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Číslo 4/2012 prosinec 2012
Vůně Vánoc
Když byl náš starší syn hodně malý, měl jednu velmi oblíbenou knížku. Byla v  ní říkadla, která měla dětem přiblížit různá povolání. Vzpomínám si, že řidič se v ní představoval takto:

Vezu, vezu mandarinkypro děti i pro maminky.Vezu bedny ovoce,brzy budou Vánoce!
Knížka vyšla někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Tehdy to bylonaprosto jasné. Mandarinky (a další dovezené ovoce) v obchodech = Vánoce a Vánoce =mandarinky. Mnoho našich čtenářů v té době ještě nebylo na světě, nebo byli velmi malí.Řada lidí už na to asi zapomněla. Mně se ale někde v mozku utvořil pevný spoj a jakmileucítím vůni mandarinek, okamžitě se mi vybaví Vánoce. A může být klidně červenec.Je mnoho jiných výrazných vůní, které k vánočním svátkům neodmyslitelně patří napadá mě purpura, františky, vanilkové rohlíčky, jehličí, smažený kapr, čerstvěuklizený byt a vyprané záclony, … Mandarinky jsou ale mandarinky. Alespoň pro mě.Přeji našim čtenářům, aby si letošní Vánoce užili všemi smysly. Tyto svátky jsou pro tojako stvořené.A kdybyste v tom adventním rozpoložení našli přece jenom chvilku času, vezměte doruky Holetínský zpravodaj. Mimo jiné si budete moci připomenout, co se v  obci dělov  uplynulých třech měsících. Byli jste například lovit pstruhy? Že ne? Škoda. Velmivydařená akce! Ulovila jsem tam pro vás báječné recepty na přípravu této ryby. Najdeteje na poslední stránce. Byly ale i další události – Den otevřených dveří ve škole, Trnkyopět „výletovaly“, menší část z nás šla k  volbám, někdo chodil na fotbaly, někteřínavštívili vánoční jarmark. Všechno máme zdokumentované! Připravené jsou alei novinky. Věřím, že pro každého něco.Všem holetínským občanům přeji do nadcházejícího roku hodně zdraví a úspěchů ataké to, aby se v  naší obci stále něco zajímavého dělo. Ať máme o  čem psát. To přejizase sobě! Helena Kučerová

Přeji mnoho úspěchů
Vážení spoluobčané,kalendářní rok nám pomalu končí a přichází období Vánoc, kdy častěji než jindy vyjadřujeme svůj vztah ke svým blízkým, přátelům a známým.Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme v tomto období zažili,vykonali nebo nestihli udělat. I  samotná obec během roku 2012 překonávala mnohépřekážky, ale těšila se i  z  dokončených děl a projektů zpracovaných pro zlepšení azkvalitnění života občanů, vašeho života v obci. Navzdory hektické době, ve které žijeme, věřím, že se nám společnými silami daří úroveň kvality života v naší obci zvyšovat.Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispělik  rozvoji naší obce, obohacení jejího kulturního i  duchovního života. Poděkování zaceloroční práci patří bezesporu všem sdružením a spolkům působícím v naší obci a zapříkladnou spolupráci bych rád poděkoval zastupitelům a také pracovníkům obecníhoúřadu.Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a veselé prožití vánočních svátků a do novéhoroku Vám všem ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i vašim rodinámhodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Jan Břeň, starosta obce Holetín

ČTĚTE
• Škola jedena plnýplyn
• Chcete takyčernouška?
• Denotevřenýchdveří
• Volby dosenátu
• Volby dokrajskéhozastupitelstva
• Co víteo SenátuČR?
• Usnesení
• Akce v KSC
• Fotbal
• Lov pstruha
• Hasiči jsousoutěživí
• Trnky nacestách
• Vzpomínkana holetínské kino
• Nové jízdnířády
• Péče o pleťv zimě
• Vánočníjarmark
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Podzim ve škole
Sotva jsme 3. září nastoupili do školy a už mámev  těchto dnech čtvrtinu letošního školního roku zasebou. Při práci ten čas utíká opravdu rychle...
130. výročí otevření školní budovy

17. září 2012 uplynulo neuvěřitelných 130 let odotevření novostavby školy v Holetíně. Tuto vzácnouchvíli jsme si připomněli Dnem otevřených dveří –návštěvníci školy měli možnost prohlédnout siprostory školy, školní matriku založenou roku1917, školní kroniky, promítání historických pohlednic, prezentaci fotografií budování a opravz  nedávné doby. Nechybělo ani občerstvení. Největší zájem byl asi o  školní matriku, ve které sekaždý z  minulých absolventů mohl najít. Ve školejsme prožili příjemné odpoledne prostoupené vzpomínkami na krásné chvíle prožité ve zdech zdejší

školy. Děkujeme za pomoc při uspořádání panuVenzarovi (pamětní list) a panu Zemanovi (historické pohlednice). Na závěr zbývá jen podotknout,že škola se svého jubilea dožila ve skvělé kondici,protože její zázemí a vybavení je v  současnosti namimořádně vysoké úrovni.
Kroužek angličtiny
K tradiční nabídce mimoškolní činnosti, kterou dětem nabízíme – kroužkům hry na zobcovou flétnu,ekologickému kroužku a modelářskému kroužku,přibyl letos ještě jeden, ze kterého máme mimořádnou radost. Je to kroužek anglického jazyka proděti z  1. a 2. ročníku. Výuka cizího jazyka je povinná od 3. ročníku, ovšem podle uznávaných názorů je pro zahájení „výuky“ další řeči mnohemvhodnější začít o dva tři roky dříve. A to tak přirozeně, jako se děti učí jazyk mateřský – formou poslouchání, opakování, napodobování říkanek,písniček, slov, krátkých vět. Jazykového kroužkuse ujala osoba nadmíru povolaná – paní DagmarNetolická z jazykové školy LEGADA.
Beseda o adopci na dálku
Učitelky mateřské školy na jaře zorganizovaly anketu ohledně podpory vzdělávání černošského dítěte.Protože ohlas ze strany rodičů byl dosti vysoký,mohli jsme podporu přislíbit. Koordinátorem pomoci v  České republice je společnost ACET ČR o.s. agarantem za nás paní učitelka Martina Tichá.28. listopadu se ve škole uskuteční beseda s ředitelem této charitativní organizace panem Mgr.  Františkem Krampotou, na které se dozvíme jistě řadupodrobností o této prospěšné činnosti.Mgr. Martin Bureš

