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Za veselejší návraty domů
Před pár dny jsem se vracela z týdenního pracovně nepracovního pobytu na Turecké 
riviéře. Jak už to tak bývá, člověk se vrací od moře (i když tam trochu pracoval) pozitivně 
naladěný, nabitý jižním sluncem, posilněn blahodárnou silou mořské vody, ale také 
lačný po informacích z rodné země. V Turecku mě zajímala jen jediná zpráva. Jak 
dopadlo hokejové mistrovství světa. Na víc jsem tam nemyslela. Doma zprávy sleduji 
pravidelně - politické, ekonomické, sportovní a na internetu i bulvární. V letadle jsem 
tedy okamžitě sáhla po čerstvém tisku. K dispozici byla Mladá fronta DNES a Blesk. 
Vzala jsem si tedy svoji oblíbenou MF a hned po startu jsem se s chutí začetla do 
informací z naší malé milé země.

Skoro půlka novin se točila kolem korupční kauzy jednoho politika, který se ještě před 
pár měsíci možní i týdny tvářil, že má patent na čestnost. Další kus papíru potištěný 
kvůli puberťákovi, který vzbouřil svou hloupostí a lží nejen město, kde žije, ale skoro 
celou zemi. Celá stránka věnovaná polistopadovému politikovi, ze kterého se právě rodí 
už asi desátý nebo spíš dvacátý kandidát na prezidenta. Doufám, že mu ta nevinnost, 
která z rozhovoru čiší, aspoň nějakou dobu ještě vydrží.

Ach jo! Moje touha po zprávách z domova je pryč a část načerpaného optimismu taky. 
Že jsem to četla. Ještě jsem naivně sáhla po Blesku. Dozvěděla jsem se, že jeden kdysi 
slavný muzikálový zpěvák je už tři měsíce bez sexu. A podle přiložené fotografie 
odhaduji, že ještě nějakou dobu bude. V této chvíli jsem vyhlásila STOP čtení novin při 
zpátečních cestách v letadle. Nenechám si přeci kazit pěkné zážitky a těšení domů. 
A Holetínský zpravodaj zatím Travel Service nenabízí.

Možná některým našim čtenářům není úplně po chuti, že se v něm píše převážně 
o hezkých věcech, ale chápejte, že v konkurenci tiskovin naplněných šokujícími, 
nechutnými a husí kůži vyvolávajícími zprávami nemůžeme prorazit. A protože právě 
výše popsané informace většinu čtenářů zajímají nejvíce, děkuji Vám všem, kteří náš 
pozitivní čtvrtletník čtete. Doufám, že nebudete zklamáni ani tentokrát. Dozvíte se 
například o tom, že jedna naše občanka dosáhla požehnaného věku 100 let, že do školy 
přiletěl medvídek z Indie, že jsme opět dosáhli na nějaké dotace a jak je použijeme. Co 
se týče sportu, budeme se tentokrát kromě fotbalu věnovat i bojovým uměním. A jestli si 
stejně jako já nedovedete představit léto bez rozpáleného grilu, zkusím pro vás vymyslet 
něco netradičního pro radost chuťovým buňkám. Tak se mějte hezky a buďte na sebe 
v létě opatrní. 

Helena Kučerová

Obec a dotace v roce 2012
Z celkového počtu tří podaných žádostí o dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje jsme uspěli ve dvou případech. V rámci Programu obnovy venkova 
(POV) byla obci schválena dotace ve výši 100 000 Kč na akci „Výměna oken a 
vstupních dveří budovy obecního úřadu“.  Zmíněná akce již byla zrealizována a 
zhotoviteli byla uhrazena částka 215 000 Kč.

Ve druhém případě byla podepsána smlouva 
o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení 
územních plánů v roce 2012. Na pořízení nového 
územního plánu – platnost stávajícího ÚP končí 
v roce 2015 – poskytne Pardubický kraj obci 
Holetín finanční prostředky ve výši 100 000 Kč, 
což je pro rok 2012 nejvyšší možná poskytovaná 
částka. Tvorba tohoto pro obec nezbytného 
dokumentu trvá téměř 3 roky a celková částka za 
jeho vyhotovení bude činit 393 600 Kč.
Pokračování na straně 3
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Školní TAM-TAM
Teddy travels
V minulém čísle Holetínského zpravodaje jsme vás 
informovali o mezinárodním projektu podporujícím 
poznávání různých kultur „Teddy travels“, do kte-
rého je naše škola zapojena. V rámci tohoto projek-
tu k nám počátkem dubna dorazil v nádherně vy-
zdobené bedýnce plyšový medvídek Khushi 
(Štístko) z Indie. Asi si dovedete představit to napě-

tí a okouzlení, když jsme balíček z exotické ciziny 
rozdělávali... Zásilka ukrývala kromě medvídka ta-
ké jeho pas s vízem do České republiky, sadu čtyř 
šatů na převlečení (Khushi je totiž holčička), 
pozdrav pro naši školu vyrobený na ručním papíru, 
průvodní dopis s popisem, co má medvídek rád a 
co rád podniká. Během měsíce, který u nás Khushi 
strávila, jsme ji pozvali na Noc s Andersenem, vzali 
ji na Anglickou olympiádu do ZŠ Vejvanovice, nau-
čili jí vařit jahodové knedlíky, vzali ji na fotbalový 
trénink našich žáků. Vše jsme pečlivě fotografovali 
a s popisem umístili na internetové stránky projek-
tu. A nyní, v závěru května, Khushi společně se su-
venýrem pro školu v Novém Dillí opět uzavřeme do 
její krásné krabičky a odešleme za dalším dobro-
družstvím do naší spřátelené školy v Polvě v Eston-
sku. (Zde dosud pobýval náš medvídek Zuzana, 
který se nyní vydá do Indie, aby se nám počátkem 
prázdnin navrátil plný nových zkušeností.)

Jarní střípky
V jarních měsících měly školní děti možnost roz-
víjet se při dalších činnostech organizovaných ško-
lou. Hned v počátku března jsme se vydali do naší 
oblíbené záchranné stanice poraněných živočichů 
Pasíčka, kde jsme absolvovali naučný program 
„Ochrana obojživelníků“.  Ve stejném období pro-
běhl ve škole hudebně naučný pořad pana Martina 
Kubáta z Litomyšle. Téma propojenosti (a vzájemné 
závislosti) současného světa nám na konci března 
pomohly pochopit zástupkyně organizace ADRA. Ná-
sledovalo tradiční přespání ve škole při magické 
Noci s Andersenem v první polovině dubna, v závě-
ru měsíce pak účast našich žáků na Anglické olym-
piádě ve Vejvanovicích, odkud jsme přivezli prven-

ství. Pálení čaro-
dějnic tradičně 
slavíme přehlíd-
kou nejkrásněj-
ších masek s tímto 
tématem. Poslední 
střípek patří nové-
mu kroužku, který 
od dubna uvedla 
v život paní uči-
telka Jetmarová. 
Zabývá se ekologic-
kými a tábornický-
mi aktivitami. 

Příprava na nový školní rok
S končícím školním rokem již samozřejmě počínají 
přípravy toho následujícího. Z hlediska naplně-
nosti školy se oproti právě končícímu období 
mnoho nemění – odcházejí tři páťáci a do první 
třídy nastupují dva noví žáci. Ve škole tak bude 
24 dětí. V mateřské škole končí čtyři děti a při zápi-
su, který probíhal v květnu, se přihlásilo dětí pět. 
V jarním období se podařilo ve spolu-
práci s Obecním úřadem a místními podnikateli 
provést generální opravu laviček na zahradě; školu 
dále dovybavujeme z prostředků běžícího projektu 
EU peníze školám. A samozřejmě se těšíme na 
prázdninovou výměnu oken a novou fasádu!

Mgr. Martin Bureš

Medvídek právě přiletěl z Indie

Na anglické olympiádě ve Vejvanovicích

Přehlídka čarodějnic

Z noci s Andersenem
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Má třídění smysl?
Na tuto otázku hledám neustále odpověď a ačkoliv 
nastaly situace, při kterých jsem byla zděšena tím, 
jak se někde nakládá s odpadem určeným k recyk-
laci, dostalo se mi tentokrát velmi potěšujících 
informací. Sběrem drobných elektrospotřebičů, 
kterých jsme společně za loňský rok odevzdali 
k recyklaci 43 kg, došlo k ušetření 1,04 MWh elek-
trické energie, 74 l ropy, 3,98 m3 vody a  samo-
zřejmě byla také snížena produkce skleníkových 
plynů. 

Když si uvědomíme, že průměrná roční spotře-
ba elektrické energie čtyřčlenné domácnosti je 
2,2 MWh, naším sběrem vysloužilých elektrospo-
třebičů jsme ušetřili téměř půlroční spotřebu elek-
trické energie jedné rodiny. I další čísla nejsou pro 
nás nezajímavá. Recyklací jednoho kusu note-
booku dojde k úspoře energetických surovin: ne-
musí se vytěžit 6,8 l ropy a ušetří se 392 l vody. 

