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Nesem vám noviny
Je polovina listopadu a já začínám s přípravou dalšího čísla Zpravodaje. 

Ráda bych toto číslo pojala vánočně, abych vás naladila na nejkrásnější svátky 
v roce. Venku je ale 15 °C, sluníčko svítí jako o život a na skalce mi kvetou 
petrklíče. Nějak mi ta vánoční atmosféra nejde vykouzlit. Zkusím aspoň najít 
nějaký osvědčený recept na cukroví, který by nám provoněl poslední stránku 
novin.

Jinak se určitě vrátíme ke komunálním volbám. Otiskneme kompletní 
výsledky v naší obci. Devět kandidátů poslaly naše hlasy do zastupitelstva. 
Představíme úplně nové zastupitele a těm, kteří pokračují z minulého volebního 
období, nakoukneme do soukromí a položíme trošku záludnou otázku.

A co je kromě zastupitelstva v naší obci nového? Třeba šest malých dětiček, 
které jsme vítali mezi občany Holetína. Svou činnost na plné obrátky rozjelo 
Kulturně–společenské centrum, tak se blíže seznámíme s tím, co se tam konalo, 
koná a bude konat.

Dost místa je vyčleněno pro fanoušky fotbalu. Zrekapitulujeme celou první 
část sezóny 2010/2011. Vám, kteří fotbalu neholdujete a tyto informace třeba ani 
nečtete, už v úvodu sděluji, že muži jsou ve své třídě momentálně na 1. místě 
a tam zůstanou minimálně do jara.

Nejraději bych nám všem popřála, aby to příjemné počasí také vydrželo až do 
jara (pak by mohlo být ještě lépe), ale beru ohled na milovníky zimních radovánek 
a prodejce paliva. Doufám, že nám to počasí vydrží aspoň do Vánoc. Ty si všichni 
užijme ve zdraví, klidu a pohodě. Šťastný rok 2011 vám přeje

Ing. Helena Kučerová

V Holetíně se slavnostně stříhala páska
Tak jsme se dočkali. Naše zbrusu nové 

Kulturně–společenské centrum v pátek 
24. 9. 2010 otevřelo své dveře široké veřejnosti. 
Za účasti mnoha občanů, hlavního projektanta, 
zástupců dodavatelských firem i návštěv 
z okolních obcí starosta Holetína Jan Břeň 
slavnostně přestřihl pásku a spolu 
s koordinátorkou centra Ing. Ladou Horákovou 
pozval všechny k prohlídce prostor spojené 
s bohatým programem a výstavou historických 
fotografií. 

V klubovně, kde se budou konat především 
zájmové kroužky a kde se bude scházet místní 
mládež, vystoupily s programem děti z holetínské školy a své dovednosti předvedli mladí 
karatisté. V multifunkčním sále malí hudebníci zahráli na kytaru a akordeon. 
Návštěvníci zde také shlédli ukázku polky a latinsko-amerických tanců v podání úspěš-

ného tanečního páru. Kromě toho se 
promítala prezentace mapující cestu od 
zakoupení objektu v dezolátním stavu 
k uvedení moderního centra do provozu.

Nelze opomenout, že stavba by se 
neuskutečnila bez dotačních prostředků 
získaných z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, v kterém 
obec Holetín se svým projektem na Kulturně–
společenské centrum uspěla v roce 2009 
a získala tím částku 9,4 mil. Kč.

Pokračování na straně 2



Zapojte se do kroužků
Pokračování ze strany 1
Během tří 

dnů si budovu 
včetně výstavy 
prohlédlo něko-
lik stovek ná-
vštěvníků, kteří 
neskrývali své 
kladné pocity. 
Od této chvíle 
objekt slouží 
svým účelům. 
Již následující 
víkend zde byli 
přivítáni noví 
občánci a svou 
práci zahájily připravené kroužky – keramika pro děti 
i dospělé, anglický klub s tancem, stolní tenis, karate 
a cvičení (aerobic, bodyform). Zázemí pro svou činnost 
zde naleznou místní spolky. Chystají se další výstavy, 
přednášky, jarmark, ...

Zájem ze strany veřejnosti je už teď veliký. Další 
zájemci o kroužky a občané s náměty na akce se 
mohou hlásit u koordinátorky na telefonním čísle 
725 444 588 nebo na emailové adrese 
kulturnicentrum@holetin.org. Centrum není určené 
pouze holetínským, ale využívat ho mohou lidé ze 
širokého okolí. (kuč)

Podzim ve škole
Po příjemném letním odpočinku nastala v září 

ve škole každodenní pravidelná práce. Kromě 
získávání nových znalostí a dovedností při 
vyučování se děti také účastní dalších 
zajímavých akcí. Například v září měly možnost 
navštívit výstavu hub, která se konala v muzeu 
v Hlinsku. Pro budoucí houbaře jistě poučné 
setkání. Dále se ve škole mladší žáci účastnili 
programu Koloběh vody, který měl dětem přiblížit 
cestu této tak obyčejné a přitom tak vzácné 
tekutiny přírodou. Příroda je nám ve škole blízká 
(viz. další samostatné texty), proto jsme se letos 
již podruhé rozhodli přispět na provoz Záchranné 
stanice volně žijících živočichů Pasíčka – formou 
finanční sbírky, kterou jsme se stali adoptivními 
rodiči jedné malé veverky. Sbírku jsme předali 
spolu s dobrotami pro další zvířátka osobně při 
exkurzi 15. října. Do této části zpráv ze školy 
také patří účast menších dětí na divadelním 
představení „Hledá se Evelína“ v Hlinsku 18. 
října, nebo zhlédnutí ukázky oddílu karate přímo 
v naší tělocvičně 26. října.

A samozřejmě jsme také platnými obyvateli 
Holetína, proto s ním prožíváme všechny důležité 
události: 24. září jsme byli při tom, když se 
slavnostně otevíralo místní Kulturně–společenské 
centrum, byli jsme pří vítání nových občánků a v 
současnosti pilně nacvičujeme program na další 
setkání místních dříve narozených občanů.

Bezpečněji na cestách
Takto se jmenoval projekt, ve kterém jsme se s 

dětmi pokusili přispět ke zvýšení bezpečnosti 
chodců při pohybu po místní hlavní komunikaci. 
Jeho viditelným projevem jsou ony modré tabule 
s nápisy „Nejsi tu sám“, „Neriskuj“ atd., které 
lemují hlavní silnici v obou směrech. Tabule visí 
již půl roku, je proto možné zhodnotit, zda se 
naplnilo poslání, které jsme si od jejich vytvoření 
slibovali: motivovat řidiče, aby jezdili 
ohleduplněji, aby dodržovali povolenou rychlost. 
Najděte, prosíme, v kolotoči každodenních 
povinností chvilku a napište nám do školy váš 
názor. Můžete psát elektronicky 
(skola.holetin@gmail.com), můžete psát na 
papír (Holetín 20), můžete poslat SMS 
(739 455 235) – do 15. prosince. Vaše 
postřehy jsou pro nás mimořádně cenné!

