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Číslo 2/2013 červen 2013
Děti jsou radost
Budemeli takto uvažovat o každém jednotlivém dítěti, asi dojdeme k závěru, že někdyto platí, někdy méně a najdou se i případy, že by se mnou vynervovaní rodiče ostře polemizovali. Ráda bych ale tento titulek pojala tak nějak obecněji. Z  pohledu společnosti,země, obce, …Ve vztahu k  Holetínu mě to napadlo letos 30. dubna. Vím to přesně, protože to bylona koupališti, kde probíhala akce spojená s tradičním pálením čarodějnic. Tam se vámsešlo miminek v  kočárcích, batolat i  dítek předškolního a školního věku! Běhaly kolemlaviček, „tančily“ po parketě, opékaly buřty, lezly po prolézačkách, houpaly se na houpačkách a nevím co ještě.Vzpomínám si, že opravdu jsem v  tu chvíli měla pocit, že ve vesnici, kde je tolik malých dětí, je to hlavní v  pořádku. Lidé tu chtějí žít a vychovávat své potomky. Takováobec má budoucnost.Pokud mi někdo nevěří nebo má pocit, že přeháním, ať se podívá na fotografie uvnitřtohoto Zpravodaje. A  jestli to nestačí, dokládám i  několika dalšími stranami o našichnejmenších. V březnu jsme přivítali nové občánky. Přišly nám zprávy o dění ve škole aškolce. Dokonce jsem přijala pozvání (popravdějsem si o  něj řekla) do naší mateřské školy, kdeděti měly akci spojenou  s  muzikoterapií.A úplně nejčerstvější zprávy a fotky jsou z oslavdne dětí v Kulturněspolečenském centru.A  jak žijí ti, co už dětmi nejsou? Něco se dozvíme od Trnek, hasičů a fotbalistů. O  rozhovorjsem tentokrát poprosila bývalého starostu, panaFrantiška Kalouse. Kromě toho se na jaře a nazačátku letošního, zatím studeného léta v  našívesnici odehrávala řada zajímavých událostí.Prostě listujte, prohlížejte a čtěte!Helena Kučerová
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Dvě otázky pro starostu
Budeme opravdu už letos chodit v Holetíně po novém chodníku?
Další etapa výstavby chodníků je naplánována v termínu od konce června do konce říjnatohoto roku. V úseku od křižovatky směr Raná po odbočku k vlakovému nádraží budezároveň  s  výstavbou jednostranného chodníku provedena celková výměna potrubí dešťové kanalizace včetně šachet. Kompletní oprava dešťové kanalizace bude předcházeti  další výstavbě chodníku v  úseku od Kulturněspolečenského centra po hospodu Nasále. Tato další – nikoliv však poslední – etapa bude realizována již příští rok a v současné době jsou shromažďována veškerá povolení potřebná pro zpracování projektovédokumentace. Po novém chodníku budeme tedy v Holetíně chodit opravdu už letos a věřím, že tuto stejnou větu budu moci prohlásit i v roce 2014.
Na co dalšího se v tomto roce mohou lidé v naší obci těšit?
Kromě běžných oprav veřejného osvětlení, rozhlasu a v  neposlední řadě také finančněnáročnějších oprav komunikací a cest je na konec tohoto roku plánováno zahájení významnější investiční akce, kterou je výstavba zastřešeného parketu ve Sportovním areálu Holetín. Výstavba nového pódia, parketu a zastřešeného sezení pro cca 150 osob byměla být zahájena na podzim tohoto roku a dokončena před začátkem letní sezóny 2014.S dalšími významnými investicemi se vzhledem k finanční náročnosti výstavby chodníkůa s tím související nezbytné opravy dešťové kanalizace (náklad v roce 2013 – 3,2 mil. Kč)nepočítá.
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Tohle jsme všechno zažili...V  březnu se členové kroužku hry na zobcovouflétnu zhostili role kulturního doprovodu při vítánínových holetínských občánků. Jejich vystoupení simůžete prohlédnout na adrese: http://youtu.be/aWrw0fMvKLA.V pátek 5. dubna navštívili členové ekologickéhokroužku zajímavou výstavu Úžasný svět dinosaurův Městském muzeu v Hlinsku.

V  dubnu proběhl ve škole interaktivní program„Zdravá pětka“, zaměřený na budování návykuzdravého stravování. Tento pěkný program připravuje nadační fond Albert a jeho cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživya jejich přirozenému začlenění do životního stylu.V  pátek 26. dubnase ve škole uskutečnila tradiční kouzelná noc  s  knihami,hrami, soutěžemi azpíváním – Noc  s  Andersenem. V 18 hodinse ve škole objevilypohádkové postavyŠmoulů, čertů, přišlaPopelka, pirát, Pindruše, pračlověčice, cikánka, námořník, Lucie, vodnice, král,královna a další. Popřivítání si všichninašli svůj prostor pronocleh a mohly propuknout disciplíny, které násprovedly večerem až k  půlnoci: pohádkový kvíz,čtení, pohádková křížovka, poslechový pohádkovýkvíz, noční stezka odvahy, zpívání a čtení. Abychomtento program zvládli, posilnili jsme se langoši, které pro nás připravily dvě kouzelné babičky.Desítky čarodějných bytostí se zjevily poslednídubnový den v  dopoledních hodinách na územíHorního Holetína. Polovina se jich usadila ve školce,zbylé zůstaly mezi školáky. Čarodějnice letité, vyschlé a vyhublé až „na klacky“ si večer zalétly nakoupaliště přímo na ohnivou hranici.

Naší učebnou se2. května 2013 stal les.Na Podhůře u Chrudimijsme se vyvětrali, prošlia naslouchali životnímpochodům stromů. Užvíme, kde se stromy berou, kdo je ohrožuje,chrání, jak rostoui proč se kácí. Z lesníhopanství jsme se přemístili na Státní zámekve Slatiňanech. Poprvév  jeho historii se návštěvníkům naskytlamožnost přenést sev čase a okusit život známý z pohádek a knížek navlastní kůži! Šanci jsme využili bez váhání. Civilníjména byla odložena a každý z nás si vylosoval postavu pohybující se na panství knížete Auersperga.Vcítit se do role člena knížecí rodiny bylo snadné.Ale vyzkoušet si práci poddaných vyžadovalo soustředěnost, úsilí a odvahu. Všichni se svého úkoluzhostili na výbornou, nikdo nepochybil. Za všechnyjmenujme klíčníka, dveřníka, knihovníka či kotelníka. Na zpáteční cestě jsme v  zámeckém parkuzamávali hřebečkovi koně Převalského.

