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Čas na romantiku

ČTĚTE

Před několika týdny jsem šla s kamarádkou po obchodním centru, a když jsme míjely
pár mladých lidí, zaslechly jsme, jak mladý muž říká své dívce: „Ty seš teď nějak na tu
romantiku, vole.“ Ano, trochu zvláštní vyjádření, ale aspoň si všiml...
Vzpomněla jsem si na to proto, že začal advent a předvánoční čas patří mezi ty nejro
mantičtější v roce. Nevím jak Vás, ale mě to letos nějak „nebere“. Možná je to tím poča
sím, které moc blížící se zimní svátky nepřipomíná, možná něčím jiným. Nedávno jsem
někomu říkala, že pro mě jsou Vánoce takhle moc často. Že by mi stačily tak jednou za
dva roky. Smál se mi, že to ledasco vypovídá o mém věku... Asi na tom něco bude. Dětem
se určitě zdá, že od Ježíška do Ježíška je strašně dlouhá doba. Zkrátka na Vánoce se
téměř netěším. A pečení cukroví letos minimalizuji. (Ve skutečnosti to asi bude znamenat
to, že ze svých obvyklých patnácti druhů slevím tak na deset. A kdo ví, jestli.) Taky ne
budu uklízet. (No, přes rok jsem to s úklidem moc nepřeháněla, tak asi budu trošku
muset.) Stromeček být musí, nějaké dárky také, to je jasné. Bez kapra a salátu to nepůj
de. A přes dvacet příbuzných se na Štěpána na oběd jako každoročně už taky nahlásilo.
Takže už se zase vezu...
Kvůli něčemu se ale na Vánoce přece jenom těším. Před svátky přiletí po čtyřech měsí
cích z Finska syn Tomáš. Tímto vás tedy informuji, že noviny, které právě čtete, se
částečně opět tvořily v jezerní oblasti této severské země.
Pokud jsou mezi našimi čtenářkami takové, které blížící se svátky vnímají podobně ja
ko já, možná je trochu naladím svými oblíbenými recepty na cukroví. Ale to až na po
slední stránce.
Ještě před tím si popovídáme s panem starostou, načerpáme informace o dění ve ško
le a školce a v kulturním centru. Zrekapitulujeme říjnové volby a představíme si součas
né zastupitele. S Jiřím Hnízdilem se podíváme pod vodu. Potěšíme se sportovními úspě
chy našich hasičů a krásných hasiček. Prohlédneme si řadu fotografií z akcí. Nezapo
meneme na milovníky holetínského fotbalu a spoustu dalšího. Také se nám rozbíhá ple
sová sezóna, na kterou se strašně těším. Takže začínáme už 6. prosince Fotbalovým
bálem!
Začala jsem úsměvným postřehem ze svého okolí a neodpustím si ještě jeden na zá
věr. Cestou po Hlinsku mě na dveřích jednoho obchodu zaujala cedule: „Dnes otevřeno
od 10 hodin. Jsem u zpovědi z hříchů.“ (Opravdu. Tohle bych nevymyslela!) A co si z toho
můžeme vzít, pokud to odlehčíme? Hřešte co nejméně, ať nechodíte pozdě do zaměstnání.
I když se vlastně také říká, že práce neuteče, ne?
Vážení čtenáři Holetínského zpravodaje, v každém případě vám ze srdce přeji, abyste
se měli krásně a to nejen o Vánocích, ale i po celý příští rok. A věřte mi, že především na
Vás záleží, jak to bude.
Helena Kučerová

• 3 otázky pro
starostu

Tři otázky pro starostu
Rok se blíží ke svému závěru a je na čase rekapitulovat. Podařilo se v obci dosáh
nout všeho, co bylo na tento rok v plánu?
Program rozvoje obce Holetín na rok 2014 obsahoval 5 hlavních úkolů, a to výstavbu
chodníku podél komunikace II/355 od Kulturněspolečenského centra po hospodu NA
SÁLE, kompletní opravu dešťové kanalizace v úseku výstavby nového chodníku, dokon
čení stavby zastřešeného parketu ve Sportovním areálu Holetín, opravu budovy obecní
ho úřadu (nátěr střechy, žlabů a svodů, oprava venkovních obkladů a fasády) a opravu
místních komunikací (MK nad železničním přejezdem – nový asfaltový povrch, ostatní
MK – lokální výspravy výtluků). V ohlédnutí za pomalu končícím rokem mohu říci, že
úkoly, které jsme si pro toto období stanovili, byly v souladu s reálnými a objektivními
možnostmi splněny.
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• Škola a
školka
• Akce
v kulturním
centru
• Volby do
obecního
zastupitel
stva 2014
• Koho jsme
si zvolili
• Představu
jeme vám:
Jiří Hnízdil
• Důchodci se
bavit umí
• Vánoční
jarmark
• Hasiči slaví
úspěchy
• Kronika –
1948
• Fotbal
• Plesy
• Tančíme s
Járou
Jelínkem
• Něco
sladkého
na závěr

Co máme v Holetíně v plánu na příští rok?
Na Návrhu rozpočtu a Plánu rozvoje obce Holetín
na rok 2015 pracuji právě v těchto dnech. Oba tyto
dokumenty budou zastupitelstvem projednány na
veřejném zasedání 15. prosince. Již dnes však
mohu naše spoluobčany informovat o některých
z plánovaných akcí. Bude provedena výměna
střešní krytiny, vrchních žlabů a svodů budovy ZŠ
a MŠ Holetín. Eternitové šablony upevněné ještě na
původní šindelové krytině jsou opravdu zralé na vý
měnu. V souvislosti s touto akcí žádá obec o po
skytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardu
bického kraje v rámci Programu obnovy venkova
v roce 2015. Dále bude pořízena technika na zimní
údržbu stávajících i budoucích chodníků a špatně
přístupných MK. Společně s výstavbou chodníků
je totiž obec povinna dodržovat tzv. „chodníkový zá
kon“. Další investicí by mohla být již zmíněná vý
stavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu;
tato akce však bude pravděpodobně podmíněna

Volby do zastupitelstva
10. a 11. října jsme si volili po čtyřech letech
nové zastupitelstvo. V Holetíně k tomuto datu
bylo 647 občanů, kteří měli právo volit, a toto
právo využilo 387 z nich. Volební účast byla tedy
59,81 %. Každý volič měl možnost uplatnit až
devět hlasů, tedy přesně tolik, kolik členů má
naše zastupitelstvo. Ve skutečnosti voliči využili
3089 platných hlasů. Vybírali jsme ze dvou
kandidátek, z nichž každá obsahovala devět
jmen. Pod číslem 1 se voleb účastnila Křesťanská
a demokratická unie – Československá strana
lidová. Získala 840 hlasů, což je 27,19 %. Pod
číslem 2 kandidovalo sdružení nezávislých
kandidátů nazvané Zastupitelé pro obec Holetín.
Sdružení od občanů dostalo 2249 hlasů, tedy
72,81 %.
A jak si vedli jednotliví kandidáti?
(kuč)

získáním příslušné dotace. A konečně bude možné
– v návaznosti na probíhající modernizaci silnice
II/355 – zpracovat projektovou dokumentaci na vý
stavbu dalšího úseku chodníku a naplánovat
opravu (asfaltový povrch) některé z místních komu
nikací. Ale jak jsem již zmínil, vše bude upřesněno
po prosincovém zasedání zastupitelstva.
Chceš něco na závěr roku vzkázat našim
spoluobčanům?
Předně bych rád poděkoval svým spoluobčanům za
jejich podporu ve volbách a za projevenou důvěru,
které si opravdu velice vážím.
Dále rád využiji této příležitosti a všem spoluob
čanům Holetína a jejich blízkým přeji šťastné a po
hodové vánoční svátky a do nového roku 2015
mnoho úspěchů, radosti, štěstí a především pevné
zdraví.
Jan Břeň
starosta
Zvolení kandidáti
Jan Břeň
Ing. Lada Horáková
Eduard Suchý
Patrik Vondráček
Ing. Helena Kučerová
Aleš Vokál
Mgr. Pavel Novák
Aleš Kameník
Jana Havlová

ZPOH
ZPOH
ZPOH
ZPOH
ZPOH
ZPOH
KDUČSL
ZPOH
KDUČSL

326
265
261
259
246
228
189
164
123

Náhradníci
Vladimír Zlesák
Zdeněk Zeman
Petr Jindřichovský
Marcel Karlík
Petr Pátek
Jana Hyršová
Josef Havlíček
Jiří Ondráček
Petr Vacek

ZPOH
ZPOH
KDUČSL
KDUČSL
KDUČSL
KDUČSL
KDUČSL
KDUČSL
KDUČSL

263
237
120
83
68
68
64
63
62

Zprávičky z mateřské školičky
Čas utíká jako voda, a tak než jsme se v naší
školce rozkoukaly, blíží se pomalu čas vánoční.
Zažily jsme toho spoustu:
• Přivítaly jsme mezi sebe nové kamarády, kteří už
vědí, že ve školce je to prima.
• V září jsme měly možnost navštívit výstavu Dva
protikladné světy v kulturním centru v Holetíně.
• Na školní zahradě jsme vytvořily Lesní koutek.
Děti zde můžou stavět domečky pro skřítky a
broučky, hrát si se šiškami a kůrou.
• Podzim hraje barvami i u nás. Upekly jsme si
podzimní jablíčka na ozdobu, kreslily jsme draky,
stromy, ovoce a zeleninu. Dokonce jsme si zkusily
vyrobit cibulový sirup na kašel.
• Starší děti navštívily kamarády v MŠ Milíčova
v Hlinsku. Tentokrát nás pozvaly na divadelní
představení TUČ A ŇAK. Pohádkové divadlo
o 2 tučňácích nás uchvátilo.