Náš nový kamarád SSerujaMukasa
Koncem minulého školníhoroku jsme  s  dětmi z  mateřské školy v  rámci poznáváníjiných světadílů vycestovaliaž do Afriky. Na mapě jsmesi prohlédli, jak vlastně Afrika vypadá, pomocí encyklopedií a atlasů jsme hledalinejznámější státy, zvířátka,ovoce a jiné zajímavosti, které jsou v  Africe k  nalezení.Nejen pomocí atlasu, alei díky známé písničce „Na tisíce mil“ už víme, že Afrikou protéká řeka Nil, kde bydlí třeba krokodýl.Nebo kde bychom našli našeho nového kamarádaMukasa Sseruju ze státu Uganda, kterého bychomVám rádi představili. Určitě už mnozí z vás o adopci dětí na dálku slyšeli. Musíme říci, že jsme o tomjiž delší dobu uvažovali a při poznávání Afriky, kdyjsme shlédli i několik videí o životě v afrických státech, jsme se rozhodli oslovit sdružení ACET ČR,o.s, které se zabývá problematikou v některých zemích Afriky, v  nichž žijí děti v  nuzných životních

poměrech pod hranicí chudoby navíc zasaženy virem HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Pokud jimvlivem této nákazy rodiče zemřou, starají se o  něvzdálení příbuzní nebo dokonce i  děti samotné.Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tytoděti nedostupná.Stali jsme se tedy „Adoptivním rodičem –sponzorem“ chlapečka SSeruji Mukasa, narozeného14.  9.  2007, pocházejícího ze státu Uganda. SSeruja žije v rodině, která má 10 dětí a 4 dospělé členy rodiny. Otec je nezvěstný, matka žije, ale opatrovníkem je jeho babička.Společně  s  rodiči dětí jak z mateřské školy, taki ze základní školy ho v jeho vzdělání podporujemefinančním darem 4  850  Kč/rok. Z  této částky jehrazeno povinné školné, povinná školní uniforma,školní pomůcky, školní strava a základní zdravotnípéče. Věříme, že je to přínosem pro nás všechny,když společnými silami pomůžeme dítěti, které musí vyrůstat v tak těžkých podmínkách, a umožnímemu mít normální dětská přání. Odměnou je určitěpro nás všechny pocit, že jsme změnili něčí život,nebo jsme se o to alespoň pokusili.Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům,kteří se  s  námi na tom podílejí a přispívají i  minimální částkou. Martina Tichá a Jitka Jetmarová
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Jako bývalá žačka zdejší školičky jsem si nenechalaujít příležitost prohlédnout si její prostory při Dniotevřených dveří, který se konal 17. září. Do zdejšíškoly zajdu celkem často. Obvykle se jdu podívatna zahájení školního roku, pravidelně školunavštěvuji v  rámci kontrol finančního výboru, aletohle bylo úplně něco jiného. Slavnostní atmosféra,promítání historických fotografií, prohlížení kronika dychtivé listování ve školní matrice.

Ve třídách postávali starší i mladší absolventi.V  hloučcích diskutovali a vzpomínali. Častos  sebou vzali i své rodinné příslušníky, kterým semohli pochlubit místem, kde se naučili číst a psát.A chlubit se je opravdu čím. Škola je velmiútulně a moderně vybavena a budova pečlivěudržovaná. O nových oknech a dveřích, které tatobudova dostala vlastně ke svým 130. narozeninám,jsme zde už psali.Pokud vaše dítě navštěvuje holetínskou školu,nebo se jejím žákem brzy stane, věřte, že zde je prožáky připraven veškerý komfort.

Dva návštěvníky jsem si dovolila zastavit apoložit jim pár krátkých otázek:
Prvním z  nich byl pan František Janoušek,který přišel v doprovodu své manželky.

Co vás vedlo k  tomu, že jste se přišel po letechdo školy podívat?FJ: Protože mám na vzpomínání ten správnývěk. Jel jsem se podívat na místa, kde jsem byl navojně a zašel jsem se tedy podívat i na školu.

A jak se vám současná škola líbí?FJ: Je to tady pěkné, je to zmodernizované.Když jste školu navštěvoval, byly tady také dvětřídy?FJ: To tady byly tři třídy. Další byla tam, co jeteď tělocvična. Tam jsem chodil do druhé třídy.Pamatujete si, jakého jste měli pana ředitele?FJ: Roučku. A to, co mě on naučil, bylo vlastněpodstatné.
O pár vět jsem poprosila také Martu Valešovou,která přišla se svými dvěma bratry. Všichni byližáky této školy.

Proč jste se přišla do školy podívat?MV: Mám ráda historii a ráda se vracím dodětství a ráda pozoruji lidi, jak se změnili.A jak se vám líbí škola?MV: Moc pěkné. Nepoznávám to tady. Já jsemtady byla před deseti lety a to tu ještě takhle krásněnevypadalo. Je to k  nepoznání, samá technika,čisté, krásně vymalované.

Základní škola Holetín otevřela své dveře návštěvníkům

Ekologický kroužek ZŠ
My, ekologický kroužek, probíráme všechny věcio přírodě a provádíme různé pokusy. Teď máme zelený ostrov. Zkusili jsme výbuch sopky a namalovali jsme si plastickou sopku z tuše a sádry. Sopečný výbuch byl úžasný. Postup byl lehký: skleniciod kafe nebo rajčat, trochu vody, 2–3 pytlíčky sody, 1 potravinářskou barvu jakékoliv barvy, 1–2 lžice jaru, 1/2 hrnku octa. Zahrabejte sklenici od kafenebo rajčat do písku a nalijte vodu, jar, potravinářskou barvu i sodu. Nakonec přidáte ocet a výbuchje tu. Bylo to nečekané! Potom stačilo nalít dalšíocet a výbuch byl zopakován.Barbora, Ema, Kristýna, Claudie, Nikola, Blankaa Anna
Medové dny v Hlinsku
Když jsme vstoupili do MFC v Hlinsku, ucítili jsmevůni medu. Mohli jsme si vyrobit svíčku a ozdobit siperníčky. Také tam byl skleněný úl a v něm bylo5000 včel. Ochutnávali jsme různé druhy medu.Zjistili jsme nové informace. Slyšeli jsme písničky abásničky. Příští rok jste všichni zváni.Nicolette Kliková
Medové dny 2012
S ekologickým kroužkem jsme vyrazili autobusemna medové dny. Tato akce se konala 16.–18.  11.v MFC Hlinsko. Byly tam živé včelky, ale nemyslete,že byly puštěné, měli je v malém úlu. Víte kolik jichtam bylo? 5000 a z toho tam byla jedna královna.Čtyři holky si řekly, že jestli tu královnu nenajdou,tak že se od tamtud nehnou. Mohli jsme si vyrobitmedové svíčky. Byly tam úžasné ochutnávky medu– MŇAM TO BYLA DOBROTA! Zhlédli jsme krásnévideo o včelkách. No, abychom to shrnuli, nakonecjsme tu královnu přece jen našli. Kristýna Plachá
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č. 5/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetínkonaného dne 24. září 2012