Ve středu 8. května členové ekologickéhokroužku spolu  s  dalšími milovníky přírody mohlipřivítat jaro na akci Vítání ptačího zpěvu v  Sobíňově, kterou pořádá ČOS ve spolupráci s ZO ČSOPChotěboř. O  tomto setkání jsme se dozvěděli díkyzapojení naší školy do mezinárodní kampaně Jaroožívá, prostřednictvím které se mapuje návrattažných ptáků. Vítání nás obohatilo mnoha zajímavostmi ze života ptactva, které nám zprostředkoval zkušený ornitolog RNDr. František Bárta.Časně zrána nám ukázal kroužkování ptáků, kterédoplnil o  informace o  odchycených druzích. Poténásledovala vycházka vesnicí, loukami i  lesem, během níž jsme ptáky nejen pozorovali, ale i poznávalijejich typický zpěv.
Účast na soutěžíchV jarních měsících jsme se kolektivně i individuálněúčastnili několika soutěží.Klaudie Kovárníková získala čestné uznání zasvou práci ve výtvarné soutěži pořádané Obecnímúřadem Zaječice na téma „Můj pohádkový hrdina“.

Ohlédnutí za jarními měsíci ve škole
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Žákyně 2. ročníku Daniela Horáková v  letošnímročníku literární soutěže Hlinecký hrneček ve svékategorii obsadila skvělé první místo. Gratulujeme apřejeme, aby svůj literární talent rozvíjela i dále.Naše družstvo zamířilo na fotbalový turnaj McDonald cup – pořádaný ve Skutči a obsadilo hezké3. místo ze čtyř účastníků (ZŠ Smetanova Skuteč,ZŠ Komenského Skuteč, ZŠ a MŠ Žďárec a ZŠ a MŠHoletín).

K  úspěchům našich žáků jistě patří také to, žemezi uchazeči o studium na osmiletém oboru gymnázia v Hlinsku se umístili na pěkném 4. a 6. místěa jsou přijati.
Nabídka obědůV  současnosti zpracováváme formální kroky nutnék  tomu, abychom od září mohli případným zájemcům z  řad holetínských občanů nabídnout obědyuvařené v naší školní jídelně. Abychom tuto službumohli nabízet, musí mít škola napříkladživnostenský list na tuto činnost, musíme provéstcenovou kalkulaci a dořešit způsob distribuce obědů. Lákadlem pro strávníky by mohlo být to, že veškolní jídelně vaříme ze základních surovin  nikolivz  polotovarů a složení stravy je pod stálým dohledem státních institucí.
Nový školní rokŠkolu v červnu opustí šest žáků 5. ročníku a stejnýpočet žáků by do školy měl v září nastoupit. Personál školy by měl pracovat ve stejném složení jakopředchozí roky, takže neočekáváme žádné výkyvy ana další školní rok se těšíme. Poslední zmínka o dění ve škole se týká údržby  proběhla údržba prolézaček na školní zahradě a připravuje se terén pronatažení nového plotu v zadní části zahrady.Za zaměstnance školy přeji příjemné strávení letních měsíců. Mgr. Martin Bureš
Výlet za ptáky očima dětí
Ve středu 8. května jsme se  s  ekologickýmkroužkem vypravili do Sobíňova. Sešli jsme se brzyráno na vlakové zastávce v Holetíně. Byli jsme rozespalí, ale nám to nevadilo. Po příjezdu do Sobíňovajsme šli k malé chaloupce. Tam na nás čekal pán,který nám ukázal, jak se kroužkují ptáci. Pookroužkování je vypustil do volné přírody. Potom s námi šel na procházku. Poslouchali jsme pta

čí zpěv. Měli jsme čas, tak jsme šli na procházkuk  místnímu kostelu. Pak jsme šli na nádraží a jelidomů. Moc se mi to líbilo. Byla jsem nadšená a plnádojmů. Pokud budu mít možnost, pojedu zas.(Blanka Ondráčková)Ve středu 8. května jsme navštívilis  ekokroužkem akci Vítání ptačího zpěvu v  Sobíňově, kde jsme měli možnost vidět a slyšet některéptáky. Při ukázce jejich kroužkování jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Tato akce se mimoc líbila. (Klaudie Kovárníková)Mně se nejvíce líbilo kroužkování ptáků. Tampan ornitolog vytáhl z  látkového pytlíčku ptáčka apovídal nám o  něm a mezitím co nám pán povídalo  ptácích, tak jim dával na nohy takové kroužky,aby si je poznali. Například tam byli ptáci: drozd,hýl, kos, cvrčilka, pěnice, budníček, strnad a sýkoramodřinka. (Nicoletta Kliková)Když jsme přijeli, tak jsme si ukazovali různéptáky. Půlku z  nich jsem neznala. Pak jsme šli navětší procházku. Uf, bolely mě nohy. Chtěli jsme siopéct buřty, ale neopékali, protože nikdo nechtěl.Byl tam dalekohled, my jsme se pořád do něho koukali. V  10.00 to skončilo. Pak jsme šli ještě najednu procházku. Pak jsme jeli domů. (EmaLeszkowová)S ECO kroužkem jsme 8. 5. vyrazili do Sobíňova.Jeli jsme vlakem. Pán nám ukázal odchyt ptáků,kroužkování a vypouštění ptáků. Také jsme šli naprocházku, která byla moc hezká. Šli jsme lesem,loukou a viděli jsme mnoho druhů ptáků. Moc senám to líbilo. (Barbora Dušková)
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Jak jsme hledali Ferdu Mravence
Posilněni dobrým obědem jsme se s kluky aholčičkami z naší školky vypravili v pondělí13. května na Dolní Holetín hledat našeho „staréhoznámého“ Ferdu Mravence a jeho hmyzí kamarády.Abychom naše nožky pošetřili na toulky po lukách,svezli jsme se „dolů“ autobusem. Ten dokoncezajížděl i na Dolní Babákov a tak tato vyhlídkovájízda byla pro mnohé velkým zážitkem. Ranní rosuuž dávno osušilo sluníčko, proto nám nic nebránilovydat se vstříc dobrodružství. Ferda si pro náspřipravil několik úkolů, prostřednictvím kterých sichtěl ověřit naše vědomosti a dovednosti. Zajímaloho, jestli známe nějaká písmenka, zda víme, jak sejmenují kytičky a stromy na louce a kolem ní, nebojestli umíme ošetřit zraněného kamaráda. Takédošlo na zahánění Ferdových nepřátel a dokoncejsme se museli zorientovat pomocí kompasu, cožnebylo vůbec jednoduché. Cestu nám ukazovali ifáborky v barvě Ferdova šátku, takže jsmenezabloudili a zdárně došli k Ferdově obydlí –mraveništi. U něho přišly na řadu krásné novédalekohledy, které jsme zaostřili na včelákovskýkostelíček. Po snědení zásob z našich batůžků užjsme se mohli vrátit k maminkám, které na násnetrpělivě čekaly.Jitka Jetmarová a Martina Tichá, učitelky MŠ

