná záležitost. Vedle startovného se samozřejmě
platí každá hra na „bedně“. A nehledě na to, že se
jedná o hospodský sport, při kterém nejde úplně
sedět „na suchu“. Prý je ale těší, že svým
způsobem podporují holetínský fotbal, protože
domácí hrací místo je v restauraci na koupališti.

Tento sport ale není zas tak náročný na výbavu
hráčů. Kvalitní šipky sice hráče stojí asi tisíc
korun, ale vydrží dlouho.

Tým letos hrál ve složení Jarda Klika, Mirek
Hanus, Tomáš Suchý, Michal Suchý a Ondra
Havel. Pokud by prý někdo měl zájem a chtěl se
k  nim do mužstva přidat, budou rádi. A nebrání
se ani novým hráčkám. Snad jsme případné
zájemce předchozími řádky neodradili. Ve
skutečnosti je to příjemný relax v prima partě.

Klikařům gratulujeme ke sportovnímu úspěchu
a přejeme hodně zdaru i v příští sezóně.

(kuč)



– 12 –

Fotbalová sezóna se chýlí ke konci, na rekapitulaci
je ještě brzo, ale přesto jsem požádala o  pár slov
předsedu klubu Jardu Halamku:

Z  pohledu týmu mužů se podzimní část sou
těžního ročníku vydařila více než jarní. Přesto
umístění v  první půli tabulky odpovídá tomu, co
jsme si před zahájením stanovili jako cíl. Mužstvo
se dlouhodobě potýká s liknavým přístupem někte
rých hráčů k  tréninku a to je to, co předsedu (a
nejen jeho) trápí.

Na druhou stranu ho těší spolupráce se SOKO
LEM Prosetín, díky níž si můžeme vychovávat vlast
ní mládež a to je velmi důležité a cenné. Výborně si
vede mužstvo dorostenců, kteří jsou výraznou posi
lou i v zápasech mužů a toho si velice vážíme.

Poděkování za skvělý přístup a také účast patří
úžasným holetínským fanouškům, ale také skupině
lidí, kteří fotbalu v naší obci věnují svůj čas a ener
gii. Rovněž děkujeme všem sponzorům, kteří
SOKOL Holetín podporují.

Všem přejeme krásnou krátkou letní přestávku
a v srpnu na viděnou!

Muži
Holetín–Chrast 3:1

První zápas jarní sezony začal pro domácí pa
rádně. Po osmi minutách jsme vedli 2:0. Soupeř
ale hned vzápětí snížil na 2:1. V závěru poločasu
byli hosté vyrovnaným soupeřem. Ve 45. minutě
však po penaltě zvyšujeme na 3:1. Druhý polo
čas byl vyrovnaný. Na obou stranách krásné
šance, žádná za záda brankáře. Branky domá
cích: Vojta Vondráček, Pavel Chmelík, Lukáš
Wasserbauer z penalty. Sledovalo asi 90 diváků.
Komentář: Patrik Vondráček

Krouna–Holetín 2:3
Odložený zápas začal náš tým náporem. V 5. mi
nutě parádně trefil přímý kop Pavel Chmelík.
Ten samý hráč také zvýšil naše vedení na 2:0.
Za tohoto stavu náš tým polevil a následovala
odplata ve 42. minutě snížením na 2:1. Druhý
poločas začal náporem domácích, který vedl ke
srovnání stavu na 2:2. Holetín však nerezignoval
a v  69. minutě Martin Zdražil vstřelil vítěznou
branku. Posledních 15 minut se odehrávalo
v  režii hostí, tedy Holetína, za výrazné podpory
našich fanoušků, kteří opět přijeli do Krouny
v hojném počtu.
Branky: Pavel Chmelík 2x, Martin Zdražil
Komentář: Luděk Doležal

Svratouch–Holetín 3:2
První poločas jsme měli více ze hry, což jsme zú
ročili ve 20. minutě brankou Lukáše Wasser
bauera. Ve 31. minutě domácí využívají penaltu
po neodmávnutém ofsidu pomezního rozhodčí
ho. Ve 42. minutě jsme se opět dostali do vedení
trefou Vojty Vondráčka. Druhá půle už byla

z naší strany horší. V 75. minutě dostáváme gól
z rohu a v 89. minutě domácí potvrdili lepší vý
kon a dávají na 3:2.
Branky: L. Wasserbauer, V. Vondráček
Komentář: Patrik Vondráček