Aktuálně soutěžíme v projektu Rytíř z nosu a
bezpečná školka, tak nám držte palečky.
Nyní si povídáme o lese a jeho pokladech
i zvířátkách.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, se paní
učitelka Klára zúčastnila mezinárodní konference
Celé Česko čte dětem v Praze. Dětem jsme již
přečetly knihy Honzíkova cesta, Křemílek a
Vochomůrka, České pohádky, Kvak a Žbluňk.
V blízké době chystáme odpoledne plné
čtení s rodiči.
A na co se můžeme ještě těšit?
Čeká nás adventní prohlídka zámku Žleby,
hudební divadélko, mikulášská nadílka, vánoční
odpoledne a návštěva Ježíška.
Krásný zbytek podzimu a pohádkový advent vám
přejí děti a učitelky z MŠ.
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ZŠ a MŠ Holetín žije literárními projekty
V průběhu měsíce září se větší školáci zapojili do
mezinárodního československého projektu ZÁ
LOŽKA
DO
KNIHY
SPÁJA
ŠKOLY,
jehož
pravidelným organizátorem je Slovenská pedago
gická knihovna v Bratislavě. Jednalo se v pořadí
o 5. ročník, tentokrát s podtitulem: Moja oblubena
kniha. Z celkového počtu 822 zaregistrovaných
škol tuzemských a zahraničních nám byla přiděle
na slovenská partnerská škola ZŠ Lastomír. Vzá
jemné kontaktování proběhlo prostřednictvím elek
tronické pošty, kdy si obě školy potvrdily partner
ství a dohodly způsob a termín výměny
vlastnoručně zhotovených záložek do knihy. Naše
úsilí bylo naplněno a realizováno během
podzimních prázdnin vlastní výměnou. Máme sna
hu, aby navázaný kontakt nezanikl spolu s termí
nem závěru projektu. Rádi bychom si prostřednic
tvím získaného poštovního spojení za hranicemi
České republiky otevřeli cestu pro navázání přátel
ské komunikace a výměnu zajímavých informací.
Říjen nabídl soutěž „O nejzajímavější muzejní
kufřík‘‘. V rámci projektu Dotkni se 20. století! ji
vyhlásilo Národní muzeum. Možnost zúčastnit se
využily Blanka Ondráčková, Daniela Horáková a
Anežka Kvapilová. Podle pravidel nejprve vyhledaly

vhodné exponáty – starší zavazadla. ,,Kufříky‘‘ nafo
tily a připsaly osobně sestavenou epizodu ze života
daného zavazadla. Shromážděný materiál zaslaly
v elektronické podobě na adresu Národního muzea.
V současné chvíli jsou jejich soutěžní příspěvky za
registrovány. Zbývá držet (si) palce!
Měsíc listopad je pro přírodu časem přípravy na
zimu. Vzali jsme si z ní příklad a střádáme zásoby
jídla – na papíře! V hodinách vlastivědy jsme ob
cházeli Zeměkouli a zastavili se na určitý čas
v mírném podnebném pásu. Jak chutnají plodiny,
které se zde pěstují, po vlastnoručním zpracování?
Rozmanitost chutí a překvapivě nápadité způsoby
úpravy inspirovaly naše chuťové pohárky i literární
mysl. Zrodil se nápad na vlastní kuchařskou kni
hu, kterou společnými silami sestavujeme. Zdeněk
Pohlreich bude koukat!
Letošní vánoční prosinec rozhodně nebude měsí
cem nedočkavého čekání a tajného ochutnávání.
Předvánoční čas si naplníme a prožijeme zcela
novým způsobem. Odvážní školáci – literáti nám
představí svou tvorbu při Adventním autorském
čtení. Jsteli zvědaví, přijďte se namlsat a zamlsat
si s námi!
Pavlína Kreheľová

Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem
Naše MŠ Holetín se do projektu, který má dnes již
velkou tradici, zapojila na samém začátku. Byli
jsme 11. zaregistrovanou mateřskou školou a dnes
jich jsou stovky.
Projekt byl založen v roce 2006 a zaměřuje se na
podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale
také na propagaci hodnotné literatury a tvoření
pevného rodinného pouta prostřednictvím společ
ného čtení a předčítání.
S dětmi milujeme knihy, čteme si dopoledne bě
hem vzdělávacího programu, vyprávíme si příběhy,
děti si nosí své knihy, a pravidelně si každý den
čteme před spinkáním.
Každé z dětí umí „číst“, i když ještě není školák,
může „číst“ podle obrázků a příběh odvyprávět.
Pravidelně několikrát do roka pořádáme ČTECÍ
ODPOLEDNE S KNIHOU, a to vždy na nějaké dané
téma, jako např. čertovské čtení, čtení pohádek B.
Němcové, čtení s Broučky J. Karafiáta, apod. Tato
odpoledne jsou společná pro děti a jejich rodiče,
prarodiče a blízké známé. Nejen čteme, ale společně
si povídáme, poznáváme se a tvoříme i nějaká vý
tvarná dílka.
Od počátku docházky do MŠ vštěpujeme dětem
lásku ke knihám. Kniha je kouzelný svět. A proto
podporujeme pravidelné předčítání nejen u nás ale
i v rodinách. Stačí 20 minut denně. Je to málo ne
bo moc?
V říjnu se paní učitelka Klára Mihulková zú
častnila mezinárodní konference organizace Celé
Česko čte dětem. Konference se konala v Praze a
určitě byla velikým přínosem. Utvrdila nás v tom,

že předčítání a láska ke knihám není marná práce.
A co přináší pravidelné předčítání rodičů dětem?
• nejdůležitější emoční potřeby dítěte
• vytváří pevné citové pouto mezi dítětem a rodiči
• podporuje psychický rozvoj a posiluje sebevědomí
dítěte
• rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyja
dřování
• formuje čtecí a písemné návyky
• rozvíjí představivost, soustředění a samostatné
myšlení
• trénuje paměť
• učí děti hodnotám a rozlišování dobra a zla
• je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
• podporuje získávání vědomostí pro celý další život
• je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti
dítěte
Čtení má být pro dítě
radost a potěšení, nikdy
nuda nebo donucení.
Televize dítě neobe
jme, nevysvětlí mu to,
čemu nerozumí, a ne
bude je držet za ruku,
když se bude bát.
Předčítání nahlas je
nejlepší
způsob,
jak naučit lásce ke kni
hám.
Prosím, čtěte každý
den!
učitelky MŠ
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Informace z Kulturněspolečenského centra Holetín
Uskutečnilo se
Kulturní centrum uskutečnilo i na podzim pro
občany Holetína, ale i celého přilehlého regionu,
Burzu oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb.
Burza proběhla ve dnech 4.–7. 10. 2014. Akce byla
opět úspěšná a to zejména z důvodu velké nabídky
kvalitního zboží k prodeji.
V pátek 7. 11. 2014 se uskutečnilo v Kulturním
centru promítání záběrů z potápění s názvem Elba
– Po stopách Napoleona. Přednáška Ing. Jiřího
Hnízdila byla doplněna o poutavé vyprávění i velmi
zajímavý film o způsobech závodního potápění
i rekordech, které byly dosaženy při nádechovém
potápění, což je způsob, kdy se potápěč ponoří na
jedno nadechnutí a jeho úkolem je vydržet pod
vodou co nejdéle, případně dosáhnout určité
hloubky. Že se mnohdy jedná o velmi nebezpečnou
záležitost, je jistě zřejmé.
Vánoční jarmark se letos uskutečnil již tradičně
týden před prvním adventním víkendem, a to
v sobotu 22. 11. 2014. Jako každoročně bylo
k vidění a koupi zejména vánočně laděné zboží,
jako vánoční svícny a ozdoby na pověšení
z různých materiálů, dále svíčky, medové výrobky,
nádherně zdobené perníčky, koření, ozdobičky na
stromeček, ale i výrobky předurčené k tomu, aby se
staly vánočními dárky – bižuterie, obrázky,
oblečení, dřevěné i jiné náčiní do kuchyně a řada
dalších. Mimořádný zájem ze strany prodejců
způsobil, že letos poprvé byly stánky umístěny i na
dvoře Kulturního centra. Nádherná vánoční
atmosféra této akce tak jistě nejednoho z nás, kdo
si do té doby ještě nepřiznal, že se Vánoce blíží,
naladila na tu správnou „notu“.
Fotografie z akcí Kulturněspolečenského centra
Holetín naleznete na www.holetin.org
Připravuje se
Pro přivítání nových občánků Holetína byl
v podzimním čase roku 2014 stanoven termín na
neděli 30. listopadu. O jeho podrobnostech si
budete moci přečíst v příštím čísle Holetínského
zpravodaje.
Sousedské besedování
s
překvapením –
pravidelní účastníci Sousedských pobesedování už
vědí, že je před Vánoci při této tradiční akci čeká
malé překvapení. Nebude tomu jinak ani v pondělí
8. prosince, kdy se opět sejdeme v Kulturním
centru a čas besedování strávíme trošku více
svátečně než jindy. A na co se můžete těšit? To
bude přece překvapení...
Tak jako v předchozích letech, i před letošními
Vánočními svátky se v Kulturním centru zastavíme
a zaposloucháme do krásných tónů při tradičním
Vánočním koncertě. Uskuteční se v sobotu
13. 12. 2014 od 15 hodin. Uvidíte, a především
uslyšíte smíšený pěvecký sbor MUSICA SARENSIS
ze Žďáru nad Sázavou. Vstupné zůstává
symbolických 50 Kč. Prodej vstupenek bude

