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Pozdrav z revoluce
Zdravím všechny čtenáře poprvé roce 2011. V době, kdy začínám psát 

toto číslo Zpravodaje, ležím na pláži egyptské Hurghady a nabírám energii ze 
slunečních paprsků. Jsem tu na pracovně-odpočinkovém pobytu a mám se 
nádherně. Rudé moře je kouzelné, počasí na leden velice příjemné, jídlo úžasné 
a místní Arabové velmi přátelští. Nic nám nechybí, přesto náš bezstarostný pobyt 
přece něco trošku kazí. 

O několik set kilometrů dál v hlavním městě Káhiře protestují v ulicích 
statisíce demonstrantů. Zdejší režim, který pevnou rukou držel 30 let prezident 
Mubarak, se hroutí. Naše rodiny, přátelé a známí sedí doma u televizí a hltají 
zprávy, ve kterých situace v Egyptě připomíná válku. Létají zápalné lahve, střílí 
se, auto najíždí do demonstrantů, objevují se informace o desítkách mrtvých, 
o rabování obchodů, o tom, jak personál brání hotely s tyčemi v rukou, o útocích 
na turisty a znásilňování i v Hurghadě. Jsem ráda, že právě teď nemám v této 
oblasti žádné klienty. Strašně bych se o ně bála.

Na druhou stranu chápu novináře, kteří musí svými zprávami upoutat, 
nalákat diváky. Je to jejich práce a jejich obživa a informace o tom, že v Káhiře 
se sice demonstruje, ale naši turisté popíjejí na plážích koktejly, asi nikoho 
neohromí. Možná nelžou, ale pokud možno si vybírají ty nejzajímavější 
a nejdrastičtější perličky. Často k nim také opomenou sdělit souvislosti, které 
pak všechno vrhají do úplně jiného světla.

Přiznávám, že přišly i chvíle, kdy jsme pociťovali nejistotu nebo strach. To 
bylo, když jsme cestovali na jih země a plavili se po Nilu. Potkali jsme i nějaké 
demonstrace, ale mnohem víc nás znepokojovaly zprávy, které jsme dostávali 
z domova, než to, co jsme viděli kolem sebe. Chci touto cestou opravdu moc 
poděkovat všem, kteří se o mě báli a mysleli na mě.

Protože jsem dojmů z této země plná, určitě se k ní ještě v tomto čísle 
Zpravodaje vrátím. A když už cestujeme, vypravíme se z Afriky rovnou do Asie – 
konkrétně do Číny, kterou nám přiblíží Erika Šafránková. V rubrice 
Představujeme Vám zase na oplátku budeme poznávat paní Eriku.

Jako vždycky si budete moci přečíst novinky ze školy, obce, činnosti 
spolků, … A nad fotografiemi zavzpomínat na předešlé akce.

Nebude chybět ani sport. Fotbaloví fanoušci už mají v kalendáři 
zvýrazněné datum 26. března, kdy se rozjíždí jarní část bojů, do kterých SOKOL 
Holetín vstupuje na pozici lídra tabulky. Ale není jenom fotbal. Možná víte, možná 
nevíte, že řada kluků z obce hraje na velice slušné úrovni hokej. A protože právě 
hokej je můj nejoblíbenější sport (mí milí fotbalisté prominou), neodolala jsem, 
abych vám tyto tvrdé chlapce nepředstavila. A aby ženy nepřišly zkrátka, blíže se 
seznámíme se zumbou, současným hitem mezi cvičeními.

Taky se vám někdy stalo, že jste řekli něco, co vás pak hodně mrzelo? Mně 
bohužel nedávno. Prostě člověk někdy rychleji mluví, než přemýšlí a mně se 
podařilo urazit někoho, koho si hodně vážím a mám ho ráda. Touto cestou se mu 
tedy omlouvám. Snad se pozná a odpustí mi to faux pas.

Ale abyste neměli pocit, že Zpravodaj je místo jen mých osobních výlevů. 
To bych nerada. Opět vás vyzývám, budete-li mít něco zajímavého na srdci, co 
byste chtěli svým spoluobčanům říct, neváhejte a ozvěte se. Stránky Zpravodaje 
vám jsou otevřené.

A abych nezapomněla, užijte si jaro!
 Ing. Helena Kučerová



Zprávičky ze školy
Leden a únor přinesly ve škole dvě delší dobu 

očekávané události. 
Na začátku školního roku nastoupila do školy 

nová posila – paní učitelka Nováková z Holetína. 
Velmi rychle se pro svou pracovitost a nasazení 
stala naší ceněnou kolegyní. Někteří z vás měli 
možnost shlédnout vystoupení, která s dětmi 
připravila například na slavnostní otevření 
kulturního centra, či na setkání holetínských 
seniorů. Od poloviny ledna se ale musíme s kolegyní 
na nějakou dobu rozloučit. Důvod dočasného 
rozloučení je ten nejradostnější, jaký se v lidském 
životě může objevit – očekávání příchodu nového 
člena rodiny. Přejeme paní učitelce, aby si toto 
krásné a zároveň náročné období prožila v klidu 
a pohodě. Jako zástup po dobu její nepřítomnosti 
byla vybrána paní učitelka Pavlína Krehel'ová ze 
Skutče, která má zkušenosti ze škol plně 
organizovaných i malotřídních. Úsměvná 
komplikace vznikla však tím, že zastupující paní 
učitelka se vrátí ze své vlastní mateřské dovolené až 
v červnu. Na období druhého pololetí tohoto 
školního roku jsme proto požádali o pomoc paní 
učitelku Netolickou z Kameniček, která zde 
v minulých letech také zastupovala.

Druhou očekávanou událostí byl každoroční 
zápis dětí do 1. ročníku. Slavnostní den pro pět 
holetínských dětí se odehrál devátého února 
a znamená pro ně výměnu veselých dveří do 
mateřské školy za poněkud vážnější dveře do školy 
základní. Jak se stalo již tradicí, příchozích se ve 
škole ujali školáci přestrojení za pohádkové bytosti 
a snažili se rozptýlit nervozitu, která předškolákům 
může svazovat nohy. Po splnění zahřívacích úkolů 
v tělocvičně a školní družině děti vystoupily 
v doprovodu rodičů do prvního patra, kde je již 
čekaly ty pravé úkoly patřící k zápisu do školy: děti 
musely prokázat svou připravenost plnit zadané 
pokyny a předvést své dovednosti potřebné 
k soustavné školní práci. Letos se zápisu ujala paní 
učitelka Netolická a na pomoc přišla i paní učitelka 
Nováková. Všechny děti byly šikovné a připravené, 
proto se s nimi v září 2011 těšíme na shledanou.