Holetín–Kameničky 0:1
První poločas byl vyrovnaný, měli jsme nějaké
šance, například břevno nastřelené z  přímého
kopu. Měli jsme mírně více ze hry. Soupeř hrál
velmi tvrdě a rozhodčí to netrestal. Jeho výkon si
nezaslouží kladné hodnocení. V druhém poloča
se už jsme hráli hůř, ale stále jsme se snažili.
Pak jsme neuhlídali hlavičkujícího hráče po ro
hovém kopu a inkasovali jsme. Poté už nám ne
zbývaly síly. Jednalo se o  tvrdé vyhrocené
utkání.
Komentář: Standa Filipi st.

Ronov–Holetín 2:2
Celý první poločas a ještě asi třetinu druhého
jsme měli mírnou převahu  s  řadou nevyužitých
šancí. Ve 20. minutě se ujímáme vedení po chy
bě soupeřova brankáře trefou Lukáše Wasser
bauera. V  51. minutě zvýšil na 2:0 v  náš
prospěch Petr Pilař. V 67. minutě však na oplát
ku chyboval náš brankář a inkasovali jsme. Ro
nov se trefil o  jedenáct minut později ještě
jednou. Celý zápas se odehrával za nepříjem
ného deště.
Komentář: Patrik Vondráček

Svídnice–Holetín 5:3
První poločas byla domácí Svídnice jasně lepší.
Přehrávala nás ve středu hřiště, proto Holetín
v  prvním poločase prohrával 0:2. Těsně před
koncem první půle utrpěl zranění náš stoper
Pavel Černý a musel být vystřídán Martinem Pá
tkem. Začátkem druhého poločasu Svídnice
navýšila svůj náskok na 3:0 a pro nás to nevy
padalo dobře. Brzy na to však Ondra Zárybnický
odpověděl brankou a Holetín ožil. Během 15 mi
nut jsme vyrovnali na 3:3. Vzápětí nám nebyl
odpískán jasný pokutový kop, kdy hlavní roz
hodčí Navrátil jako jediný shledal zákrok jako
čistý. Koncem poločasu jsme inkasovali ješte dvě
branky, body tedy zůstaly domácím. Pochvalu si
zaslouží především čtyři hráči dorostu, kteří
předvedli perfektní výkon.
Branky: 51 a 65 Ondřej Zárybnický, 71 Standa
Filipi
Komentář: Romana Vařejčková

Holetín–Prosetín 1:1
Domácí tým nastoupil proti rivalovi z  Prosetína
v oslabené sestavě a v průběhu utkání museli do
hry zasáhnout čtyři dorostenci. Ani jeden z týmů
si nevypracoval výraznější tlak a šance, a tak se
šlo do kabin o poločase za stavu 0:0. Ani druhý
poločas nepřinesl nijak atraktivní fotbal. Když už
to vypadlo, že zápas skončí bez branek, hosté po
ojedinělém závaru před brankou v  84. minutě
otevřeli skore. Domácí zabrali, zvýšili aktivitu a
v  poslední minutě srovnal z  nařízeného poku
tového kopu Standa Filipi.
Komentář: Luděk Doležal
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Miřetice–Holetín 1:3
Miřetice byly v prvním poločase lepším týmem,
ale neproměnily několik gólových šancí. Naopak
v 29. minutě po chybě jejich obrany dává za Ho
letín branku Martin Doležal. Ve 35. minutě se
ale skóre vyrovnává na 1:1 pro změnu po chybě
naší obrany. Ve druhém poločase už jsme sou
peře přehrávali. V 52. minutě opět chybuje miře
tická obrana i brankář a my se ujímáme vedení
gólem Ondry Beneše. O 15 minut později si sou
peřův brankář vybírá svou slabší chvilku a tak
Standa Filipi zvyšuje na 3:1 ve prospěch Holetí
na. Pak už se Miřetice stáhly a dohrálo se bez
dalších branek.
Komentář: Patrik Vondráček