Doufám, že i Vás tato čísla přesvědčila o smys-
luplnosti třídění odpadu. Těm, kteří zodpovědně 
třídí a přispívají k ochraně životního prostředí, 
patří velký dík.

Jitka Jetmarová

Holetínský Street dance
Holčičky, které navštěvují Anglický Club a Street 
dance, se v pátek 25. 5. 2012 zúčastnily Bambiri-
ády v Chrudimi, kde vystoupily se svou úžasnou 
taneční formací Street Angels – Sprayer, které 
s nimi nacvičila Karolína Blehová. Vedle nich účin-
kovalo ještě asi pět tanečních souborů a nutno říct, 
že holetínští andílci sklidili naprosto největší 
úspěch a velkou pochvalu od moderátorů. Holetín-
ští občané se na jejich vystoupení mohou těšit na 
Pohádkovém lese nebo na sousedském pobese-
dování.

Lada Leszkowová

Pokračování ze strany 1

S žádostí o dotaci na požární techniku a věcné prostředky pro naše hasiče jsme bohužel opět neuspěli. 
V tomto případě jsme žádali o příspěvek na pořízení zásahových přileb v částce 27 000 Kč.

Dalším přínosem pro naši obec je členství v mikroregionu Skutečsko-Ležáky, kterému byla v rámci 
POV schválena dotace ve výši 200 000 Kč na údržbu veřejných prostranství obcí svazku. Touto částkou 
bude disponovat 11 obcí svazku, což pro obec Holetín představuje částku 18 181,81 Kč.

Tyto prostředky budou použity k obnově  techniky určené 
k úpravě veřejných prostranství v obci (sekačka, křovinořez).        

Nejvýznamnější investiční akcí, kterou v letošním roce plánujeme 
zrealizovat, je zateplení školy, výměna oken, dveří a kotle v této bu-
dově. Naše žádost o dotační prostředky ve výši cca 4,5 mil. Kč z Ope-
račního programu životního prostředí již byla akceptována a v tuto 
chvíli čekáme na podpis smlouvy o přidělení dotačních prostředků 
z Ministerstva životního prostředí. Výběr dodavatele stavby již probě-
hl, akce by měla být zrealizována v průběhu letošních prázdnin. Cel-
kové náklady na tuto investiční akci budou ve výši cca 5,5 mil. Kč.

Jan Břeň

V září se děti budou moci těšít na hezčí školu
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Uskutečněné akce kulturního centra
O víkendu, ve dnech 31. 3.–1. 4. 2012 se usku-
tečnila v Kulturně-společenském centru Holetín 
burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb na 
sezónu jaro–léto. Zboží se sešlo opravdu hodně, tak-
že bylo z čeho vybírat. O další plánované burze se 
dočtete v připravovaných akcích.

Dne 20. dubna 2012 proběhl  v kulturním 
centru kurz Vaříme pro zdraví s paní Marií Hu-
benou. Dozvěděli jsme se, jaké suroviny jsou pro na-
še zdraví nejdůležitější, co nám přinášejí a jak je 
upravovat. Ochutnali jsme některé – pro mnoho 
z nás neznámé, ale překvapivě chutné potraviny a 
většina z nás odešla domů s předsevzetím některé 
z nich v nejbližší době vyzkoušet. 

11. 5. 2012 zavítal do kulturního centra tým 
Gymnázia K. V. R. 
v Hlinsku, aby se 
s námi podělil 
o své zážitky z ná-
vštěvy Singapuru 
a Malajsie. Před-
náška byla oprav-
du velmi poutavá, 
návštěvníci si 
mohli vyzkoušet, 
jak je těžké jíst 
hůlkami, a vše 
bylo zpestřeno 
muslimským oble-
čením přednášejí-
cích. Už nyní těší-
me na zážitky 
z dalších cest 
gymnázia. 

Ve dnech 19. 3., 16. 4., 14. 5. 2012 proběhla 
pravidelná Sousedská pobesedování občanů Ho-
letína, již tradičně v počtu 15–25 osob. Nechybělo 
ani čtení ze školní kroniky, a to okolo roku 1910. 

Kulturní centrum o prázdninách
Děti i dospělí si mohou o prázdninách přijít zahrát 
stolní tenis – a to v pondělí až čtvrtek od 
8–12 hod. a 13–15hod. (mimo svátků a dovo-
lených). V ostatní dny a hodiny pouze po předchozí 

dohodě s L. Horákovou si mohou zapůjčit hernu na 
stolní tenis občané starší 18 let nebo děti s do-
provodem dospělé osoby. 

Pokud bude ze strany veřejnosti v době 
prázdnin zájem, bude pokračovat cvičení jógy 
vždy ve středu od 19 hodin. Aktuální informace se 
dozvíte na http://www.namaste.estranky.cz/ nebo 
www.holetin.org.

Kurzy angličtiny pod vedením zkušené lek-
torky Lady Leszkowové budou probíhat v kul-
turním centru v červenci a srpnu vždy v pátek 
(v případě většího zájmu i ve čtvrtek) v době od 
17 do 20 hodin. Více informací hledejte na plakát-
ku kurzu na poslední stránce Zpravodaje.

O prázdninách budou v kulturním centru probí-
hat opravné, udržovací práce a přípravné práce na 
plánované aktivity. Budou aktualizována data 
webových stránek kulturního centra i obce, kde 
nově přibude elektronická nejstarší kronika školy. 
V této souvislosti bychom rádi poděkovali za 
vstřícný přístup a pomoc panu Jaroslavu Duškovi.

Připravované akce – srdečně zveme
V pátek 15. 6. 2012 v 19 hodin budete mít mož-
nost ponořit se do podmořského světa Malediv při 
Komentovaných záběrech z potápění v této 
krásné lokalitě, o níž nám přijde vyprávět Jiří Hníz-
dil. Vstupné bude dobrovolné, všichni jste srdečně 
zváni!

V pátek 22. 6. 2012 17 hodin kurz líčení – teo-
rie techniky líčení; cena vč. použitého materiálu, lí-
čidel a občerstvení 200 Kč, počet míst omezen, při-
hlášky do 19. 6. na tel. 737 509 916 nebo kontak-
tech kulturního centra Holetín 

4. 9.–16. 9. 2012 Výstava replik historických 
opon a Aranžovaná výstava panenek 
v hačkovaných šatech

V pořadí druhé výročí otevření Kulturně-spole-
čenského centra oslavíme letos tak trochu nostal-
gicko-romanticky. Srdečně Vás tímto zveme na již 
avizovanou výstavu replik historických divadelních 
opon, spolu s originálem opony holetínského diva-
delního spolku Tyl. Současně s touto aktivitou se 
uskuteční též výstava panenek v háčkovaných 

Kulturně společenské centrum

Jíst hůlkami není vůbec jednoduché
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šatech, která k nám bude dovezena z Opavy. Aranž-
má postaviček v krásných háčkovaných oblecích bu-
de jistě zajímavá nejen pro děti, ale i dospělé. Těšit 
se můžete na cukrárnu v období secese, Babičku 
od Boženy Němcové, divadelní představení za vlády 
Ludvíka XIV. a jiné. Vstupné 30 Kč, děti 20 Kč.

Dne 29. 9. 2012 se od 14 hodin uskuteční kurz 
papírového pedigu, jehož konání bylo v květnu 
t. r. zrušeno z důvodu malého zájmu. Papírový pe-
dig je způsob pletení košíků, dóz aj. nádob z papí-
rových ruliček, které po úpravě mají estetický 
vzhled proutí. Náklady na výrobu takovéto ozdoby 
proto nejsou významné. Kurz se uskuteční za před-
pokladu přihlášení min. 5 osob (max. cca 15 osob). 
Cena kurzu 150 Kč/osobu při délce kurzu 
3–4 hod. S sebou je třeba přinést: nejlépe starý tele-
fonní seznam nebo nelesklé noviny, nůžky, karton 
2 ks 20×20cm, pevnou krabičku nebo květináček, 
20 kolíčků, jehlici, tuhé lepidlo v tyčce,  lepidlo 
Herkules, 2–3 gumičky. Přihlásit se můžete již nyní.

Na dny 6. 10.–10. 10. 2012 je plánována Burza 
oblečení (dětského, dámského i pánského), hraček, 
sportovních aj. potřeb na sezónu podzim–zima. 
Sběr zboží do burzy se uskuteční  1. 10., 3. 10. 
(8–16.30 hod.) a 2. 10. (8–15 hod.). Stejně jako 
v předchozích burzách si zájemci o umístění svého 
zboží na burzu předem musí požádat o písmeno, 
jímž své věci označí.