Zastupitelstvo obce Holetín poprojednání:
Bere na vědomí:• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumáníhospodaření obce Holetín za rok 2012• Zprávy ze zasedání kontrolního afinančního výboru• Informace o dokončených apřipravovaných akcích• Žádost občanů Dolního Holetína naopravu místní komunikace (p. p.č.1576/6)• Aktuální informace ohledně žádostio dotaci na projekt „Snížení energetickénáročnosti ZŠ a MŠ Holetín“• Připomínky rodičů, vyplývajícíz dotazníkového šetření uspořádanéhozákladní školou
Schvaluje:• Aleše Kameníka a Eduarda Suchéhoověřovateli zápisu• Program jednání v souladu s informacízveřejněnou na úřední desce• Rozpočtovou změnu č. 3/2012, dlepředloženého návrhu• Zastavení administrace akce „Sníženíenergetické náročnosti ZŠ a MŠ Holetín“• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvěo provedení díla (Snížení energetickénáročnosti ZŠ a MŠ Holetín) mezi obcíHoletín a firmou SONET Building s.r.o. zedne 24. 2. 2012, dle předloženého návrhu• Uzavření smlouvy o dílo (Oprava obkladůkoupelny v bytě v hasičské zbrojnici) meziobcí Holetín a firmou RENOS s.r.o.• Uzavření smlouvy o dílo na zhotoveníprojektu stavby (Objekt novéhozastřešeného parketu ve Sportovnímareálu Holetín) mezi obcí Holetín aIng. Jiřím Svobodou, REAL servis, dlepředloženého návrhu• Podání Žádosti o poskytnutí dotacez rozpočtových prostředků Pardubickéhokraje v rámci Programu obnovy venkovav roce 2013 na opravu místníkomunikace ve výši 200 tis. Kč
Pověřuje:• Starostu Jana Břeně jednáním se SFŽPohledně ukončení administrace akce„Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠHoletín“ (Termín: neprodleně)• Starostu Jana Břeně ukončenímspolupráce s Energy Benefit Centre a.s.(Termín: neprodleně)

Zprávy z Kulturněspolečenského centra
2. výročí otevření Kulturněspolečenského centra bylo tentokrát laděno historickonostalgicky. V  období 4.–15.  zářídenně a mimořádně také při příležitosti 130. výročí otevření místní ZŠ v sobotu 15. 9. mohli návštěvníci shlédnoutvýstavu, která byla tematicky rozdělena na dvě části.V  první části probíhala  výstava replik historických oponvčetně originálu holetínské opony, druhou část tvořila výstava historických scenérií panenek v  háčkovaných šatech.Výstava Malované opony ve formě 14 ks plakátů formátu A1 je majetkem Muzea českého amatérského divadlav  Miletíně a byla zapůjčena o.p.s. Z  babiččina kapsářespolu s publikací, v níž jsou shromážděny fotografie oponamatérského divadla z celé ČR. Originální holetínská opona o velikosti 500×250 cm byla zapůjčena od soukroméhomajitele z Holetína. Její stáří je přibližně 100 let a vystavena byla ve své původní podobě. Výstava sklidila nemalýúspěch, malované historické opony jsou našim krásnýmnárodním dědictvím! 

Výstava scenérií panenek v  historických šatech, kteréjste v  Holetíně mohli vidět, je pouhým zlomkem majetkuautorek těchto krásných děl, a to paní Simony Mecerodovéa Kateřiny Citové z Opavska. K vidění byly scenérie: Loupežníci v  období baroka; Wolfgang Amadeus Mozart sesvojí sestrou při koncertním turné Evropou (rokoko);Peklo; Vánoce v empíru (1799); Lázeňská cukrárna Luhačovice v  období secese a výjev z  díla Babičky od BoženyNěmcové. Součástí byla také prodejní výstava panenekv  háčkovaných šatech. Návštěvníci obdivovali propracovanost a úžasné detaily vystavených scenérií a slovachvály a obdivu byly zaznamenány také do knihy návštěvvýstavy. Výstavu po dobu jejího otevření navštívilo zhruba 200návštěvníků od nejmenších po ty dříve narozené. Přivítalijsme také děti z  jedné MŠ (Holetín) a tří základních škol(Holetín, Raná, Žďárec u  Skutče). Starší žáci poslednějmenované základní školy neváhali a do kulturního centraHoletín přijeli na kolech. Skloubili tedy příjemné  s  užitečným a kromě kulturního zážitku zvýšili i svoji fyzičku. 
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Touto formou děkujeme všem vlastníkům za zapůjčení součástí výstav!Ve dnech 6.–9.10.2012 byla již tradičně uspořádána Burza oblečení (dětského, dámského i pánského),hraček, sportovních aj. potřeb na sezónu podzim – zima. Ke koupi „z  druhé ruky“ bylo opravdu hodnězboží, takže bylo z čeho vybírat.

V neděli 28. 10. se konal v kulturním centru Kurzpapírového pedigu. Papírový pedig je způsob pleteníkošíků, dóz aj. nádob z  papírových ruliček, které poúpravě mají estetický vzhled proutí. Kurz měl u  zúčastněných velký úspěch. S  jeho lektorkou, paníM.  Vagenknechtovou budeme mít možnost se setkatpříští rok, kdy je předběžně na jaro plánován kurzpletení ošatek z kukuřičného šustí.Od 15. 10. 2012 probíhá každé pondělí od 18 hod.

ZUMBA s  lektorkou Pavlou Šally. S prosincovou přestávkou bude Zumba podle aktuálních informací probíhat i začátkem roku 2013, a to od 28. 1. Na cvičeníjsou ještě volná místa, pro informace volejte725444588. Cena je 60 Kč za 1 hodinu cvičení.Ve stejný čas probíhá v  druhé části kulturníhocentra Jóga pod vedením Věry Pochobradské (s seboukarimatku, šátek, deku a 30 Kč).Veřejnost může zajímavě i nadále využít svůj volnýčas v naší keramické dílně pro veřejnost, a to každýčtvrtek od 16 do 18 hodin v  klubovně kulturníhocentra. Cena jedné hodiny je 30 Kč, k  dispozici jei hrnčířský kruh.17. 12. 2012 se pravidelní a případně i noví účastníci Sousedských pobesedování mohou těšit na malévánoční překvapení. Začátek zůstává ve 13.30 hod.V  roce 2013 se na Sousedských besedováních uvidíme 14. 1.; 18. 2.; 11. 3.; 15. 4.; 13. 5. a 17. 6. 2013(změna termínů vyhrazena). Lada Horáková

Volby do Senátu PČR
V 27 regionech se 12.–13. 10. 2012 uskutečniloprvní kolo voleb do Senátu Parlamentu Českérepubliky. O týden později pak proběhlo kolodruhé. U nás, ve volebním obvodu Chrudim,jsme si hledali náhradu za Petra Pitharta, kterýuž svůj post neobhajoval. Vybírali jsme z desetikandidátů. Podrobné informace o počtech hlasů, které kandidáti dostali u nás v  Holetíně,naleznete v tabulce.Prvního kola senátních voleb se v  Holetínězúčastnilo 262 voličů z  628 možných. Volebníúčast byla 41,72  %. Účast v  celém chrudimském volebního obvodu byla v  tomto kole40,42 %. Ve všech obvodech, kde se letos volbykonaly, se prvního kola aktivně zúčastnilo34,9 % voličů.Ve druhém kole dle očekávání volební účastještě výrazně klesla. V Holetíně přišlo hodit svůjhlas do urny 140 lidí, což je 22,29 % všech našich voličů. V  chrudimském obvodu to bylo19,85  % a ve všech obvodech 18,6  %. Za nášobvod byl do senátu zvolen Ing. Jan Veleba, nezávislý kandidát.
Výsledky v 1. kole – obec Holetín