Mgr. Martin Bureš

Představení paní učitelky Netolické
Učitelské práci se věnuji celý život. Bydlím 
v Kameničkách, kde jsem i mnoho let učila na 
místní základní škole. Deset let jsem byla ředitelkou 
malotřídní školy ve Svratouchu. Sama jsem 
vychovala dvě děti. Dcera je novinářka, syn pracuje 
ve firmě s výpočetní technikou. Ve volném času 
pracuji jako lektorka v organizaci Most pro lidská 
práva v Pardubicích, kde se věnuji především dětem 
cizinců. Mgr. Zdeňka Netolická
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Webové stránky Holetína
Už nějakou dobu zaznamenáváme z různých stran připomínky 

k oficiálním internetovým stránkám obce (www.holetin.cz), 
zejména pak k jejich neaktuálnosti. Bohužel dnešní systém 
správy stránek nedává pracovníkům obecního úřadu téměř 
žádnou možnost jejich přímé úpravy (mimo elektronické Úřední 
desky). Aktualizace většiny dat na internetových stránkách obce 
tak byla na „bedrech“, ale i vůli správce, kterým je soukromá 
fyzická osoba, jež nemá vazbu na činnost obce. Nepružnost 
systému vedla zastupitele k rozhodnutí provést změnu. Ačkoliv 
variant řešení bylo několik, od částečné změny dnešních stránek 
až po jejich celkovou přestavbu, rozhodlo se zastupitelstvo po 
konzultacích s odborníky v této oblasti nechat vytvořit nové 
stránky, které si pracovníci OÚ budou moci upravovat sami. 
Druhým závažným bodem tohoto problému bylo rozhodnutí, na 
jaké doméně stránky budou provozovány. Současná doména 
holetin.cz je v majetku soukromé osoby. Nabízela se logicky 
varianta odkoupení této domény za rozumnou cenu tak, aby byly 
zachovány stávající webové a mailové adresy. Protože tato cesta 
nebyla jednoduchá a vlastník na odprodej domény nepřistoupil, 
zakoupila obec volné webové domény obecholetin.cz 
a obec holetin‑ .cz, na nichž jsou již v tuto chvíli nové webové 
stránky zprovozněny. Máme pro vás tedy následující DŮLEŽITÉ 
INFORMACE: Nové OFICIÁLNÍ stránky obce Holetín od této chvíle 
hledejte na adrese www.obecholetin.cz nebo www.obec holetin‑ .cz! 
Jejich obsahová stránka se bude ještě nějaký čas v nejbližším 
období tvořit – najdete zde mimo jiné i samostatné odkazy na 
fotbalisty, hasiče i Kulturně-společenském centrum. Zároveň se 
změnou webových stránek dochází ke změně mailové adresy obce 
Holetín – původní mail (obec@holetin.cz) přestává platit, nově 
prosím ke komunikaci používejte e-mailovou adresu 
info@obecholetin.cz.

Ing. Lada Horáková
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3 otázky pro starostu
Bude se naše obec v roce 2011 ucházet o čerpání peněz z nějakých dotačních fondů?
Pro tento rok podala obec již 4 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje. V rámci Programu obnovy venkova žádá obec Holetín o dotace dvě. V prvním případě žádáme jako 
samostatný subjekt o dotaci na opravu stodoly u Kulturně-společenského centra (130 tis. Kč) a ve druhém 
jako člen mikroregionu Skutečsko–Ležáky o prostředky na menší úpravu místní komunikace na Horním 
Holetíně (cca 50 tis. Kč). Dále žádáme o dotaci na požární techniku a věcné prostředky pro naše hasiče 
(32 tis. Kč) a o grant z rozpočtu PK na opravu dřevostavby u vstupu do areálu koupaliště (100 tis. Kč). Chci 
podotknout, že ve všech případech předkládáme, vzhledem k povinné spoluúčasti obce (až 50 %), žádosti 
o finanční prostředky v maximální výši.

Jako pátá v pořadí je v těchto dnech připravována žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Holetín“. Tento OPŽP je 
administrován Státním fondem životního prostředí. Obec Holetín se tak opět pokusí čerpat nemalé finanční 
prostředky z evropských fondů a o tom, zda uspěje, budou naši čtenáři informováni ještě do konce roku 
2011. 

V posledních měsících se uvolnil a následně obsadil obecní byt v budově OÚ. Jaké jsou s ním další 
záměry?

Volný byt v budově obecního úřadu č. p. 105 byl pronajat na počátku roku. Vzhledem k nastalým 
mimořádným okolnostem byla se žadateli uzavřena smlouva na dobu určitou s účinností od 19. ledna 2011 
do 30. června 2011. Ze strany nájemce jsou veškeré povinnosti vyplývající z nájemního vztahu plněny.

Další postup bude následující. Na nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvu obce předložen ke 
schválení záměr pronájmu bytu v č. p. 105 na Horním Holetíně společně s hodnotícími kritérii pro 
posuzování žádostí a jejich bodové hodnocení. Záměr bude poté v řádném termínu zveřejněn na úřední 
desce obce Holetín a došlé žádosti pak budou posuzovány právě na základě schválených hodnotících 
kritérií. Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení bude s úspěšným žadatelem 
uzavřena ve druhé polovině června 2011.

Je už známo, jakým způsobem bude přes léto provozováno restaurační zařízení v areálu 
koupaliště?

V těchto dnech byl na úřední desce zveřejněn záměr obce pronajmout toto zařízení za účelem 
provozování hostinské činnosti a pořádání kulturně-společenských akcí od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011.

O tom, kdo nás bude v letních měsících na koupališti obsluhovat, rozhodne zastupitelstvo na veřejném 
zasedání, které plánuji na 14. března 2011.

Mozaika ze slohových 
prací žáků na téma 
S myslivcem u krmelce 

Nejen environmentální výchova, ale 
i umět pomáhat a nebýt lhostejný vůči 
okolí, to vše bylo cílem naší vycházky 
ke krmelci. Tu jsme spolu s dětmi 
z MŠ a žáky školy absolvovali jedno 
lednové úterní odpoledne. Ke krmelci 
přišel také člen Mysliveckého sdružení 
Holetín pan Martin Zdražil, který měl 
pro děti připravenou velice zajímavou 
besedu o lesní zvěři  a životě v lese 
i na poli. Touto cestou bychom mu 
chtěli ještě jednou poděkovat.