Šamanské bubny v naší školce
Kdo by si myslel, že děti ve školce si jen hrají s panenkami a autíčky, svačí, obědvají a po obědě spí, moc byse mýlil. Děti se tam učí a prožívají řadu zajímavýchvěcí, které nejspíš nezažila ani řada dospělých. Mnohojsme psali o různých výletech, naučných stezkách,ekologických aktivitách a dokonce i o minitanečních.Tentokrát mají naši nejmenší možnost poznat zase něco neobvyklého. Odehrává se zde cyklus lekcí nazvanýMuzikohrátky a bubnování. Děti mají možnost zahrátsi na zajímavé hudební nástroje (různé druhy bubnů,tibetská mísa, fujara nebo třeba vlastní tělo). Mohou senaučit hudbu vnímat trochu jinak, než jsme zvyklí. Neji jenom poslouchat, ale vnímat celým tělem a využít její pozitivní působení na lidský organismus a psychiku.Na vlastní oči jsem se přesvědčila, jak moc to dětibaví. Protože chystají i nějaké vystoupení pro rodiče,budete se moci přesvědčit třeba i vy. (kuč)
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Hospodaření obce Holetín za rok 2012

Plánovaný rozpočet obceHoletín na rok 2013schválený zastupitelstvem

Zůstatek na účtu obce byl k 31. 12. 2012 cca 2,6 mil. Kč.
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č. 1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetínkonaného dne 4. března 2013

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:• Splnění úkolů uvedených v usnesenízastupitelstva obce č. 6/2012• Zprávy ze zasedání kontrolního a finančníhovýboru• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodařeníobce za rok 2012• Rozpočtová opatření• Záměr obce na hospodaření s majetkemč. 1/2013• Výběr dodavatele na plánovanou údržbuobecního rybníka• Smlouvu o dílo na vypracování projektovédokumentace k územnímu řízení a kestavebnímu povolení na akci „Výstavbachodníků podél komunikace II. třídy č. 355v obci Holetín – napojení na centrální část“• Mandátní smlouvu s firmou Prodin a. s.
Schvaluje:• Inventarizační zprávu za rok 2012• Účetní závěrku obce Holetín sestavenou ke dni31. 12. 2012• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ aMŠ Holetín sestavenou ke dni 31. 12. 2012• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výšiKč 55 073,63 a jeho rozdělení do rezervníhofondu školy v částce Kč 45.073,63 a do fonduodměn v částce 10 000 Kč• Rozpočtovou změnu č. 4/2012 a č. 1/2013• Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obceHoletín• Prodej pozemku par. č. 2170/4, zahrada,o výměře 272 m2, kat. území Holetín• Nákup části pozemku par. č. 145, ostatníplocha, o výměře 26 m2, katastrální územíDolní Holetín• V souladu s ust. § 48 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veznění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvyo spolupráci mezi obcemi při zajištěnístomatologických pohotovostních služeb meziobcí Holetín a městem Hlinskem, dlepředloženého návrhu• Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci meziobcemi při zajišťování Lékařské služby prvnípomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutípříspěvku na docházku žáků do ZŠ v Hlinskuze dne 28. 3. 2012.
Neschvaluje• poskytnutí příspěvku pro rok 2013 nadocházku žáků do ZŠ, jejichž zřizovatelem jeměsto Hlinsko

č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konanéhodne 29. dubna 2013

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:• Zápisy z jednání a výsledky kontrol finančního akontrolního výboru• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 2/2013• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci„Výstavba chodníku podél komunikace II/355 v obciHoletín“• Dohodu o ukončení nájmu bytu v č. p. 105, HorníHoletín, se současným nájemcem ke dni 30. dubna2013• Poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitostiv rámci veřejně prospěšných prací k umístění třechuchazečů o zaměstnání• Informaci o plánovaném vybudování krytého sezení vedvoře Kulturně – společenského centra• Informaci o možnosti prodeje 25 ks akcií ČSAD BUSChrudim a. s.
Schvaluje:• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce zarok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumáníhospodaření obce Holetín za rok 2012 bez výhrad• Uzavření nájemní smlouvy (viz. záměr obce Holetínč. 2/2013) mezi obcí Holetín a Mysliveckým sdruženímHoletín, dle předloženého návrhu• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídkyna akci: „Výstavba chodníku podél komunikace II/355v obci Holetín“ na základě Zprávy o posouzení ahodnocení nabídek• Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcíSdružení obcí mikroregionu Hlinecko (zakladatelskásmlouva), dle předloženého návrhu• Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ aMŠ Holetín na opravu plotu ve výši 40 000 Kč• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dlenávrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín• Proplacení příspěvku na činnost v částce 50 000 Kčoddílu kopané TJ Sokol Holetín• Záměr na pronájem bytu č. p. 105 na HornímHoletíně, dle předloženého návrhu• Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků,dle předloženého návrhu

Příprava Pohádkového lesa
První schůzka všech dobrovolníků, kteří sechtějí zapojit do organizace Pohádkového lesabude v sobotu 8. června v 15.30 hod. veSportovním areálu Holetín.Pokud byste se chtěli zapojit do pořádánítéto akce a v uvedený termín se schůzkynemůžete zúčastnit, kontaktujte, prosím, paníHorákovou na tel. 725444588 nebokulturnicentrum@holetin.org.
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Co se dělo v Kulturněspolečenském centru Holetín
V  sobotu 9. března se po jednoleté pauze opětuskutečnil Velikonoční jarmark. K  vidění a koupibylo velikonoční a jarní zboží, dekorace, perníčky,bižuterie, med a medové výrobky. Prodejkyněkrásných ručně řezaných svíček předváděly přímona místě postup jejich výroby.V  sobotu 23. března jsme v  kulturním centruslavnostně přivítali nové občánky, kteří jsou v našíobci přihlášeni k  trvalému pobytu. O  kulturní částse postaraly děti z místní základní školy, které podvedením p. uč. Kreheľové nacvičily moc pěknépásmo pohádkových scének a písniček, podpořenéi příhodnými kostýmy.

Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb nasezónu jaroléto se uskutečnila v  kulturním centruve dnech 6. a 7. dubna. Zboží se opět sešlo hodně,takže bylo z čeho vybírat.V  pátek 19. dubna pořádalo kulturní centrumHoletín zájezd do Horáckého divadla Jihlava napředstavení Marie Stuartovna Friedericha Schillerav  režii Kateřiny Duškové. Autobus Horáckéhodivadla nás dovezl až před vchod do divadla, kdejsme obdivovali nově zrekonstruované interiéry arodinnou atmosféru divadla. Téměř tříhodinovépředstavení mělo velký úspěch, herecké výkony bylymísty naprosto strhující.V  úterý 23. dubna do kulturního centra zavítalpan Libor Axler z  Městského muzea Skuteč, který

vystoupil s přednáškou Zločin a trest na Skutečsku.Vyslechli jsme velmi zajímavé informace o zločinecha způsobech jejich potrestání hrdelním soudemv našem regionu z dob dávné minulosti.V  sobotu 27. dubna si tým „Den žena“ jakozázemí pro pořádání stejnojmenné akce, v pořadí jižtřetí, tentokrát vybral Kulturněspolečenskécentrum Holetín. Pořadatelé měli za cíl připravitzejména pro dámy nezapomenutelný den plnýpohody, relaxace a odpočinku. Kdo jste tuto akcinavštívil, určitě mi dáte za pravdu, že se jim to bezezbytku podařilo. Různé procedury, které dámy (alei  pánové) mohli za paušální poplatek absolvovat,jako pedikúra, manikúra, různé druhy masáží,líčení, parafínové lázně pro ruce, kadeřnické službyapod., spolu s menšími jarními trhy, otevřenými proširokou veřejnost, byly určitě příjemnýmzpestřením.V  pátek 10. května k  nám podruhé zavítalspisovatel a cestovatel René Nekuda. Jehopřednáška na téma Indie byla opět velmi poutavá azajímavá. Kdo si ji nenechal ujít, dozvěděl senapříklad, že cestovat v Indii vlakem je jen pro silnéžaludky.Letos poprvé jsme oslavili Den dětí karnevalempro děti v  kulturním centru. Holetínské trnkypřipravily pro děti soutěže a drobné občerstvení.Lada Horáková

Plánované akce kulturníhocentra
V  neděli 23. června se od 18 hodin uskutečnípřesunutý multikulturní podvečer, v němž vystoupíbývalí i současní studenti gymnázia Hlinskos  divadelním představením Neřesti (lidová fraškao  jednom alchymistovi, lidské hlouposti a dalšíchneřestech), nacvičeným pod vedením LadyLeszkowové. Dívky ze Street dance vystoupí s novouchoreografií a děti ze základní školy předvedou svépohádkovopísničkové vystoupení. Máte se určitě naco těšit! Vstupné bude dobrovolné.
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Vítání občánků
Koncem března už byl nejvyšší čas přivítat meziobyvatele Holetína nové občánky. Vítání sez  původního lednového termínu kvůli chřipkovéepidemii odložilo a miminka už nám hodněpovyrostla. Vždyť některým už byl rok! Natálkas  Honzíkem v  sobě už dokonce v  průběhu

slavnostního aktu našli zalíbení, což se nám stalov historii vítání určitě poprvé. Honzík byl stydlivější,ale možná mu to Natálka za pár let „vrátí“.Obzvlášť působivé bylo vystoupení dětí zezákladní školy, které hrály na zobcové flétny,recitovaly a zpívaly. Z  jejich projevu by se dalosoudit, že nám tady roste nejedna budoucí hvězdašoubyznysu.

Natálie Korbelová se narodila 5. března 2012 manželům Kateřině a Lukáši Korbelovým z Dolního Holetína.Jejího staršího brášku Lukáška jsme vítali celkem nedávno.

Jan Novotný je prvním děťátkem Jitky Daňkové a Jana Novotného. Narodil se 13. března 2012 a spolus rodiči bydlí na Horním Holetíně.

Jiřímu a Janě Ondráčkovým z Dolního Holetína 22. března 2012 přibyl do rodiny pátý člen – syn Jiří. Mástarší sestřičku Blaničku a bratříčka Tomáška.
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Dominik Silvestr Vamberský se narodil11.  září 2012 mamince Zuzaně z  HorníhoHoletína. Na vítání je doprovodila babička.