Mgr. Martin Bureš

Návštěva Pasíček

Podzimní zprávičky z naší školičky
Podzim v naší školičce je plný barev, podzimního 

sluníčka a úrody.
V září jsme zavítali mezi zvířátka a všichni jsme se 

navzájem seznamovali. Starší děti byly na kou-
zelnickém vystoupení v MŠ Milíčova v Hlinsku. Také 
jsme začali nacvičovat divadelní pohádku o včelích 
medvídcích – SPAVÁ POHÁDKA. Předškoláčci se zú-
častnili ekoprojektu o koloběhu vody od ekologického 
sdružení PALETA. Na konci měsíce jsme navštívili 
městskou knihovnu v Hlinsku.

Říjen byl u nás ve znamení posvícení, úrody a svát-
ku Halloween. Z podzimní úrody jsme vyráběli skřítky, 
ptáčky, dýňáky a řepáky. Poznávali jsme ovoce a ze-
leninu pomocí smyslů a upekli jsme si jablíčka 
v županu. Starší děti byly na HUDEBNÍ POHÁDCE 
v Hlinsku. I tento rok jsme navštívili přírodovědnou 
záchrannou stanici PASÍČKA v Proseči, kde byl pro 
děti připraven přírodovědný program o přípravě zvířá-
tek na zimu. Opět se nám podařilo vybrat potřebnou 
finanční částku, a tak jsme si i s dětmi ze ZŠ znovu 
„adoptovali“ veverku obecnou. 

Ani v říjnu nechybělo divadlo, tentokrát hudební 
pohádka HLEDÁ SE EVELÍNA. Tento měsíc se před-
školáčci začali hravou formou učit ANGLIČTINU. 
V listopadu si hrajeme na LESNÍ KRÁLOVSTVÍ. Učíme 
se poznávat druhy stromů a lesní zvířátka. Poznáváme 
různé materiály, jako je dřevo, papír, plast, porcelán a 
sklo. Za dveřmi je Mikuláš a Vánoce. Chystáme 
vánoční vystoupení pro rodiče a vánoční výlet.

Klára Mihulková
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Zelený ParDoubek –
ocenění pro naši školu

Se zapojením do ekologické soutěže Pardubického kraje 
Zelený ParDoubek se před námi otevřel úkol zmapovat, do 
jaké míry je provoz naší školy ekologický a jaké ekologické 
činnosti ve škole v roce 2009 proběhly. Do dotazníku, který 
byl součástí soutěže, jsme uváděli například, zda je škola 
zateplená, zda využíváme dešťovou a užitkovou vodu, jestli 
používáme úsporné splachovače, hlavice na vodu, solární 
kolektory, …

Také jsme vytvořili přehled ekologických činností 
a projektů, které se v průběhu roku konaly nebo kterých se 
naši žáci zúčastnili. 

Odměnou za to nám byla nejen drobná finanční částka, již 
si škola může vybrat v podobě ekologických programů nebo 
pomůcek, ale hlavně umístění na celkovém 35. místě 
a krásném 4. místě ve své kategorii. 

Byli jsme tak vyhlášeni Ekologickou školou Pardubického 
kraje 3. stupně s velmi dobrou úrovní environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. A to nás 
nesmírně těší.

 paní učitelka Jitka Jetmarová, patronka činnosti

Recyklohraní – 
Věnuj mobil

V rámci projektu Recyklohraní se naše 
škola zapojila do soutěže Věnuj mobil. 
Cílem je získání nepoužívaných 
mobilních telefonů k opětovnému využití, 
případně k recyklaci. Soutěž probíhá do 
konce ledna 2011 a hodnotícím kriteriem 
je poměr počtu nasbíraných telefonů na 
žáka školy. Budeme proto rádi, když se 
zapojíte i vy a pomůžete nám v této 
soutěži dosáhnout co nejlepších 
výsledků. Nefunkční i funkční telefony 
(pokud možno s nabíječkou) můžete 
odevzdat přímo ve škole nebo 
kterémukoliv zaměstnanci školy. 
Společně tak pomůžeme dobré věci. 
Z funkčních přístrojů se tak díky Vám 
a projektu Recyklohraní budou radovat 
děti z dětských domovů. Za Vaši pomoc 
děkujeme.

Jitka Jetmarová

Kandidátní listina Počet 
hlasů

Hlasy 
v procentech

Počet 
kandidátů

Přepočtené 
% hlasů

Získané 
mandáty

1 Nezávislí pro Holetín, SNK 1036 31,49 9 31,48 3

2 SNK „OBNOVA OBCE“ 1669 50,73 9 50,72 5

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 585 17,78 7 22,86 1

Nezávislí pro 
Holetín

Počet 
hlasů

Hlasy 
v %

1 Horáková 
Lada Ing.

256 24,71

2 Kučerová 
Helena Ing.

224 21,62

3 Vondráček 
Patrik

124 11,96

4 Bulisová 
Renata Ing.

74 7,14

5 Chvojka 
Martin

56 5,4

6 Kliková 
Jindřiška

69 6,66

7 Plachý 
Milan

55 5,3

8 Vokálová 
Olga

111 10,71

9 Doležal 
Luděk

67 6,46

Obnova 
obce

Počet 
hlasů

Hlasy 
v %

1 Břeň
Jan

353 21,15

2 Suchý 
Eduard

257 15,39

3 Halamka 
Jaroslav

300 17,97

4 Kameník 
Aleš

126 7,54

5 Vokál 
Aleš

159 9,52

6 Zeman 
Zdeněk

154 9,22

7 Netolický 
Milan

90 5,39

8 Poláková 
Klára

112 6,71

9 Korbel 
Jiří

118 7,07

KDU–ČSL Počet 
hlasů

Hlasy 
v %

1 Pohorský 
Václav

135 23,07

2 Netolický 
Ladislav

67 11,45

3 Kalous 
Pavel

95 16,23

4 Vacek 
Petr

30 5,12

5 Havlíček 
Josef

43 7,35

6 Ondráček 
Jiří

29 4,95

7 Zlesák 
Vladimír

186 31,79

Kompletní výsledky komunálních voleb v naší obci

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se v celé ČR konaly volby do obecních 
zastupitelstev měst a obcí. V Holetíně byl jeden volební okrsek a volební 
místnost byla poprvé v krásném prostředí nového Kulturně–společenského 
centra. Z 628 oprávněných voličů jich přišlo 400, což je 63,69 %. Devět nově 
zvolených zastupitelů vám představíme na následujících stránkách.