U školy jsme nasbírali jídlo pro 
zvířata a vyjeli přes Holetín k lesu. 
Cestou jsme viděli stopy divokého 
prasete. (Štěpánka) U krmelce pan 
Zdražil nám vyprávěl o tom, co zvířata 
žerou. A dával nám různé hádanky. 
(Daniel) Pak nám dovolil se kouknout 
do jeho pušky. A tam toho bylo vidět! 
(Martin) Taky jsme se dozvěděli, že 
zaječí stopy tvoří písmeno Y a ptákům 
se nesmí dávat mák. (Štěpánka) Pak 
jsme šli domů a dobře jsme se bavili. 
To vám řeknu, zpátky jsme jeli na 
bobech a to byla teprve sranda. 
(Martin)

Jitka Jetmarová a žáci ZŠ Holetín
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Program Kulturně-společenského centra
Kulturně-společenské centrum Holetín Vás srdečně zve na nejbližší akce pro veřejnost:

Pravidelné akce:
Každé úterý od 18 hodin cvičení Jógy – od 1. března 2011 pod vedením Věry Pochobradské, vstup volný, 

s sebou karimatku, deku, šátek a 30 Kč na 1 hodinu cvičení

Každé úterý 16–17 hod. keramika pro děti, středa 17–19 hod. keramika pro dospělé, cena 30 Kč/hod.

Každý pátek, sobotu a neděli možnost zapůjčení sálu pro ping-pong (2 stoly vč. vybavení) veřejnosti – 
Pouze po dohodě se správcem na tel. 725 444 588 nebo kulturnicentrum@holetin.org! Cena 20 Kč za 
započatou hodinu bez ohledu na počet osob, za podmínky předání sálu a ping-pongového vybavení 
v původním stavu. V případě konání jakékoliv akce v prostorách sálu nebo její přípravy si správce 
vyhrazuje právo odmítnout požadované zapůjčení.

Jedenkrát měsíčně v pondělí ve 13:30 hod. Sousedské pobesedování pro každého, kdo se chce sejít 
a pohovořit se svými spoluobčany. Termíny konání: 14. března, 18. dubna, 16. května, 12. září, 
17. října, 14. listopadu, 12. prosince 2011

Jednorázové akce:
5. (6.) března 2011 14 hod. Kurz Pedigu, cena 200 Kč, s sebou kleštičky štípací, kleštičky kulaté, šídlo 

(není podmínkou); ručník

9. dubna 2011 9–19 hod. Velikonoční jarmark
Chcete-li se zúčastnit Velikonočního jarmarku jako prodejce velikonočního či jarního sortimentu, ozvěte 
se správci Kulturního centra na výše uvedené mail. adrese nebo telefonu. Pokud chcete dostávat 
pravidelné informace o konání akcí v Kulturním centru prostřednictvím e-mailu, napište svoji mailovou 
adresu na kulturnicentrum@holetin.org

15. dubna 2011  17:30 hod. Přednáška Zázraky mezi nebem a zemí, Smysl života – přednáší vědma, 
kartářka, specialistka na automatickou kresbu, paní Lenka Vodvárková z Holetína, vstupné dobrovolné

Bližší informace o akcích konaných v Kulturně-společenském centru („Káčku“) najdete na www.holetin.org
Ing. Lada Horáková, koordinátorka K-SC

● V reakci na události v Evropě ustavila se místní 
Mladá Národní Jednota, jejímž předsedou byl 
zvolen Josef Řezníček.

● Strana Národní Jednoty pořádala v obci „Českou 
koledu“ – sbírku, která vynesla 455 K.

● Pro zlepšení péče o mládež ustavena při zdejší 
škole Místní péče o mládež. Ta provedla v obci 
sbírku, ve které bylo vybráno 250 kg žita, 100 kg 
pšenice, 300 kg brambor, 6 kg mouky a 4 koruny.

● V celém státě byla rozpuštěna strana 
komunistická.

● Národní Jednota se snažila o spojení 
tělovýchovných spolků v jeden, tělocvičná jednota 
Orel podala proti tomuto stížnost, ke sloučení 
nedošlo.

● Dne 14. března došlo k úplnému odtržení 
Slovenska od Čech a Moravy.

● V noci 14. března odjel náš pan prezident do 
Berlína a tam dal náš národ do ochrany Vůdci 
a Říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi. Dne 
15. března obsazeny byly naše české kraje říšskou 
brannou mocí a z našich zemí utvořen autonomní 
Protektorát Čechy a Morava. V jeho čele jest pan 
státní prezident Dr. Emil Hácha.

● V důsledku hrozivě rostoucích neshod mezi Říší 
a republikou polskou došlo ze strany Říše 
k vypovědění paktu o neútočení. Politická situace 
se tak přiostřila, že dne 1. září nařídil Vůdce 
a Říšský kancléř Adolf Hitler válečný postup proti 
Polsku, kterému poskytly neomezenou pomoc 
Anglie a Francie. Tak po 25 letech vznikla nová 
válka ve střední Evropě.

● Dne 17. září vstoupila na území Polska také

sovětská ruská armáda, a tak Polsko zmizelo 
z mapy Evropy, rozděleno mezi Říši a sovětské 
Rusko.

● Slovensko v tomto boji připojilo se válečně k Říši 
a dobylo si zpět ztracená území.

● V nynější válečné době pociťujeme jen účinky 
hospodářské. Byly zavedeny odběrné lístky na 
mýdlo a prací prostředky a na potraviny (krupici, 
kroupy, rýži, jáhly, mouku, chléb, maso, tuky, 
mléko, cukr, vejce, kávu a kávové náhražky). 
Později byly odběrní lístky i na oděv)

● Došlo k velkému nárůstu cen. Nezaměstnanost 
úplně zmizela, kdo nenalezne vhodné zaměstnání 
zde, odjede na práci do Říše, kde je stále 
nedostatek pracovních sil. Platy jsou tam vyšší 
než u nás.

● Počasí v tomto roce bylo rovněž krajně nepříznivé 
a úroda byla špatná.

● Blíže transformační stanice byla postavena velká 
váha na dobytek. Náklad na budovu činil 3 935 K 
a na váhu 3 600 K. Vážným jest pan František 
Bulis, obchodník.

● Zdejší továrna bývalého majitele Vincence Suché-
ho byla prodána Rudolfu Tichému z Hlinska. 
Továrna bude přeměněna na kožešárnu.

● Novým řídícím učitelem byl ustanoven pan Karel 
Plíšek.

● Počet žáků ve třídě se snížil ze 60 na 45. Třídy 
byly rozděleny, jest tudíž šest tříd na zdejší škole.

● Hlavní prázdniny byly prodlouženy do 2. října pro 
rozšíření dětské obrny.

● Dne 23. ledna byl založen oheň ve stodole pana 
Děťáka. Vrata zvenčí byla neznámým pachatelem 
polita petrolejem a zapálena. Poněvadž bylo velmi 
mokro a za vraty nebylo žádné hořlavé látky, oheň 
zanikl sám.