hlasy %1 Křivanová M. PhDr. ODS 29 11,882 Plodík Milan KSČM 52 21,313 Lederová Marta Suverenita 7 2,864 Veleba Jan Ing. nezávislý 76 31,145 Kasal David MUDr. nezávislý 29 11,886 Juračka Zdeněk Ing. TOP+STAN 4 1,637 Řezníček Petr Mgr. SNK ED 11 4,58 Žďárský E. RNDr CSc. nezávislý 8 3,279 Lichtenberk Petr Svobodní 3 1,2210 Škaryd Tomáš Ing. ČSSD 25 10,24
Výsledky 2. kole – obec Holetín

hlasy %4 Veleba Jan Ing. nezávislý 93 66,910 Škaryd Tomáš Ing. ČSSD 46 33,0
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Volby do zastupitelstev krajů
Spolu s prvním kolem senátních voleb 12.–13. 10. 2012jsme si volili i své krajské zastupitele. V Holetíně přišlok  urnám 266 lidí z  628 oprávněných. Účast tedy byla42,36  %. Platných hlasů bylo 253. Prioritně jsmevybírali jednu stranu a jejím kandidátům jsme mohlipřidělovat preferenční hlasy. Jaké strany jsme tedyvolili? hlasy %Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,39Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 45 17,78Strana soukromníků ČR 5 1,97Moravané 0 0,00Národní socialistélevice 21. století 1 0,39NEZÁVISLÍ 7 2,76Východočeši 7 2,76„Sdružení sportů České republiky“ 1 0,39Komunistická strana Čech a Moravy 64 25,29Strana zelených 4 1,58DSSSSTOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 5 1,97Koalice pro Pardubický kraj 29 11,46SuverenitaStrana zdravého rozumu 8 3,16Česká strana sociálně demokratická 45 17,78Občanská demokratická strana 20 7,90Strana svobodných občanů 3 1,18TOP 09 a Starostové pro PK 2 0,79Komunistická strana Československa 0 0,00Česká pirátská strana 6 2,37
Co víte o Senátu Parlamentu ČR?
1. Kolik členů má Senát PČR?a) 200 b) 150 c) 81
2. Sídlo Senátu je mimo jiné:a) v Černínském paláci b) ve Valdštejnském palácic) ve Strakově akademii
3. Jaký je systém voleb do Senátu?a) poměrný b) většinový c) kombinovaný
4. Senátor je volen na 6 let. Jak často se konajívolby do Senátu?a) každé 2 roky b) každé 4 roky c) každých 6 let
5. Senát je orgánem moci:a) výkonné b) zákonodárné c) soudní
6. Kdo může rozpustit Senát?a) prezident b) Poslanecká sněmovnac) Senát nelze rozpustit
7. Synonymem pro Senát je:a) dolní komora Parlamentub) horní komora Parlamentuc) Parlament České Republiky
8. Minimální věk pro zvolení do senátu jea) 18 let b) 21 let c) 40 let
9. Válečný stav vyhlašuje:a) Senát b) Parlament ČRc) prezident ČR
10. Kdo je předsedou Senátu PČR?a) Bohuslav Sobotka b) Přemysl Sobotkac) Milan Štěch
Správné odpovědi naleznete na poslední stránce.

Nový hejtmanPardubického kraje
JUDr. Martin Netolický Ph.D.

Narodil se 22. září 1982v  Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu ČeskáTřebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, poslézezde absolvoval i doktorskéstudium. V letech 20022006 byl asistentem poslance Radko Martínka.V roce 2006 se stal zastupitelem České Třebové.Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcíradního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několiklet věnoval pedagogické činnosti na Katedřesprávního práva a správních věd a na Katedřefinančního práva.Je svobodný, k jeho zálibám patří lyžování,cyklistika, divadlo a historie.Zvolen za ČSSD (člen od roku 2000).Zdroj: www.pardubickykraj.cz
Senátor za volebníobvod Chrudim
Ing. Jan Veleba Senátor PČR (nestr.),prezident Agrárníkomory Českérepubliky, zemědělský odborník. Vystudoval obor mechanizace zemědělství na Vysoké školezemědělské v  Brně(současná Mendelova univerzita v Brně), a Filozofickou fakultuMasarykovy univerzity v  Brně. Pracoval jakotechnickohospodářský pracovník a později ředitel ve Státním podnikustatku Křižanov. Působil v  Českomoravském svazu zemědělskýchpodnikatelů, mezi roky 1992–2003 zastávalfunkci tajemníka, v letech 20032005 svazupředsedal. Od roku 2005 je prezidentemAgrární komory České republiky. Spoluzakládal Stranu venkova, v roce 2002 ji opustil. ZaSV byl zvolen na období 1998–2002 do Zastupitelstva města Velké Meziříčí. Do řad zastupitelstva se vrátil po volbách v roce 2010, kdykandidoval jako nestraník na kandidátceČSSD.  Jan Veleba je ženatý a má tři děti.Roku 2012 byl zvolen jako nestraník senátorem PČR v obvodě č. 44 – Chrudim.Zdroj: www.nasipolitici.cz/cs/politik/2899janveleba
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Začátkem protektorátu přijelo do naší vsi pojízdnékino pana Zelenky. Promítal v  hospodě na Sále.Nejdříve nebyla návštěvnost nic moc, ale po čase sezlepšovala. Chtěl se tady zdržet asi půl roku, alemezi tím přišel zákaz kočování. Zdržel se tady tedyo mnoho déle.Pan Zelenka s sebou přivezl pomocníka, který sejmenoval Láďa, ale návštěvníci kina mu dali přezdívku Ferbaska. Ten měl na starosti rozvážení plakátů, úklid, vozil filmy na vlakové nádraží a podobně. Oba byli ubytovaní u Halamků (kde je teď truhlárna). Autobus, kterým cestovali mezi štacemi,měli zaparkovaný u Řezníčků (kde bydllí nyní Boudovi).V  té době také vyšel v  platnost zákaz pořádattaneční zábavy a plesy, což samozřejmě přispělok větší návštěvnosti kina. Promítaly se filmy, kterédneska známe z  televize jako filmy pro pamětníky.Návštěvy byly takové, že se často ani do sálu všichni nevešli. Když byl pěkný film, jako třeba Nebe adudy, tak ho většinou promítal v pátek, v sobotu aještě v  neděli. Třikrát jeden film a stále bylo plno.Do holetínského kina chodili lidi i z jiných vesnic –z  Babáků, Včelákova, Tisovce, Rané, Čertoviny, …To byly průvody lidí, kteří sem chodili do kina. Proděti se hrálo v  sobotu a v neděli odpoledne. Většinou byla nějaká veselohra nebo dětský film jakotřeba Kluci na řece. Děti se vždycky na promítánístrašně těšily a sál byl úplně v  obležení malýchdiváků. Jiná zábava vlastně nebyla. Samozřejměani televize. Ta začala vysílat až v roce 1953. Kdyžskončilo kino, tak se šlo dolů do lokálu. Tam se pobesedovalo, film se probral, zkritizoval, rozebralo sekdo s kým a podobně.Moc pěkné byly rakouské a německé filmy, kterébyly výpravné a už tenkrát barevné. Jinak většinafilmů byla černobílá. Vstupenka na dětské představení stála 1 korunu a na film pro dospělé 3 koruny.Pravidelní diváci už měli v  sále své obvyklé místo.Někteří nevynechali žádný film, i kdyby ho měli vidět třikrát.V sále to vypadalo tak, že tam, kde je teď místopro muzikanty, bylo plátno a na druhé straně, kdebylo původní jeviště, byla promítací kabina. OdSokola bylo půjčeno sto židlí. Ty byly vpředu a vzadu byly lavice na stupíncích.