Den dětí 2013
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Františka Kalouse, aneb Jak se žije bývalému starostovi
Možná máte pocit, že pana Františka Kalouse nenítřeba představovat. Je to přece teprve pár let, coopustil místo starosty obce Holetín a odebral se dodůchodu. Od té doby ale žije v Holetíně řada novýchobyvatel, kteří ho nepamatují a možná že i starousedlíci se o něm dozví něco nového.Pan Kalous se narodil v roce 1943. Letos se tedytěší na oslavu sedmdesátin. Ptala jsem se, jestli senarodil přímo v  domě, kde nyní žije, ale prý ne.S manželkou mi vysvětlili, že je to trochu složitější.Na pozemku naproti hostinci Na sále, kde Kalousovibydlí, byly původně dva domky. Ten, v  kterém sepan František narodil, vyhořel a ten druhý simanželé Kalousovi po svatbě koupili. Oba starédomy zbourali a na jejich místě si postavili důmsoučasný. Rodný dům měl číslo 69 a ten druhý číslo1, které přešlo i na dům nový.Po osmileté základní škole se vyučil strojním zámečníkem v Chotěboři. Vojenské služby byl ze zdravotních důvodů zproštěn, proto hned nastoupil dotehdejší ElektroPragy. Tam pracoval přes 30 let aždo roku 1990, kdy byl zvolen starostou naší obce.V roce 1965 se oženil. S manželkou jsou tedy spoluuž téměř 50 let. Děti mají dvě a vlastní vnoučata také dvě. Přechod ze strojírenství do funkce na úřaděnebyl samozřejmě jednoduchý, ale když se po letechohlíží zpět, tak uznává, že se spolu s prvním porevolučním zastupitelstvem zapracovali dobře. Úřad přebíral od pana Bartizala. O žádné politické tahanicese prý rozhodně nejednalo, i když vedení obce přebírali lidovci od komunistů. V nově zvoleném zastupitelstvu prý spolu zástupci obou těchto stran vycházeli dobře. On sám prý v žádném případě lidi podlepolitické příslušnosti nehodnotí. Nemá to v povaze.Zajímalo mě, proč člověk, který pracuje více nežtřicet let v  jedné fabrice, kde má celkem své místojisté, odejde do naprosto neznámého prostředí. Cobylo tím impulsem k takové změně ještě k tomu těsně po revoluci, kdy se řada věcí tvořila bez jakýchkoliv zkušeností a bez návaznosti. „Sešli jsmese tenkrát coby členové Československé strany lidové a řekli jsme si, že je potřeba udělat v Holetíněnějaký řez, nějakou změnu. Sestavili jsme tedy kandidátku a já původně ani nechtěl být starostou. Mělijsme ale tehdy stejně hlasů s panem Boháčem, který tuto pozici odmítl s  tím, že by rád hospodařil.Tak na mě ta funkce nějak vyšla,“ vypráví panKalous, který je členem Křesťanskodemokratickéstrany (dle současného názvu) od roku 1968. Starostou byl ještě po tři další volební období, až doroku 2006.Jedním z nejtěžších úkolů jeho starostování bylodokončení místního vodovodu, který se začal budovat před revolucí a jehož hlavní část se dodělávalaaž několik let po ní. Původně stavba probíhalaz velké části formou akcí Z. Po roce 1990 bylo nutnése bez této svépomoci obejít. Staré firmy zanikly a

vznikaly nové, se kterými nebyly žádné zkušenosti.Bylo těžké se v tom zorientovat. Navíc podloží v našíobci je špatně prostupné, na některých místech semuselo odstřelovat. Nebyla k dispozici tak modernítechnika, jako je dneska. Paní Kalousová na tu dobu nevzpomíná moc ráda, protože si svého manželamoc neužila. Práce pro obec v  době dostavbyvodovodu mu často zabrala večery i víkendy.Další akcí, kterou považuje ve svém působení naOÚ Holetín za významnou, byla oprava hřbitovů. Nato obec tenkrát získala dotaci. Oba hřbitovy se takdaly do stavu, který oceňují i návštěvníci naší obce.Dalšími akcemi byla výstavba řady místních komunikací a investice ve škole (například toalety, kotelna, ...).Práce starosty ho prý musela bavit, jinak by tonemohl dělat. Občas docházelo k nějakým střetům,ale nakonec se vždycky vše urovnalo. Poměrně velkéspory nastaly kolem záměru postavit zde větrnéelektrárny. To bylo takové bouřlivější, až nakonecbyl záměr zmařen. To bylo jedno z méně příjemnýchobdobí jeho kariéry. Rovněž nevzpomíná rád na některé sousedské spory, které se táhly mnoho let akteré musel řešit. Některé z  nich zasahují až dosoučasnosti.V roce 2006, kdy úřad předal Honzovi Břeňovi,odešel do důchodu. Na otázku, co dělá teď, bez zaváhání odpověděl: „Nic!“. Pak se ale rozpovídal, žeslužbu obci tak úplně neopustil.Je to právě pan Kalous, kdo se za obec loučí sezemřelými spoluobčany a promlouvá na pohřbech.Kromě toho už od roku 1980 pracuje jako místníhrobník. Osobně to považuji za velmi důležitouslužbu spoluobčanům, do které se nikdo právě nehrne. Myslím, že mu za to patří dík.Důkazem toho, že ho tato práce baví, je jeho vyprávění o historii katolického hřbitova, která saháminimálně do roku 1886. Od tohoto roku a odprvního pohřbeného se o všech dalších vedou záznamy až do dneška. Jedná se o asi 1500 jmen. Naevangelickém hřbitově tyto záznamy existují také,ale začalo se s nimi mnohem později.Zajímal mě pohled bývalého starosty na současné dění v  obci. Oceňuje prý, že se zde vybudovalo Kulturněspolečenské centrum a hodněnového je i ve sportovním areálu. Je dobře, že semají lidé kde scházet. Mrzí ho nejistá budoucnostobjektu Na Sále.Co se týče soukromého života, rád pomáhá oběma dětem. Každoročně jezdí s  vnoučaty na týdenněkde po České republice. Velkou váhu přikládádobrým sousedským vztahům. Žádné velké plánydo budoucna s  manželkou nemají. Jsou spokojenitak, jak žijí. Jestli by nějaké přání měl, tak aby selidé k sobě chovali slušně.S  tím nelze nesouhlasit a panu Kalousovi přeji,aby se mu to splnilo. Děkuji mu za rozhovor. (kuč)
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Velikonoční jarmark
Letos už podruhé jsme mohli k  přípravám na jarovyužít návštěvu velikonočního jarmarku. K  mánízde byly jarní dekorace, ale i materiál k  jejichvýrobě pro ty kreativnější z  nás. Mohli jsme seinspirovat ve zdobení kraslic nebo poznat, jakvznikají zdobené svíčky. Na organizaci jarmarku seopět podílely Holetínské trnky.