1939



Břízův 
chrámový sbor 
z Kameniček 
společně se  só-
listkou Jolanou 
Slavíkovou 
zazpíval 
křesťanské a 
vánoční písně
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Obrazová vzpomínka na předvánoční akce
Adventní koncert, výstava Betlémů a předvánoční jarmark 
v Kulturně-společenském centru

V druhé polovi-
ně koncertu za-

zněly skladby 
na klasickou 

kytaru 
v podání Ivety 

Novotné

O výstavu 
Betlémů byl 
velký zájem

Byly k vidění 
historické 
i moderní 

exponáty, které 
zapůjčili ve 

většině případů 
holetínští 

občané

Koupěchtivý 
zákazníci si 
mohli na 
předvánočním 
jarmarku vybrat 
z nepřeberného 
množství 
zajímavých 
nabídek

I většina 
obchodníků 

byla se zájmem 
o své zboží 
spokojena

Vybírat bylo 
možné 
z tradičního 
sortimentu 
vánočních 
dekorací 
a výrobků ze 
dřeva

Mezi zajímavé 
kousky patřily 
například tyto 

výrobky z dílny 
uměleckého 

kováře
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č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného 

dne 22. listopadu 2010 
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
a) Schvaluje:
● Jaroslava Halamku a Eduarda Suchého ověřovateli 

zápisu
● Program jednání v souladu s informací zveřejněnou 

na úřední desce
● Rozpočtovou změnu č. 4/2010
● Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

č. PU/0597/S
b) Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou tříčlenné.
c) Volí:
● Předsedou finančního výboru Ing. Helenu 

Kučerovou
● Předsedou kontrolního výboru Eduarda Suchého
● Členy finančního výboru Patrika Vondráčka a Aleše 

Vokála
● Členy kontrolního výboru Vladimíra Zlesáka 

a Aleše Kameníka
d) Stanoví:
● Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 410 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2010.

● Odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 
950 Kč měsíčně a člena výboru ve výši 670 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
1. 12. 2010.

● Odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
6700 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce místostarosty.

● Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

e) Pověřuje:
● Starostu předložením návrhu rozpočtu obce Holetín 

pro rok 2011 (do 3. 12. 2010).
● Starostu zpracováním žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku 
a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce (do 
20. 12. 2010).

● Starostu zpracováním žádosti o grant z rozpočtu 
Pardubic. kraje pro rok 2011 na opravu klubovny 
sportovních oddílů (do 20. 12. 2010).

č. 7/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín 

konaného dne 20. prosince 2010 
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
a) Bere na vědomí:
● Splnění úkolů uvedených v usnesení 

zastupitelstva obce č. 6/2010
● Rozpočtová opatření
● Zprávu o činnosti kontrolního a finančního 

výboru
● Informace z Valné hromady Sdružení obcí 

mikroregionu Hlinecko
b) Schvaluje:
● Aleše Vokála a Patrika Vondráčka ověřovateli 

zápisu
● Program jednání v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce
● Rozpočet obce Holetín na rok 2011 dle 

předloženého návrhu
● Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0 – 0019/2009 na 

zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu

● Čerpání finančních prostředků z fondů 
příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Holetín)
– z fondu reprodukce – částka 29 000 Kč
– z rezervního fondu – částka 26 000 Kč

● Program obnovy obce Holetín na rok 2011
● Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu 

v roce 2011
● Žádost obce o poskytnutí dotace z rozpočtu PK 

na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany JSDH obce na rok 2011(pořízení 
plovoucího a kalového čerpadla)

● Žádost obce o grant z rozpočtu Pardubického 
kraje pro rok 2011 ve výši 100 000 Kč

● Smlouvu o pronájmu bytu v přízemí domu 
č. p. 25 na Dolním Holetíně

● Návrh a jmenování inventarizační komise ve 
složení: Ing. Helena Kučerová – předsedkyně, 
Eduard Suchý a Vladimír Zlesák – členové

c) Vydává:
● Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín (dále 

jen OZV) č. 1/2010 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

● OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
● OZV č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací 

kapacity
● OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze 

vstupného
● OZV č. 5/2010 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
d) Pověřuje:
● Starostu obce prováděním rozpočtových 

opatření bez omezení.
● Starostu obce účastí s právem hlasování na 

všech následujících řádných a mimořádných 
valných hromadách společnosti Vodovody 
a kanalizace Chrudim, a. s.

● Předsedkyni a členy inventarizační komise 
provedením inventarizace majetku obce Holetín 
ke dni 31. 12. 2010 včetně zpracování zápisu 
(do 20. 1. 2011).

Schválený rozpočet obce Holetín pro rok 2011
I. Příjmy v tis. Kč

Daňové příjmy 5 840
Nedaňové příjmy 233
Přijaté dotace 227
Příjmy celkem 6 300

II. Výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje 5 885
Kapitálové výdaje 1 415
Výdaje celkem 7 300

K 31. 12. 2010 měla obec Holetín na účtě zůstatek ve 
výši 3 972 387 Kč. Z těchto finančních prostředků 
mohou být financovaný případné výdaje, které by 
v roce 2011 převyšovaly příjmy.
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Trnky před Vánoci nezahálely
V adventním čase se Holetínské trnky spolu se svými 
přáteli vypravily na výlet do předvánoční Prahy. Mimo 
jiné navštívily výstavu Skleněné Vánoce v Betlémské 
kapli a prošly se po Starém Městě. Přivezly si spoustu 
vánočních dárků a hlavně krásných zážitků.

Trnky byly oficiálním pořadatelem povedeného 
předvánočního jarmarku.
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Eriku 
Šafránkovou

Odkud pocházíš 
a co jsi dělala 
dosud?

Šest let bydlím 
v Holetíně, kam 
jsem se přistěhovala 
z Dachova. Po 
studiu gymnázia 
a cestovního ruchu 
jsem se věnovala 
účetnictví a rodině. 

Čím se zabýváš 
teď?

V posledních letech se moje cesta stočila jiným směrem 
– k celostní – alternativní medicíně. Speciálně se zabývám 
medicínou čínskou, ale jsem otevřená i jiným směrům 
a učením, pokud mohou lidem pomoci. 

Co tě k tomu přivedlo? Změnil se nějak tvůj pohled 
na svět a přístup k životu a k jiným lidem? Co to 
konkrétně tobě dává?

Myslím, že mě to zajímalo vždy, 
jen jsem si na moment odskočila 
k jiným zkušenostem.

Pohled na svět, na život, na lidi si 
utvářím stále, baví mě to, je to 
vlastně cesta za poznáním. 