zahájen v pondělí 8. prosince od 13 hod.
v Kulturním centru. Neváhejte a přijďte, uvidíte, že
nebudete litovat!
Pravidelné zájmové kroužky a další činnosti
Kulturněspolečenského centra Holetín
Po Vánocích se naši spoluobčané jistě rádi setkají
v Kulturněspolečenském centru Holetín na
tradičním Sousedském besedování. Zachováno
bude i v roce 2015 jeho konání každé 2. pondělí
v měsíci. Na setkání se tedy následně můžete těšit
ve 13:30 hod. v termínech: 12. ledna; 9. února;
9. března; 13. dubna; 11. května a překvapení nás
čeká 8. června 2015 (změna termínu vyhrazena).
Tradičně nebude chybět pravidelné čtení i prostor
pro popovídání.
Ve středu se v Kulturním centru osvědčilo Herní
odpoledne pro děti. Pokračovat tedy bude i nadále,
a to vždy od 14:30 do 16:30 pod vedením Lady
Horákové. Pro děti je připraven stolní tenis, děti si
mohou zahrát i jiné hry, které jsou v Kulturním
centru k dispozici. Přijít mohou děti bez
předchozího přihlášení, ovšem pouze s vědomím
rodičů. Dítě musí znát nebo mít zapsáno telefonní
číslo rodičů. Herní odpoledne je pro děti bezplatné.
S sebou přezůvky, resp. obuv s bílou podrážkou (na
stolní tenis). Úterní Herní odpoledne bylo pro
nezájem ze strany dětí počínaje prosincem 2014
zrušeno.
Od října opět probíhá Cvičení s Petrou
Štěrbovou (cvičení „zumbového typu“), a to vždy
v úterý od 18 hodin. Cena zůstává 60 Kč/cvičení
v délce zhruba 1 hod. Cvičení bude dále realizováno
pouze za předpokladu dostatečného zájmu. Každý
nový zájemce se proto musí předem nahlásit a
ověřit si konání cvičení na tel. 725 444 588.
Zároveň žádáme všechny přihlášené zájemce, aby
svoji případnou neúčast na každém cvičení na
tomto telefonním čísle oznámili.
Každou středu a nově i pátek od 18 hod. se cvičí
v klubovně Kulturněspolečenského centra Holetín
Jóga pod vedením Věry Pochobradské. Bližší
informace a přihlášky na http://yoga.mistecko.cz
v sekci Rozvrh cvičení. S sebou karimatku, šátek a
deku. Cena 30 Kč. Přihlášky na tel. 722 091 796.
Každý čtvrtek probíhá stolní tenis pod vedením
pana Emila Havla. Sál se stolním tenisem se otevírá
po 17. hodině. Kroužek je pro děti letos zdarma.
K dispozici jsou k zapůjčení i pingpongové pálky a
míčky. Přijďte se s dětmi nezávazně podívat na
jakýkoliv trénink. S sebou sportovní oděv a
obuv s bílou podrážkou.
Každý čtvrtek může veřejnost využít Keramickou
dílnu v klubovně Kulturního centra. Přijít může
kdokoliv (malé děti pouze v doprovodu dospělé
osoby). Činnost probíhá od 16 do 18 hod. pod
vedením paní Mileny Jelínkové. Cena je 30 Kč/hod.
– podle délky strávené při práci.
Lada Horáková, koordinátorka KSC
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Seznamte se s novými zastupiteli obce
jsem od maturity působil jako vedoucí expedice od
dělení odbytu, manager firmy, dispečer, obchodní
zástupce a před zvolením do funkce starosty v roce
2006 jsem 5 let pracoval jako vedoucí prodejny
Elektro Speciál v Hlinsku.
V sobotu se rád zajdu podívat na fotbal. A když
nejsou fotbaly, je kolem domu a na zahradě pořád
co dělat. Neděle trávím zpravidla doma s rodinkou
a provozuji „gaučing“ u televize. Taky si ještě rád
občas brnknu na kytaru.

Jana Havlová

Zastupitelům jsme položili čtyři otázky:
• Kolikáté volební období jste zastupitelem?
• Proč jste kandidoval/a? Co chcete pro obec udě
lat?
• Jaká je vaše profese?
• Jak trávíte svůj volný čas?

Jan Břeň

• 1 volební období (čerstvě zvolena)
• chtěla jsem vidět a zkusit, jak to vypadá a chodí
z druhé strany a jaké starosti i radosti to obnáší
• učitelka anglického jazyka
• sportem (v úterý v plaveckém bazénu, ve středu
jógou s Věrou P., mimochodem chodím už rok a
půl a je to skvělé, každému doporučuji), jinak
knížka (právě mám rozečteno Andělé v mých vla
sech – Lorna Byrne
Zastupitelem obce Holetín jsem od října 2006. Nyní
tedy začínám třetí období.
Už v roce 2006 jsem do komunálních voleb vstu
poval s chutí pro naši obec pracovat. A stejně jako
tehdy, tak i dnes po osmi letech starostování mě
práce pro své spoluobčany těší a vykonávám ji rád.
Tím jsem vlastně odpověděl na první část otáz
ky. A na tu druhou část odpovídám, že se i nadále
budu snažit pracovat tak, aby se lidem v Holetíně
žilo dobře a bezpečně. Konkrétně mám teď na mysli
pokračování ve výstavbě chodníků, opravy místních
komunikací, výměnu vedení veřejného osvětlení za
izolované (časté výpadky vlivem silného větru a
vzrostlých stromů), výstavbu nového víceúčelového
hřiště náhradou za zrušené nohejbalové hřiště ve
sportovním areálu, aby si na své přišli také vy
znavači nohejbalu, volejbalu nebo tenisu. Samo
zřejmě i já chci aby Holetín „žil“, a proto budu pod
porovat veškeré kulturní, společenské a sportovní
dění v obci.
Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď.
Rád komunikuji a pracuji s lidmi. Snad právě proto