Holetín–Vítanov 1:1
Vstup do prvního poločasu vyšel lépe domácímu
týmu. Už v 5. minutě skoroval Lukáš Wasser
bauer. Holetín měl několik šancí, ale soupeře
podržel výborně chytající Michal Bednár.
Druhý poločas přinesl průměrný fotbal, domá
cím se nedařilo prosadit se v útočné fázi, a tak
přišel trest. V 75. minutě po ojedinělé akci
srovnal na 1:1 Picek. Poslední čtvrthodina už nic
zajímavého nepřinesla. Soupeři se tedy rozešli s
nerozhodným výsledkem.
Komentář: Luděk Doležal

Křižanovice–Holetín 7:1
OSTUDA!!!!!! Chudák trenér Standa!
komentář: Jakub Halamka

Holetín–Zaječice 4:0
Domácí nastoupili v oslabené sestavě, ale s
touhou odčinit debakl z minulého kola. Od za
čátku byla na holetínských vidět touha zvítězit v
tomto utkání, což se podařilo. Utkání rozhodl
velmi kvalitní týmový výkon a dobrá forma
zbývajících klíčových hráčů (Filipi, Černý, Žejd
lík, Chmelík, Zdražil). I když pochvalu si zaslouží
celý tým.
Komentář: Jakub Halamka

Skuteč–Holetín 3:0
V nepříliš vydařeném zápase jsme inkasovali už
ve 2. minutě po nechytatelné střele. Celý první
poločas nás soupeř přehrával a podruhé se do
naší brány trefil v 29. minutě po sporném ofsaj
du. Za stavu 2:0 se šlo do šaten. Ve druhém
poločase se náš výkon zlepšil, vypracovali jsme
si řadu šancí, ale zradila nás nepřesná a nedů
razná koncovka. Soupeř uzavřel skóre zápasu v
76. minutě po jedné z mála šancí v druhé části
hry na konečných 3:0 pro Skuteč.
Komentář: Josef Kučera

Tabulka po 29 kolech
+ 0  skore b.

1. Rozhovice 27 0 2 102:29 81
2. Tuněchody A 23 3 3 78:29 72
3. Prosetín 17 6 6 89:30 57
4. Křižanovice 15 2 12 58:54 47
5. Miřetice A 13 5 11 59:44 44
6. Holetín 12 6 11 55:62 42
7. Svratouch 11 8 10 59:52 41
8. Kameničky A 11 7 11 58:46 40
9. Kočí 12 4 13 41:55 40

10. Skuteč 11 6 12 49:52 39
11. Svídnice 12 2 15 55:78 38
12. Ronov A 10 5 14 63:62 35
13. Zaječice 9 1 19 39:67 28
14. Vítanov 6 5 18 26:67 23
15. Krouna A 5 4 20 35:75 19
16. Chrast 4 4 21 27:91 16

Dorost
Rosice n. L.–Prosetín/Holetín 0:5 (0:2)

Branky: 8. Šmaha Tomáš, 19. Vacek Petr, 51.
Spilko Václav, 59. Marek Vladimír, 72. Vomáčka
Tomáš

Pros./Holetín–Sezem./Holice B 2:1 (1:1) Pen: 7:6
Branky: 22. Spilko Václav

Svratouch–Prosetín/Holetín 1:3 (1:1)
Branky: 8. Slavík František, 75. Pátek Martin,
85. Spilko Václav

Prosetín/Holetín–Horní Jelení 6:1 (2:1)
Branky: 14. Marek Vladimír, 38. Marek Vladi
mír, 54. Marek Vladimír, 67. Marek Vladimír,
73. Vacek Petr, 90. Vomáčka Tomáš

Staré Hradiště–Prosetín/Holetín 3:7 (2:1)
Branky: 20. Blatoň Jakub, 58. Slavík Jaroslav,
59. Slavík František, 70. Slavík František (pen.),
74. Spilko Václav, 79. Slavík František, 89.
Slavík František

Luže–Prosetín/Holetín 1:2 (1:1) Pen: 4:5
Branky: 30. Spilko Václav

Prosetín/Holetín–Miřetice 4:2 (2:2)
Branky: 3. Vacek Petr, 11. Vomáčka Tomáš, 57.
Blatoň Jakub, 61. Vomáčka Tomáš

Morav./Chroust.–Proset./Holetín 4:3 (2:2) Pen: 4:2
Branky: 30. Vomáčka Tomáš, 37. Vacek Petr,
78. Spilko Václav