15. 10. 2012–10. 12. 2012 oživíme každé pon-
dělí od 18 hod. (s výjimkou 26. 11.) kulturní cent-
rum lekcemi zumby. Zumba spojuje tradiční ae-
robní cvičení se základními kroky salsy, merengue, 
cumbie, reggaetonu a dalších. To vše na veselou a 
zábavnou hudbu pod vedením zkušené lektorky 
Pavly Sally. Přihlásit se můžete již nyní. Maximální 
počet účastníků je 20, ostatní budou náhradníci.

Sousedská pobesedování jsou předběžně do 
konce roku plánována v těchto termínech: 11. 6., 
17. 9., 15. 10., 12. 11. a 17. 12. 2012. Poslední 
předprázdninové sousedské pobesedování 
11. 6. 2012 si určitě nenechte ujít. Jako vždy vás če-
kají pravidelné aktivity a malé dárky v podobě zápi-
chů, které pro nás každý měsíc připravují děti ze 
školy pod vedením paní vychovatelky Vokálové – a 
patří jim za to velký dík! Navíc se můžete těšit na ve-
selé překvapení a děti z tanečního kroužku 

STREAT DANCE vám přijdou ukázat, co se v le-
tošním roce naučili.

Protože chceme umožnit mladým maminkám a 
jejich dětem blíže se poznat a třeba i skamarádit 
ještě dříve, než společně nastoupí do školky či ško-
ly, zavádíme opět Setkání maminek s dětmi, a to 
vždy první pondělí v měsíci, počínaje říjnem, tedy: 
1. 10., 5. 11., 3. 12. 2012, vždy od 9 hodin. Se-
tkání je samozřejmě určeno i maminkám se starší-
mi dětmi, které jsou doma a chtějí si třeba jenom 
popovídat. 

Vánoční jarmark je letos plánován na 
24. 11. 2012, Vánoční koncert na 9. 12. 2012. 
Bližší informace najdete v příštím zpravodaji.

Pro přihlášení na akce Kulturně-společenského 
centra využijte tyto kontaktní údaje: Lada Horá-
ková, e-mail: kulturnicentrum@holetin.org, tel.: 
725 444 588, adresa: Kulturně-společenské cent-
rum, Horní Holetín 158, 539 71 Holetín

Pravidelné kroužky pro děti i dospělé 
od září 2012
V případě dostatečného zájmu budou zájmové 
kroužky v kulturním centru Holetín probíhat od 
září 2012 shodně se školním rokem 2011/2012:
• Pondělí od 17.30 hod. karate pod vedením Hany 

Zdražilové, cenu stanovuje vedoucí kurzu
• Středa 14.30–16.30 hod. stolní tenis (zápisné 

200 Kč/školní rok)
• Středa 18 hod. (v zimních měsících), 19 hod. 

(v letních měsících) jóga pod vedením Věry Po-
chobradské (cena 30 Kč/hod.)

• Čtvrtek 15.30–18.30 hod. keramika pro veřejnost 
(cena 30Kč/hod.) pod vedením Mileny Jelínkové

• Čtvrtek 17 hod. stolní tenis pod vedením Emila 
Havla

• Pátek 14.45–15.30 hod. Anglický klub pro děti 
pod vedením Lady Leszkowové (zápisné 
300 Kč/pololetí – bude použito na anglické mate-
riály a odměny pro děti)

• Pátek 15.30–16.30 hod. Street dance pro děti (zá-
pisné 300 Kč/pololetí)

ENGLISH CLUB and STREET DANCE
Holčičky jsou stále šikovnější jak v angličtině, tak 
v tancování, a proto bychom rádi i příští rok pokra-
čovali v již nastaveném režimu a tempu. V pátek se 
budeme opět setkávat zábavnou formou s angličti-
nou a procvičovat všechno, co se holčičky učí ve 
škole a taky budeme hodně tancovat. Holky přece 
chtějí být cool, ne? Jedno pololetí bude stát 600 Kč 
(300 Kč AJ + 300 Kč Street Dance). Ze školného 
jsme letos uhradili mnoho anglických materiálů, 
nějaké odměny, trička a knoflíky na kalhoty 
k tanečním kostýmům. Noví členové budou vítáni, 
ale musí už umět číst a psát a nějaké základy ang-
ličtiny se jim budou také hodit, protože pojedeme 
pořád dál. Pokud by někdo chtěl chodit jenom na 
street dance, je to také možné.

Děkujeme všem vedoucím kroužků za jejich 
ochotu a čas věnovaný dětem i dospělým ve 
školním roce 2011/2012 i v roce nadcházejícím!

Lada Horáková
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Rybník na Horním Holetíně
Také vám přišlo divné, proč je prázdný rybník 
„Obecňák“ na Horním Holetíně? Že by rozbité 
stavidlo? Nebo přemnožené vodní myši prokousaly 
hráz? Samá voda… Rybník měl po letech samo-
volného ukládání bahna velmi nízkou hloubku, byl 
každoročně vždy již od jara zarostlý okřehkem 
menším, lidově zvaným „bažinec“, a tak jsme po po-
radě s příslušnými institucemi přistoupili k jeho 
„znovuomlazení“. Proces spočívá v tom, že se 
rybník na jaře jednoho roku vypustí, nechá zarůst 
porostem, který bude fungovat i jako filtr pří-
padných usazených anorganických nečistot a v ná-
sledujícím zimním období půda promrzne, čímž se 
omezí také růst nežádoucího „bažince“ na vodní 
hladině. Ve druhém roce poté máme v plánu pro-
hloubit rybník a rozšířit jeho hráz.

Lada Horáková

Opět něco k holetínskému 
divadelnictví
Z našich novin jsme se již dozvěděli, že divadelní 
spolek TYL vznikl v roce 1884. Činnost tohoto 
spolku do doby začátku 2. světové války byla již 
také popsána. Ale jistě vás bude zajímat, co se se 
spolkem dělo dále. Svoji činnost opět zahájil až 
v poválečných letech. Mezi lidmi bylo veliké 
nadšení z ukončení války, lidé byli motivováni 
mírem a měli chuť podílet se i na kultuře, která jim 
ve válečných letech tolik chyběla. V Holetíně znovu 
vznikla společnost lidí, která usilovala o obnovení 
činnosti divadelního spolku a byla úspěšná. Zájem-
ců bylo mnoho, byli to „staří a zkušení“ divadelníci, 

ale i mládí se hlásilo a dávalo do toho mladou krev. 
S velikým nadšením se začalo Na Sále zkoušet, 
mnohokrát za velice náročných podmínek, nevadilo 
nikomu, že se netopilo. Byla to skvělá společnost 
nadšenců a dělalo se vše pro radost. Jednalo se 
o talentované lidi, herce i zpěváky a věkově byly za-
stoupeny tři generace. Nacvičovaly se divadelní hry 
i zpěvohry. Veškerou režii prováděli pan Mládek 
Čeněk a pan Roučka Jaroslav – tehdejší ředitel 
místní školy. Hudební doprovody nacvičoval pan 
Polák František. A co se hrálo? Tak třeba Hanička 
z podlesí, U panského dvora, Noc na Karlštejně, 
Vojnarka, Maryša, Princezna z cirkusu. Ze zmi-
ňovaných zpěvoher třeba Na tý louce zelený, Divá 
Bára, Divotvorný hrnec, Slunce nad lagunou – 
vlastní tvorba ředitele školy pana Roučky. Zkouše-
lo a hrálo se celoročně, jedna hra se hrála a dvě 
nové už se zkoušely. Divácký zájem byl obrovský. 
A nehrálo se jen v Holetíně Na Sále a u Oplíštilů, 
hrát se také jezdilo do širokého okolí a všude s ve-
likým úspěchem. O veškerém bohatém divadelním 
období vypovídala i překrásná jevištní opona, na je-
jíž zadní straně byly vylepeny plakáty všech her, se 
jmény herců a datem uvedení. To byl klenot, to 
byla dokumentace. Bohužel, nikdo neví, kam se 
opona poděla, kde skončila ona divadelní historie 
(v této záležitosti se vítá každá informace). Poslední 
z hraných divadel v Holetíně, a to s odstupem 
mnoha let, byla hra Medová pohádka, hraná 

v 70. letech. Té se účastnilo mnoho mladých lidí, 
především žactva, v rolích hraných i tanečních. 
Jeviště hýřilo lesními vílami, medovými včelami, ne-
chyběl ani král, který dostal mnoho žihadel za to, 
že nechal vykácet všechny stromy. A tady končí 
divadelnictví v Holetíně. 

Divadelní nadšenci, staří i mladí, nechcete to 
vzít jako výzvu?