Ing. Lada Horáková

Nyní začínám v zastupitelstvu Holetína 3. volební
období a chtěla bych touto cestou moc poděkovat
voličům za podporu. Velmi si jí vážím.
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Chtěla jsem i nadále spolupracovat na „rozje
tých“ i plánovaných či zamýšlených akcích, které,
jak věřím, přináší užitek našim občanům. Šla jsem
do toho samozřejmě i proto, že mě práce pro lidi
baví. A co chci udělat pro obec? Myslím, že není
důležité vyjmenovat dílčí cíle, které mám a tak svoji
odpověď shrnu do jedné věty. Chtěla bych svým dí
lem přispět k tomu, aby si v Holetíně každý z nás
mohl dobře a aktivně žít a aby se i v okolních ob
cích jméno HOLETÍN vyslovovalo s úctou.
Vystudovala jsem ekonomii a měla jsem štěstí,
že jsem na své profesní cestě vždycky spolupra
covala s řadou skvělých lidí. Možná i to mne
ovlivnilo a práce s lidmi mě baví. Nyní pracuji jako
Koordinátorka Kulturněspolečenského centra Ho
letín. Pro ty z čtenářů, kteří nebyli u zrodu holetín
ského „kulturáku“ jenom připomenu, že byl zre
konstruován díky dotaci z fondů EU a slavnostně
jsme jej otevírali v září roku 2010. Zjednodušeně
řečeno zajišťuji jeho celotýdenní náplň, a to ať jde
o pravidelné aktivity (zájmové činnosti, kroužky),
tak i mimořádné akce (jarmarky, burzy, sousedská
besedování, přednášky, koncerty aj.). Jako
místostarostka se podílím i na zajištění dalších kul
turních akcí – Pohádkový les, Setkání občanů dů
chodového věku, Vítání občánků aj.
Když pominu, že část mého volného času vy
plňuje moje práce, protože „kulturák nespí“ ani ve
čer nebo o víkendu, trávím téměř celý volný čas se
svojí rodinou, asi tak jako každá normální ma
minka. S manželem máme už téměř 13letého syna
Jakuba a 10letou dceru Danielu. Maminky mi jistě
dají za pravdu, že běžné rodinné práce – vaření,
praní, úklid, příprava dětí do školy apod. – zaberou
téměř celý volný čas. Vaření mám navíc trochu
„zpestřeno“ dceřinou bezlepkovou dietou. Ale když
už máme s rodinou pro sebe víc času, rádi jezdíme
na výlety, chodíme na procházky, vyjedeme si na
kolo nebo si jdeme zaplavat, zabruslit nebo zaly
žovat. Část mého volna vyplňují i aktivity spolku
Holetínské trnky. Musím říci, že nacvičování
„tanečních vystoupení“ mezigeneračního spolku
„Trnek“ je pro mne příjemnou zábavou a možností
popovídat si s výbornými lidmi.

Aleš Kameník

Zastupitelem obce jsem po páté.
Protože jsem stranu zakládal a podporuji staros
tu obce. Každý chceme, aby se naše obec dále roz
víjela a to vyplyne z mnoha okolností.
Podnikám v oboru lesnictví.
V součastné době moc volného času nemám,
protože veškerý čas věnuji práci. Jinak mezi mé ko
níčky patří rybaření a myslivost.

Ing. Helena Kučerová

Do zastupitelstva Holetína jsem byla zvolena nyní
již potřetí a touto cestou všem, kteří mi dali hlas,
děkuji za důvěru.
Původně jsem kandidovat nechtěla, protože jsem
přesvědčená, že pokud chce někdo něco dělat pro
obec, nemusí být proto v zastupitelstvu, a také
naopak – jeli někdo zastupitelem, neznamená to
automaticky, že je obci prospěšný. Nakonec jsem se
kandidovat rozhodla na základě pobídek ze svého
okolí (nikoliv od rodiny) a také proto, že jako zastu
pitel mám přece jen víc možností chod obce
ovlivnit.
Ráda bych svou činností pomohla k tomu, aby
obyvatelé Holetína, kteří chtějí, zde měli možnost žít
aktivním a bohatým životem a ne jen bydlet nebo
přežívat.
Už deset let mám v Hlinsku cestovní agenturu a
zprostředkovávám klientům tuzemskou i za
hraniční dovolenou.
Myslím, že svůj volný čas trávím poměrně ak
tivně. Poslední rok se snažím podílet na chodu fot
balového klubu Sokola Holetín a za tuto možnost
chci poděkovat, protože tady mi je s partou skvě
lých lidí opravdu dobře. Jinak mě těší tvořivá
činnost, takže ráda navrhuji a šiji oblečení, zdobím
perníčky, peču dorty, moc ráda vařím. Poslední
dobou se snažím i o pravidelnou pohybovou aktivi
tu. Ráda si přečtu nějakou knížku a zajdu do diva
dla. A k mé profesi patří, že ráda cestuji. A pak
o tom klidně něco napíšu do Zpravodaje. Jo a
abych nezapomněla, strašně mě baví hokej. Samo
zřejmě jako diváka u televize nebo ještě raději na
stadionu. A bylo by toho ještě hodně...
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Mgr. Pavel Novák

Aleš Vokál
Zastupitelem jsem podruhé.
Kandidoval jsem proto, že jsem rád v centru dění
a rád bych, aby se naše obec rozvíjela i mým přiči
něním.
Jsem především tesař, ale také pokrývač a
klempíř. Prostě dělám střechy.
Svůj volný čas věnuji práci kolem našeho baráč
ku, ale hlavně se ho snažím trávit se synem
Davidem.

Zastupitelem obce jsem poprvé.
Kandidoval jsem proto, abych se více dověděl
o dění v obci, o jejích problémech či hospodaření.
Přál jsem si spolurozhodovat o všem, co se obce
Holetín týká. A co bych chtěl pro obec udělat? Tak
rozhodně bych nechtěl obci, kde žijeme a kde vy
růstají naše děti, škodit. Chtěl bych se spolupodílet
na prospěšném chodu obce.
Jsem učitel na druhém stupni ZŠ Kameničky.
Vyučuji matematiku, zeměpis a tělesnou výchovu.
Moje profese mě baví a rád se zapojuji do různých
projektů či akcí.
Svůj volný čas trávím nejvíce se svými dětmi –
Adélkou a Kubíkem. Také se rád odreaguji prací
kolem domu nebo sportem (běh, tenis, florbal,
plavání).

Eduard Suchý

Zastupitelem jsem třetí období.
Každé volební období kandiduji ze stejného dů
vodu, abych svým hlasem mohl spolurozhodovat
o rozvoji obce a hasičského sboru. Byl bych velice
rád, aby se opravily všechny cesty, které jsou
v určitých místech dost v zoufalém stavu. Také
bych rád přispěl k přípravě odkoupení a zasíťování
nových stavebních parcel.
Jsem vyučen strojním zámečníkem, ale již dva
cet let pracuji jako truhlář.
Ve volném čase, kterého se mi zdá, že mám čím
dál méně, se věnuji hasičům, rád si také zajdu na
fotbal. V létě na kolo a v zimě na lyže.

Patrik Vondráček
Zastupitelem jsem 2. volební období
Chci vědět o dění v obci a chci se podílet na
zlepšování života v Holetíně
Mistr ve výrobě topných těles ve firmě Backer
Eltop v Miřeticích již 18 let
Jelikož jsem aktivním členem Sokola Holetín,
tak se podílím na údržbě a chodu sportovního areá
lu koupaliště. Jezdím také na hokej se svým
synem. Rád vařím. :)