Prosetín/Holetín–Kameničky 8:3 (3:0)
Branky: 11. Vomáčka Tomáš, 20. Vomáčka To
máš, 28. Spilko Václav, 51. Vacek Petr, 53.
Spilko Václav, 55. Spilko Václav, 69. Slavík
František, 74. Vařejčko Ondřej

Paramo Pardubice–Prosetín/Holetín 1:3 (1:1)
Branky: 41. Vacek Petr, 58. Vomáčka Tomáš
(pen.), 89. Spilko Václav

Prosetín/Holetín–Opatovice n. L. 5:1 (2:0)
Branky: 6. Vacek Petr, 27. Vacek Petr, 60. Pátek
Martin, 74. Tichý Tomáš (pen.), 84. Vomáčka To
máš

Pardubičky B–Prosetín/Holetín 4:3 (1:3) Pen: 5:3
Branky: 18. Vacek Petr, 23. Spilko Václav, 24.
Vomáčka Tomáš
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Hudba a divadlo proložený skejtama a grilovačkou.
To že nejde spojit? O opaku vás přesvědčí pátý
ročník studentského festivalu Artsy Fartsy, na
kterém vystoupí i Ester Kočičková nebo Xavier
Baumaxa.

Stejně jako předchozí roky se festival dělí do tří
dnů mezi 24. a 26. červnem. Tři dny, tři žánry.
V pátek bude hlinecké Multifunkční centrum patřit
příběhům na divadelních prknech. Z  domácí
střídačky vystřelí soubor GT Hlinsko hned dvakrát
– jednou o Youtubu a podruhé o těžkých krajních
rozhodnutích v  hořkosladké komedii Hostina
dravců. Herce potom na scéně vystřídají loutky
v  rukou Toymachine s  příběhem o tajemném
doktoru Johannesu Faustovi. Vášnivá tanga, tklivé
balady, jižanská blues, hospodské odrhovačky a
klasické šansony v  klavírním doprovodu zazpívá
svým řízným hlasem Ester Kočičková, na kterou
naváže v  netradičním prostoru podpalubí žánrově
nezařaditelné a kritiky oceňované duo Dva.

Sobotní koncertová nálož se přesune do areálu
Cihelky, kterou klasikou od Pražského výběru nebo
Abraxas rozjede BOX Hlinsko. Poetické esperanto
s  neskutečnou energií spojí Ty Syčáci v  čele
s  fyzickým básníkem Petrem Vášou, který se
návštěvníkům do paměti vryje nejen díky své bujné
kštici. Sáčky suchý pažitky pak na pódium
propašuje buránek regionálního charakteru se
stále větším mezigeneračním přesahem Xavier
Baumaxa. Večírek bude pokračovat ve stylu SKA, a
tak si zaskáčeme na Skalingrad United a Doktor
Victor je světová energie a energie a energie. Na
závěr na harmoniku zahrají své teskné blues
Weathermakers.

Neděle patří nicnedělání, a k  tomu je jako
stvořený měkký trávník na Drachtince. Návštěvníci
se mohou jen tak rozvalit na deku nebo si závodit

na skejtu. Bude tam i pivo a grilování, BMX show,
slackliny, cyklokuriozity a taky pár pouličních
kapel.

Celofestivalová vstupenka stojí v  předprodeji
250, na místě v pátek 300. Vstupné pouze na pátek
v předprodeji 150 na místě 200, vstupné pouze na
sobotu v  předprodeji 150 a na místě 200.
Pohodička na Drachtince bude za dobrovolné
vstupné.

Lada Leszkowová

Program festivalu:
Pátek 24. 6. 2016:
10.00 – OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ
10.30 – UŠNÍ MÁZEK (Nové Město na Mor.):

ELEVÁTOR
12.00 – DRUHÝ PÁD (Brno): MĚSTEČKO PALERMO
13.00 – SEŠ BLBEJ NEBO CO (Nové Město na

Mor.), NORWAY.TODAY
16.00 – Malé GTHlinsko – YOUTUBER
17.00 – GT HLINSKO – HOSTINA DRAVCŮ
18.15 – TOYMACHINE Praha – FAUST
19.00 – ESTER KOČIČKOVÁ Praha
20.30 – ŠKEBLE Lanškroun – AVEROŠ
22.00 – DVA

Sobota 25. 6. 2016
18.00 – BOX Hlinsko
19.30 – TYSYČÁCI
21.00 – XAVIER BAUMAXA
22.30 – DOKTOR VICTOR 
24.00 – SKALINGRAD UNITED
01.30 – WEATHERMAKERS

Neděle 26. 6. 2016
SKEJTY, BMX, PARKOUR, FREERUN, SLACKLINY,
WEATHERMAKERS, MARTIN SEDLÁK,
GRILOVAČKA, PIVO, POHODIČKA

Artsy Fartsy: z divadla na koncert a lehnout do trávy

Tabulka
+ 0  skore b.