Zdroj dat: Český statistický úřad, www.volby.cz
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Vítání občánků 2. 10.
Lucii a 
Tomáši 
Kollárovým 
z Dolního 
Holetína se 
29. 1. 2010 
narodila 
první dcera 
Ema. 
Vnučku na 
slavnostní 
příležitost 
doprovodila 
i šťastná 
babička a 
dědeček.

Paní Lucii 
Kučerové 
a panu 
Martinu 
Ceralovi 
z Dolního 
Holetína 
udělala 
svým 
narozením 
dne 
22. 12. 2009 
velikou 
radost 
dcerka 
Lucie.

Prvorozený syn 
Jakub se 
narodil 
4. 2. 2010 
manželům 
Haně a Miloši 
Hamákovým 
z Horního 
Holetína. 
U obecního 
praporu se 
s ním 
s potěšením 
nechali 
vyfotografovat i 
oboje prarodiče.

Již podruhé 
jsme se 
v novodobé 
historii vítání 
občánků 
setkali 
s manželi 
Petrou a 
Martinem 
Chvojkovými 
z Dolního 
Holetína. 
K dcerce 
Nikolce přibyl 
26. 2. 2010 
syn Martin.
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● Politická situace toho roku je rozebírána 
z dobového pohledu, který se s odstupem času 
dost liší, kronikářův text je natolik zajímavý 
a obsáhlý, že se mu budeme věnovat někdy příště 
samostatně.

● Naše obec dotčena dvěma mobilizacemi 
a vědomím, že německé vojsko zabralo i blízkou 
Poličku.

● Dne 25. ledna se objevila rudá polární záře, což 
lidé chápali jako zlé znamení.

● Počasí bylo toho roku velmi špatné, v dubnu 
a květnu mrazy a sníh, zbytek roku deštivo, což 
mělo negativní dopad na včely a na úrodu ovoce, 
dařilo se borůvkám, houbám a ořechům.

● Zemědělské mzdy dělnictva poněkud stouply – 
čeledín 150 Kč, služka 130 Kč měsíčně.

● K 20. výročí vzniku samostatné ČR se 
zastupitelstvo rozhodlo postavit novou hasičskou 
zbrojnici, protože stará nevyhovovala, byla 
vybavena zvonem, na který bylo zvoněno v případě 
požáru nebo úmrtí nekatolíka, požádali-li pozůstalí 
o to. Náklad na postavení zbrojnice byl 
18 570,65 Kč, na zvon byla pořádána sbírka.

● Volby do obecního zastupitelstva byly vypsány na 
12. června, ale události semkly občany, takže se 
sdružili pro společnou kandidátku a tím hlasování 
odpadlo.

● Starosta – Čeněk Mládek, hostinský, I. náměstek – 
Jindřich Oplištil, rolník, členové – Jan Děťák, 
rolník, František Meduna, rolník, Vincenc Zezula, 

– 1938

rolník, Břetislav Hanus, rolník, František 
Šmatlán, rolník, František Mládek, obuvník, 
František Tichý, domkář, Jan Sodomka, 
domkář, Josef Staněk, rolník, Rudolf Chmelík, 
dělník, Antonín Chaloupka, krejčí, František 
Horák, dělník, Jan Pavlík, domkář

● Obecním strážníkem ustanoven František 
Tichý, domkář.

● V obvodu naší pošty bylo 44 radiokoncesionářů.
● V tomto roce zemřelo 15 osob.
● Z 2. na 3. září vypukl požár ohromných 

rozměrů na usedlosti pana Milana Mládka. Byl 
uhašen úsilím domácího sboru hasičského.

● Naši obec zasáhla epidemie slintavky, uhynulo 
několik kusů dobytka.

Kulturní program zajistili žáci základní školy pod vedením paní 
učitelky Zuzany Novákové

Markétka 
Tošovská 
spatřila 
světlo svě-
ta 17. 12. 
2009. Z je-
jích pokro-
ků má nej-
větší ra-
dost ma-
minka 
Zdeňka 
Tošovská, 
ale i praro-
diče a star-
ší bráška.

Syn Robert 
se narodil 
12. 2. 2010 
manželům 
Jitce a 
Robertovi 
Voldánovým 
z Horního 
Holetína. 
Zastání 
bude 
brzy jistě 
mít ve svých 
třech 
starších 
bratrech.
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Představujeme Vám nové zastupitele

Aleš Vokál
Je mi 32 let, jsem svobodný. Po 
absolvování základní školy 
v Holetíně a Hlinsku jsem 
vystudoval Střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou 
v Pardubicích. Poté jsem 
nastoupil na jednoletou základní 
vojenskou službu. Do roku 2001 
jsem pracoval v místní truhlárně. 
Od té doby jsem živnostník. Od 
roku 1998 jsem aktivním členem 
SDH Holetín.

Patrik Vondráček
Narodil jsem se v Chrudimi v 
roce 1970. Do roku 1976 jsem 
bydlel v Holetíně, pak do roku 
1991 v Hlinsku. Po základní 
škole v Hlinsku jsem se vyučil 
v Transportě Chrudim, poté jsem 
byl dva roky na vojně. Od roku 
1991 jsem ženatý v Holetíně. 
Mám dva syny. Od roku 1997 
jsem zaměstnán ve firmě Eltop 
Praha (pobočka Miřetice) jako 
mistr výroby topných těles.

Aleš Kameník
Narodil jsem se v roce 1962 
v Podbořanech. Do školy jsem 
začal chodit v Holetíně 
a pokračoval v Hlinsku. Po 
ukončení ZŠ jsem se vyučil 
automechanikem. Jsem ženatý, 
mám dvě dospělé dcery. Můj 
koníček je country hudba 
a myslivost. Dnes podnikám 
v lesní činnosti a dopravě. Jsem 
předsedou Mysliveckého 
sdružení Holetín.

Staronovým zastupitelům jsme položili otázku
Spoluobčané ti ve volbách svými hlasy opakovaně dali důvěru a očekávají, že jim to svou prací 
vrátíš. Co bys konkrétně ty chtěl/a udělat v příštích čtyřech letech jako zastupitel/ka pro Holetín, 
případně v které oblasti veřejného života vidíš své uplatnění?