Zastupitelé přejí všem občanům
příjemné a ničím nerušené prožití
svátků vánočních a do roku 2015
hodně zdraví a spokojený život
v naší obci.
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Jarmark v KSC
Dovedete si představit advent bez holetínského jar
marku? Já tedy ne. Už je to tak tradiční akce, že
k této době neodmyslitelně patří. A letos se opět
sešlo více prodejců. Všechny tři místnosti kulturní
ho centra byly nabité předvánočním zbožím a
prodejci obsadili i chodbu a dokonce několik stán
ků bylo i venku. Návštěvníků přišel také rekordní
počet. Mohli si nakoupit svícny, věnce, svíčky, ko
ření, dřevěné nádobí, šperky, perníčky, ozdoby na
stromeček, kosmetiku a mnoho a mnoho dalšího.
Vyčerpáni pak mohli posedět a při poslechu koled
vypít šálek kávy nebo horké medoviny či svařeného
vína. Těžko se odolávalo vůni rošťáků, sliny se sbí
haly na palačinky s marmeládou a k ochutnání
bylo i první vánoční cukroví. Zkrátka pohoda, jak
má být.
(kuč)
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Setkání důchodců
V pátek 14. listopadu pořádal Obecní úřad Holetín
tradiční setkání občanů důchodového věku. Ti, co
pozvání přijali, určitě nebyli zklamáni. Během bo
hatého
programu
mohli
naši
spoluobčané
shlédnout taneční vystoupení mladého nadějného
páru – Járy Jelínka z Horního Holetína
s partnerkou, kteří zatančili ukázku nejprve stan
dardních a poté i latinskoamerických tanců. Bonu
sem byla i ochutnávka české polky, v které se páru
na soutěžním poli velice daří. Dvěma vystoupeními
přítomné pobavily i Holetínské trnky. Předvedly
Trnky brnky a Sestry v akci. K poslechu hrála Hli
nečanka a vylákala i některé páry k tanci. Jako již
tradičně nechyběl taneček pana starosty s nejstarší
a stále velmi vitální účastnicí akce, paní Sva
tošovou z Dolního Holetína. Možná je jen trochu
škoda, že ze 160 pozvaných nakonec dorazilo jen
něco přes 50 občanů. Příště přijďte i vy, kterým se
letos nechtělo nebo kteří nemohli dorazit. Slibuji,
že nebudete zklamáni.
(kuč)
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Ing. Jiří Hnízdil je
holetínským
ro
dákem. Je mu 35
let. V rodné obci
pobýval
většinu
času
do
svých
zhruba 19 let, kdy
šel studovat do
Brna na Vysoké
učení
technické,
Fakultu
elektro
techniky a komu
nikačních techno
logií,
kterou
úspěšně dokončil.
V Holetíně nyní
obvykle
tráví
víkendy,
protože
pracuje v Lanškrouně ve firmě AVX na pozici Pod
pora projektů. Stará se o stroje, ale i o komunikaci
s americkými akcionáři. Firma je nástupkyní české
firmy Tesla a v Lanškrouně se vyrábějí tantalové
kondenzátory. Pro nás laiky to jsou součástky,
které se používají pro mobily, počítače a podobnou
elektroniku. Kromě toho se zde vyrábějí i kon
denzátory, které můžeme nalézt v lékařských pří
strojích, jako jsou kardiostimulátory, inzulínové
pumpy apod. Dále kondenzátory pro automobilový
průmysl, vrtné plošiny a dokonce i takové, které vy
užívají agentury NASA nebo ESA a jsou obsaženy
v přístrojích sloužících pro vesmírný výzkum.
Pan Hnízdil se věnuje potápění, a protože to je
činnost, kterou provozuje jen málo z nás, povídali
jsme si především o jeho výletech pod vodu. Je to
mu už asi dvanáct let, kdy k tomuto koníčku při
čichl. Tenkrát ho kolega vytáhl na potápěčský
bazén do Poličky, kde se každou zimu scházejí po
tápěči a trénují a vylepšují své dovednosti a dola
ďují svoji výstroj. V Poličce proto, že tamní bazén je
dostatečně hluboký, má až 3,9 m. Tam ho potápění
nadchlo, ale další kroky v něm ještě nějakou dobu
nepodnikal. Měl v té době jiné preference. Další
krok následoval na vysoké škole, kde se domluvil
s kamarády a šli si potápění vyzkoušet. On v té do
bě už byl vlastně o krok před nimi, protože nějaké
zkušenosti již měl. Po čase se zase vrátil do bazénu
v Poličce a tam se seznámil s kolegou, který je
předsedou potápěčského klubu KSP Miřetice
Ležáky panem Vladimírem Taláckem a od té doby
Jiří začal s tímto sportem koketovat poněkud více.
A udělal si potápěčské zkoušky nejprve s jednou
hvězdou a později i s dvěma hvězdami. Jedna
hvězda značí začínajícího potápěče, který má ome
zenou potápěcí hloubku asi do 18 metrů a dvě
hvězdy získává plně vyškolený potápěč, který se
může ponořovat klidně i do 40 metrů. Každý ak
tivní potápěč by měl být veden v nějakém klubu,
takže se přihlásil do potápěčského klubu v Hlin
sku. Tam mu to ale nevyhovovalo, takže přešel do

KSP MiřeticeLežáky. Zde v současnosti má funkci
tajemníka a má na starosti klubové akce apod.
Každý, kdo by měl zájem si zkusit potápění
v bazénu, má možnost se ozvat právě Jiřímu Hníz
dilovi nebo kontaktovat klub na webových strán
kách www.dubova.cz a domluvit se na zkušebním
ponoru v Poličce. Dvě hodiny se vám může někdo
věnovat za směšný poplatek v řádu desetikorun.
A jaké je potřeba do bazénu vybavení? Není tam
potřeba neopren, protože je tam vcelku teplo a ne
opren navíc činí člověka méně obratným. Zájemce
si tedy vezme tričko a plavky a jinak všechno
dostane k dispozici – ploutve, brýle (správně mas
ku), … Zajímalo mě, jestli je tam potřeba i bomba.
A byla jsem poučena, že tak se tomu opravdu ne
říká, že správně v potápěčské hantýrce je flaška ne
bo lahev. Tady jsem ale zase já musela oponovat,
protože pod pojmem flaška nebo lahev si před
stavím něco ale úplně jiného. Ano, záleží na situaci,
shodli jsme se. Takže ano, zájemce dostane flašku
(bombu) a začíná od nejmenší hloubky 1,2 m, kde
se seznamuje, jak se s tím dýchá. V průběhu první
zkušební dvouhodinovky se může nováček dostat
až na dno v té největší hloubce a stále je pod dozo
rem zkušených potápěčů. Je k tomu potřeba mít
nějaké lékařské osvědčení o dobrém zdravotním
stavu? Na tento zkušební ponor se to řeší čestným
prohlášením a pokud chce někdo v potápění pokra
čovat, tak je potřeba odborné vyšetření na základní
věci, které u potápění mohou být problémem. Týká
se to především srdce, cukrovky, vysokého tlaku.
Jiří Hnízdil sám nemá licenci, aby vedl zkoušky
nových potápěčů, ale spolupodílí se na výcviku a
podporuje ho.
Základním předpokladem, aby se někdo mohl
stát potápěčem je, že musí umět plavat. Začátečníci
musí v pohodě uplavat aspoň sto dvě stě metrů a
musí umět na hladině vydržet aspoň deset minut
„šlapat vodu“ aniž by se utopili. Bez plavání nelze
dělat potápění.
Pokud má být potápění bezpečné, je důležité,
aby každý měl k sobě kamaráda s potřebnou kva
lifikací, který s ním bude ponory absolvovat. Jde o
to, že jeden jistí druhého a pokud se jednomu něco
stane, druhý mu poskytne pomoc a naopak. Už se
stalo i na nedalekém lomu, že potápěč nepočkal na
svého kolegu a zůstal pod vodou, protože nebyl
nikdo, kdo by mu pomohl.
Zajímalo mě, jak je tento koníček finančně ná
ročný. Plná výstroj pro člověka stojí kolem 40 tisíc
korun, ale při tom, když uděláte zkoušky, není
hned nutné celou výstroj kupovat. Velká část se
toho dá v klubech půjčit. Je potřeba, aby potápěč
měl svoje ploutve, svůj šnorchl, masku a neopren.
Neopren se dá půjčit také, ale je potřeba mít ve
likost odpovídající proporcím každého jedince.
Jinak mu do něho může téci, nebo se v něm může
dusit. Za půjčení se samozřejmě platí, ale půjčovné
bývá tak sto dvě stě korun. Až pokud se potápění
dál věnuje, může si začít postupně dokupovat další
vybavení. Další náklady se odvíjejí od toho, kde se
člověk chce potápět. V tuzemsku na lomech ho to
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skutečně stojí třeba jen půjčovné, nebo v případě
vlastní výstroje poplatek za nafoukání vzduchu do
lahve. Potápění v českých lomech je dobré na zís
kání zkušeností. Kdo má tuhle průpravu, toho jen
tak něco nepřekvapí. V lomu je totiž studeno, je
tam špatná viditelnost a člověk tam musí být velmi
pozorný. Viditelnost v českém lomu se odvíjí od
ročního období. Na jaře a v létě, když jsou ve vodě
sinice, je podstatně nižší než na podzim (po opadu
listí) a v zimě. Viditelnost se obvykle pohybuje od 1
do 10 metrů. Dalším nepřítelem potápěčů je bahno,
které když se zvíří, také viditelnost podstatně sni
žuje. V tuto chvíli přichází laická otázka, jestli si
potápěči svítí, když tam není vidět. A jsem pouče
na, že ano. Je možné si pořídit potápěčskou sví
tilnu v různých cenových relacích. Obchody s touto
specializací navíc nabízejí řadu pomůcek a doplň
ků, které usnadňují nebo zpříjemňují provozování
tohoto sportu. Mohou to být různé fotoaparáty, ka
mery, ale třeba i lepší způsob uchycení výbavy.
A co zajímavého je možné vidět pod hladinou lo
mů v blízkém okolí Holetína? Tak třeba v potápěč
ském lomu na Dolním Holetíně, kde sídlí základna
hradeckých potápěčů, je to ponuré, je tam hloubka
mezi dvaceti a třiceti metry. Zajímavostí je, že dřív
tam byl pod vodou vánoční stromeček. Je tam
hodně bahna a s tím souvisí zápach sirovodíku. Je
den z velice populárních lomů tady v okolí je
Leštinka. Majitelé zde provozují potápěčský byznys.
Jsou tam chaty sloužící k ubytování a je zajištěn
veškerý servis pro ty, kdo tam chtějí strávit delší
dobu. Tento lom patří v našem okolí k těm nej
čistším. Jsou zde ideální podmínky pro výcvik. Pod
vodou je řada plat (desek umístěných v různé
hloubce). Je tam spousta ryb, mimo jiné i bílí jese
teři. Dalším lomem je například Silika u Prosetína,
kde je hloubka 13–19 metrů. Dřív byl tento lom ne
přístupný. Zde jsou k vidění živočichové, kteří jinde
nejsou. Je tam hodně mušlí – slávek – a je tam
dobře vidět. Lom v Trhové Kamenici má pronajatý
pardubický klub a vyznačuje se nádhernou vidi
telností. Hloubku má kolem dvaceti metrů. Lom
v Srní patří k těm nejhlubším v okolí, ale je tam
spousta sedimentu, který se při neopatrném po
hybu víří. Když hezky svítí, tak tam ponory bývají
nádherné. Ryb tam moc není.
Zajímavý lom je v Polsku a jmenuje se Grodek.
Zde se těžil kámen, ale společnost, která ho vlastni
la, neplatila za elektřinu, a proto jim vypnuli proud.
Přestala pracovat čerpadla a všechno se zatopilo.
Je tu tedy kompletní potopená výbava lomů včetně
bagrů apod. Sem jezdí potápěčů obrovské množství.
Zkuste si dělat, že řídíte bagr pod vodou…
Když už člověka tato zima přestane bavit, vyrazí
někam za teplem. Výlety do zahraničí jsou samo
zřejmě finančně náročnější. Destinace, které pan
Jiří navštívil, jsou Egypt, Elba, Sardínie. Rudé mo
ře v Egyptě je překrásné, je velmi teplé, čisté a je
tam úžasné množství rozmanitých barevných ryb.
Tam vidíte něco, co v Chorvatsku nebo na Elbě
člověk nespatří. Navíc se tam vyskytují různé vraky
lodí, které jsou pro potápěče určitě zpestřením.