Protože filmy byly na několik dílů, tak mezijednotlivými díly byly přestávky. O  těch se zasepromítaly různé reklamy, obvykle okolních obchodníků a živnostníků. Například čalouník Beranz Čertoviny se prezentoval takto: Nejlepší je pohodlíčko od Berana kanapíčko. Při reklamách se užilodost legrace. Promítal je pomocník Láďa a často mumezi ně někdo přimíchal nějaký šprým. Nezapomenutelný byl například: Hledám ženu za každoucenu. Majitel kina. Hurónský smích diváků si prývysloužil slogan o  chovateli obecních býků, panuDoležalovi: Běháli se vám kráva, rád vám ji obslouží Doležal Josef, Horní Holetín. Takové reklamníslogany byly napsané na sklíčkách, pomocí nichžse promítaly na plátno.Pro děti byl samozřejmě zážitek, když se tajnědostaly na nějaký film pro velké. Obvykle si polehaly před první řadou a koukaly se na plátno. Někdyse také stalo, že se rozsvítilo a děti vyhnali ze sálu.Pan Zelenka zde promítal až do května 1945. Poosvobození se mohly opět pořádat zábavy a majitelhospody Mládek dal Zelenkovi ze dne na den výpověď. Ten musel přestat promítat a sál dát do původního stavu, všechno rozmontovat a dát pryč.Těžko říct, kde to všechno skončilo. Tím byl koneckina v Holetíně. Bylo tady vlastně pět let.Pan Zelenka původně pocházel z nějaké vesniceod Roudnice nad Labem. Po válce se usídlil v Teplicích, kde dělal topiče v lázních. Tam se i oženil. Zajeho působení v Holetíně byl svobodný, protože prýneměl na ženění čas. Tady měli velikou partu kamarádů a denně chodili hrát karty. O  ženění prýnechtěl slyšet, i když to údajně byl pohledný muž abyl o něj zájem.Za války, kdy nebyly povolené zábavy, bylo alemožné pořádat koncerty. Aby muzikanti nezapomněli hrát, dělaly se koncerty. Mladí lidéchodili tancovat do přírody. Většinou je doprovázelněkdo na harmoniku. Kdo uměl hrát na harmoniku, měl velikou cenu. Tady se hodně chodilo tancovat pod železniční zastávku, jak jsou smrčky. Nebo se chodilo do Rybenského březiny.Za krásné a příjemné povídání o holetínském kině, ale nejen o  něm, patří panu Zlesákovi a jehomanželce veliký dík. (kuč)

S panem Zlesákem vzpomínáme na holetínské kino

Trnky pochodovaly mezi vinohrady
Holetínské trnky13. října zorganizovaly výlet doMutěnic na Burčákový pochod.20. října pořádalyDrakiádu. Jakokaždoročně se podílely na organizaci vánočníhojarmarku v KSC.
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Lov pstruha
Všichni příznivci rybolovu i  ti, kteří si chtěli tutodovednost (klidně bych to nazvala uměním) vyzkoušet, měli možnost si přijít zachytat v pátek 28. zářína holetínské koupaliště. Nepotřebovali k tomu mítpovolenku, rybářský lístek, nic. Sbor dobrovolnýchhasičů spolu  s  Mysliveckým sdružením, Obecnímúřadem a Pstruhařstvím Dolní Babáky připravilivelmi zdařilou akci. Do bazénu bylo vypuštěno250  kg krásných barevných pstruhů. K  zapůjčeníbyly připraveny pruty a další rybářské náčiní,návnady i odborná pomoc zkušených rybářů. Někomu se dařilo více, někomu méně, ale spokojeni bylivšichni. Kdo nechytil nebo neměl odvahu chytat,mohl si živé ryby koupit, případně si je nechat zabíta vykuchat. Chycené nebo koupené ryby si zájemcimohli nechat na místě připravit dvěma různýmizpůsoby. O  to se starali téměř profesionální kuchaři. Těžko říct, jestli byl lepší pstruh na grilu nebo na zelenině v  alobalu. Rozhodnutí nechám navás. Na poslední stránce naleznete oba recepty, takje určitě vyzkoušejte. Čerstvé pstruhy seženetev  pstruhařství na Dolních Babákách. Cedulí  s  kontaktem jste si jistě po vesnici všimli. Profajnšmekry byla připravena ještě jedna opravdovápochoutka – pstruh uzený. K  dispozici ho bylo50 kg a na spoustu zájemců se nedostalo. Já si hokoupila včas a řeknu vám – delikatesa. Svatý Václav přispěl ke zdaru akce opravdu nádherným počasím a tak nezbývá, než se těšit na nějaké opakování. Mám „tajné“ informace, že příští rok asi bude.(kuč)

Tak především jsme soutěžili. A  musím říct, že úspěšně. Mladíhasiči a mladé hasičky získali v  této sezóně řadu cen a pohárů.Všechny jsou vystaveny v hospodě na koupališti. O většině soutěžíjsme ale psali už v minulém Zpravodaji. Ze září bych snad jen připomenul účast mužského i ženského družstva 29. září na soutěživ Mrákotíně.Pravidelně jednou za rok je vyhlášen v  našem okrsku cvičnýpoplach a sbory pak nacvičují spolupráci při dálkové dopravě vody. Každý rok se to pořádá v  jiné obci okrsku. Letos se vodačerpala z  lomu mezi Prosetínem a Kvasínem a dopravovala se nanáves v Kvasíně. Trasa měřila 1200 metrů. Účastnilo se 6 hasičských sborů a vše proběhlo bez problému. Okrskový velitel hodnotil akci jako zdařilou. Jako pozorovatelé se zúčastnili i starostovéobcí.Samozřejmostí v  tomto období je údržba techniky a její příprava na zimu – dobití a dolití baterií, odkalení stříkaček, kontrolanemrznoucích směsí apod.Teď se mimo jiné připravujeme také na výroční schůzi, kteránás jako tradičně čeká na konci roku. Snad vyjde i hasičský bál,který je naplánován na 2. února. Hrát by měl opět oblíbený MAT4.Závěrem chci popřát všem spoluobčanům, aby se jim konecroku vydařil se vším krásným i hektickým, co s sebou přináší. Doroku 2013 přeji všem pevné zdraví i nervy a aby vás neopouštěloštěstí a smysl pro humor. Eduard Suchý, velitel SDH