Jan Břeň
43 let, starosta
Záliby: rodina, 
práce, kytara 
a přátelé

Přednostně bych 
chtěl svým 
spoluobčanům 
poděkovat za jejich 
důvěru. Podpory, 
které se mi ve vol-
bách dostalo si ve-
lice vážím a ve své 
práci chci v násle-
dujícím období 
pokračovat tak, 
abych si tuto pod-
poru a důvěru za-
sloužil. A co bych

Eduard 
Suchý
46 let, truhlář
Záliby: 
rybaření, za-
hrádka, sport

Především dě-
kuji, že jste mi 
dali hlasy. 
Doufám, že 
bude v příštích 
letech pokra-
čovat dobrá 
spolupráce 
hasičů s obcí. 
SDH je také ob-
last, kde se 
budu nadále 
angažovat. 
Budu podporovat vznik družstva žen a dětí. Byl 
bych velice rád, kdyby se občané více zajímali 
o dění v obci a spolupodíleli se na organizování 
různých akcí. Chci popřát Holečákům hodně 
zdraví do nového roku.

chtěl udělat v příštích letech pro Holetín? Spolu se 
zastupiteli chci přispět ke zvýšení bezpečnosti v naší 
obci. Konkrétně mám na mysli výstavbu chodníků. 
Rád také podpořím veškeré kulturní, společenské 
a sportovní dění, protože Holetín by měl být i nadále 
obcí, kde se „něco“  děje. Pokračování na další straně
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Ing. Lada Horáková
35 let, koordinátorka Kulturně-
společenského centra
Záliby: Mou největší zálibou je 
rodina a teď i práce. Na koníčky 
mi bohužel příliš času nezbývá, 
ale pokud mám chvíli volna, ráda 
si přečtu hezkou knížku nebo si 
zajdu zaplavat. Kdybych měla 
více volného času, jistě bych část 
z něho věnovala i přátelům.
Předně dovolte, abych poděkova-
la svým spoluobčanům za pod-
poru ve volbách. Snahou nás, 
zastupitelů, v minulém – a vě-
řím, že i v nastávajícím volebním 
období – byl a je rozvoj obce jako 
celku.  Mám-li hovořit za sebe, 
mou prioritní oblastí, kterou chci 
Holečanům zkvalitnit život 
v obci, je kultura a školství. 
Samozřejmostí pro mne zůstává 
podíl na pořádání kulturních 
akcí, které probíhaly 
i v minulých letech, ať už pod 
záštitou obce nebo zájmových 
sdružení – vítání občánků, se-
tkání důchodců, Pohádkový les 
aj. V oblasti školství zajišťuji 
i nadále funkci ve školské radě. 
Zároveň chci v rámci své práce 
rozšířit nabídku trávení volného 
času pořádáním vzdělávacích 
kurzů, přednášek, tematických 
výstav aj. pro naše občany, ale 
samozřejmě i pokračováním v již 
započatých kroužcích pro děti 
i dospělé. Předpokládám i pořá-
dání výchovných besed pro děti 
z naší a okolních škol. Jako za-
stupitelka se hlavně budu snažit 
 naslouchat požadavkům občanů 
a v mezích obecního rozpočtu je 
prosazovat. Do voleb jsme šli 
s programem obsahujícím hlavní 
body, které chceme realizovat, 
ale to by bylo na delší povídání.

Ing. Helena Kučerová
39 let, majitelka cestovní agentury
Záliby: vaření, hokej a fotbal 
(pasivně), cestování, historie, ruční 
práce
I já děkuji za hlasy, kterými jste mi 
dali důvěru. Budu se snažit být 
aktivním a platným členem 
zastupitelstva. Věřím, že i v příštích 
čtyřech letech se nám bude dařit 
práce pro dobro obce bez politikaření 
a upřednostňování zájmů jednotlivců 
nebo úzkých skupin. Osobně se 
budu určitě angažovat v oblasti 
kulturních a sportovních akcí, jako 
předseda finančního výboru budu 
dbát na dobré hospodaření obce 
a hlavně se budu snažit, aby 
Holetínský zpravodaj dále těšil své 
věrné i nové čtenáře.

Jaroslav Halamka
46 let, truhlář
Záliby: zálib mám mnoho, na-
příklad ježdění na kole, doku-
mentární filmy, historie, lyžování, 
fotbal
Děkuji spoluobčanům za proje-
venou důvěru a doufám, že budou 
s prací týmu obecního zastupitel-
stva spokojeni. Byl bych rád, kdy-
by se v blízkém období podařilo 
vykoupit zbytek pozemků na kou-
pališti, zastřešení parketu 
a oprava boudy u vstupu, která 
hyzdí tento krásný areál. Chtěl 
bych vytvořit další stavební parce-
ly, aby nám mladí neutíkali z obce 
pryč a obec se rozrůstala. Tím 
bychom mohli mít i dostatek dětí 
do mateřské a základní školy. 
Opravu si zaslouží i stodola u Kul-
turně―společenského centra, která 
se využívá pro obecní účely. Nadá-
le chci být aktivním členem 
dobrovolných hasičů a chci se vě-
novat práci pro fotbalový klub.

Vladimír Zlesák
51 let, truhlář
Záliba: trempink
Děkuji za hlasy, vážím si vaší 
důvěry. Budu se nadále 
spolupodílet na rozhodování 
o dění v obci. Chtěl bych, aby se 
pokračovalo v rekonstrukci 
koupaliště, byl bych rád, aby se 
nadále vykupovaly stavební 
parcely a stavěly rodinné domky. 
Za důležité považuji další kroky 
v řešení bezpečnosti chodců. 
Snad v blízké době dojde i na 
chodníky a zlepšení stavu 
některých místních komunikací. 
Na druhé straně si uvědomuji, 
že přístup k dotacím bude ještě 
omezenější, než dřív. Určitě chci 
podporovat místní základní 
školu, jejíž budova bude 
v příštích letech potřebovat 
opravy. Budu pomáhat při 
organizování tradičních i nových 
akcí. Na práci v novém 
zastupitelstvu se těším.
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Zájmové kroužky v Holetíně a jejich vedoucí
Paní Milena Jelínková a keramika
Je jí 32 let, je vdaná a má dva syny. Pracovala 

jako finanční referent, v současné době je 
v domácnosti. Na Horním Holetíně bydlí tři roky. 
Přistěhovali se k nám z Vysokého Mýta a jak 
prozradila, i když nejdřív ani netušila, kde Holetín 
leží, moc se jim tady líbí a jsou zde spokojení. Ve 
volném čase ráda jezdí na kole, plave a je 
vyznavačkou snowboardingu. Je aktivní 
v Holetínských trnkách.

Ke keramice se dostala v loňském roce, kdy 
absolvovala kurz v Hlinsku. Od té doby ji to začalo 
bavit a zajímat, hodně věcí si nastudovala sama 
z literatury.

Když Lada Horáková hledala někoho vhodného 
pro kroužek keramiky v K–SC, oslovila právě ji. Ona 
ráda souhlasila, právě proto, že ji obor baví. Vedení 
kroužku je ale hodně časově náročné, nejedná se 
pouze o jednu hodinu týdně pro děti a dvě hodiny 
pro dospělé. K tomu je třeba přidat přípravu 
místnosti a materiálu a spoustu času a práce 
s vypalováním. Všechno stíhá jen díky tomu, že 
momentálně nechodí do práce.