Jedním z nich je vrak lodi Salem Express kousek
od pobřeží Egypta. Tato loď byla přetížena poutníky
a mnoho set se jich zde utopilo. Nějakou dobu to
zde bylo prohlášeno za pietní území a potápět se tu
nesmělo. Zde člověka skutečně mrazí. Oběti tu už
nejsou, ale je zde veškeré zařízení lodi. Potápění do
vnitřku vraků vyžaduje speciální výbavu a je nutné
si důkladně značit cestu, aby se člověk dostal bez
pečně zpátky.
Příjemná je Elba, kde se dá dovolená s potápě
ním pořídit za rozumnou částku a je zde zajištěn
výborný servis. Blízko pobřeží je zde vrak lodi Elvis
cot, ke kterému se dostanou i méně zkušení potá
pěči, protože je jen asi 3 m pod vodou. Dá se tedy
k němu i šnorchlovat. Sardínie je opravdu nád
herný ostrov, i když trošku dražší. Samotný ostrov
i potápění tam pana Hnízdila tak uchvátilo, že by
se tam rád vrátil. Pod vodou je to rozmanitější, než
na Elbě. Zde jsou hodně skaliska, je možné pro
plouvat jeskyněmi a je zde i bohatší život. Ponory se
zde odehrávají v hloubce od dvaceti třeba do pěta
čtyřiceti metrů a to je pak nádhera, když jeskyněmi
prosvítá slunce a na dně je bílý křemičitý písek.
Bál se někdy nějaké ryby? Prý ne. Když je člověk
nechá na pokoji, tak mu nic neudělají. Setkal se
i se žralokem. Naštěstí ne se žralokem bílým, který
má v sobě zakódováno, že člověk je něco, co se mu
sí sníst. Potkal žraloka bělocípého nebo delfíny a to
je pak nádhera. Je ale potřeba myslet na to, že jste
pod vodou na návštěvě a podle toho se tam chovat.
Stejná pravidla platí pro korály.
A kam plánuje další potápěčský výlet? Rád by
se podíval na Maledivy, protože ho uchvátily foto
grafie, které viděl. Protože zatím nebyl v Chorvat
sku, určitě se v blízké budoucnosti podívá i tam.
A co dělá Jiří Hnízdil, když nepracuje a zrovna
se nepotápí? Na koníčky a záliby má prý čím dál
méně času. Velmi rád má sport. Jezdí na kole a
chodí běhat, protože tak prý relaxuje od pracovních

starostí. Rád cestuje po přírodních zajímavostech,
chodí do divadla, do kina. Poslední dobou ho baví
i práce na zahradě. Od dětství je jeho velkým ko
níčkem elektronika a rozumí si s počítači. No, je
toho hodně.
Jiřímu Hnízdilovi moc děkuji za zajímavý roz
hovor a přeji hodně potápěčských zážitků.
(kuč)
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Hasičky dosahují skvělých výsledků
Liga okresu Chrudim v požárním útoku 2014
Výsledky mužstva Holetín
3. 5.
31. 5.
28. 6.
5. 7.
9. 8.
22. 8.
6. 9.
7. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

soutěž
Třemošnice
Seč
Brčekoly
Štěpánov
Lukavice
Seč HZs
Chrudim
Hlinsko
Slatiňany
Horka
Morašice

muži

ženy

čas
00:27,3

umístění
12

body
4

00:41,3
00:23,9
00:26,0
00:48,9

14
8
12
29

2
8
4
0

00:27,2
00:29,2
00:26,8

13
9
17

3
7
0

čas
00:40,45
00:27,75
00:43,85
00:27,37
00:27,23
00:30,54
00:26,62
00:26,51
00:28,46
00:26,51
00:25,39

umístění
8
4
7
3
3
4
2
2
5
1
1

body
2
9
3
11
11
9
13
13
7
15
15

Celkem naše družstvo mužů získalo na soutěžích, kterých se účastnilo 28 bodů a obsadilo 20. příčku.
V této soutěži se objevilo celkem 65 mužstev.
Družstvo žen získalo celkem 108 bodů a obsadilo krásné 2. místo.

Sbor dobrovolných
hasičů Holetín přeje
všem spoluobčanům
krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a
dostatek opatrnosti
v roce 2015
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O tancování s Járou Jelínkem
Jmenuji se
Jaroslav Je
línek, bude
mi 16 let a
do Holetína
jsem se při
stěhoval
s
rodiči před 7
lety. S tan
cováním
jsem začal v
roce 2008 v
taneční ško
le tanečního
klubu TKG
Hlinsko. Mi
mo
tan
cování mám
také jiné zá
liby – jízdu
na kole a
snowboar
du. Ale ča
sově je to
v Novém Městě, ná

dobře vycházíme a oni se snaží nám vyjít vstříc.
Doufáme, že se tam také připojíme k tanečním for
macím, ve kterých máme mnoho zkušeností již
z Hlinska. Během působení v TKG jsme se stali
třikrát vícemistry ČR i SR a také mistry ČR a to
v roce 2013. Rádi bychom na tyto úspěchy naváza
li, protože hradecký klub je vyhlášený i formacemi
a má za sebou také několik titulů mistrů či více
mistů ČR a také Evropy.
Ještě pár slov o taneční partnerce. Valča je
dobrá kamarádka, veselá a chytrá holka a máme
spolu hezký vztah. Po šesti letech na parketě už ví
me, jak se k sobě chovat, co od sebe čekat, protože
na hádky a špatnou náladu není v tanci prostor.
Především také musím poděkovat našim rodičům
za podporu a nemalé peníze, které do nás investují.
Děkujeme, bez Vás by to nebylo možné.
Jaroslav Jelínek

nyní, co studuji na SOŠ
ročnější.
Se svojí partnerkou Valentýnou Hanušovou jsem
začal tančit v roce 2009. Tančili jsme v Hobby sou
těžích a svoji taneční dráhu zde završili na jaře le
tošního roku ziskem titulu mistrů České republiky
v polce a titulem vícemistrů ČR v tancích latinsko
amerických, standardních a kombinaci.
Od září letošního roku tančíme za taneční klub
TAK DANCE KROK Hradec Králové v kategorii Ju
nior 2 už jako pár registrovaný. Prozatím máme vy
tančenou třídu D, ale už mnoho neschází a postou
píme do vyšší třídy C. Naším cílem je dotáhnout to
alespoň na třídu B, pokud se však zadaří i třídu A
anebo nejvyšší M. Bylo by to pro nás splnění velké
ho tanečního snu.

Časově je to však mnohem náročnější, protože
jsem přes týden na internátě a nemůžeme tak často
trénovat. Dojíždění do HK je náročné také finančně,
máme tam ale vynikající trenéry, se kterými velmi
– 13 –

1948
• V celé zemi v únoru vyvrcholila politická krize,
v naší obci byl ustaven akční výbor, do jehož
čela byl za KSČ postaven Josef Kyncl z č. p.
128.
• Z národního výboru odchází Václav Polanský,
Jaroslav Mundil, Jindřich Vosmík, Jaroslav
Vosmík, novým předsedou MNV se stal Jan
Šmahel.
• Výsledkem krize byl zánik Lidové strany.
Sociální demokraté se sloučili s KSČ, která
početně vzrostla a získala jednotné vedení, což
bylo jen ku prospěchu.
• Zaniká soukromý podnikatel R. Tichý, kde se
činily kožky. Na zemědělskou usedlost č. p. 89 a
továrnu byl ustaven národním správcem
J. Navrátil (bývalý zaměstnanec R. Tichého),
usedlost přechází na Zemědělský fond, který byl
celostátní.
• Přes všechny potíže nebyl přerušen normální
chod v naší vesnici, nevznikly žádné rušivé
momenty, naopak se zlepšilo zásobování, zvýšily
se dávky lístkového systému, dík Sovětskému
Svazu, který poskytl pomoc v dodávkách
životních potřeb.
• Zanikla Kampelička, která byla v č. p. 17 (Jan
Děták byl pokladníkem a Josef Štorek č. p. 13
byl předsedou). Představenstvo bylo většinou ze
zemědělců, dělníci v něm neměli zastoupení.
Trezor byl převzat a přemístěn do úřadovny
MNV. Bylo v něm přes 8 tisíc korun.
• Zanikl jako složka Svaz českých zemědělců,
který vedl Alois Tezner č. p. 6.
• Ve škole byla dokončena výměna oken za
brigádnické pomoci občanů.