P.S. Poznáváte je v přiložených fotografiích?
Marie Kameníková
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č. 3/2012 
ze zasedání Zastupitelstva obce 

Holetín konaného dne 21. května 
2012 

Zastupitelstvo obce Holetín po 
projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávu kontrolního a finančního 

výboru
• Informace o zrealizovaných akcích
• Doručené žádosti
• Záměr obce na hospodaření s 

majetkem č. 2/2012
Schvaluje:
• Aleše Kameníka a Vladimíra Zlesáka 

ověřovateli zápisu
• Program jednání v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce
• Rozpočtovou změnu č. 1/2012
• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

v rámci Programu obnovy venkova – 
ev. číslo: OŽPZ/12/40939

• Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu 
z programu Podpora pořízení územních 
plánů v roce 2012 – ev. číslo smlouvy: 
OSRKEF/12/20559

• Prodej části pozemku par. č. 592/4, 
ostatní plocha, o výměře 101 m2, kat. 
území Holetín, dle záměru obce 
č. 2/2012 uveřejněném na úřední 
desce obce Holetín (i elektronické ÚD) 
dne 23. 4. 2012

• Prodej části pozemku par. č. 592/4, 
ostatní plocha, o výměře 81 m2, kat. 
území Holetín, dle záměru obce 
č. 2/2012 uveřejněném na úřední 
desce obce Holetín (i elektronické ÚD) 
dne 23. 4. 2012

• Prodej pozemku par. č. 566/1, trvalý 
travní porost, o výměře 1723 m2, kat. 
území Holetín, dle záměru obce 
č. 2/2012 uveřejněném na úřední 
desce obce Holetín (i elektronické ÚD) 
dne 23. 4. 2012 

č. 2/2012 
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 

26. března 2012 
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2012
• Žádost o odkoupení parcely č. 566/1, trvalý travní porost, 

k. ú. Holetín
• Informace o zakázkách v souladu se směrnicí obce Holetín 

pro zadávání veřejných zakázek
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2011
Schvaluje:
• Eduarda Suchého a Jaroslava Halamku ověřovateli zápisu
• Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce, doplněný o „doručené žádosti“
• Inventarizační zprávu za rok 2011
• Bezúplatný převod pozemků označených jako 

p. p. č. 2484/20, ostatní plocha o výměře 193 m2 , 
k. ú. Holetín a p. p. č. 2484/21, ostatní plocha o výměře 
180 m2, k. ú. Holetín, které se geometrickým plánem 
č. 302-2/2012 oddělily od pozemku par. č. 2484/4, ostatní 
plocha – silnice, k. ú. Holetín, z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Holetín

• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výši 
46 664,38 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy 
v částce 37 664,38 Kč a do fondu odměn v částce 9 000 Kč

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

• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Holetín za rok 2011 bez výhrad

• Uzavření smlouvy o dílo č. 05412 (výměna oken a 
vstupních dveří budovy obecního úřadu) mezi obcí Holetín 
a firmou A-Z mont Chotěboř s. r. o., dle předloženého 
návrhu

• Uzavření smlouvy o dílo č. 12046/01 (Komunikace bez 
obrubníků, lokalita za školou) mezi obcí Holetín a firmou 
SaM silnice a mosty Litomyšl a. s., dle předloženého 
návrhu

• Uzavření smlouvy o dílo č. 2012/03/01 (rozšíření 
veřejného osvětlení) mezi obcí Holetín a firmou 
HUKY s. r. o. Elektro, dle předloženého návrhu

• V souladu s ust. § 48 odst. 1 zák.  č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 
povinné školní docházky v Hlinsku mezi obcí Holetín a 
městem Hlinskem (příspěvek na úhradu neinvestičních 
výdajů základní školy připadajících na jednoho žáka), dle 
předloženého návrhu

• V souladu s ust. § 48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 
Lékařské služby první pomoci v Hlinsku mezi obcí Holetín 
a městem Hlinskem (příspěvek obce na úhradu LSPP), dle 
předloženého návrhu

• Zařazení obce Holetín do územní působnosti MAS Hlinecko

Občanské sdružení Holetínské trnky
pořádá tradiční

 STEZKU ODVAHY
s odměnami pro děti

v sobotu 18. srpna 2012 večer
Hudba a občerstvení zajištěno, možnost 

nocování ve vlastních stanech.
 

Všichni jste srdečně zváni!
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Miloslav 
Zdražil
S Mílou Zdra-
žilem jsme si po-
vídali, jak jinak, 
o karate. O tom-
to bojovém umě-
ní dovede vy-
právět dlouze a 
velice zajímavě, 
takže o karate 
se toho dozvíme 
mnohem více, 
než o něm. Ale 
i to ho charakte-
rizuje.

Karate je bojové umění, které se zařazuje do prv-
ků budo. Vyvíjelo se poměrně dlouho a vzniklo tak, 
že kněz Bodhidarma přišel z Indie do Číny, kde 
chtěl vyučovat budhismus. Na císařském dvoře se 
nesetkal s pochopením, tak ustoupil do ústraní, 
kde založil klášter Šaolin a tam se vyučovali prvky 
– nejprve to bylo 48 pohybů, pak 72 pohybů. Mělo 
to nějakým způsobem zlepšit fyzickou kondici mni-
chů, kteří jinak neměli moc pohybu, stále se mod-
lili a byli z toho neduživí a náchylní na onemocně-
ní. On chtěl zlepšit jejich fyzickou kondici a 
zdravotní stav, ale aby také byli schopni čelit nájez-
dům ozbrojených skupin, které měly tendenci kláš-
tery přepadat a vylupovat. To byl prvopočátek 
vzniku bojového umění, které se jmenovalo Šorin-
džin kempo. Z tohoto systému šaolinského stylu vy-
plývá jakási odnož, která se spojila s bojovým umě-
ním, které bylo na Okinawě v souostroví Ryukju, 
což byla námořní křižovatka, kde bylo několik pří-
stavů, které byly pravidelně navštěvovány z Asie, Ti-
chomoří, Indočíny a podobně. Tam se tyto styly 
bojových umění sbíhaly. Systém, který vznikl 
v Číně v klášteru Šaolin, vycházející ze stylu Šorin-
džin kempo se smísil se tamním stylem Tode, který 
byl na Okinavě. Tak vzniklo karate. Původně se to 
nazývalo v překladu „prázdná ruka“, nebo-li boj 
beze zbraně, i když se tam používaly prvky běžné 
potřeby – cep na rýži, tyče apod. Z toho vzniklo 
samotné karate, které se potom přetransformovalo 
přenesením do Japonska, takže to není čistě japon-
ský styl, ale spíše okinavský. Z toho pak vznikly 
různé odnože podle učitelů, kteří to vyučovali – Sho-
tokan, Goju-ryu, Wado-ryu a Šito-rju. To jsou čtyři 
základní styly karate. Vznikl systém, který za-
řazoval i stupně vědění a aby se nějak označili žáci 
v těchto jednotlivých stupních, vzniklo rozlišení 
podle pásků – bílý, žlutý, zelený, fialový, hnědý a 
černý. Je osm stupňů a nejvyšší je černý. Původně 
bylo v karate pět mistrovských stupňů – nejvyšší 
byl tedy pátý dan. Nyní už je devět danů. K nám do 
Hlinska jezdí japonský mistr Takeji Ogawa, který 
má 9 Dan a od kterého žáci i mistři přebírají umění 
na té nejvyšší možné úrovni.

Míla s karatem začal na vojně, kde ho učil jeden 
z reprezentantů nynějšího Slovenska. V té době ho 
to začalo bavit, ale trénoval zatím spíš neoficiálně. 
Po vojně se dozvěděl, že v Chrudimi vznikl oddíl a 
tak se tam přihlásil. S úsměvem přiznává, že byl je-
den z méně úspěšných žáků, takže při první 
zkoušce na bílý pásek neuspěl. Zkusil to tedy poz-
ději znova a úspěšně. Postupně se dostal až na fi-
alový pás, kde měl taky trošku problémy. Také sou-
těžil a přišly úspěchy především na krajských a po-
hárových soutěžích. Pak k tomu prý začal 
přistupovat víc cílevědomě a odpovědněji, začalo ho 
to i víc bavit a postupně se dostal až na 5 Dan. 
Dělá to neuvěřitelných 35 let. A jak říká, měl to 
štěstí, že se s těmi největšími mistry potkával tady 
v České republice, takže za jejich učením nemusel 
nikam cestovat. Trénoval i u mistra Očhiho – 
devátý dan, jezdil za Kanazavou – devátý dan a ten 
měl dokonce i desátý dan a byl to skutečně nestor 
karate, o kterém se hovořilo, že je neporazitelný. 
Toho si Míla hodně váží.

K mému překvapení mi Míla vysvětlil, že spor-
tovní část karate není ta nejdůležitější věc, nejdů-
ležitější je naučit lidi se bránit, protože dnešní svět 
je tvrdý a každý by měl mít právo na to, aby se 
uměl bránit. Souboj o medaile má jistě vysokou 
hodnotu, ale boj o život má cenu daleko větší.