Hrozí nám odvápnění kostí?
Na jaro je potřeba připravit nejen své domovy a zahrádky, aletaké své tělesné schránky. Proto se na velikonočním jarmarkuvedle různých dekorací letos prvně objevila i služba, kde jste semohli na speciálním přístroji dozvědět, jak na tom vášorganismus je. Jednalo se o monitor Tanita a službu bezplatněposkytovaly dámy z týmu Oriflame. Přístroj pracuje na principu,kdy vám elektrody umístěné v  chodidlových senzorech vyšlouvelmi slabý proud tělem a spolu s nastavenými konkrétními datyměřeného (váha, výška, pohlaví) naměřené údaje vyhodnotí.Dozvíte se tak podíl tuku, tekutiny, svalů a kostí v  těle. Získáteinformaci o své tělesné kondici a biologickém věku (na kolik vašetělo podle naměřených hodnot „vypadá“).Při měření u nás se došlo k  velmi zajímavému závěru,o  kterém mi povídala paní Markéta Beňová ze Studnic, jednaz  členek týmu: „Téměř všechny osoby žijící v  Holetíně, které senechaly zanalyzovat, dosahovaly výrazně nižších hodnotminerálů v kostech, než je obvyklé. Jednalo se především o ženya to bez rozdílu věku a váhy. Při žádných jiných měřeních jsmese s  takovýmto hromadným jevem nesetkaly.“ A to už s  tímtopřístrojem studio Oriflame v  Hlinsku pracuje zhruba rok amohou jej využívat ženy i muži.Že bychom v  Holetíně měli nějaké zvláštní podmínky?V každém případě by bylo dobré svým kostem věnovat pozornost.Ať už se necháte analyzovat nebo ne, je důležité myslet nadostatečný příjem vápníku a dalších minerálů. A nezapomínejtena sport! Chceme přece, aby nám tělo sloužilo ještě dlouho, ne?(kuč)

Zákřov–Javoříčko–
Ležáky–Lidice 2013!
Zahájení pietního aktu k  71. výročítragédie v Lidicích bude i letos započatoštafetovým během. Štafetový běh zahajuje v  pátek 14. června 2013v  9  hodin v  obci Zákřov a pokračujepřes Olomouc, Javoříčko, MoravskouTřebovou, Svitavy, Poličku, Hlinskopřes Holetín a dále na Ležáky, kde budestart s  Jarmilou Kratochvílovou a dálepřes Miřetice, Seč, Čáslav, Kolín, Prahuaž do Lidic, kam běžci plánovaně dorazív  sobotu 15. června v  10 hod. dopoledne. Více než 30 měst a obcí na trase bylo tak jako v  loni osloveno, abypřipojily stuhu s názvem obce na štafetový kolík. Jednou z oslovených obcí byli náš Holetín. Předpokládaný čas, kdyštafetoví běžci dorazí do Holetína, je18.40 hod. (s časovou rezervou ±15 minut), a to v  pátek 14. 6. Stuhu uvážestarosta na štafetový kolík u obecníhoúřadu. Prosíme naši veřejnost, aby přišla tuto akci podpořit přímo k  obecnímu úřadu, nebo podpořila běžce na trase v naší obci. Lada Horáková
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Zvýšená koncentrace čarodějnic v areálu koupaliště
Když opominu domácí fotbalová utkání, je páleníčarodějnic po zimě obvykle prvním důvodem, pročtřeba i s  celou rodinkou vyrazit do Sportovníhoareálu Holetín. Letos to tak vyhodnotila celá řadalidí. Návštěvníků se zde sešlo opravdu dost a těmimalými se to tu jen hemžilo. Přišli buď s  čarodějnickým průvodem od místní školy, nebo povlastní ose. Počasí bylo celkem příjemné. Dětidostaly buřty a mohly si je opéct na připravenémohništi. Dospělí po zimní pauze nepohrdli klobáskou z udírny. Pít bylo také co. Malé zájemci o tanecna parket lákaly chytlavé dětské melodie. Vrcholemvečera bylo samozřejmě zapálení hranice s  čarodějnicí, na které se těšili malí i velcí.
Co trnky podnikly a co mají v plánu

15. března uzavíral Trnkový bál plesovou sezónu v Holetíně. Petr Iljič Čajkovskij by byl jistě překvapen neotřelýmzpracováním svého nejslavnějšího baletu. U diváků si tato kompozice vysloužila bouřlivé ovace.

18. května vystoupili na setkání seniorů v Miřeticích, kde předvedli vystoupení TRNKY BRNKY a Sestry v akci.

11. května byli na výletě v Českém Krumlově.

Plánované akce:
22. června – máme v plánu putování údolímDoubravy. Vlakem pojedeme z Holetína do Bílku,poté projdeme údolí Doubravy. Sraz na nádražív  Holetíně v 10.00. Plánovaný návrat kolem17. hodiny.29. června – Spolupráce na akci Pohádkový les20. července – výlet do Adršpašských skal, prohlídka pevnosti Josefov10. srpna od 19.00 hod. – v areálu holetínskéhokoupaliště proběhne stezka odvahy s tradičnímstanováním.
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O „Dni žena“ jsem slyšela už na jaře, kdy se dvakrátkonal na Rané. Říkala jsem si, že příště bych se tamšla podívat. Prý se tam mohou vyzkoušet různéprocedury a přístroje a je to za pár korun. Doneslyse ke mně především pozitivní reakce. Ty negativníse týkaly toho, že na druhé akci na Rané bylo přílišmnoho zájemkyň, což s sebou neslo dlouhé čekánína jednotlivé služby. Chápu, že to mohlo někohoodradit. Mě však ne!Jednak musím nasbírat nějaký materiál, abychměla o čem psát ve Zpravodaji a vy jste měli co číst.Jednak se moc ráda nechávám rozmazlovat a tohlebyla skvělá příležitost.Když se mi dostal do ruky letáček, že 27. dubnabude tato akce přímo v  Holetíně, řekla jsem si:„Super, tam jdu.“Na sobotní dopoledne jsem si udělala volno. Párdní před tím jsem zavolala na číslo z  letáčku adovolala se paní Dáše Havlové, která je hlavníorganizátorkou těchto akcí. Vstupenku v  hodnotě200 korun prý budu mít připravenou u vstupu.Sobotní desáté hodiny jsem se nemohla dočkat.Pár minut před celou jsem vyrazila z  domu, abychtam byla brzo, ale nechtěla jsem otravovat dřív.Parkoviště před KSC bylo už úplně plné. To mětrochu zarazilo, ale říkala jsem si, že něčím muselypřijet i dámy z týmu Den žena.Vstupenku jsem měla opravdu připravenou azároveň jsem si vylosovala i lístek s  číslem dotomboly. Překvapeně koukám, je 10.00 a akce už jev  plném proudu. Zase jsem byla zbytečněohleduplná. Nevadí. Nejdřív si to pěkně projdu,abych obhlédla, co všechno je možné využít.Hned u dveří paní prodává kosmetiku, vedleimprovizované pracoviště dvou kadeřnic, následujesympatická paní s  líčením. V  rohu je možnévyzkoušet omlazení pleti pomocí jakéhosi přístroje,zajímavě vypadá parafínová lázeň na ruce. Několikstanovišť nabízí gelové nehty a Pshine. Vešla sesem i tři masážní lehátka oddělená plentou. Jemožné si nechat upravit obočí a dokonce i nalepitřasy. Ne ty z drogerie, které pak odlepíte, ale takové,co se přidělávají jedna po druhé mezi vaše přírodní.Je libo ulevit nožkám? K  dispozici je pedikúra.Dobu čekání je možné si zpříjemnit řadou sladkýchi slaných pochoutek, pod kterými se zarohem  prohýbají stoly. Kafíčko a voda jsousamozřejmostí.Tak odkud začnu? Volno je u zábalu na ruce.Tak jdu do toho! Ruce několikrát za sebou ponořujido dost teplé parafínové lázně. Okamžitě se mi nanich tvoří vosková krusta. Paní mi je omotává fólií anavléká velké bílé rukavice. Má se to nechat asi15  minut působit. Vedle mě lákají na líčení, ale tochci absolvovat až nakonec. Korzuji tedy po sálei  po dvoře centra, kde je pár stánečků s  různýmzbožím – keramika, svíčky, okrasné rostliny, ...Po sundání mám ruce heboučké a možná mipřipadají i mladší, než před tím. Hm, asi bych seo ně měla víc starat.