Vážení sportovní přátelé,
o víkendu 16. listopadu se zavřela opona za
podzimní částí okresního přeboru dospělých
ročníku 2014/2015. S šestou příčkou tabulky po
podzimní části panuje ve fotbalovém výboru
spokojenost. Sezóna byla poprvé delší o dva zápasy.
Nutno však přiznat, že ne ve všech utkáních jak
doma, tak venku se nám dařilo. O nějaký ten bodík
mohlo být více například ze zápasů s Vítanovem,
Křižanovicemi a Tuněchody. Zimní přestávka by
měla být i k zamyšlení, proč v řadě utkání jsme ob
drželi tolik branek.
Pěkných výsledků v rámci soutěží Pardubického
kraje dosáhla po podzimní části společná mlá
dežnická mužstva Sokol Prosetín/Holetín. Mužstvo
dorostu v I. třídě kraje obsadilo výborné druhé
místo, když jediná prohra se udála na hřišti vedou
cího Svratouchu.
Starší žáci v krajském přeboru obsadili 6. místo,
mladší ve stejné soutěži 5. místo.
Nakonec jsem si nechal naše věrné fanoušky. Ty
nám řada mužstev závidí. Proto velký srdečný dík
za vaši přítomnost na domácích utkáních, ale i za
pravidelnou hojnou účast na hřištích soupeřů.

Okresní přebor dospělých
Výsledky zápasů 6.–15. kolo
14. 9. 2014 Kameničky – Holetín 7:0 (3:0)
Na hřišti zkušeného soupeře (dlouholetý účast
ník I.B třídy Pardubického kraje) byly vzhledem
k počasí podmínky pro kvalitní fotbal hodně na
hraně. Přesto se utkání odehrálo. V prvním polo
čase se domácí favorit v 28.–33. minutě rozjel a
vstřelil nám tři branky. Po přestávce to byla
podobná „písnička“ ze strany domácích, kteří
dalšími brankami stanovili pro nás krutou po
rážku. Není to omluva, ale konstatování, že naši
hráči v 15., 39., 41. a 46. minutě vypracovali
gólové příležitosti, které však neproměnili.
20. 9. 2014 Holetín–Svídnice 2:1 (1:1)
Utkání začala obě mužstva opatrně, když se ale
v 5. minutě ujali hosté vedení, domácím netrvalo
dlouho a v 8. minutě Josef Novák střílí vy
rovnávací branku. V druhém poločase se Svídni
ce zvedla, měla mírnou převahu, ale bez bran
kového vyjádření. Poslední čtvrthodinku převzali
iniciativu domácí a brankou Ondřeje Zá
rybnického v 77. minutě strhli vítězství na svou
stranu. Sledovalo 150 diváků.
28. 9. 2014 Svratouch–Holetín 2:5 (1:5)
První poločas předvedli naši hráči velmi dobrou
kombinační hru, kterou vyjádřili pěti vstřelený
mi brankami. Již v 7. minutě náš vedoucí gól
střílí Josef Novák. Domácí v 10. minutě vyrovna
li na 1:1. Pak ale začal „řádit“ Holetín, když
branky ve 14., 18., a 45. minutě vstřelil Ondřej
Zárybnický. Ve 30. minutě přispěl brankou Petr

Pilař. Vítězství mohlo být i vyšší, ostatní bran
kové příležitosti pokryl domácí brankář.
V 88. minutě domácí kosmeticky zmírnili pro
hru. Sledovalo 50–60 diváků z Holetína.
4. 10. 2014 Holetín–Tuněchody 3:5 (1:1)
Proti třetímu týmu tabulky to neměli naši hráči
jednoduché, což potvrdilo samotné utkání. Byl to
oboustranně nadprůměrný zápas, hosté šli do
vedení v 30. minutě. Domácím se podařilo v 45.
minutě Lukášem Wasserbauerem vyrovnat, což
pro nás vypadalo dobře. Jenže nástup do druhé
půle patřil hostům. V 46. a 47. minutě dali góly
a tím určili další průběh zápasu. V 65. a 74. zvý
šil soupeř skóre. Závěrečná desetiminutovka pa
třila domácím, když Martin Doležal v 80. minutě
a Lukáš Wasserbauer v 86. minutě upravili na
konečných 3:5. Sledovalo 110 diváků.
12. 10. 2014 Rozhovice–Holetín 1:3 (1:2)
Domácím vyšel úvod zápasu, ale z převahy nám
pouze v 27. minutě vstřelili laciný gól (naše za
váhání při odkopu míče). Ve zbytku prvního
poločasu přišel náš tlak, ze kterého jsme v 38.
minutě Standou Filipim a ve 40. minutě Josefem
Novákem otočili skóre utkání. Po přestávce se
soupeř snažil vyrovnat, branku Jirky Byrtuse
však vážněji neohrozil. Naopak udeřili naši hrá
či, šance Pilaře a Nováka volaly po brance. Za
sloužené vítězství Holetína pečetil v 82. minutě
Petr Pilař. Sledovalo 35 diváků z Holetína.
18. 10. 2014 Holetín–Chrast 2:6 (1:2)
V prvním poločase se hrála vyrovnaná partie. Ve
4. minutě domácí neproměnili čistou gólovku
Novákem do opuštěné branky. Naopak z protiú
toku šli do vedení hosté. Vyrovnání přišlo ve
14. minutě Ondřejem Benešem, ale soupeř
dokázal do přestávky upravit na 1:2. Po změně
stran se domácí dopustili řady chyb v obranné
činnosti včetně brankáře a chrastecký kanonýr
Hromádko třemi góly pohřbil naše naděje na
lepší výsledek. Naši druhou branku vstřelil
v 71. minutě Lukáš Wasserbauer z penalty. Sle
dovalo 150 diváků.
25. 10. 2014 Stolany–Holetín 4:0 (2:0)
Na hřiště jednoho z favoritů soutěže jsme při
pravili pro naše fanoušky autobusový zájezd.
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Soupeři si prohodili pořadatelství kvůli stavu
hřiště v Ronově. Do utkání vstoupili lépe hosté,
když už v 10. minutě vedli 0:2. Domácí hráči
však nesložili zbraně a třemi brankami
v 21., 33., a 35. minutě ještě do poločasu otočili
stav. Po přestávce sice hosté v 57. minutě vy
rovnali na 3:3, avšak Holetín dalšími třemi bran
kami v 73., 79., a 88. minutě rozhodl o jedno
značném vítězství. Branky stříleli Josef Novák
4×, Standa Filipi a Lukáš Wasserbauer z penal
ty. Sledovalo 110 diváků.