1. Moravany/Chroust. 23 1 1 91:23 68
2. Pardubičky B 21 0 4 111:42 61
3. Prosetín/Holetín 19 0 6 111:45 58
4. Horní Jelení 19 0 6 60:33 55
5. Svratouch 18 0 7 94:49 53
6. Miřetice 14 0 11 100:47 43
7. Opatovice n. L. 12 0 12 46:60 35
8. Luže 10 0 15 66:53 33
9. Paramo Pardubice 9 0 16 29:65 25

10. Sezemice/Holice B 7 0 18 37:91 24
11. Vítanov 7 1 18 49:92 22
12. Rosice n. L. 7 0 18 56:131 19
13. Kameničky 4 0 21 35:87 16
14. Staré Hradiště 4 0 21 38:105 12

Starší žáci
+ 0  skore b.

1. Pardubice B 18 0 0 157:16 53
2. Vysoké Mýto 15 0 3 83:15 45

3. Holice 11 0 7 57:37 33
4. Hlinsko 10 0 8 53:55 31
5. Přelouč 9 0 9 58:64 27
6. Pardubičky 8 0 10 56:45 25
7. Slatiňany 8 0 10 49:48 25
8. Prosetín/Holetín 5 0 13 30:84 13
9. Heřmanův Městec 4 0 14 41:101 12

10. Třemošnice 2 0 16 31:150 6

Mladší žáci
+ 0  skore b.

1. Vysoké Mýto 16 1 1 138:27 49
2. Hlinsko 14 2 2 119:28 44
3. Pardubice B 14 1 3 159:35 43
4. Holice 11 0 7 76:48 33
5. Prosetín/Holetín 7 2 9 46:52 23
6. Pardubičky 6 3 9 39:56 21
7. Třemošnice 6 3 9 52:95 21
8. Přelouč 6 1 11 55:91 19
9. Heřmanův Městec 1 2 15 29:139 5

10. Slatiňany 1 1 16 29:171 4
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Vítání občánků 2016
Paní Vlastě
Kuncové a
panu Anto
nínu Pátkovi
z Dolního
Holetína se
20. 5. 2015
narodil syn
Antonín.

Paní Pavlíně
Dopitové a
panu Petru
Pátkovi
z Dolního
Holetína se
9. 11. 2015
narodil syn
Petr.

Paní Janě
Němcové a
panu Petru
Bulenovi
z Dolního
Holetína se
16. 11. 2015
narodil syn
Sebastien.

Paní
Veronice
Pondělíčkové
a panu
Tomáši
Kadidlovi
z Horního
Holetína se
26. 12. 2015
narodil syn
Tomáš.
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Manželům
Petře a
Martinu
Chvojkovým
z Dolního
Holetína se
9. 3. 2016
narodila
dcera
Sabina.

Vydejte s s námi do divadla
Kulturní centrum Holetín pořádá v pátek 14. října 2016
zájezd do pražského divadla Studio DVA na muzikál
s  živým orchestrem Hello Dolly! Tento slavný americký
muzikál je postaven na příběhu vdovy Dolly Leviové,
která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze svých
zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje
svým šarmem a kouzlem změnit se v milého, galantního
muže. V hlavní roli se představí Ivana Chýlková.

Standardní cena samotné vstupenky je 699 Kč
(přibližně 8. řada), s námi však zaplatíte za vstupenku
včetně autobusové dopravy pouze 600 Kč! Odjezd
autobusu je předběžně plánován na 15. hodinu.
Rezervaci vstupenek můžete již nyní provést u paní
Horákové (tel. 725 444 588) nebo na OÚ Holetín. Prodej
vstupenek bude zahájen 1. září 2016.