Co jste hasiči, co jste dělali? Myslivecké sdružení
Ani myslivci nezůstali se svou aktivitou za ostatními spolky pozadu.Jejich celoroční práce není bohuželveřejnosti příliš známá, o to jemožná užitečnější. Koncem záříjsme je ale určitě potkali na koupališti, kde spolu s hasiči pořádali Lovpstruha. Ke konci října jistě potěšilivšechny mlsné jazýčky a příznivcezvěřiny, když připravili již tradičnízvěřinové hody v  kulturním centru.O čím dál větší popularitě této akcesvědčí to, že brzy po poledni bylo„vyjedeno“ všechno, co mistři kuchaři navařili.V listopadu začal čas honů.V  Holetíně se uskutečnil 10. 11.Kromě toho čeká myslivce spoustapráce. Musí připravit svou honitbuna zimu a začne přikrmování zvěře.Myslivecké sdružení Holetín chcetouto cestou popřát všem pohodovéVánoce a do roku 2013 hodnězdraví, štěstí, úspěchů a hodně příjemných chvil strávených v přírodě.Nezapomínejte, že u nás je krásně!
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Popřejme si krásné evropské Vánoce
Asi žádné jiné svátky nejsou spojeny s  takovým množstvím tradic, jako právě Vánoce. Alespoň nějakézvyky dodržuje snad každá rodina. I malé dítě vám vyjmenuje, že k  těmto svátkům patří stromeček,dárky, kapr, cukroví, koledy, … Tradice a zvyky jsou v pořádku, ale je také potřeba jít s dobou. I v našíz evropského pohledu téměř bezvýznamné vesnici se musíme přizpůsobit trendům a především zákonůmdnešní doby.Tak, milé hospodyňky, co kdybychom letos začaly třeba u cukroví? Vezměte si k ruce kuchařku nebosešit, kde máte poznamenané recepty, a jdeme na to. Za prvé si najděte linecké cukroví, banánky a všechny podobné recepty na kousky, které jste doposud promazávaly dobrou domácí marmeládou. Tohle slovosi všude pěkně proškrtejte. Letos už jahodovou, rybízovou, meruňkovou a nevím jakou používat nebudeme. Úředníci EU si to nepřejí. Škrtat nemusí pouze ti, kteří slepují své kytičky, hvězdičky a kolečka zavařeninou z  citrusových plodů, např. z  pomerančů, limetek apod. Pouze to je od letoška MARMELÁDA.Jinam si všude můžete doplnit třeba slovo džem nebo ovocná pomazánka. U kupovaných bych doporučilasledovat obsah ovoce.V dalším kroku si ze svých kuchařských knih vyřaďte všechny rumové dobroty. Rumové kuličky, měsíčky a tak dále, už neexistují. Ledaže byste pro jejich přípravu použili lihovinu jihoamerického původu (totěžko). Pokud se tohoto oblíbeného a voňavého cukroví nechcete jen tak vzdát, je vám povoleno slovo RUMnějak rozumně nahradit. Budeteli chtít, můžete letos hostům nabídnout třeba tuzemákové perníčky. Nášrum už prostě neexistuje. Že si máte dát ale sakra pozor na původ obsahu lahve, asi nemusím připomínat. Chceme se přece vidět i po Novém roce, ne?Pokud by snad někoho rozhodnutí evropských úředníků naštvala natolik, že by měl chuť kohosipraštit, mějte, prosím, na paměti, že Evropská unie letos získala Nobelovu cenu za mír.Vánoce si užijme v klidu a pohodě a nenechme se ničím a nikým vytočit a tyhle krásné svátky plné tradic si pokazit. (kuč)

Vánoční jarmark v holetínském KSC
Všichni, kteří se letos nějak zapojili do vánočníhojarmarku, mohou být nad míru spokojeni. LadaHoráková jistě nelitovala vynaložené energie, kdyžviděla obrovský zájem ze strany návštěvníků.Holetínské trnky se opět zodpovědně ujaly svéspolupořadatelské role a jako obvykle si to pěkněužily. Snad mohli být potěšeni i prodejci. Letošníjarmark navštívilo zhruba kolem 500 lidí a určitěneodcházeli s prázdnou. V neposlední řadě akcepřinesla radost právě i návštěvníkům. Každý si určitě nalezl něco, co mu zvedlo náladu. Mohly to býtpřekrásné vánoční dekorace všeho druhu, med, bylinky, kosmetika, perníčky, ... Jestli si někdonevybral z nabízeného zboží, pak rozhodně zabralahorká medovina. Vánoční jarmark v KSC má rokod roku viditelně větší popularitu a úspěch. (kuč)
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Sedm pravidel péče o pleť v ziměA  je to tady! Vítejte v  období, kdy měníme nejenšatník, ale i  přípravky na naši pleť. Zima je nejtěžším obdobím pro naši tvář a je jenom na nás,jak ji toto období ulehčíme. Zimní péče o pleť je velmi důležitá a specifická, neboť pokožka je vystavena rychlému střídání teplot, studenému větru, alei  sluníčku. Nízké teploty a teplotní rozdíly při přechodu z přetopené místnosti na mráz způsobují napokožce pocit napětí, pálení a tvoření šupinek. Pobytem v  místnostech  s  ústředním topením navícdochází k  dehydrataci pokožky, čímž kůže ztrácíelastičnost a dochází tak k  jejímu rychlejšímustárnutí. Následkem těchto vlivů jsou vrásky a popraskané žilky. Zimní období působí na našipokožku agresivněji než je tomu v  létě, musíme seo ni tedy starat velmi pečlivě.Skvělá zpráva – máme řešení jak vypadati v tomto období skvěle, kdy červenání pleti při příchodu ze zimy do tepla nikoho nepřekvapí. A  taknasaďme na pleť dokonalou zimní péči a červenáníse nás nebude týkat.
Pravidlo 1Čištění pleti je základ! Tak jako si myjeme vlasyšamponem a smyjeme ho vodou, tak jako na špinavé nádobí použijeme jar a opláchneme ho vodou,zrovna tak je nutný použít čistící přípravek vhodnýpro náš typ pleti a smýt ho vodou. Čištění provádíme ráno i  večer. Večer se zbavujeme zbytků makeupu, ale i ráno je čištění důležité. V noci pleť vypudí na povrch všechny odumřelé buňky, které jsourozpustné pouze v  tucích. Proto nestačí ráno pleťpouze opláchnout vodou, ale musíme použítvhodný čistič.
Pravidlo 2Tonik je pouhý ,,dočisťovač“ – jako byste si představila, že špinavou podlahu napastujete, tak nestačí používat na čištění pleti pouze tonik.
Pravidlo 3Pleť se skládá ze 3 vrstev. Ta spodní – s tou se rodíme a je to naše tuková zásobárna. Prostřední vrstvaje nejdůležitější a rodí se v  ní kolagenové aelastanové buňky. A naše tvář – vrstva pokožky je