Karatista by měl splňovat i určité osobnostní 
předpoklady, měl by být k ostatním slušný, vážit si 
jiných lidí a být neagresivní, měl by reagovat až 
když je napaden. Tak se to i vyučuje, že první 
reakce na útok protivníka je obrana a pak teprv ná-
sleduje protiútok. Ten je drtivý a měl by zlikvidovat 
útočníka.

Co se týče úspěchů jeho oddílu, velmi podařený 
byl loňský rok, kdy jeho svěřenci získali 6 titulů mi-
stra republiky a 3 třetí místa. Zúčastnili světového 
poháru a byli na soutěži v Polsku, Maďarsku  a 
Slovinsku. V celkovém součtu neuvěřitelných 
71 medailí – 20 zlatých, 15 stříbrných a 36 bron-
zových. V letošním roce je největším úspěchem to, 
že si pět zástupců oddílu vybojovalo postup na mi-
strovství světa v Srbsku. Uvidí se, jak si tam pove-
dou, konkurence je veliká.

Miloslav Zdražil s vítězem světového poháru 2012 v Hradci 
Králové a druhým na MČR Masters Michalem Kynclem a vítězem 
Mistrovství republiky žáků Goju-ryu v letošním roce Radkem 
Netolickým
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Ptám se: „Z tvého příkladu usuzuji, že lze za-
čít s tímto sportem i v pozdějším, než dětském 
věku a být úspěšný. Je to tak? A je to sport i pro 
děvčata?“ „No rozhodně. A pro dívky je to zvlášť 
vhodné, každá by měla aspoň něco málo umět, aby 
se mohla bránit případné agresi. Fyzická zdatnost 
u toho není vůbec důležitá. Když se dobře ovládá 
technika, tak i útlý člověk dokáže zlikvidovat ob-
rovského protivníka. Je znám případ, že v Ně-
mecku byl jedenáctiletý chlapec přepaden pedofi-
lem a protože to byl karatista, tak útočník byl rád, 
když se objevila policie a zachránila ho ze spárů 
toho karatisty,“ říká Miloslav Zdražil. „Účinnost ka-
rate je veliká, ale musí se správně trénovat,“ do-
dává. „Neuvažoval jsi o tom, že bys udělal nějaký 
rychlokurz sebeobrany pro veřejnost, třeba pro že-
ny?“ napadá mě otázka. „Občas jsme takové kurzy 
dokonce dělali, ale nebyl o ně až tak velký zájem. 
Pokud by zájem byl, nebyl by problém pro lidi udě-
lat něco krátkodobého, třeba dvouměsíčního,“ zní 
okamžitá nabídka..Samozřejmě není možné za tak 
krátkou dobu dosáhnout kvalit bojovníka, který 
dlouhodobě trénuje, ale je možné se naučit pár vě-
cí, které by se daly použít v praktické situaci… Je 
důležité znát už to, jak se správně postavit, jak od-
razit útok. Jde o to, zbavit se strachu z nepřítele a 
psychicky na něj umět zapůsobit. Neleknout se a 
okamžitě reagovat. Ne útěkem, ale jít proti. Spojit 
to s úderem, kopem, výkřikem... Hlavně ne utíkat, 
protože to podporuje sebevědomí útočníka. „Já 
osobně si myslím, že tím, že se necháme od někoho 
zbouchat nebo ohrožovat, tak nahráváme jeho egu. 
To se posiluje ve směru agresivity a ten člověk to 
zkusí poprvé, podruhé, vyjde mu to a potřetí už mů-

že zabít,“ říká Míla a nelze mu nevěřit. „Máš něja-
kou zkušenost, že bys ty sám nebo někdo z tvých li-
dí byl nucen použít karate v sebeobraně?“ zajímá 
mě. „Ano, praktické zkušenosti mám,“ zní stručná 
odpověď a Míla to nechce dál rozvádět.

Je mi naprosto jasné, že Míla mnohem raději 
mluví o karate, než o sobě. Přesto mě zajímalo, 
jestli má ještě nějaké další záliby. Říkal, že jeho 
velkým koníčkem byla myslivost, ale bohužel mu 
na ni už nezbývá čas. Byl prý dlouhou dobu 
v mysliveckém sdružení ve Svobodných Hamrech, 
odkud pochází, ale i v Holetíně. Přírodu má celkově 
moc rád, zvláště dřeviny. Rád by se věnoval 
pěstování bonsají. Dlouze jsme si také povídali 
o lásce ke psům, labradorům zvlášť. To jsme si ro-
zuměli.

Povídáme si o závodní a nezávodní stránce kara-
te. „Ti nejlepší bojovníci už ani nemají potřebu zá-
vodit. Máme například v oddílu vítěze světového po-
háru, což je pro oddíl velký úspěch a dává mu to 
hodnotu, ale máme tam i další cvičence, kteří jsou 
i lepší než on a nezávodí. Já také už nezávodím,“ 
říká. „Rozumím tomu tak, že nemáš potřebu vy-
hrávat, protože tě uspokojují úspěchy tvých svěřen-
ců?“ ptám se. „Ne, já to beru trošku jinak. Já to 
beru tak, že úspěchy na sportovní poli jsou do-
provodnou motivací pro lidi, kteří o to mají zájem a 
především pro děti. Já mám motivaci v tom, abych 
vycvičil co nejvíc lidí, kteří se budou schopni se 
ubránit v boji o život. A to si myslím, že je to pod-
statnější. Když někdo vyhraje medaili, má to svou 
cenu. Ale když přežiju, je to lepší,“ uzavírá Míla a 
mně nezbývá, než obdivně poděkovat za rozhovor.

(kuč)

Dcera Míly Zdražila Hanka dosáhla až na hnědý 
pás. V současné době trénuje malé holetínské 
karatisty. Položila jsem jí pár otázek.

Začala jste dělat karate dobrovolně, nebo to 
bylo spíš vynucené otcem? Kolik vám bylo? 
Ani vlastně nevím, byla jsem malá, když jsem 
začínala. Nejdřív jsem jezdila s otcem na tréninky a 
pak jsem prostě také začala cvičit, to mi bylo asi 5.

Máte v této oblasti nějaké úspěchy, na které 
jste hrdá?
Pár závodů jsem absolvovala, ale nikdy mě to moc 
nechytlo. Za úspěch spíš beru, že jsem se dokázala 
naučit některé mistrovské katy. 

Trénujete malé karatisty v Holetíně. Trénujete 
i jinde a chodíte na tréninky také sama?
Trénuji jen v Holetíně, pravidelně sama trénovat 
nechodím, jen občas absolvuji nějaký seminář, 
který mě zajímá.

Máte v karate nějaké cíle, kterých byste chtěla 
dosáhnout?
Jasně, naučit malé karatisty ještě něco z karate :-).

Trénink karate v K-SC Holetín probíhá každé 
pondělí od 17.30 h. S Hankou a Mílou Mistr Ogawa, 9 Dan

O karate s Hankou Zdražilovou
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Tai-chi
Protože se v tomto čísle Zpravodaje věnujeme kara-
te, měla jsem představu, že se zaměříme i na další 
bojové sporty nebo bojová umění, chcete-li. Mělo by 
to však mít nějakou souvislost s občany naší obce. 
Zjišťovala jsem, jestli se někdo v Holetíně něčím 
podobným zabývá a dopátrala jsem se až k Erice 
Šafránkové a tai-chi. Zeptala jsem se jí:

Dá se vůbec tai-chi řadit mezi bojová umění? Je 
mezi tím nějaká souvislost?
Ano, tai-chi je čínské bojové umění. Mezi lidmi se 
však hojně používá i k udržení dobré fyzické a psy-
chické kondice a k dosažení dlouhověkosti. Díky to-
mu vznikly různě dlouhé sestavy jednotlivých fo-
rem (cviků), které lze v Číně spatřit v parcích v po-
dání dětí, dospělých i seniorů.

Proč ty se tímto cvičením zabýváš a komu bys 
ho doporučila a proč?
Cvičením se zabývám hlavně proto, že kultivuje 
člověka jako celek – posiluje tělo, vůli, psychiku a 
celkovou odolnost. Cvičením tai-chi je možné do-
sáhnout vnitřního klidu a harmonie, zbavit se stre-
su a po zvládnutí jeho techniky se cvičení může 
stát meditací. Doporučila bych ho každému, kdo 
na sobě chce pracovat, zlepšit si kondici a růst na 
všech úrovních.

Kam mohou zájemci přijít cvičit?
Cvičíme každé úterý od 17 hodin na dětském hřišti 
v Miřeticích sestavu 16 forem. 

Přijít může každý. Cena jedné lekce je 100 Kč. 
Pro více informací můžete volat 777 938 555 nebo 
navštívit www.celostni-lecba.cz.