Pozvánky:

Taneční zábava

NORMAL 03
v pátek 15. července

letní parket na koupališti

srdečně zve SOKOL Holetín

Koncert

HUDBA PRAHA REVIVAL
sobota 30. července

letní parket na koupališti

srdečně zve SOKOL Holetín

Upozornění pro vlastníky lesů
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající
z  lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a pře
množení podkorního hmyzu (kůrovce), který v současné
době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby
pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní
stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů
s  opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak
poškozených stromů neprodleně v součinnosti s od
borným lesním hospodářem zajistili jejich odstranění
z  lesních porostů pokácením a včasným odvozem dříví
z  lesa, případně jeho chemickým ošetřením či odkorně
ním. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdra
votní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a
jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodli
vých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního prostředí. Kontakt na
odborného lesního hospodáře pro katastrální území
Dollní Holetín a Holetín je: Ing. Jiří Laštůvka, tel.:
724 524 995.

VÁŠ FOTOGRAF

JAROSLAV JELÍNEK PHOTOGRAPHY
Portréty – Rodinné foto – Reportáž

+420 702 486 622, www.jaroslavjelinek.com

ZO ČSCH Hlinsko pořádá v městském
parku Na Drahách ve dnech 27. a 28.

srpna 2016

10. KRAJSKOU VÝSTAVU

PARDUBICKÉHO KRAJE
králíků, holubů, drůbeže a exotického

ptactva, spojenou s expozicemi králíků

českých strakáčů a holubů hýlů a

norimberských skřivanů

V sobotu v 11.00 hodin vystoupí folklorní
soubor Vysočan Hlinsko

Výstava je otevřena v sobotu od 8.00 do
17.00 a v neděli od 8.00 do 15.00 hodin.

výstava se koná za podpory města Hlinska
a Pardubického kraje

Mediální partner výstavy Country Radio.
Děti mají vstup zdarma
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Marocký tajine (čte se tažin)
Tajine je pokrm připravený
v hrnci stejného jména,
který je typický pro Maroko.
Hrnec má poklici vysokého
kónického tvaru, díky které
okamžitě stéká odpařující
se tekutina zpátky. V pod
statě jde o dlouhé pomalé
dušení, kdy se zachová co
nejvíce lahodné šťávy.

Jehněčí tajine (lze udělat i hovězí, kuřecí, ...)
• 2 lžičky mletého pepře, nejlépe čerstvě umletého

na hrubo
• 1 lžička skořice
• trocha šafránu
• 3 lžičky mleté papriky
• 3 lžičky mletého zázvoru
• 3 lžíčky kurkumy
• 1 lžička cayennského pepře
• 2 cibule
• 3 stroužky česneku
• 2 lžíce olivového oleje

• 1 plechovka 400 g loupaných krájených rajčat
• 2 lžíce rajského protlaku a 200 ml vody
• 100 g sušených meruněk
• 50 g datlí, 50 g sultánek nebo rozinek a 50 g lou

paných mandlí
• 1 litr jehněčího vývaru z kostky
• mořská sůl
• na ozdobu i dochucení listová naťová petržel a

čerstvý koriandr
Postup: Maso očistíme a nakrájíme na větší kostky.
Koření smícháme a v části obalíme maso, které ne
cháme několik hodin naložené. Ve větším hrnci
ohřejeme olej, přidáme nakrájenou cibuli a zbytek
koření a několik minut smažíme, aby cibule ze
sklovatěla, pak přidáme česnek a po chvíli maso,
které osmažíme po všech stranách. Přidáme krá
jená rajčata, rajčatový protlak a vývar, meruňky,
rozpůlené datle bez pecek, sušené švestky bez pe
cek, vše nakrájené na proužky, a rozinky a část
plátků mandlí. Přivedeme k varu a vaříme v hrnci
na mírném ohni přikryté asi hodinu a půl až dvě
hodiny. Maso také můžete přendat do ohnivzdorné
ho hrnce nebo mísy s pokličkou (nebo právě do for
my tajine) a dát do rozehřáté trouby na dvě hodiny.
Pravidelně kontrolujeme, popřípadě v hrnci na
plotně opatrně mícháme, až je maso měkké tak, že
se téměř rozpadá. Servírujeme sypané petrželkou a
koriandrem, jako příloha se hodí rýže, kuskus, pe
čivo, …

Fotbalový kroužek v Holetíně vede Martin Chvojka
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