A už pospíchám na trhání obočí. To jsem si mocpřála! Čekám asi tři minuty a jdu na řadu. Paní ješikovná. Ani to moc nebolí. Barvení se ale úspěšněbráním. To určitě nechci.Vedle slečna někoho masíruje, tak si asi desetminut počkám a mohu si užít téměř půlhodinovoumasáž zad. Je to spíš relaxační. Žádné narovnávánípokřiveného aparátu. Pozoruji, jak se dělají uměléřasy. Je to hrozná piplačka. Ještě před chvílí tamslečna nikoho neměla, ale teď už trpělivě lepí a lepí.Další paní už tam čeká a procedura prý trvá asi dvěhodiny. Tak umělé řasy nejspíš oželím.Mám ale štěstí a dostávám se na ukázkulymfatické masáže. Myslela jsem, že mně budounahromaděnou lymfu silou vymačkávat. Je to alejen takové příjemné hlazení. Metoda je teď velmipopulární. Do příštího čísla Zpravodaje vám o tomzjistím víc. Vynechávám gelové nehty, které mámčerstvě udělané, ale zastavuji se u takzvanéhoPshine. Věděli jste, že je to zdobení přírodníchnehtů? Já doposud ne.Tak se ještě nechám trochu učesat a odborněnalíčit a to bude pro dnešek všechno. Skoro nikdejsem nečekala, tak jsem ani nestihla ochutnatz  připravených dobrot. Na doporučení zkoušímaspoň medovník. No páni! Tak dobrý jsem nikdynejedla.

Cestou k východu se zastavuji na pár slov u paníDáši Havlové. Jednak jí musím pochválit tenmedovník a jednak se jí chci zeptat, co ji přivedlo namyšlenku pořádat takhle úžasné akce. „Chtěli jsme,aby si ženy měly možnost velmi levně vyzkoušetprocedury, ke kterým by se třeba jinak neodhodlaly,aby se zastavily a udělaly si čas na sebe. Naopaktřeba i začínající masérky a kosmetičky zde mohouprezentovat své služby a nalézt zde budoucízákaznice,“ zní odpověď. Přeji jí i ostatním dámámz  týmu, ať se jim daří. Já za sebe musím říct, žejsem nadšená. Ještě se vracím vyzvednout si výhruz  tomboly. Je to čokoláda. Úžasnější dopoledne sesladkou tečkou na závěr jsem si snad ani nemohlapřát. (kuč)

Je příjemné udělat si čas pro sebe
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Hóóle, hóóle, Holetín
Okrsková soutěž v  požárním útoku je pro vesnickésbory dobrovolných hasičů jednou z  největšíchudálostí. Stejně tomu je i v  okrsku Holetín. Každýrok se koná v  jedné z  vesnic okrsku a 25. květnatohoto roku byl hostitelskou obcí Dolní Babákov.Pro letošního vítěze byl připraven zbrusu novýveliký pohár, který je sice putovní, ale pokud jejněkterý ze sborů získá třikrát za sebou, pohár muzůstává narvalo. To se podařilo loni právě SDHHoletín. Sbory v okrsku pojí velmi přátelské vztahy,ale když jde o to, kdo vyhraje, samozřejmě zdepanuje velká rivalita. A po čtvrté už vítězství doHoletína rozhodně pustit nechtěli!

Náš sbor byl zastoupen hned třemi družstvy:Holetín 1 (trošičku mladší členové sboru), Holetín 2(trošičku starší členové sboru) a ženy. Ženy byly vesvé kategorii jediným týmem. V mužích byli favoriténaši mladší hoši, ale i ti zkušenější mohli překvapit.Soutěží se ve dvou kolech a počítá se lepší z  oboučasů. Napoprvé se prvnímu družstvu moc nezadařilo, zato druhé svým časem něco kolem 30 vteřinpatřilo mezi nejlepší. Podruhé už mladší klucizaběhli bezchybně a čas 24,75 znamenal, že pohárbude do příštího roku patřit opět Holetínu. Starší užsvůj čas nezlepšili a obsadili krásnou bronzovoupříčku. Ženy, jejichž trať je sice o 20 metrů kratší, sisvým skvělým časem asi 26 vteřin vysloužily potleska určitě i respekt svých mužských kolegů.