Na otázku, co konkrétně to dává 
mně, odpovím: pocit, že to má smysl, 
spoustu zkušeností a poznání, 
radost, když je lidem lépe nebo se jim 
něco podaří.

Vím, že jsi nějakou dobu strávila 
v Číně. Jak dlouho, proč, co ti to 
přineslo?

Čína mi dala moc. Byla jsem tam 
loňský květen na studijní stáži. Stáž 
byla součástí studia Tradiční čínské 
medicíny. Chodila jsem tam na 
přednášky na Univerzitu Tradiční 
čínské medicíny v Tianjinu 
a dopoledne jsem trávila stážováním 
v univerzitní nemocnici na oddělení 
neurologie a ortopedie. 

Můžeš nám nějak přiblížit svoji 
práci?

V současné době pracuji v Hlinsku 
a v Miřeticích.

Na konzultace přicházejí lidé 
s různými zdravotními potížemi. Tra-
diční čínská medicína pracuje na těle 
s akupunkturními dráhami a body, 
které ošetřuji léčebnými technikami, 
jako jsou masáže, baňkování, aku-
punktura, akupresura, elektropunk-
tura, moxování  a další. Další důleži-
tou součástí léčby bývá úprava stravy 
a životosprávy – pokud je nutná. Dále 
pracuji s bylinami a dalšími léčivými 
doplňky stravy. 

Čínská medicína pohlíží na 
člověka včetně prostředí, ve kterém 
žije, jako na jeden celek. Ví, že 
orgány v těle se vzájemně ovlivňují, 
a tak problém jedné části těla vždy 
ovlivní i ty ostatní. Proto je třeba dojít 
při léčbě ke kořenům (příčině) 
onemocnění a díky jejich odstranění 
může být vyléčení trvalé – potíže se 
nevracejí. 

Upozorňuji na to, že nemá cenu, 
aby takovou léčbu podstupoval 
člověk, který není schopen přijmout 
zodpovědnost za to, že za svůj 
zdravotní stav si může POUZE on 
sám. V takovém případě jsem 
schopna člověku ulevit, případně 
zmírnit jeho obtíže, pro vyléčení je 
však třeba, aby si každý uvědomil, že 
své zdraví si tvoříme tím, jak se svým 
tělem zacházíme a jak přemýšlíme.



Pamatuji se, že první, co mě zaujalo, byla vůně 
ulice a vůbec i klima odlišné od toho našeho. Velmi 
hustě jsou tam různé restaurace, rychlá občerstvení 
nebo jenom člověk na chodníku připravující nějaký 
druh jídla – většinou na vozíku za kolem. Všechna 
tato jídla jsou čerstvě připravená až ve chvíli, kdy si 
je objednáte. Těžko lze popsat tu směs vůní toho 
všeho. První, co jsem si dala, bylo kung-pao, neboť 
jsem měla alespoň trochu představu, co mi 
donesou. Během pár dní jsem se přestala bát různě 
upravovaných jídel a velmi mě bavilo ochutnávat 
vše možné, s čím jsem se setkala (např. 
i smaženého hada). Jídlo je pro nás v Číně rozhodně

dostupné a 
mnohdy i levnější 
než u nás. Navíc je 
ho všude spousta, 
což myslím souvisí 
s hustotou 
osídlení.
 Ještě podotknu, 
že po čínské stravě 
mi bylo moc dobře 
a myslím, že 
k tomu přispělo 
i to, že jsem celý 
měsíc nejedla 
chleba, housky ani 
nic podobného, 
jenom čerstvě 
připravená jídla 
z masa, zeleniny, 
vajec, rýže, různé 
druhy ovoce, 
mořské plody 
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Když jsem se rozhodla podniknout svoji první 
cestu do Číny, jednak jsem moc nevěděla, co mě 
čeká a jednak jsem ani vědět nechtěla, neboť jsem 
vše chtěla prožít na vlastní kůži a mít s touto zemí 
svoji vlastní zkušenost. 

I cesta letadlem byla moje první. Letěla jsem přes 
Moskvu do Pekingu. Celkový časový posun je 
6 hodin. V Pekingu jsem se ubytovala v hotelu 
a následující dny jsem poznávala čínskou stravu, 
lidi, obchody, památky a vše, co mi přišlo odlišné od 
naší kultury.

Erika Šafránková představuje Čínu

Erika se nechala vyfotografovat před Zakázaným městem

(a výborné kremrole). 
Jídla jsou k dostání na 
ulici už kolem šesté 
ráno. 

Tři týdny jsem 
strávila v Tianjinu, což 
je přístavní město s asi 
11 miliony obyvatel. 
Studovala jsem tam 
a o víkendech jsem 
vyjížděla na různé 
výlety.  Toto město 
a lidé v něm mi velmi 
přirostli k srdci. Tianjin 
je méně poznamenán 
západními vlivy než Peking a málokdo v něm umí 
anglicky. Přesto Vám lidé porozumí, myslím, že 
jednoduše proto, že chtějí. Jsou velmi milí, vnímaví, 
ochotní a mnohdy je s nimi legrace. Vždy, když 
jsem vyrazila ven, zvedla se mi nálada. Často se mi 
stávalo, že na mě někdo zamával, nebo volal „ni 
chao“ – dobrý den, někdy mě dospělí ukazovali 
dětem, protože jsem běloch. (Já to tak dělám 
u svých dětí, když potkáme černocha.)

Letní palác v Pekingu

Vzhledem k tomu, že jsem zde studovala 
Tradiční čínskou medicínu, dotknu se ještě tématu 
zdraví. Jelikož strava je v Číně mnohem pro tělo 
prospěšnější než v České republice, téměř 
nepotkáte člověka otylého, obézního. U těch, které 
jsem potkala (byli asi tři), byla zřejmou příčinou 
obezity nemoc.

 Jinak lze i na ulici spatřit prodej různých 
pomůcek k léčbě – na provádění akupresury, kvaši, 
akupunkturní a reflexní mapy a další, což svědčí 
o tom, že tradiční čínská medicína je hluboce 
zakořeněná i mezi úplně obyčejnými lidmi, kteří si 
díky tomu dovedou v případě onemocnění dobře 
sami sobě nebo mezi sebou pomoci. V lékárně jsem 
pro výrobu léčivých odvarů viděla kozí nohy, 
vypnuté sušené kůže z ještěrek, parůžky 
a samozřejmě velké množství bylin.

V parku a na stadionu za hotelem bylo každé 
ráno po šesté hodině možné spatřit, jak lidé cvičí 
taj-či – od mladých až po důchodce. 