výsledkem naší prostřední vrstvy… a proto se na nizaměříme, abychom byly ve výsledku spokojené sestavem naší pleti. Doporučuji použití séra např.Regenerační duo (používá se ráno a večer) je tostavební prvek pro náš vlastní kolagen. Naše pleť siho vytváří sama!
Pravidlo 4Hydratační krémy nám zajišťují hydrolipidovouvrstvu. Vybírejte pouze krémy, které jsou vhodnédo mrazu, protože jsou na bázi minerálního oleje.Je jen na nás, abychom zvolili ten správný podíl.Na zimu doporučuji Regenerační krém  s  intenzivním hydratačním účinkem, nebo víc hutnějšíIntenzivní hydratační krém.
Pravidlo 5Nezapomeňte na doplňkovou péči. Peeling 1× týdněa 1× týdně maska. V  případě, že je vám kolem40 let, nasaďte si 2 ročně liftingovou kúru ve forměSéra + C. Je to ,,fitko“ pro naši pleť. Poslednímkrokem je vždy hydratační krém, případně makeup.
Pravidlo 6Oční krémy jsou nepostradatelné v péči o pleť. Kolem očí se nám nejdříve dělají vrásky z důvodu, žev těchto partiích nemáme tukové buňky. Kolem očímáme mikropóry a oční krémy jsou na bázi mikromolekul. Je to jako byste si představila, že chcetepřesypat mouku sítkem na mouku. Pokud bystestejným sítkem chtěla přesypat hrách – nepůjde to.A proto nemůžeme očekávat, že nám krém na pleťbude řešit oční vrásky.
Pravidlo 7Nezapomínejte v  zimě na svoje ruce! Ruce si zaslouží naši péči stejně jako pleť obličeje.Můžete mít krásnou manikúru, male suchá kůže na rukách celý dojem jen pokazí. Doporučuji 1×týdně peeling + maska. Ideální je použítí gelovémasky, která se nesmývá a ochrání vaše ruce podobu 8 h. Posledním krokem je hydratační krém.Pro individuální konzultaci ZDARMA tel.737 50 99 16Nebo email: vera.pochobradska@seznam.czVěra Pochobradská

Vizážistka a kosmetická poradkyně radí

Kdyby Vás o svátcích rozbolel zub
22. 12. MUDr. J. Konývka Hlinsko Poliklinika23. 12. MUDr. J. Konývka Hlinsko Poliklinika24. 12. MUDr. L. Pecháček Miřetice Zdrav. středisko25. 12. MUDr. Z. Dvořáčková Hlinsko Husova 6426. 12. MUDr. M. Chlud Skuteč U Botany27. 12. MUDr. J. Cimburek Skuteč Tyršova 38628. 12. MUDr. L. Bačkovský Hlinsko Družstevní 140129. 12. MUDr. E. Konývková Hlinsko Poliklinika30. 12. MUDr. E. Konývková Hlinsko Poliklinika31. 12. MUDr. Z. Dvořáčková Hlinsko Husova 641. 1. MUDr. Y. Chludová Skuteč U BotanyPohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00.
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Vážení holetínští fanoušci,okresní fotbalová sezóna 2012/2013 – podzim nezadržitelně dokráčela k zimní pauze.Nejhorší půlsezónu od počátku založení fotbalového klubu (v  roce 2007) zažili DOSPĚLÍv Okresním přeboru. Dosažené výsledky, předevšímna hřištích soupeřů (1 bod získaný za 7 utkání),jsou důvodem k zamyšlení.Mužstvo dorostu, jehož většina hráčů vzhledemke svému věku v  létě příštího roku v dorosteneckékategorii skončí, bylo bodově úspěšné zejménav domácím prostředí. Zde prohráli pouze s vedoucíSvídnicí.Starší žáci si poprvé v  podzimní části roč.2012/2013 (pod hlavičkou Sokol Holetín,společně s žáky Prosetína) vyzkoušeli krajskou soutěž – I. třídu. Poznali, že fotbalově je to podstatněvyšší kvalita než v  okresní soutěži. Ve třechutkáních v  Holetíně (Sezemice, Slatiňany a HorníJelení) a třech v  Prosetíně (Miřetice, HeřmanůvMěstec a Luže) však svým fotbalovým uměním potěšili nejen své rodiče, ale i  přítomné fanoušky.Samotné výsledky v  řadě utkání už tak příznivév náš prospěch nebyly.Starší přípravka v rámci okresního přeboru podhlavičkou Prosetína (společně Holetín–Prosetín) sehrála řadu utkání doma i venku turnajovým způsobem. Jednalo se o  mužstva Prachovnic, Ronovanad Doubravou, Načešic, Proseče, Orle, Zaječic, Vítanova, Hrochova Týnce a Luže. V těchto zápasechnejde až tolik o  výsledky (nejsou započítávány dožádné dlouhodobé tabulky), ale hlavně o  to, že toděti baví a mají chuť se fotbalově zlepšovat a nechybí jim patřičný zápal.Nyní podrobněji k  jednotlivým podzimním výsledkům
Okresní přebor dospělých
1. kolo Stolany–Holetín 7:02. kolo Holetín–Ronov nad Doubravou 8:1Branky: Martin Zdražil 3, Filip Zeman, OndřejZárybnický, Martin Ceral, Stanislav Filipi,Zdeněk VolfSledovalo 160 diváků3. kolo Proseč– Holetín 8:1Branka: Stanislav Filipi4. kolo Nasavrky–Holetín 2:1Branka: Martin Ceral5. kolo Holetín–Svídnice 3:1Branky: Martin Zdražil, Vojtěch Vondráček,Zdeněk VodičkaPřihlíželo 200 diváků6. kolo Tuněchody–Holetín 1:1Branka: Zdeněk Vodička7. kolo Holetín–Rozhovice 2:5Branky: Zdeněk Vodička 28. kolo Chroustovice–Holetín 8:1

Branka: Zdeněk Volf9. kolo Holetín–Svratouch 2:5Branky: Zdeněk Vodička, Jan TaláckoPřihlíželo 125 diváků10. kolo Vítanov–Holetín 3:1Branka: Michal Ondráček11. kolo Holetín–Prachovice 3:0Branky: Zdeněk Vodička, Ondřej Zárybnický,Martin CeralSledovalo 150 diváků12. kolo Hrochův Týnec–Holetín 1:013. kolo Holetín–Rváčov 4:0Branky: Lukáš Wasserbauer, Zdeněk Volf, JanTalácko, Zdeněk VodičkaPřihlíželo 150 diváků

Tabulka – podzim + 0 − skóre b.1. Tuněchody 9 3 1 39:12 302. Prachovice 9 0 4 43:31 273. Nasavrky 8 2 3 36:23 264. Proseč 8 1 4 45:19 255. Chroustovice 8 0 5 44:31 246. Stolany 7 2 4 40:29 237. Rozhovice 7 0 6 32:20 218. Rváčov 5 2 6 23:23 179. Svratouch 5 0 8 25:45 1510. Hrochův Týnec 4 2 7 14:39 1411. Svídnice 4 1 8 19:32 1312. Holetín 4 1 8 27:42 1313. Vítanov 3 2 8 19:34 1114. Ronov nad Doub. 2 0 11 14:40 6
Okresní přebor dorostu
1. kolo volno2. kolo Ronov nad Doub.–Holetín 2:1Branka: Roman Picek3. kolo Holetín–Rosice 7:0Branky: Martin Zdražil 3, Martin Doležal 3, Martin Kučera4. kolo Vítanov–Holetín 1:6Branky: Martin Doležal 3, Martin Zdražil 2, Jakub Šmahel5. kolo Holetín–Svratouch 4:4Branky: Martin Zdražil 2, Jakub Šmahel, MartinKučera
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6. kolo Holetín–Nasavrky 5:1Branky: Martin Zdražil 3, Roman Picek, Vojtěch Vondráček7. kolo Skuteč B–Holetín 4:3Branky: Roman Picek, Martin Doležal, JaromírHanus8. kolo Holetín–Prosetín 4:1Branky: Martin Doležal 2, Martin Zdražil 29. kolo Zaječice–Holetín 4:4Branky: Martin Zdražil 3, Roman Picek10. kolo Holetín–Svídnice 1:7Branka: Roman Halamka11. kolo Dřenice–Holetín 6:2Branky: Roman Picek, Roman Halamka
Tabulka – podzim + 0 − skóre b.1. Svídnice 8 1 1 45:10 252. Skuteč 7 1 2 46:19 223. Svratouch 6 3 1 45:20 214. Nasavrky 7 0 3 25:24 215. Ronov nad D. 5 1 4 22:15 166. Holetín 4 2 4 37:30 147. Dřenice 4 0 6 28:54 128. Rosice 3 0 7 22:35 99. Prosetín 2 2 6 25:56 810. Zaječice 2 1 7 14:24 711. Vítanov 1 1 8 19:41 4Závěrem mi dovolte jménem fotbalového výboru poděkovat zdejšímu Obecnímu zastupitelstvu za vytváření podmínek ve sportovním areálu. Poděkování patří takésponzorům, bez kterých bychom nemohli některé věci realizovat, fanouškům za velkou podporu v  domácíchutkáních i na hřištích soupeřů, hráčům, trenérům, rodičům těch nejmladších za jejich dopravu k  zápasům avšem, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošnípodzimní sezóny. Jiří Bartizal