I letos čistili hasiči bazén na koupališti
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Vážení sportovní přátelé, jarní sezóna ročníku2012/2013 a hlavně její úvod byl tentokrátdramaticky ovlivněn špatnými klimatickýmipodmínkami. 14., 15., a 16. kolo se nemohloodehrát, čímž došlo ke značným změnámv termínové listině a nebylo lehké najít oboustranněvhodné termíny.Zimní příprava, přátelské zápasy a řada dalšíchpotřebných záležitostí směřovala k prvořadému cíli,kterým je udržet se v okresním přeboru dospělých.V  současné době připravujeme přihlášku našichmužstev pro nový ročník 2013/2014 v  rámci OFSChrudim. Počítáme, že dosavadní spolupráce SokolHoletín – Sokol Prosetín bude pokračovat (starší amladší žáci v  krajské soutěži) a družstva přípravekv  okresní soutěži. Co se týče mužstva dorostu,nebudeme ho přihlašovat. Řada z jeho hráčů věkověv této kategorii končí a i někteří ostatní jsou již nynív širším kádru dospělých.Nyní podrobněji k  jednotlivým výsledkům našichmužstev v jarní části sezóny:
Okresní přebor dospělých
30. 3. 2013 Ronov nad Doub. – Holetín 1:013. 4. 2013 Holetín – Nasavrky 1:2Branka: Martin ZdražilSledovalo 90 diváků20. 4. 2013 Svídnice – Holetín 1:027. 4. 2013 Holetín – Tuněchody 2:1Branky: Petr Pilař, Stanislav FilipiSledovalo 110 diváků1. 5. 2013 Holetín – Stolany 1:0Branka: Lukáš WasserbauerSledovalo 105 diváků4. 5. 2013 Rozhovice – Holetín 0:1Branka: Petr Pilař11. 5. 2013 Holetín – Chroustovice 1:3Branka: Lukáš WasserbaerSledovalo 100 diváků19. 5. 2013 Svratouch – Holetín 1:024. 5. 2013 Holetín – Proseč 1:2Branka: Martin CeralSledovalo 110 diváků25. 5. 2013 Holetín – Vítanov 2:4Branky: Lukáš Wasserbaer, Stanislav FilipiSledoval 150 diváků
Tabulka po 23. kole + 0  skóre b.1. Nasavrky A 16 2 5 83: 40 502. Chroustovice 16 1 6 86: 47 493. Proseč 14 2 7 77: 39 444. Tuněchody A 13 5 5 55: 25 445. Stolany 13 3 7 75: 47 426. Rozhovice 12 2 9 49: 32 387. Rváčov 11 2 10 57: 50 358. Prachovice 11 0 12 59: 73 339. Vítanov A 8 2 13 41: 57 2610. Svratouch 8 1 14 45: 76 25

11. Svídnice 7 3 13 33: 58 2412. Holetín 7 1 15 36: 57 2213. Ronov 7 0 16 33: 58 2114. Hrochův Týnec 5 2 16 23: 93 17
Okresní přebor dorostu
14. 4. 2013 Holetín – Ronov nad Doub. 5:7Branky: Martin Zdražil 3×, Roman Picek, VojtěchVondráček20. 4. 2013 Rosice – Holetín 2:1Branka: Jiří Vacek28. 4. 2013 Holetín – Vítanov 2:3Branky: Roman Halamka, vlastní5. 5. 2013 Svratouch – Holetín 1:2Branky: Martin Zdražil, Martin Doležal12. 5. 2013 Nasavrky – Holetín 1:1Branka: Martin Zdražil18. 5. 2013 Holetín – Skuteč B 3:1Branky: Petr Vacek 2×, Jakub Šmahel26. 5. 2013 Prosetín – Holetín 3:0
Tabulka po 19. kole + 0  skóre b.1. Svídnice 14 1 2 65: 18 432. Junior Skuteč 10 3 4 64: 33 333. Svratouch 9 3 5 59: 35 304. Ronov 9 1 8 40: 31 285. Nasavrky 8 2 7 36: 42 266. Dřenice 8 1 8 50: 68 257. Zaječice 7 1 9 44: 31 228. Holetín 6 3 8 51: 48 219. Prosetín 6 2 9 41: 74 2010. Rosice 5 0 12 31: 67 1511. Vítanov 3 1 13 31: 65 10
Starší žáci – I. třída kraje

6. 4. 2013 Slatiňany – Holetín 4:3Branky: Vladimír Marek, David Starý, Petr Vacek14. 4. 2013 Holetín – Miřetice 4:1Branky: Vladimír Marek 3, Jakub Blatoň20. 4. 2013 Horní Jelení – Holetín 1:028. 4. 2013 Holetín – Heřmanův Městec 2:6Branky: Václav Spilko, Dominik Rompotl4. 5. 213 Sezemice – Holetín13:3Branky: Stanislav Huňáček 38. 5. 2013 Holetín – Sezemice 2:4Branky: Stanislav Huňáček, Tomáš Rybenský26. 5. 2013 Holetín – Slatiňany 4:0Branky: Stanislav Huňáček, David Starý, PetrVacek, Dominik Rompotl
Tabulka po 25. kole + 0  skóre b.1. Luže 15 2 3 82: 30 472. Sezemice 14 3 3 105: 27 453. Horní Jelení 13 3 5 55: 25 424. H. Městec 10 1 10 46: 67 315. Slatiňany 6 2 13 49: 68 206. Miřetice 4 1 15 35: 77 137. Holetín 3 0 16 30:108 9POZVÁNKA: Dne 9. 6. 2013 se na hřištiv  Holetíně uskuteční turnaj přípravek za účastimužstev Prosetína, Orle, Nasavrk a ChrastiJiří Bartizal
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Kyselo, jak se vaří u Zlesáků
Do vody dáme vařit houby (mohou být čerstvé,sušené i mražené). Zvlášť dáme vařit brambory veslupce a připravíme si je jako na loupačku. Kdyžjsou houby uvařené, zavaříme to žitným kváskem(sežene s  v pekárně). Kvásku není potřeba moc,protože polévka jím houstne. Na 2–3 litrový hrnekpolévky počítáme asi 0,5 litru kvásku. Usmažíme sivajíčka a zvlášť si usmažíme cibulku. Smaženoucibulku dáme na dno talíře, na to si dáme smaženávajíčka a to všechno zalijeme uvařeným kyselem.K tomu jíme brambory, které osolíme, ušťoucháme alabužníci mohou smíchat s trochou sádla a škvarků.
Společenská kronika
březen 75 let – Hanička Zavřelová, Horní Holetín75 let – Josef Pecina, Dolní Holetín80 let – Jaroslav Řezníček, Horní Holetín87 let – Marie Kameníková, Horní Holetín87 let – Emílie Havlová, Horní Holetín91 let – Anna Svatošová, Dolní Holetínkvěten 80 let – Zdeňka Netolická, Dolní Holetín

Z turnaje přípravek 28. dubna 2013