Číně děkuji za mnoho a těším se, až ji znovu 
uvidím.

Erika Šafránková

Velká čínská zeď

Chrám nebes v Pekingu
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Egypt – země, která vás překvapí
Egypt je zemí extrémů. Najdete zde obrovské 

bohatství i nepředstavitelnou chudobu, paláce 
i hliněné chýše, vyprahlou pustou poušť i zelené 
ohromující palmové háje v okolí Nilu. Když letíte do 
Egypta poprvé, budete překvapeni už před 
přistáním. Možná vás na chvíli napadne, jestli to 
pilot nepopletl a omylem nezamířil k Měsíci. Země, 
ke které se blížíte, připomíná totiž měsíční krajinu – 
písek, kameny, hory, vše suché, vyprahlé a jakoby 
bez známek života. Až když se hodně přibližujete 
k letišti, ať už v Káhiře, Hurghadě nebo někde jinde, 
rozeznáte známky lidské činnosti. Život je 
soustředěn skutečně jen na samotný okraj pevniny 
nebo kolem životodárného Nilu.

Mimochodem, také se vám v souvislosti s touto 
řekou vybaví krokodýli? Opět překvapení – žádní 
zde nejsou! Prý sem připlouvali z jihu, ale od té 
doby, co u Asuánu byly postaveny přehrady, dál se 
nedostanou, nepřejdou přes turbíny a od nich je 
chrání sítě. Takhle nám to místní vyprávěli. Pravda 
je, že jsem žádného neviděla, ale ruku do Nilu bych 
za to nedala. Už proto, že je to neskutečně špinavá 
řeka, do které proudí všechny odpady i odpadky 
z okolí.

Jste-li typickými konzumními turisty, nejspíš 
zamíříte do některého ze čtyř nebo 
pětihvězdičkových moderních hotelových komplexů 
na pobřeží Rudého moře. Jedete pouští po nové 
široké silnici, kolem písek, kameny a zase písek, 
sem tam trs trávy a všudypřítomné odpadky 
a najednou před vámi hotel se zelenou zahradou na 
několika hektarech. Pohádkové stavby, dokonalé 
trávníky, vzrostlé palmy a bazény, že je 
nepřeplavete ani za celé dopoledne. Nechápete, jak 
tohle mohli na písku postavit a kde třeba berou 
sladkou vodu na provoz takového monstra. Odsolují 
mořskou? Prý i to.

Vejdete do hotelu a napadne vás, dát si v lobby 
baru kávu. Asi dvacetiletý mladík vám ji s úsměvem 
podává a ještě vám do pěny udělá čokoládou 
srdíčko. Navečer si tu dáte koktejl a nad ránem při 
návratu z diskotéky sklenku něčeho tvrdšího a stále 
vás obsluhuje tentýž mladík. Druhý den zase, třetí 
a čtvrtý taky. A stále se usmívá. Nechápete, jak to 
dělá a kdy spí. A kolik asi bere? My bychom za to 
asi ani nevstali z postele.

Že je v těchto zemích chudo, víme všichni. Jsme 
na to připraveni a nic nás nemůže překvapit. Omyl. 
Co jsem viděla cestou na jih země mně naprosto 
vyrazilo dech. Ani jsem se nezmohla na 
fotografování. Chýše u kanálů kolem Nilu s dekami 
místo střechy, oslíci s cukrovou třtinou, děti hrající 
si na hnoji, kousek vedle chcíplá kráva v kanále 
a hned vedle její ještě živé na kost vyhublé družky, 
to mi nedělalo moc dobře na žaludek. Uvědomuji si, 
že jsem zdaleka neviděla to nejhorší. Ale tady na 
venkově lidi aspoň pracují na svých políčkách. 
Tedy, pracují většinou ženy. To ve městech 
a městečkách, kde místní neživí turistický ruch, 
moc pracantů neuvidíte. Spousta mladých odešla za 
obživou do turistických center a ti, co zůstali? Ženy 
obvykle nepotkáte a když, tak jdou z nákupu 
(zahalené od hlavy k patě) nebo jsou s dětmi. Zato 
mužů potkáte dost. Postávají v hloučcích na 
chodnících a klábosí se sousedy nebo častěji sedí 
před domy a kouří vodní dýmku. Dopoledne, 
odpoledne, večer, … Myslím, že kromě modlení 
a spaní stále. Polorozpadlé baráky mají po okna 
zasypané odpadky, ale oni kouří šíšu. Klídek 
a pohoda. Skoro vás napadne, jestli jim někdo 
neporadil: „Hlavně, chlapče, nepracuj!“

A taková je to bohatá země. Přírodní krásy, 
historie, nerostné bohatství, ... Například litr 
benzínu tady vyjde v přepočtu na něco málo přes tři 
koruny. To se to jezdí. No, ono to zas taková paráda 
není. Když opomineme Audi a Mercedesy těch 
nejbohatších, po ulicích potkáváte vozy spíše 
historické hodnoty. Na technickém stavu se tu 
příliš nebazíruje. Jezdí to? Jezdí, tak co.

Vydáte-li se taxíkem z hotelu do města, tak jako 
my, možná nebudete úplně chápat, proč v autě, 
které má vpředu tři sedadla musí sedět jenom řidič 
a jeden spolujezdec, kdežto na zadních šest sedadel 
se může naskládat osm i více lidí. To už je jedno. 
Taxikář pak s vámi v Renoltu ze 70. let uhání 
120 km/h, v protisměru, telefonuje a kouří. To pak 
máte i strach. A věděli jste, že tam v noci auta 
nemusí svítit? Stačí občas probliknout.

Tak vidíte, je to země, kde z údivu téměř 
nevycházíte a to jsme se ani nedostali 
k čarokrásnému Rudému moři nebo k samotným 
divům světa. Tak někdy příště.

(kuč)
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Sbor dobrovolných hasičů v roce 2010
Hasiči se jako každoročně sešli v prosinci na své 

valné hromadě, kde hodnotili uplynulý rok. Sbor 
opět nezahálel. Jeho hlavním úkolem je starat se 
o techniku, aby byla kdykoliv připravena k zásahu. 
Právě proto v únoru byla provedena generální 
oprava stříkačky a vlastními silami proběhlo její 
nastříkání. Rovněž proběhla montáž majáku na 
hasičský zásahový vůz. Naštěstí jsme ani v loňském 
roce nemuseli vyjíždět k žádnému požáru v naší 
obci ani okolí.