Pár slov předsedyfotbalového klubu
Dovolte mi, abych na závěr podzimní částisezóny a zároveň na sklonku letošníhoroku poděkoval všem, kteří se na fungování fotbalového klubu SOKOLa Holetínpodílejí. Dík patří sponzorům a obci, bezkterých bychom nemohli fungovat, fanouškům, bez kterých by fotbal ztratilsmysl, všem velkým i malým hráčům,trenérům a aktivním spolupracovníkům,kteří pro klub nezištně ve svém volném čase pracují. Velice si vážíme pomoci rodičůmalých fotbalistů za dopravu dětí na tréninky a zápasy, ale nejen za to. Ačkolivbych v  této chvíli mohl jmenovat mnohoobětavých lidí věnujících svůj čas a energiinašemu fotbalu, dovolím si jmenovatalespoň jednoho, kterému patří poděkování – panu Jiřímu Vodvárkovi za sekánía údržbu hřiště.Všem bych rád popřál hodně zdraví asportovních úspěchů v příštím roce.Jaroslav Halamka
Muži 2012–2013
Nahoře zleva: Jaroslav Rybenský, PatrikVondráček, Ondřej Zárybnický, LukášWasserbauer, Petr Pilař, Zdeněk Volf, Michal Ondráček, Jiří Byrtus, Jan Talácko,Vojtěch Vondráček, Stanislav Filipi, JiříBartizal, Jaroslav HalamkaDole zleva: Martin Kučera, JakubHalamka, Zdeněk Vodička, David Ročňák,Filip Zeman, Tomáš Kadidlo, Pavel Černý
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Vybrané části jízdních řádů autobusových a vlakovýchlinek platných od 9. 12. 2012
(IREDO 702) HlinskoMiřeticeChrudim

(IREDO 777) SkutečHlinsko

Vysvětlení značek:X jede v pracovních dnech+ jede v neděli a státem uznané svátky6 jede v sobotu| spoj příslušnou zastávkou projíždí~ spoj jede po jiné trasex zastávka je jen na znamení nebo požádáníMHD možnost přestupu na městskou hromadnoudopravu22 nejede od 22.12.12 do 31.12.12

25 jede také 31.12.1226 jede také 31.12.12, nejede 25.12.12, 1.1.1327 jede také 31.12.12, nejede 24.12.1231 nejede 31.12.1233 nejede od 22.12.12 do 31.12.12, od 1.7.13 do31.8.1341 jede od 1.7.13 do 31.8.1361 nejede od 22.12.12 do 2.1.13, od 1.2.13 do8.2.13, od 28.3.13 do 29.3.13, od 1.7.13 do31.8.13, od 29.10.13 do 30.10.13

Dopis čtenářky
Děkujeme touto cestou vedení obceHoletín za velmi pěkné důchodcovsképosezení. Jsme za tato setkání vděčni avážíme si jich.Za všechny dříve narozené občanyV. Bulisová
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Holetínský zpravodaj, vydává obec Holetín, adresa redakce Obec Holetín, Horní Holetín 105, holetinskyzpravodaj@seznam.cz,zpracovává Ing. Helena Kučerová, sazba Tomáš Kučera, evidenční číslo tiskoviny MK ČR E 17314, 300 výtisků

Pstruh na grilu podle Bohouše Havla
1. Nejprve musíme rybu chytit! (Nechytímeli, jíme pouze oukrop.)2. Pstruha vykucháme, oškrábeme, omyjeme a řádně osušíme.3. Osušenou rybu osolíme, opepříme, okmínujeme (lepší je mletý kmín) ajemně pokapeme citronem.4. Dovnitř pstruha dáme anglickou slaninu a proužek másla.5. Takto připravenou rybu dáme na gril (nejlépe venkovní).6. Při grilování pstruha potíráme a otáčíme. Na potírání mámepřipravené rozpuštěné máslo s  kořením na ryby a s  utřenýmčesnekem (českým).7. Opečenou rybu ozdobíme petrželkou nebo bylinkami.Dobrou chuť a Petrův zdar!

Pstruh na zelenině v  alobalu podle manželůBíškových
Na 1 pstruha potřebujeme 1 cibuli, 1  mrkev, sůl, kmín, plátekmásla, bazalku a alobalOčištěného a osušeného pstruha osolíme a pokmínujeme. Dáme naalobal, obložíme zeleninou a dovnitř vložíme plátek másla, bazalku ataké zeleninu. Pstruha zabalíme a vložíme do žhavého popela.Děláme 20 minut. Asi v polovině přípravy otočíme.

Kurzy anglického jazyka
Od 9. 1. 2013 budou probíhat v místnímkulturním centru kurzy AJ pro mírněpokročilé. Cena kurzu od ledna do června je1000 Kč. Kurz se koná vždy ve středu v 18.00v klubovně centra. Výuka probíhá podleučebnice Headway Preintermediate Newedition (vyšla až teď v září a 450 Kč). Kurzysice pokračují, ale noví zájemci jsou vítáni.Lada Leszkowová
Dopis čtenářky
Dobrý den paní Kučerová, občas se mi do ruky dostane Holetínský zpravodaj, ráda si hopřečtu – co se v  obci děje a co je nového.Nikdy mě nenapadlo, že se podělím s nějakýmpříspěvkem. Stala se mám příhoda, kterou sinemůžeme nechat jen pro sebe. Je to velicesmutné, ale chci upozornit na doslova bezohledné bestie, které mezi námi žijí. Dva dnypo pohřbu paní Novákové jsem přišla na hřbitov zapálit svíčku a nevěřila jsem vlastnímočím. Všechny květiny,  se  kterými se přišli  s  maminkou rozloučit příbuzní, známí asousedé, byly pryč, zbyly jen prázdné sklenice.Květiny měly smuteční stuhy  s  nápisy pozůstalých, ani to zloději nevadilo. Tato skutečnost nás, pozůstalou rodinu, velice zasáhla.Blíží se památka zesnulých a člověk ani neví,jestli vydrží květiny do rána. S pozdravemEva Horáková
Kvíz: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10c