V K–SC jsou dva kroužky keramiky. Každé úterý 
od 16 do 17 hodin tvoří hlavně děti, menším 
samozřejmě pomáhají rodiče. Na začátek dělaly 
jednodušší kousky jako jsou berušky, ježci, hadi, …
Nyní je čas na výtvory s vánoční tématikou – 
andílky, svícny, ozdoby. Kroužek pro dospělé je ve 
středu od 17 do 19 hodin, pracuje se podle 
vlastních námětů a paní Milena funguje jako 
konzultantka. Na tyto kroužky nepotřebujete žádné 
vybavení, snad kromě přezůvek. Zatím stojí 
1 hodina keramiky 30 Kč, protože se zpracovává 
dost materiálu a především vypalování je velmi 
náročné na energii. Kroužek je skvělý pro zlepšování 
motoriky dětí a pro dospělé je to úžasná relaxace 
pro náročném pracovním dni, zvláště pracujete-li 
především hlavou. Všichni jsou srdečně vítáni.

Pan Emil Havel a stolní tenis
Pan Havel z Dolního Holetína je místní rodák. Je 

mu 55 let a je zaměstnancem Technických služeb. 
Má dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Ve volném 
čase se rád věnuje sportu aktivně i pasivně.

Stolní tenis hraje od dětství, asi od 15 let, kdy se 
tento sport v Holetíně úspěšně rozvíjel. V 80. letech 

se trénovalo na Sále, kde bylo k dispozici několik 
stolů a dokonce se zde hrála okresní soutěž. Nyní 
stále aktivně hraje v Hlinsku a už asi 5 let i trénuje 
děti. Jeho svěřenci dosahují dobrých výsledků 
v okresních i krajských přeborech.

V Holetíně začal trénovat, když ho o to požádala 
paní Horáková, jako koordinátora K–SC. Nabídku 
přijal, protože je rád, že se ping-pong do obce vrátil. 
Aby všechno stíhal, s tréninky mu občas vypomáhá 
dcera Markéta nebo zeť Milan, kteří tento sport také 
ovládají na dobré úrovni.

Kroužek stolního tenisu je určen dětem od 
6 roků výš, i když lépe se samozřejmě učí ti menší, 
kteří mají lepší předpoklady dostat se na vyšší 
úroveň. Zatím jsou k dispozici dva stoly a trénuje se 
ve čtvrtek od 17 hodin. Zatím jednou týdně. Dětem 
se vysvětlí základy hry a potom hrají mezi sebou 
nebo s trenérem, přičemž se u stolů střídají. Pokud 
budou mít zájem a budou pilní, mohou se časem 
zařadit do okresních soutěží. Ač tento sport pro 
laika vypadá jednoduše, nedá se správně naučit 
hrát za rok, pro soutěže je třeba alespoň dva roky 
trénování, lépe ale 4–5 let. Rodiče jistě potěší, že se 
jedná o poměrně finančně nenáročný sport, alespoň 
v začátcích určitě. Děti potřebují vhodné sportovní 
oblečení a obuv. Pro úplné začátečníky jsou 
k dispozici pálky na půjčení. I když se třeba vaše 
děti v budoucnu tomuto sportu nebudou věnovat 
závodně, určitě se jim tato dovednost v životě hodí a 
rádi si občas zapinkají.

Paní Lada Leszkowová a anglický klub
Je jí 40 let a je učitelkou na Gymnáziu 

K. V. Raise v Hlinsku s aprobací anglický jazyk. Je 
vdaná a má dceru Emu. Jako svoje záliby uvádí 
hudbu, film, divadlo, cestování. V poslední době 
napsala několik divadelních her v angličtině, které 
secvičila se studenty gymnázia. Zatím poslední, 
filozoficky laděnou, hru Harrison Bergeron můžete 
shlédnout 4. 2. 2011 v Komorním divadle 
v Hlinsku. 

Angličtinou se zabývá od svých studií, po nichž 
6 let cestovala po světě. Žila například ve Velké 
Británii, Irsku, USA a Kolumbii. Jak sama říká, 
angličtina je důležitá věc pro moderního člověka, 
aby se dokázal vyrovnat se současným globálním 
světem.

K vedení kroužku v Holetíně ji jednak přivedla 
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její dcera, kterou chce učit anglicky, a rozhodla se 
nabídnout tuto možnost více dětem. Dále je to pro 
ni osobní výzva, protože s pedagogickou prací 
s malými dětmi nemá zkušenosti na rozdíl od výuky 
středoškoláků. Kulturně–společenské centrum 
a dění v Holetíně považuje za úžasnou věc 
a vzhledem k tomu, že zde několik let žije, měla 
potřebu se zapojit a něčím přispět.

Smyslem anglického klubu je seznámit děti 
s jazykem hravou formou, aby se ho přestaly bát. 
Součástí je pohybová výchova také proto, že 
kroužek je v pátek odpoledne a děti si potřebují od 
školy odpočinout. Zpívají se anglické písničky, hrají 
se pohybové hry, kreslí se. Na konci roku by chtěli 
nacvičit divadelní představení pro rodiče i veřejnost. 
Cílem kroužku není plynulé zvládnutí řeči, ale 
podávání školních znalostí hravou formou. Kroužek 
byl původně určen pro holčičky, pro něž byly 
připravovány choreografie, ale přihlásilo se i hodně 
kluků, proto se program přizpůsobuje i jim.

Anglický klub je určen dětem od 6 let. Koná se 
v pátek od 15:30 do 16:45. Zatím byl vybírán 
vstupní poplatek 200 Kč na pomůcky.

Na kroužku spolupracuje Lucie Pišťáčková, které 
je 18 let, je studentkou gymnázia, má ráda tanec, 
divadlo a hudbu. O Lucce jsme psali v jednom 
z předchozích čísel. Tvoří hlavně pohybovou část 
programu, ale podílí se i na výuce angličtiny. Má 
výborný vztah k malým dětem, umí to s nimi 
a využívá metody Montessori, kterou se naučila na 
kurzech.

Pan Miloslav Zdražil a karate
Je mu 51 let, dělá bezpečnost a požární ochranu 

ve firmě MEGATECH Industries Hlinsko s. r. o.
Bydlí v Holetíně s rodinou, manželkou a dvěma 

dcerami, již 30 let. Jedna z dcer mu pomáhá 
s oddílem v Holetíně. 

Trénuje od svých 21 let. Začínal v Chrudimi, 
kam dojížděl na trénink. Po devíti letech v roce 1989 
založil Oddíl karate Hlinsko, který vede do této 
doby. Je zkušební komisař první třídy a trenér, 
4 Dan mu osobně udělil japonský mistr Takeji 
Ogawa, u něhož skládal tuto těžkou zkoušku.