(kuč)

Hasičky Holetín
V loňském roce jsme zahájily hasičské závody v Jeníkově, 
kdy jsme mezi pěti ženskými týmy vybojovaly pohár třetího 
místa. V nedalekém Včelákově jsme získaly druhé místo.

Následovaly noční závody Dědová, Kladno, Rosice, kde 
konkurence byla veliká a na pohár jsme nedosáhly. Pro 
novou sezónu jsme si navrhly nové dresy, treninky jsme 
začaly nedradičně brzy v dubnu, pokud to počasí dovoluje 
trenujeme každý víkend na fotbalovém hřišti areálu 
koupaliště. Velitel Eduard Suchý nás letos přihlásil do 
okresních závodů, které se skládají ze štafety, 100 m a 
samotného útoku. Podmínkou této okresní soutěže je, 
zúčastnit se okrskové soutěže, která se bude konat 
16. června ve Dřeveši. Okresní kolo v Otradově v kategorii 
požární sport se koná 30. června od 8 h ráno.

Martina Dopitová – strojník
Jana Havlová – spoj
Iveta Ungrová – koš
Anežka Putnárová – „B“
Veronika Pondělíčková – rozdělovač
Pavlína Bíšková – špička 1
Kateřina Havlová – špička 2
Náhradnice: Kateřina Adámková, Barbora Davidová

Další informace o závodech a konkrétní termíny najdete na 
stránkach obce Holetín a též na síti Facebook.

sestry hasičky

Z letošní soutěže v Nasavrkách

Sezóna hasičských zá-
vodů odstartovala
Naši hasiči se po zimní pauze do soutě-
žení vrhli s nadšením. Zatím stihli dvě 
soutěže a v obou byli velmi úspěšní. 
19. května se konal Memoriál Tomáše 
Vařejčky ve Studnicích. Účastnilo se 
16 mužstev a SDH Holetín získal stříbr-
nou medaili. O týden později 26. května 
jsme se jako nováček účastnili Poháru 
starosty Nasavrk. Muži obsadili 2. místo 
(ze 14 družstev) a ženy rovněž 2. místo 
(z 5 družstev).  A trénuje se dál, protože 
je ještě mnoho soutěží v plánu:

9. 6. Pohár starosty Mrákotína
16. 6. okrsková soutěž ve Dřeveši
30. 6. okresní kolo v Otradově
14. 7. Memoriál J. Zavřela Jeníkov
21. 7. noční soutěž ve Studnicích
28. 7. Pohár starosty Kameniček
4. 8. Pohár Starosty Miřetic
4. 8. noční soutěž v Dědové
18. 8. noční soutěž v Kladně
25. 8. pohárová soutěž ve Vortové

Uvažuje se i o podobné soutěži pořádané 
v Holetíně, ale to se případně včas dozví-
te z místního rozhlasu.

Sbor dobrovolných hasičů Holetín sr-
dečně zve všechny občany na taneční zá-
bavu 25. srpna na parket v areálu kou-
paliště. Hraje MAT 4.
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Paní Františka Hromádková z Horního Holetín 
oslavila na začátku dubna krásné životní jubileum 
– 100 let. Poprosila jsem ji pár týdnů po jejích naro-
zeninách, jestli by si se mnou nepovídala pro Ho-
letínský zpravodaj. Byla moc milá a ochotná, proto 
mohli vzniknout následující řádky. Moc jí děkuji a 
doufám, že jsme si nepovídali naposled. Také dě-
kuji za trpělivost a ochotu jejímu synovi a snaše, 
bez kterých by povídání nešlo.

Chtěla jsem vědět, jak tráví den takový stoletý 
člověk. Paní Hromádková mi řekla, že špatně vidí a 
už moc neslyší. Nekouká se tedy na televizi ani ne-
poslouchá rádio. Ráno ji posadí do křesla a mezi jíd-
ly podřimuje. Zajímá ji, co se děje okolo a tak se ob-
čas ptá na sousedy nebo na lidi, které zná. Co se 
týče toho jídla, tak jí stále moc chutná. Chcete vě-
dět, co jíst, abyste se dožili stovky? V časopisech je 
návodů na zdravou výživu, která by nám mohla 
snad i prodloužit věk, přehršel. Zaručený recept 
vám nedám, ale u Hromádků jsem se dozvěděla, že 
pokud chtějí babičce udělat radost právě jídlem, na-
smaží bramboráky. Ty má moc ráda a určitě jí po 
nich není těžko, jak to často po téhle pochoutce 
bývá.. Pochutná si i na masu. Nepohrdne kuřecím 
stehýnkem s jakoukoliv přílohou. Ale nějakou kotle-
tou, to byste ji neuctili. Suché maso nemusí. Nej-
lepší řízky jsou prý z bůčku. Bůček může v jakéko-
liv úpravě. Ráda mlsá sušenky a každá den je zvyk-
lá na jablíčko. Taky jí chutná chleba s máslem a 
domácí marmeládou. Na pitný režim moc nedbá. 
To ji prý spíš musí nutit. Ráda pije kafe, klasické tu-

recké. Když je příležitost, nepohrdne ani panáčkem 
něčeho ostřejšího. Ptala jsem se, jestli se snažila 
někdy jíst zdravě. „Co jsem mohla, to jsem snědla.“ 
zní odpověď. No, jestli si z toho vezmete příklad, ne-
chám na vás.

Ptala jsem se, jestli občas myslí na to a vzpomí-
ná, jak byla mladá. To prý ano. Ráda vzpomíná, jak 
chodili tancovat Na Sál nebo dolů k Oplištilom. 
Vzpomíná na hochy, co s nimi chodila k muzice a 
také měla hodně kamarádek. Když se ptám na jmé-
na, dokáže si vzpomenout na kamarádku Potůč-
kovou, ale jinak jí prý už jména vyšla z hlavy. Na 
otázku, co tancovali, jestli polku a valčík, nebo ně-
co jiného mi paní Hromádková krásně předvedla 
rukama ladný pohyb ze strany na stranu. Že prý 
takhle. Říkali prý tomu samojánky a bylo to moc 
pěkné.

V časopisech pro ženy se stále rozebírá, jestli 
nejlepší věk ženy je po třicítce nebo po čtyřicítce… 
Chtěla jsem znát názor někoho, kdo se na to 
dokáže podívat trochu s odstupem. Paní Františka 
po chvíli přemýšlení prozradila, že jí se nejvíc líbilo, 
když jí bylo ke čtyřiceti. To chodila a do práce a 
bylo jí dobře. Měla se ráda s kamarádkami, co 
spolu v práci soukali.

A na co se paní Hromádková vyptávala mě? Zají-
malo ji, co dělá „předseda“ a jak se má. Starostu 
Honzu Břeně má moc ráda. Prý je na ni hodný. 
Snad jí uděláme radost těmito fotografiemi, které 
vzniky při oficiální gratulaci zástupců obce a 
okresu ke stým narozeninám.

(kuč)

Jak se žije stoletému člověku
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Trnkový bál
Kdo letos přišel na Trnkový bál, určitě nelitoval. 
Jako vždycky byl skvělý. Pořadatelky a pořadatelé 
si letos připravili a poctivě secvičili nové 
předtančení na téma hříchů. Názorně nám tedy 
předvedli, jak vypadá taková závist, obžerství, 
smilstvo apod. Dokonalé byly jejich kostýmy 
řádových sester. Trnky se letos nechaly trošku 
inspirovat filmem Sestra v akci a slavily obrovský 
úspěch.

Čarodějnice
Počasí se letos 30. dubna mimořádně vyvedlo a 
tak se v areálu koupaliště sešla početná skupina 
příznivců pálení čarodějnic, především rodin 
s dětmi. Pro holetínské dětičky byly připraveny 
párky na opečení, při soumraku se zapálil velký 
oheň a ty nejodvážnější povozila na koštěti 
opravdová čarodějnice. Povzbudivé bylo pozorovat, 
kolik má naše obec mladých rodin a malých dětí. 
To je pro budoucnost Holetína velmi pozitivní.
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Cílem jarní sezóny pro naše jednotlivá mužstva je 
navázat na dobrá umístění po podzimní části 
ročníku 2011/2012 a potvrdit je. Mužstvo dospě-
lých (nováček soutěže) je hlavní prioritou našeho fot-
balového soutěžení v rámci OFS Chrudim. Snažíme 
se proto vytvářet potřebné podmínky pro jeho 
činnost. Z tohoto pohledu je potěšující, že se po-
stupně daří zabudovávat naše dorostence do muž-
stva dospělých. Výrazným úspěchem v poslední do-
bě je vytvoření širší základny u mužstev mladších 
žáků a mladší přípravky z vlastních zdrojů i blíz-
kého okolí. Prostě s mládeží se nám daří pracovat 
dobře. Zásluhou našich trenérů se jedná o budoucí 
novou fotbalovou krev.

A nyní podrobněji k jarním mistrovským vý-
sledkům našich mužstev.