 

Originální cenu do tomboly věnoval pan Zdeněk Kyncl

Renovovaná stříkačka na okrskové soutěži v Holetíně Cvičte s námi zumbu
Zumba je sportovní aktivita, spočívající 

v kombinaci posilovacích cviků a tanečních kroků 
za doprovodu latinsko-americké hudby. Využívá 
taneční prvky salsy, reggaetonu, merengue 
a cumbie (v pokročilejších hodinách se zapojí další 
prvky, např. břišních tanců či tanga).  To celé se 
zakomponuje do sestavy a v kratších či delších 
intervalech opakuje, navíc za doprovodu živé 
a rytmické latinskoamerické hudby. Zumba je 
založena na principu přerušovaného kardio 
tréninku, kde se střídá svižná část s pomalou 
a v této kombinaci dochází ke spalování tuků 
a efektivnímu formování celého těla.

Jedna lekce zumby většinou trvá hodinu. Na 
začátku je potřeba tělo rozehřát a rozcvičit, proto 
instruktor/ka volí pomalejší hudbu i sestavu. 
Postupem času se tempo zrychluje, kroky jsou 
náročnější a zhruba v půlce hodiny je hudba 
i sestava nejrychlejší. Úspěchem zumby je totiž 
střídání pomalejšího a rychlejšího tempa, díky 
čemuž se do cvičení správně zapojí všechny svaly 
i partie a dochází k řádnému spalování tuků.

 To vše probíhá velmi zábavnou formou a celá 
lekce vám uteče, ani nevíte jak. Po hodině sice 
propotíte 
všechno 
oblečení, 
ale i přes 
velké vy-
čerpání 
stejně bu-
dete mít 
úsměv na 
tváři a 
budete se 
těšit na 
další lekci.

Technika neslouží jenom k ostrým zásahům, ale 
i k soutěžím, v kterých jsme byli v roce 2010 velmi 
aktivní a také úspěšní. V červnu se konala vydařená 
okrsková soutěž v areálu holetínského koupaliště. 
Odtud jedno z našich družstev postoupilo na 
okresní soutěž v Otradově. Kromě soutěží se naši 
členové účastnili i různých cvičení. Na tyto akce se 
mladí hasiči připravovali velice zodpovědně. Sami si 
zhotovili kladinu a bariéru a pilně trénovali.

 Zajímavá byla také naše spolupráce s místní 
školou na projektu na zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Podíleli jsme se na přípravě 
a montáži desek s bezpečnostní tématikou 
v blízkosti hlavní silnice.

Členové našeho sboru se také podíleli na pietním 
aktu k 68. výročí vyhlazení obce Ležáky. Na podzim 
se konalo pravidelné cvičení na dálkovou přepravu 
vody za účasti sborů okrsku Holetín. Letos jsme 
trénovali na Vyhnánově.

Spolupráce hasičů a dětí ke zvýšení bezpečnosti u školy

Tak jako každoročně, se i na počátku roku 2011 
pořádal tradiční Hasičský bál. Letos to bylo 
5. února. K tanci hrála skupina MAT 4. Účast byla 
opravdu veliká a všichni se skvěle bavili.

 

Již nyní se začínáme připravovat na největší akci 
letošního roku, kterou by měly být oslavy 
120. výročí založení našeho hasičského sboru. 
Termín je naplánován na červenec a všichni budete 
včas srdečně zváni.

Eduard Suchý, velitel

V únoru se zumba cvičila i u nás v Holetíně.
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Jarní mistrovská sezóna 2011 začne našim 
mužstvům 26. března (dospělí a dorost). Mladší 
žáky to čeká v druhé polovině dubna.

Tradičně v hlinecké hale zahájili společnou 
zimní přípravu dospělí a dorostenci. Mladší žáci 
a dorostenci nás v lednu a únoru důstojně 
reprezentovali na halových turnajích ve 
Slatiňanech.

Pro naše věrné fanoušky připravuje 
fotbalový výbor autobusový zájezd na 
mistrovské utkání dospělých do Načešic 
v sobotu 16. dubna.

Připomínáme, že muži (III. třída) jsou po 
podzimní části na 1. místě (3 body před 
Vítanovem), dorost na 8. místě a žáci na 6. 
místě.

Na jarní boje o mistrovské body doma i na 
hřištích soupeřů zvu všechny příznivce fotbalu, 
ale i ostatní.

 Sportu zdar a holetínskému fotbalu zvlášť!
Jiří Bartizal, sekretář klubu

Rozpis zápasů muži
SO 26.3. 15:00 Holetín – Dřenice
NE 3.4. 16:30 Rosice – Holetín
SO 9.4. 16:30 Holetín – Zaječice
SO 16.4. 17:00 Načešice B – Holetín
SO 23.4. 17:00 Holetín – Křižanovice
SO 30.4. 17:00 Holetín – Slatiňany B
SO 7.5. 17:00 Orel – Holetín
SO 14.5. 17:00 Holetín – Prosetín B
SO 21.5. 17:00 Bořice – Holetín
SO 28.5. 17:00 Holetín – Trhová Kamenice
SO 4.6. 17:00 Míčov – Holetín
SO 11.6. 17:00 Holetín – Vítanov
SO 18.6. 17:00 Miřetice B – Holetín

Rozpis zápasů dorost
SO 26.3. 12:00 Prosetín – Holetín
SO 2.4. 10:00 Holetín – Rosice
NE 10.4. 10:00 Vortová – Holetín
SO 16.4. 10:00 Holetín – Heřmanův Městec
SO 23.4. 14:00 Junior 2007 – Holetín
SO 30.4. 10:00 Bojanov – Holetín
SO 7.5. 10:00 Holetín – Dřenice
NE 15.5. 10:30 Hrochův Týnec – Holetín
SO 21.5. 10:00 Holetín – Tuněchody
SO 28.5. 14:00 Zaječice – Holetín
SO 4.6. 10:00 Holetín – Vítanov
NE 12.6. 10:00 Rváčov – Holetín
SO 18.6. 10:00 Holetín – Ronov n. D.