Je hlavní trenér Oddílu karate Hlinsko pod 
kterým je začleněn kroužek v Holetíně. Co se týká 
výsledků oddílu, tak za rok 2010 má oddíl celkem 
85 medailí, 23 zlatých, 20 stříbrných a 42 
bronzových. Mezi ty nejcennější patří 4× vicemistr 
České republiky v karate a 5 medailí z Polska

z Evropského poháru.
Začali trénovat v Holetíně na základě dohody 

spolupráce s obecním úřadem a chtějí nabídnout 
především dětem, případně i jiným uchazečům, 
možnost naučit se bránit a zároveň udělat něco pro 
své zdraví.

Trénování stíhá velmi obtížně a předpokládá, že 
do budoucna převezme trénink dcera Hana, která je 
v karate odborník a má dostatečně vysoký 
technický stupeň, hnědý pás. 

Do kroužku zatím chodí čtyři cvičenci – 
Červinka, Pátek, Břeň a Gregor. Vedou si velmi 
dobře už umí obranu proti úderu na hlavu, na 
břicho, kop a úder. Budou se učit katu. Ke cvičení 
používáme lapy na kopy a údery. 

Tímto chceme pozvat i ostatní, kteří by se chtěli 
naučit bránit, případně si zacvičit. Cvičí se každý 
pátek od 17.00 hod do 18.00 hod. Pokud máte 
zájem o nějaké další informace, volejte pana 
Zdražila, tel. 725 601 649, nebo navštivte stránky 
oddílu www.karatehlinsko.ic.cz, www.hlinsko.cz.

Konečně máme měřič rychlosti

Další krok k bezpečnosti v naší obci byl učiněn 
v polovině října, když byl pořízen a nainstalován 
měřič okamžité rychlosti. Umístění bylo zvoleno tak, 
aby řidiči co nejvíce zpomalili při míjení místní 
školy.
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Důchodce letos přijela potěšit cimbálová kapela
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č. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného 

dne 20. září 2010 v 1800 hodin na OÚ Holetín
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
bere na vědomí:
● Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva 

obce č. 3/2010
● Rozpočtová opatření 5/2010 až 7/2010
● Realizované akce
– Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě za školou
– Generální oprava místního rozhlasu včetně 

centrální jednotky umístěné v budově OÚ
– Oprava dešťové kanalizace a propadlého 

propustku nad želez. mostem v k. ú. Horní 
Holetín

– Oprava veřejného osvětlení v celé obci
– Lokální opravy místních komunikací 

a odstavných ploch
● Informace z mikroregionů
● Informace o zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtových prostř. PK v rámci Programu obnovy 
venkova

● Doručené žádosti
– Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 128 

v k. ú. Dolní Holetín – žadatelé manželé Hradilovi, 
Praha

– Žádost o odkoupení pozemku p. č. 2494/3 v k. ú. 
Dolní Holetín – žadatelé manželé Netolických, 
Holetín

● Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 4/2010 
a č. 5/2010

schvaluje:
● Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bartizala a pana 

Vladimíra Zlesáka
● Program jednání v souladu s informací zveřejněnou 

na úřední desce
● Žádost o dotaci ve výši 130 tis. Kč z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci Programu 
obnovy venkova na rok 2011 na opravu budovy 
přilehlé k objektu KSC v Holetíně

● Prodej pozemku p. č. 2114/2 v k. ú. Holetín dle 
záměru obce č. 4/2010 uveřejněném na úřední 
desce obce Holetín (i elektronické ÚD) dne 
21. 7. 2010

● Prodej části pozemku p. č. 128 v k.ú. Dolní Holetín 
dle záměru obce č. 5/2010 uveřejněném na ÚD 
obce Holetín (i elektronické ÚD) dne 24. 8. 2010

č. 5/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín 

konaného dne 11. října 2010 v 1800 hodin na 
OÚ v Holetíně

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
bere na vědomí:
● Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání 

hospodaření ÚC Holetín za rok 2010
● Výsledky kontrol provedených finančním 

a kontrolním výborem
● Záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem 

č. 6/2010
● Rozpočtové opatření č. 8/2010
schvaluje:
● Ověřovatele zápisu pana Eduarda Suchého 

a pana Jaroslava Halamku
● Program jednání v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce
● Rozpočtovou změnu č. 3/2010
● Prodej pozemku p. č. 2494/3 v k. ú. Dolní 

Holetín dle záměru obce Holetín č. 6/2010 
uveřejněném na úřední desce obce Holetín 
(i elektronické ÚD) dne 24. 9. 2010

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Holetín, konaného dne 8. listopadu 2010, od 

18.00 hodin.
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
bere na vědomí:
● složení slibu členy zastupitelstva obce v souladu 

s § 69 odst. 2 zákona o obcích
schvaluje:
● pana Aleše Vokála a pana Patrika Vondráčka 

ověřovateli zápisu
● program jednání v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce
určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn
volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
o obcích:
● starostou obce pana Jana Břeně
● Ing. Ladu Horákovou místostarostkou obce

Dálková doprava vody
Bylo to již potřetí, co se u nás ve vesnici rozezněly sirény. 
Tak jako tomu bylo v minulosti, zkoušela se pohotovost 
a připravenost hasičského sboru. Jednalo se o dálkovou 
dopravu vody. Asi už víte, o co se jedná, proto jen 
připomenutí: Přečerpává se voda z jedné stříkačky do 
druhé na co největší vzdálenost. Letos bylo cvičení 
naplánováno na 2. 10. Poplach byl vyhlášen ve 14:30. 
Voda se čerpala z rybníka Farák, který leží mezi 
Včelákovem a Vyhnánovem. Vedení se táhlo okrajem 
silnice směrem na Babákov. Dosažená vzdálenost byla 
700 metrů. I letos se zúčastnily všechny sbory z okrsku 
Holetín – Vyhnánov, Tisovec, Kvasín, Babákov a Holetín. 
Všechny sbory dojely ve stanoveném limitu. Po ukončení 
velitel okrsku zhodnotil cvičení jako zdařilé a poděkoval 
všem přítomným. Eduard Suchý
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Posledním říjnovým víkendem skončila našim 
mužstvům podzimní část Okresní fotbalové soutěže 
ročníku 2010/2011.

III. třída dospělých
8. 8. 2010  Dřenice – Holetín 1:1

Utkání na „dřenickém trávníku“ se nekonalo 
(povodeň), takže autobus s hráči a fanoušky 
zamířil do nedalekých Dražkovic. V průběhu 
prvního poločasu jsme aktivní hrou domácí 
přehrávali a v 36. minutě se ujali vedení 1:0 
Lukášem Wasserbauerem. Po přestávce jsme 
brankové příležitosti na zvýšení skóre neproměnili, 
naopak domácí v 71. minutě srovnali na 
konečných 1:1. Škoda, na tři body bylo.