Okresní přebor dospělých
25. 3. 2012 Chroustovice–Holetín 1:2

Na první jarní mistrák přijela povzbudit naše 
mužstvo řada fanoušků autobusem i vlastními 
auty. Do utkání jsme vstoupili dobře. Branky 
Martina Cerala v 15. minutě a Martina Zdrařila 
v 24. minutě znamenaly vedení 2:0. V závěru 
prvního poločasu se podařilo domácím snížit. Za 
zmínku stojí ve druhém poločase nepotrestaný 
hrubý faul na našeho hráče. Získali jsme cenné 
body do jinak vyrovnané tabulky. 

31. 3. 2012 Holetín–Nasavrky 5:2
Začátek utkání zvládli lépe hosté, kteří se ujali 
vedení 0:1. Domácí se postupně zlepšili a 
brankou Martina Zdražila v 28. minutě srovnali 
na 1:1. Druhý poločas jsme byli jednoznačně 
lepší, prosadili jsme se střelecky a zaslouženě zví-
tězili. Branky stříleli v 53. minutě Lukáš Wasser-
bauer z penalty, v 55. minutě Martin Ceral 
z penalty, v 66. a 68. min. Pavel Černý a Petr Pi-
lař. Skóre uzavřel v 70. minutě Martin Zdražil. 
Přes nepřízeň počasí sledovalo zápas 115 diváků.

8. 4. 2012 Tuněchody–Holetín 2:0
Na tohoto soupeře se nám dlouhodobě výsled-
kově nedaří a nejinak tomu bylo i tentokrát. Ve 
vyrovnaném utkání si domácí vytvořili více bran-

kových příležitostí a dvě dokázali proměnit.
14. 4. 2012 Holetín–Chrast 5:0

S posledním celkem tabulky to nebylo tak lehké, 
jak by se podle výsledku zdálo. Střelecká pro-
duktivita a vysoké vítězství bylo odměnou za 
dobrý kolektivní výkon. O branky se podělili: Lu-
káš Wasserbauer 2, Martin Zdražil, Standa Fi-
lipi a Vojtěch Vondráček. Utkání přihlíželo 150 
diváků.

22. 4. 2012 Proseč–Holetín 1:1
Domácí měli v prvním poločase více ze hry. Naši 
výbornou příležitost v 24. minutě (sólový průnik 
Luboše Nováka) s námahou domácí gólman za-
chránil. Po hlavičce a zmatku v naší obraně se 
soupeř v 40. minutě ujal vedení. Po hrubce 
domácích ve středu hřiště a sólu Martina Cerala 
v 60. min. naše mužstvo vyrovnalo na 1:1. Závě-
rečné minuty patřili soupeři. Jeho tlak jsme pře-
stáli zásluhou výborného výkonu Jakuba 
Halamky v naší brance.

28. 4. 2012 Holetín–Rváčov 1:2
V prvním poločase domácí nepotvrdili roli favori-
ta, soupeř několikrát z rychlého protiútoku za-
hrozil. Přesto krásným gólem v 34. minu poslal 
Martin Ceral naše mužstvo do vedení. Po špat-
ném výkonu domácích v druhém poločase si 
soupeř v 71. a 80. minutě otočením výsledku od-
vezl nečekaně všechny body. Sledovalo 160 divá-
ků.

5. 5. 2012 Hrochův Týnec–Holetín 1:1
První poločas byl oboustranně vyrovnaný, stře-
leckých příležitostí bylo poskrovnu. V druhém 
poločase v 77. minutě jsme nevyužili gólovou 
Petra Pilaře. Následně nám rozhodčí upřel 
penaltu za ruku domácích v malém čtverci. Po 
brance Lukáše Wasserbauera v 85. min. jsme se 
radovali z vedení. Vítězství nám uniklo v 87. mi-
nutě, kdy domácí vyrovnali. Škoda, na tři body 
jsme měli.

12. 5. 2012 Holetín–Krouna 0:2
Hosté, lídr tabulky, byli v prvním poločase lep-
ším mužstevm. Ve 4. a 8. minutě vstřelili dvě 
branky. Naše mužstvo se ve druhém poločase 
zlepšilo, vypracovalo si řadu dobrých příležitostí, 
střelecky však vyšlo naprázdno. Přihlíželo 
115 diváků.

19. 5. 2012 Horní Bradlo–Holetín 1:4
Soupeř v prvním poločase nastoupil pouze v de-
seti. Herní převaha našeho mužstva byla znatel-
ná, domácí se většinu poločasu bránili. Z náh-
lého protiútoku v 18. minutě se krásným gólem 
domácí ujali vedení. Naše mužstvo si vypra-
covalo řadu šancí, tři tutovky neproměnilo. Do 
kabin se šlo za nepříznivého stavu 0:1. Druhá 
půle (domácí již kompletní) byla o něčem jiném. 
Pěkné kombinační akce a střelecká pohotovost 
dovedly naše mužstvo k vysokému vítězství. 
Branky za pěkného počasí vstřelili v 61. a 
70. min. Standa Filipi a v 63. a 78. min. Martin 
Ceral.

26. 5. 2012 Holetín–Stolany B 2:1
Zápas měl kvalitu, všechno podstatné se událo 
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během úvodní čtvrthodinky. Domácí byli lepší, 
vypracovali si více brankových příležitostí a 
jejich vítězství bylo zasloužené. Branky vstřelili 
v 9. minutě Martin Ceral a v 16. min. Petr Pilař. 
Utkání sledovali 150 diváků.

Tabulka po 24. kole
+ 0 − skóre b.

1. Krouna A 13 7 5 56: 37 46
2. Miřetice A 14 4 6 55:37 46
3. Nasavrky A 12 6 6 42:38 42
4. Rozhovice 12 5 7 50:34 41
5. Stolany B 11 5 8 45:27 38
6. Tuněchody A 12 1 12 41:36 37
7. Holetín 10 6 8 45:39 36
8. Proseč 10 5 9 55:40 35
9. Vítanov A 8 9 7 36:33 33
10. Rváčov 9 4 11 31:37 31
11. Chroustovice 9 3 12 37:56 30
12. Hrochův Týnec 9 2 13 33:40 29
13. Horní Bradlo 7 3 14 31:54 24
14. Chrast 2 2 20 26:75 8

Okresní přebor dorostu
28. 4. 2012 Svídnice–Holetín 4:2

Branky: Martin Kučera 2 (1 z penaty)
5. 5.2 012 Holetín–Bojanov 4:1

Branky: Vojtěch Vondráček, Martin Zdražil, To-
máš Kadidlo, Martin Kučera

8. 5. 2012 Holetín–Chroustovice 4:2
Branky: Martin Kučera 3, Vojtěch Vondráček

13. 5. 2012 Dřenice–Holetín 4:2
Branky: Martin Doležal (z penalty), Tomáš Kadi-
dlo

19. 5. 2012 Holetín–Tuněchody 1:0
Branka: Roman Halamka

27. 5. 2012 Vítanov–Holetín 1:2
Branky: Martin Kučera, Tomáš Kadidlo

Tabulka po 16. kole
+ 0 − skóre b.

1. Junior Skuteč 12 4 0 70:12 40
2. Tuněchody 11 2 3 57:20 35
3. Holetín 11 1 4 60:33 34
4. Dřenice 10 2 4 73:30 32
5. Svídnice 10 1 5 43:36 31
6. Rosice 5 2 9 34:60 17
7. Ronov 5 0 10 38:48 15
8. Bojanov 4 1 11 23:54 13
9. Vítanov 3 1 11 19:50 10
10. Chroustovice 1 0 15 25:99 3

Okresní přebor mladších žáků
22. 4. 2012 Dřenice–Holetín 3:0
6. 5. 2012 Kameničky–Holetín 2:3

Branky: Dominik Rompotl 2, Martin Pátek
13. 5. 2012 Holetín–Horní Bradlo 6:2

Branky: Jiří Hamák 3, Dominik Rompotl 2, 
Nikola Rompotlová

19. 5. 2012 Vítanov–Holetín 2:0
27. 5. 2012 Svídnice–Holetín 5:7

Branky: Jakub Blatoň 2, Petr Vacek 2, Jiří 
Hamák, Radek Teplý, Nikola Rompotlová

Tabulka po 16. kole
+ 0 − skóre b.