Rozpis zápasů mladší žáci
NE 17.4. 10:00 Rosice – Holetín
NE 24.4. 10:00 Holetín – Horní Bradlo
NE 1.5. 10:00 Prosetín – Holetín
NE 8.5. 10:00 Nasavrky – Holetín

hřiště Ctětín
NE 15.5. 10:00 Holetín – Luže
SO 21.5. 10:00 Vítanov – Holetín
SO 4.6. 10:00 Ronov n. D. – Holetín
NE 12.6. 10:00 Holetín – Dřenice

Michal Novotný
Věk: 14 let
Škola: ZŠ 

Smetanova
Mužstvo, za které 

hraje a pozice 
v něm: HC 
Hlinsko, mužstvo 
dorostu – brankář

Od kdy hraje hokej: 
od 5 let

Oblíbený tým 
a hráč: HC Eaton 
Pardubice, 
brankář Martin 
Růžička

Proč hraje hokej: 
baví ho

Další záliby: fotbal, 
počítačové hry

Mladí holetínští hokejisté

Vojtěch 
Vondráček
Věk: 16 let
Škola: Střední 

průmyslová škola 
strojní Chrudim

Mužstvo, za které 
hraje a pozice 
v něm: HC 
Hlinsko, mužstvo 
dorostu a někdy i 
juniorů – obránce

Od kdy hraje hokej: 
od 6 let

Oblíbený tým 
a hráč: HC Eaton 
Pardubice, 
Jaromír Jágr

Proč hraje hokej: 
baví ho to

Další záliby: fotbal 
a jiné sporty

Martin Zdražil
Věk: 15 let
Škola: ZŠ Ležáků
Mužstvo, za které 

hraje a pozice 
v něm: HC 
Hlinsko, 
mužstvo dorostu 
a někdy juniorů 
– střední 
útočník

Od kdy hraje 
hokej: od 5 let

Oblíbený tým 
a hráč: HC 
Slávia Praha, 
Aleš Hemský

Proč hraje hokej: 
aby se nenudil

Další záliby: 
fotbal, rybaření
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Jiří Hamák
Věk: 9 let
Škola: ZŠ Holetín
Mužstvo, za které hraje a pozice v něm: HC 

Hlinsko, mužstvo 4. tříd, někdy i mužstvo 
mladších žáků – střední útočník

Od kdy hraje hokej: od 4 let
Oblíbený tým a hráč: HC Bílí tygři Liberec, Petr 

Nedvěd
Proč hraje hokej: ke hře ho přivedl taťka, který 

také trénuje, hokej je nejkolektivnější 
a nejrychlejší hra a hlavně ho baví

Další záliby: fotbal, počítačové hry, kolo

David Pánek
Věk: 15 let
Škola: maturitní 

obor truhlář
Mužstvo, za které 

hraje a pozice 
v něm: HC 
Hlinsko, mužstvo 
dorostu – levé 
křídlo

Od kdy hraje hokej: 
od 6 let

Oblíbený tým 
a hráč: HC Eaton 
Pardubice, Milan 
Minařík

Proč hraje hokej: 
kvůli zábavě, aby 
měl co dělat

Další záliby: 
spánek, fotbal, 
nohejbal

Michal Havel
Věk: 19 let
Škola: Gymnázium 

Hlinsko
Mužstvo, za které 

hraje a pozice 
v něm: HC 
Hlinsko, mužstvo 
muži A a mužstvo 
dorostu – útočící 
křídlo

Od kdy hraje hokej: 
od 3 let

Oblíbený tým 
a hráč: nemá

Proč hraje hokej: je 
to dobrý sport, je 
rád v kolektivu, 
má rád soutěživost 
a hlavně výhry

Další záliby: tenis 
a sport celkově

Martin Kučera
Věk: 17 let
Škola: Střední 

průmyslová škola 
stavební Havlíčkův 
Brod

Mužstvo, za které 
hraje a pozice 
v něm: HC Hlinsko, 
mužstvo dorostu 
a někdy juniorů – 
obránce

Od kdy hraje hokej: 
od 6 let

Oblíbený tým a hráč: 
HC Eaton Pardubice, 
Petr Čáslava

Proč hraje hokej: baví 
ho to

Další záliby: Fotbal 
a všechny zimní 
sporty

Michal Suchý
Věk: 20 let
Škola: vyučen 

elektrikářem 
v Pardubicích

Mužstvo, za 
které hraje 
a pozice v něm: 
HC Hlinsko, 
mužstvo 
juniorů – 
útočník i 
obránce, jak se 
trenérovi hodí

Od kdy hraje 
hokej: od 6 let

Oblíbený tým a 
hráč: Petr 
Průcha

Proč hraje hokej: baví ho to
Další záliby: fotbal, rybaření, holky, hospoda

CVIČENÍ JÓGY
● každé úterý od 18 hodin

● Věra Pochobradská

● s sebou karimatku, deku, šátek

● 30 Kč za hodinu

Kulturně-společenské 
centrum Holetín
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Těstovinový salát podle Helči
Ingredience: 500 g kvalitních těstovin, které se 
nerozvaří, 300–500 g kuřecího masa z prsou nebo 
vykostěných stehen, 2–3 rajčata, 2–3 zelené 
papriky, plechovka sterilované kukuřice (doporučuji 
Bonduelle), 1 pórek (nemusí být), 200 g majonézy, 
kelímek bílého jogurtu, sůl, pepř, grilovací koření, 
troška oleje
Postup: Uvaříme těstoviny a vychladíme je. Občas 
promícháme, aby se neslepily. Maso nakrájíme na 
plátky, naklepeme, nasolíme a okořeníme grilovacím 
kořením, opečeme na oleji. Po vychladnutí 
nakrájíme na proužky. Rajčata a papriky nakrájíme 
na kostičky. Pórek na tenká kolečka. Smícháme 
vychladlé těstoviny, maso, zeleninu a kukuřici, 
přimícháme majonézu a jogurt. Podle chuti 
přisolíme a opepříme. Podáváme chlazené.

Kupon na slevu 30%
na první sezení
vyšetření z pohledu 
celostní medicíny, 

diagnostika dle principů 
Tradiční čínské medicíny, 

navržení terapie 
a vysvětlení pacientovi, jak 

lze jeho stav léčit

Pro uplatnění kuponu je třeba se 
objednat do 31. března 2011 na 

tel. 777 938 555. Slevu lze 
uplatnit i na dárkové poukazy na 

první sezení zakoupené v této 
době.

Více info na 
www.celostnilecba.ic.cz

Erika Šafránková

Pohyb 
obyvatelstva
V roce 2010 se počet 
obyvatel mírně snížil. Na 
začátku roku jsme měli 
747 obyvatel s trvalým 
pobytem a 19 dlouhodobě 
žijících cizinců. Narodilo se 
nám 6 občánků, ale 11 lidí 
zemřelo. Odstěhovalo se 
20 občanů a 22 jich k nám 
přišlo. Počet cizinců se 
snížil o 1 osobu.
K 31. 12. 2010 měl Holetín 
744 trvale bydlících občanů 
a dále je v evidenci 18 
cizích státních příslušníků, 
kteří zde žijí dlouhodobě.

Poplatky
● Odpady ve 
výši 500 Kč 
na osobu se 
platí do 
31. 5. 2011

● Psi do 
31. 3. 2011

Tříkrálová sbírka

Na cestu po Holetíně se letos vydalo sedm skupinek koledníků.

Králové celkem vykoledovali 17 094 Kč.
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