14. 8. 2010 Holetín – Rosice 5:1
Naše vítězství se zrodilo po výborném výkonu 
celého mužstva, přestože jsme po I. poločase od 
18. minuty prohrávali 1:0. Nepříznivý stav jsme 
dokázali zvrátit a soupeři oplatit vysokou prohru 
na podzim minulého roku. Branky stříleli: Lukáš 
a Jakub Wasserbauerovi (po 2), Martin Ceral. 
Přihlíželo 125 diváků.

22. 8. 2010 Zaječice – Holetín 0:2
Na hřišti ambiciózního nováčka soutěže jsme 
v 8. minutě šli do vedení 1:0 brankou Petra Pilaře. 
Domácí po změně stran tlačili, nám se dařilo 
eliminovat oba útočné hroty a z brejků ohrožovat 
domácího brankáře. Závěrečný tlak domácím 
vyrovnání nepřinesl, naopak v 90. minutě Martin 
Ceral zvyšuje na 2:0.

28. 8. 2010 Holetín – Načešice B 4:2
Prvních 30 minut z naší strany velmi dobrých, 
vedli jsme na 2:0, oba góly Lukáš Wasserbauer. 
Brankou do šatny a v začátku 2. poločasu soupeř 
srovnal na 2:2, přesto domácí bojovali a brankami 
Luboše Nováka a Lukáše Wasserbauera nakonec 
zvítězili 4:2. Přihlíželo 60 diváků.

4. 9. 2010 Křižanovice – Holetín 3:1
Průběh I. poločasu se lépe povedl domácím, kteří 
vedli 2:0. Výrazná převaha našeho mužstva 
v druhé části utkání obrat ve skóre nepřinesla, což 
znamenalo naši porážku. Čestný úspěch našich 
střílel Vojtěch Halamka.

11. 9. 2010 Slatiňany B – Holetín 2:3
Cenné vítězství po dobrém kolektivním výkonu 
mužstva zajistili: Petr Wasserbauer, Ondřej 
Zárybnický a vlastní.

18. 9. 2010 Holetín – Orel 3:0
V domácím prostředí jsme potřebovali potvrdit 
vítězství ze Slatiňan a udržet výborné 3. místo. 
Tomu odpovídal i parádní začátek. V 9. minutě 
jsme vedli 2:0 brankami Ondřeje Zárybnického 
a Lukáše Wasserbauera. Ve 44. minutě zvýšil na 
3:0 Petr Wasserbauer. Po změně stran se soupeř 
zvedl, neproměnil však dvě gólové šance a domácí 
jasné vítězství uhájili. Přihlíželo 110 diváků.

25. 9. 2010 Prosetín B – Holetín 1:2
V tradičním derby obou soupeřů jsme po prvním 
poločase vedli 2:1, když branky vstřelili Lukáš 
a Petr Wasserbauerovi. Po taktickém výkonu 
v průběhu druhého poločasu jsme vítězství uhájili. 

Přihlíželo 40 příznivců z Holetína.
2. 10. 2010 Holetín – Bořice 2:1

V utkání s posledním mužstvem tabulky jsme 
nepodali očekávaný výkon, herně i střelecky se 
tolik nedařilo. Od 17. minuty jsme prohrávali 1:0, 
do konce prvního poločasu to naši otočili na 2:1. 
Střelecky se prosadili: Martin Ceral, Zdeněk Volf. 
Utkání sledovalo 130 diváků.

9. 10. 2010 Trhová Kamenice – Holetín 0:4
Kvalitní výkon celého mužstva, po celý zápas jsme 
byli lepší, fotbalovější a výsledek hovoří o dění na 
hřišti. Branky stříleli: Martin Ceral, Petr 
Wasserbauer, Michal Suchý, Vojtěch Halamka. 
Hodně byli slyšet věrní holetínští příznivci.

16. 10. 2010 Holetín – Míčov 6:1
Střelecký koncert domácích, zejména v prvním 
poločase, kdy jsme soupeři nastříleli 6 branek. Po 
přestávce řada neproměněných gólovek zachránila 
hosty od vyšší prohry. Čestný úspěch hostí v 84. 
minutě. Góly stříleli: Martin Ceral 2, Lukáš, Petr 
a Jakub Wasserbauerovi, Michal Suchý. Pěkné 
počasí – spokojených 105 diváků.

23. 10. 2010 Vítanov – Holetín 0:0
„Utkání podzimu“ a souboj dvou vedoucích týmů 
sledovalo 300 diváků (přes 100 příznivců 
z Holetína). Velmi kvalitní duel, hosté lepší 
v 1. poločase, domácí lepší po přestávce. Na obou 
stranách po jedné stoprocentní šanci, žádný ze 
soupeřů nechtěl prohrát.

30. 10. 2010 Holetín – Miřetice B 6:0
Po velmi dobrém výkonu domácích, zejména 
v prvním poločase se zrodilo vysoké vítězství 
a nakonec z toho bylo šest pěkných branek (další 
tutovky jsme neproměnili) v síti soupeře. O branky 
se podělili: Petr Pilař 2, Petr Wasserbauer, Michal 
Suchý, Ondřej Zárybnický, Martin Ceral. Přihlíželo 
100 diváků.

Tabulka po podzimní části
+ 0 − skóre b.

1. Holetín 10 2 1 39:12 32
2. Vítanov 9 2 2 49:11 29
3. Křižanovice 7 2 4 33:29 23
4. Rosice 7 2 4 26:24 23
5. Míčov 7 1 5 25:25 22
6. Slatiňany B 6 3 4 32:16 21
7. Dřenice 6 3 4 23:19 21
8. Zaječice 6 3 4 18:16 21
9. Trhová Kamenice 5 2 6 24:27 17
10. Orel 4 2 7 27:34 14
11. Načešice B 3 0 10 21:37 9
12. Bořice 2 3 8 15:34 9
13. Miřetice B 2 3 8 11:35 9
14. Prosetín B 2 2 9 17:41 8

Radost po vyhraném zápase v Trhové Kamenici
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Okresní přebor dorostu
21. 8. 2010 Holetín – Orel Hlinsko (Vortová) 6:3