1. Kameničky 12 0 3 76:16 36
2. Chroustovice 9 0 5 61:33 27
3. Holetín 8 2 4 56:33 26
4. Vítanov 7 2 5 41:35 23
5. Horní Bradlo 7 2 5 40:42 23
6. Dřenice 7 1 6 38:36 22
7. Slatiňany B 4 1 9 25:59 13
8. Svídnice 3 2 8 35:59 11
9. Ronov 1 0 13 19:78 3

Jiří Bartizal, sekretář klubu

Manežer Sokola Holetín 
Pavel Kalous
Pavle, jsi uváděn jako manažer klubu. Co si 
pod touto funkcí máme na úrovni okresního 
přeboru a v tvém pojetí představit?
Tak manažer mužstva je v tomto okresním 
přeboru strašně krásné slovo, ale jinak je to práce 
od začátku do konce. Zajišťuji hostování, 
přestupy, domlouvání podmínek a případně ceny. 
Řeším především situace, kdy hráč chce hrát za 
Holetín nebo my chceme někoho získat. Většinou 
jednám se sekretáři nebo manažery oddílů. 
V poslední době se jedná převážně o Hlinsko, 
protože z ostatních oddílů už jsme si většinou 
hráče, kteří tíhnou k Holetínu, stáhli. Občas se 
kvůli jednání o hráčích účastníme schůzí jiných 
oddílů. Kromě hráčů je ale také potřeba sehnat a 
zajistit spoustu jiných věcí a spotřebního 
materiálu. Tahle práce zahrnuje i přípravu před 
zápasem, zajištění hráčů na zápas, sepsání 
zápisu, funkci vedoucího mužstva a podobně. 
Nejedná se tedy o manažerskou práci.

Co tě vedlo k tomu, že jsi se začal 
v holetínském fotbalu angažovat?
Dvanáct let jsem fungoval jako manažer 
fotbalového družstva ve Vítanově. Pak nás 
napadlo využít toho, že v Holetíně máme hřiště a 
zázemí a založit fotbal tady. Tím bylo dané i moje 
působení v Holetíně. Jsem rád, že ten nápad 
přišel, že se takhle rozvinul a že tady fotbal takhle 
funguje a má tolik příznivců. Je za tím 
samozřejmě spousta mravenčí a téměř každodenní 
práce, která není vidět.

Hrál jsi někdy organizovaně fotbal? 
Zkoušel jsem to na Ranné, jako dorostenec. Spíš 
jsem hrál basket, ale s tím jsem musel skončit 
kvůli zdravotním problémům. Co se týče hry, tak 
do toho trenérům vůbec nemluvím. Snažím se jim 
udělat servis, aby fotbal fungoval.

Co děláš, když zrovna nezajišťuješ věci kolem 
fotbalu? Zbývá ti čas na další koníčky?
Momentálně se snažím být co nejvíc se svou 
přítelkyní. Dřív jsem hodně hrál šipky, ale ty jsem 
teď opustil. Mým největším koníčkem je fotbal.

Díky za rozhovor.
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Od jara letošní sezóny má Sokol Holetín vedle 
Zdeňka Volfa ještě jednoho trenéra, a protože ho 
řada z nás moc nezná, byla to skvělá příležitost 
požádat ho o rozhovor, ve kterém by se nám před-
stavil. 

Prozradil nám o sobě, že je mu padesát let a žije 
v Hlinsku, kde se i narodil. Od učňovských let pra-
coval v Etě Hlinsko a nyní je zaměstnancem AZ 
servisu, který dělá servis pro Megatech a Backer, 
tedy firmy, které nyní působí v areálu Ety. Je me-
chanikem energetických zařízení, to znamená sta-
rost o rozvod tepla, vody a věci s tím související. 
Má dvě děti. Syn hraje od malinka fotbal a v sou-
časné době hraje za Sokol Holetín. Předtím hrál za 
Hlinsko. 

I pan Filipi je fotbalistou od svých dětských let. 
S tímto sportem začal ve čtvrté třídě, kdy hrál za 
mladší žáky, později přešel přes starší žáky a do-
rost do hlineckého B mužstva. Poté hrál několik let 
i divizi za hlinecké áčko a opět se vrátil do muž-
stva B. Celkem v Hlinsku aktivně odehrál 27 sezón 
a to na různých pozicích kromě brankáře. Pak ještě 
čtyři roky kopal za Ranou a tři za Kameničky. Ani 
po skončení kariéry aktivního hráče ho touha po 
míči neopustila a několik let hrál futsal za Ju-
ventus DTJ Hlinsko. Tento klub je mu blízký dopo-
sud. Několik let po tom, co skončil jako fotbalista, 
byl osloven, jestli by nepomohl s trénováním mladší-
ho dorostu v Hlinsku, který v tu chvíli hrál divizi. 
Nabídku přijal a trénoval je asi tři roky. Po dvoule-
té pauze se k trénování mladšího dorostu vrátil a 
bylo to úspěšné období, kdy dvakrát byli první 
v krajském přeboru. Loni trénoval starší hlinecký 

dorost. Pak jeho syn, také Stanislav, odešel z hli-
neckého B mužstva a dostal nabídku hrát za Ho-
letín. Tím se i pan Filipi dostal k holetínskému fot-
balu, protože se chodil dívat a fandit a v zimě byl 
osloven, jestli by nepomohl Zdeňku Volfovi s tré-
nováním mužů, což přislíbil.

Pan Filipi už stačil Sokol Holetín dobře poznat, 
ale na druhou stranu je v něm angažovaný po-
měrně krátkou dobu, za kterou neztratil jistý nad-
hled. Moc mě zajímalo právě jeho hodnocení ho-
letínského fotbalu. „V dnešním fotbale jsou všude 
v těchto nižších soutěžích problémy jak s lidmi, tak 
finanční,“ říká, ale dodává, že tady v Holetíně jsou 
kluci, kteří fotbal hrát chtějí (i když se občas ně-
kteří musí trochu přinutit). „Vidím tady potenciál 
spolu s dorostem, kde je několik schopných hráčů, 
kterými se mančaft může doplnit a nemyslím si, že 
bychom měli mít do budoucna nějaké starosti se se-
stupem a podobně. Kdyby nám letos byly hvězdy 
nakloněny, mohli jsme možná hrát o postup výš, 
ale kvůli několika nevydařeným zápasům jsme 
tam, kde jsme a budeme se ještě do konce sezóny 
snažit o co nejlepší umístění,“ dodává optimisticky. 
Ptala jsem se na další záliby a dozvěděla jsem se, 
že to je rybaření a myslivost, kvůli které si pan 
Stanislav pořídil i maďarského ohaře. Rodina prý 
jeho koníčky respektuje a sdílí s ním, protože jsou 
všichni milovníci fotbalu a zvířectva. Pan Filipi do-
dává, že nemá potřebu utíkat tam, kde by měl z fot-
balu nějaký větší prospěch, ale je spíš tak, kde se 
cítí dobře. Přeji mu tedy, ať se mu v Holetíně líbí a 
daří a děkuji za pěkné povídání.

(kuč)

Seznámení s trenérem holetínských fotbalistů 
Stanislavem Filipi

Mužstvo 
dorostu, 
sezóna 
2011/2012
Nahoře zleva: Patrik 
Vondráček, Alena 
Vodráčková, Tomáš 
Vacek, David Šmok, 
Tomáš Kadidlo, 
Jakub Šmahel, Ro-
man Halamka, Jaro-
mír Hanus, Rudolf 
Daněk, Dominik Hav-
líček, Luděk Doležal
Uprostřed zleva: Jiří 
Vacek, Martin Ku-
čera, Martin Zdražil, 
Marek Picek
Dole zleva: David 
Sochor, Bohuslav 
Havel
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Restaurace Na koupališti
pro Vás v letní sezóně připravuje mimořádné 
akce dle aktuálního počasí. Informováni budete 
prostřednictvím místního rozhlasu. 

V letní sezóně pro Vás bude restaurace 
otevřena denně od 15 do 22 hodin.

Kebab na grilu
800 g mletého masa (hovězí + vepřové nebo jen 
hovězí), 2 vejce, 3 utřené stroužky česneku, 
2 hrsti strouhanky namočené v mléce, nasekané 
čerstvé bylinky (bazalka, petrželka, …), pepř a 
sůl. Suroviny smícháme, bylinky použijte podle 
toho, co máte rádi, mohou být i sušené. 
Utvoříme větší válečky, které napichujeme na 
grilovací jehly, případně špejle (ty raději 
namočíme ve vodě, aby nám neshořely). 
Grilujeme ze všech stran. Podáváme s čerstvou 
nebo grilovanou zeleninou a zálivkou z bílého 
smetanového jogurtu, česneku utřeného se solí, 
trochy majolky a nasekané zelené petrželky.

Vedení fotbalového klubu 
Sokola Holetín děkuje všem 
sponzorům, fanouškům, hrá-
čům, trenérům a ostatním 
zúčastněným za přízeň v se-
zóně 2011/2012. Zvláštní po-
děkování patří rodičům ma-
lých hráčů, kteří zajišťují 
jejich dopravu za sportem. 

Mladší žáci, 
sezóna 
2011/2012
Zleva nahoře: Jakub Halamka, 
Radek Teplý, Petr Vacek, 
Jakub Blatoň, Martin Pátek, 
Petr Balek
Zleva dole: Jiří Hamák, Nikola 
Rompotlová, Michael Červinka