Branky: Tomáš Kadidlo 3, Filip Zeman 2, Martin 
Zdražil

28. 8. 2010 Heřmanův Městec – Holetín 4:1
Branka: Filip Zeman

4. 9. 2010 Holetín – Junior 2007 (Skuteč) 2:5
Branky: Filip Zeman, Tomáš Kadidlo

11. 9. 2010 Holetín – Bojanov 0:4
19. 9. 2010 Dřenice – Holetín 0:4

Branky: Vojtěch Vondráček, Tomáš Kadidlo, 
Rudolf Daněk, Jakub Jetmar

25. 9. 2010 Holetín – Hrochův Týnec 0:1
28. 9. 2010 Holetín – Prosetín 5:5

Branky: Martin Doležal 2, Martin Zdražil 2, Tomáš 
Kadidlo

2. 10. 2010 Tuněchody – Holetín 1:3
Branky: Tomáš Kadidlo 2, Filip Zeman

9. 10. 2010 Holetín – Zaječice 9:1
Branky: Martin Doležal 4, Filip Zeman 2, Jiří 
Vacek, David Pánek, David Šmok

16. 10. 2010 Vítanov – Holetín 1:1
Branka: Martin Doležal

23. 10. 2010 Holetín – Rváčov 2:4
Branky: Roman Picek, Martin Doležal

28. 8. 2010 Rosice – Holetín 0:7
Branky: Martin Doležal 3, Martin Zdražil 2, Tomáš 
Kadidlo 2

31. 10. 2010 Ronov nad Dobravou – Holetín 4:1
Branka: David Šmok

Tabulka po podzimní části
+ 0 − skóre b.

1. Rváčov 11 0 2 38:10 33
2. Heřmanův Městec 10 1 2 48:16 31
3. Hrochův Týnec 9 2 2 45:16 29
4. Ronov n. D. 8 1 4 32:14 25
5. Tuněchody 8 0 5 39:20 24
6. Prosetín 5 3 5 53:40 18
7. Junior 2007 6 0 7 41:43 18
8. Holetín 5 2 6 41:33 17
9. Zaječice 5 2 6 21:46 17
10. Rosice 5 0 8 21:49 15
11. Bojanov 4 2 7 24:28 14
12. Orel Hlinsko 3 0 10 22:53 9
13. Dřenice 3 0 10 23:66 9
14. Vítanov 2 1 10 15:29 7

Okresní přebor mladších žáků
29. 8. 2010 Holetín – Rosice 15:1
Branky: Milan Plachý 6, Dominik Rompotl 5, 
Martin Pátek 3, Jiří Hamák

5. 9. 2010 Horní Bradlo – Holetín 2:8
Branky: Dominik Rompotl 3, Jiří Hamák 2, Martin 
Pátek, Milan Plachý, Luboš Peňaz

12. 9. 2010 Holetín – Prosetín 1:6
Branka: Milan Plachý

19. 9. 2010 Holetín – Nasavrky 0:6
26. 9. 2010 Luže – Holetín 3:0
3. 10. 2010 Holetín – Vítanov 5:6

Branky: Dominik Rompotl 2, Milan Plachý, Jiří 
Hamák, Petr Vacek

17. 10. 2010 Holetín – Ronov n. D. 4:6
Branky: Petr Vacek 3, Dominik Rompotl

24. 10. 2010 Dřenice – Holetín 2:3
Branky: Dominik Rompotl 2, Michael Bláha

Nahoře zleva: Luděk Doležal – trenér, Filip Zeman, Dominik 
Havlíček, Jiří Vacek, Roman Picek, Tomáš Kadidlo, David Šmok, 
David Pánek, Vojtěch Vondráček, Patrik Vondráček – trenér
Uprostřed zleva: Rudolf Daněk, Martin Kučera, Martin Zdražil, 
Martin Doležal
Dole: David Sochor

Tabulka po podzimní části
+ 0 − skóre b.

1. Luže 8 0 0 41:5 24
2. Prosetín 6 0 2 48:13 18
3. Nasavrky 6 0 2 36:11 18
4. Ronov n. D. 5 0 3 49:28 15
5. Vítanov 4 1 3 38:33 13
6. Holetín 3 0 5 36:32 9
7. Dřenice 1 1 6 12:43 4
8. Rosice 1 1 6 24:61 4
9. Horní Bradlo 0 1 7 4:62 1
10. Rozhovice 0 0 0 0:0 0
Mužstvo Rozhovic odstoupilo ze soutěže.

Jiří Bartizal, sekretář klubu

Porada mladších žáků s trenérem

Chtěl bych poděkovat hráčům všech kategorií, 
trenérům a všem, kteří fotbalu pomáhají, za práci a 

předvedené výkony, fanouškům a 
sponzorům za podporu. Všem přeji 
veselé Vánoce a hlavně zdraví do 
nového roku. Budeme se těšit na 
společnou radost z úspěchů v jarní 
části sezóny.

Jaroslav Halamka
předseda klubu

Fotbalový klub SOKOL Holetín blahopřeje svému 
hráči Petru Wasserbauerovi k jeho 
45. narozeninám, děkuje mu za vynikající výkony 
a práci v klubu a přeje mu pevné zdraví 
a i nadále skvělý tah na branku.
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Kuličky Raffaello
150 g moučkového cukru, 200 g sušeného 

mléka, 1 dl teplé vody, 1 máslo, 1/2 balíčku 
sušenek BE-BE – modré, 2 bílé Delisy, kokos, 
mandle

Rozemeleme sušenky, přidáme sušené 
mléko, vodu, cukr a změklé máslo, důkladně 
promícháme. Dáme do lednice asi na hodinu 
ztuhnout. Pak tvoříme kuličky, dovnitř dáme 
oloupanou mandli a obalíme v kokosu.

Holetínské trnky tvoří keramické 
ozdoby pro vánoční jarmark

Fotbalový klub SOKOL Holetín
všechny srdečně zve na

Fotbalový ples
4. 12. 2010 Na Sále

Hraje skupina PIHY

Sbor dobrovolných hasičů Holetín
pořádá tradiční

Hasičský bál
12. 2. 2011 Na Sále

Hraje skupina MAT 4

Přejeme všem 
občanům krásné a 
pohodové Vánoce, 

v roce 2011 zdraví, 
úspěchy a spokojený 

život. 
Zastupitelstvo obce

Užijte si šťastné 
Vánoce se svými 
blízkými a do nového 
roku Vám přejeme 
pevné zdraví a hodně 
příjemných 
sportovních zážitků.
Fotbalový klub 
SOKOL Holetín

Přejeme veselé 
vánoční svátky 
a abyste rok 
2011 řadili 
mezi ty 
nejšťastnější.
SDH Holetín

Nezapomeňte!
31. 12. 2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných 
do roku 2000. Je nutné požádat o výměnu na odboru 
dopravy na MÚ v Hlinsku. Potřebujete k tomu průkazkovou 
fotografii. Zhotovení nového trvá asi 20 dní. S prošlým 
řidičským průkazem nemůžete řídit vozidlo! V opačném 
případě vám může být udělena pokuta 2000 Kč. Termín se 
blíží, tak si nepřidělávejte starosti.
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