Domácí byli po celé utkání lepší, přehrávali nás,
vytvářeli si řadu brankových příležitostí. Z cel
kové převahy proměnili však „jen“ čtyři góly.
Velkou překážkou jim byl holetínský brankář
Byrtus. Naše pouze dvě gólové příležitosti ke
vstřelení branky nevedly.
28. 10. 2014 Holetín–Zaječice 3:2 (3:1)
V utkání dvou nováčků soutěže byli domácí
lepším týmem. Nástup do utkání se povedl hos
tům, když v 5. minutě vstřelili vedoucí branku.
Vyrovnání domácích přišlo v 9. minutě brankou
Josefa Nováka. Trpělivou hrou jsme v závěru
první půle vstřelili dvě branky, které pro nás
znamenaly klid do dalšího průběhu. V 69. minu
tě nečekaná střela soupeře skončila v naší síti,
naši hráči však ve zbytku utkání nepřipustili
žádné drama a zaslouženě si připsali tři body.
Naše branky vstřelili v 9. minutě Novák, 40.
Wasserbauer, 42. Filipi. Sledovalo 130 diváků.
1. 11. 2014 Holetín–Miřetice 6:0 (5:0)
Dlouho očekávané sousedské derby přineslo ne
čekaný výsledek. Domácím se utkání povedlo a
to jak herně, tak výsledkově. Především v prv
ním poločase předvedli naši hráči nejlepší výkon
podzimu. O svém vítězství rozhodli již v první
půli, ve druhé kontrolovali hru a vysoko zvítězili.
Branky stříleli 8. minuta Standa Filipi, 11. mi
nuta Ondřej Beneš, 20. minuta Petr Pilař, 25.
minuta Josef Novák, 43. minuta Lukáš Wasser
bauer, 90. minuta Filip Zeman. Sledovalo 180
diváků.
8. 11. 2014 Křižanovice – Holetín 3:2 (1:1)
Ve vyrovnaném utkání dvou nováčků byli
šťastnější domácí. Našim hráčům vyšel úvod zá
pasu a v 7. minutě střílí Lukáš Wasserbauer ve
doucí branku. V 19. minutě po naší chybě
v rozehrávce jsme domácím „namazali“ na vy
rovnání 1:1. Škoda nevyužité gólovky naším Pe
cinou v 45. minutě před odchodem do kabin. Po
změně stran jsme se ujali vedení 2:1 překrásnou
trefou Ondry Beneše v 65. minutě. Vyrovnat se
domácím podařilo v 74. minutě po odpískání
sporné penalty. V 80. minutě domácí dokonali
otočení skóre na 3:2 a šťastně získali tři body.
Naši hráči jim to snadno umožnili, když přestali
v obraně hrát pro domnělý ofsajd. Škoda ztra
cených bodů, bylo na víc.
15. 11. 2014 Holetín–Ronov nad D. 6:3 (3:2)

Tabulka po podzimní části
+
0
1.
Skuteč
12
3
2.
Stolany
12
2
3.
Kameničky A 11
1
4.
Tuněchody A 10
3
5.
Chrast
8
4
6.
Holetín
8
1
7.
Svídnice
8
1
8.
Miřetice A
7
3
9.
Vítanov A
4
5
10.
Křižanovice
5
2
11.
Ronov A
5
0
12.
Svratouch
3
2
13.
Krouna A
3
2
14.
Prachovice
3
1
15.
Zaječice
3
0
16.
Rozhovice
2
2


0
1
3
2
3
6
6
5
6
8
10
10
10
11
12
11

skóre
67:23
54:17
48:19
41:18
46:24
50:48
34:35
25:25
37:47
33:45
27:45
28:52
22:46
19:46
23:38
10:36

b.
39
38
34
33
28
25
25
24
17
17
15
11
11
10
9
8

Dorost – I. třída Pardubického kraje
Výsledky odehraných zápasů 5. – 9. kolo
28. 9. 2014 Prosetín/Holetín–Horní Újezd 3:2
5. 10. 2014 Morašice/Cerekv.–Proset./Holetín 1:2
11. 10. 2014 Svratouch–Prosetín/Holetín 1:0
18. 10. 2014 Prosetín/Holetín–Proseč 4:1
25. 10. 2014 Luže–Prosetín/Holetín 1:3
Tabulka po podzimní části
+ 0
1. Svratouch
9 0
2. Prosetín/Holetín 6 2
3. Řetová/Ústí B
6 1
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0
1
2

skóre
58:4
30:12
37:19

b. PK
27
21 1
20 1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sebranice
Proseč
Morašice/Cerekv.
Luže
Polička B/Bystré
Horní Újezd
Sloupn./Jehnědí

5
4
3
3
3
2
0

1
0
1
1
0
2
0

3
5
5
5
6
5
9

16:21
25:20
18:26
27:38
16:31
20:31
8:53

16
12
11
11
9
8
0

Spokojenost, ale zdaleka ne úplná
Rozhovor s trenérem týmu mužů Stanislavem
Filipim starším

1
1

V posledním sloupci jsou body, které mužstvo zís
kalo za utkání, která v řádné hrací době skončila
remízou a mužstvo zvítězilo v následných penal
tových kopech.

Starší žáci – Krajský přebor
Výsledky odehraných zápasů 9. – 13. kolo
4. 10. 2014 Pardubičky–Prosetín/Holetín 2:0
12. 10. 2014 Prosetín/Holetín–Vysoké Mýto 3:1
25. 10. 2014 Slatiň./Chrud. B–Proset./Holetín 1:5
28. 10. 2014 Třemošnice – Prosetín/Holetín 1:3
2. 11. 2014 Proset./Holetín – Heřmanův Městec 7:0
Tabulka po podzimní části
+
0

1. Přelouč
11 1 1
2. Pardubice B
9
2 2
3. Hlinsko
6
4 2
4. V. Mýto
7
2 3
5. Pardubičky
6
3 3
6. Proset./Holetín 7 0 6
7. Choceň
5
4 4
8. Holice
7
0 6
9. Slat./Chrud. B 2
0 11
10. H. Městec
1
0 12
11. Třemošnice
1
0 12

skóre
75:28
66:15
54:22
26:19
25:23
48:32
33:19
28:33
23:58
18:77
16:86

b.
34
30
24
24
22
21
21
21
6
3
3

PK
1
2
1
1
2

V posledním sloupci jsou body, které mužstvo zís
kalo za utkání, která v řádné hrací době skončila
remízou a mužstvo zvítězilo v následných penal
tových kopech.

Mladší žáci – Krajský přebor
Výsledky odehraných zápasů 9. – 13. kolo
4. 10. 2014 Pardubičky–Prosetín/Holetín 3:0
12. 10. 2014 Prosetín/Holetín–Vysoké Mýto 2:4
25. 10. 2014 Slatiň./Chrud. B–Proset./Holetín 5:3
28. 10. 2014 Třemošnice–Prosetín/Holetín 1:6
2. 11. 2014 Proset./Holetín–Heřmanův Městec 5:1
Tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

+ 0 
V. Mýto
12 0 0
Pardubice B
9 0 4
Přelouč
8 2 3
Choceň
8 1 4
Prosetín/Holetín
8 1 4
Holice
7 1 5
Pardubičky
6 1 5
Slatiňany/Chrudim B 3 1 9
Hlinsko
3 0 9
Třemošnice
1 2 10
H. Městec
0 1 12

skóre
72:10
76:27
47:37
52:30
49:27
24:30
28:28
29: 57
21:49
20:69
12:66

Jak jsi spokojený s výsledky, které naše muž
stvo dosáhlo v podzimní části sezóny po možná
trochu nečekaném návratu do okresního přebo
ru? Jsme tedy nyní šestí, že?
Mým přáním bylo, abychom po podzimu byli na pá
tém šestém místě a toho se vlastně posledním zá
pasem dosáhlo. Předtím jsme byli osmí a po po
sledním kole jsme se dostali před Svídnici a dokon
ce i Miřetice. S výsledkem jsem tedy spokojený, ale
samotnou hru považuji za průměrnou. Myslím, že
jsme měli i na víc, ale zase se projevila špatná do
cházka na tréninky, začal se hrát hokej, který dva
hráči především v trénincích upřednostňovali, ně
které hráče omezovalo velké pracovní vytížení a
přišla i zranění. S tímto tedy spokojený nejsem,
protože kdyby se trénovalo víc, určitě by výsledky
byly lepší a nebyli bychom v nich jako na
houpačce. Jednou jsme prohráli se soupeřem, se
kterým bychom měli zvítězit, podruhé jsme porazili
papírově lepšího protivníka a za týden jsme zase
propadli s někým s kým by se dalo hrát. Prostě vý
sledky byly takové rozkolísané.
V zimní přípravě bychom chtěli zapracovat na
tom, abychom nedostávali tolik gólů, kolik jsme
inkasovali teď na podzim, na což jsme ve III. třídě
nebyli zvyklí.
Můžeš být konkrétnější, s čím jsi nebyl ve hře
spokojený?
Nebyl jsem spokojený hlavně s prací dozadu a to už
od zálohy. Stávalo se nám, že nám vzadu zůstali jen
tři hráči a týmy, které to o nás věděly, že takhle
hrajeme, toho dokázaly využít. Říkal jsem to
každý zápas, že pokud si nebudeme hlídat každý
svého hráče, nebudeme u nich natěsno a ne
dostaneme my střední pásmo a necháme hrát sou
peře, že to nedopadne dobře. V některých zápasech
se nám to podařilo dodržovat, například s Miřetice
mi nebo v posledním zápase s Ronovem. Tam jsme
sice dostali gól, ale to bylo po chybě našeho hráče
hned z počátku utkání. Když si ale hráči dají říct a
hrají to, co po nich chceme, tedy natěsno
hlídají svého protihráče, tak ta hra je podstatně
lepší.
Myslíš tedy, že mužstvo, které nyní máme k dis
pozici, má v sobědostatečný potenciál?
Určitě má. Pokud hráči chtějí a jdou si za tím, tak
hrají to, co mají a na hře je to vidět. O tom není
sporu.

b.
36
27
26
25
25
22
19
10
9
5
1

Jiří Bartizal, sekretář klubu

Jak bude vypadat zimní příprava holetínských
fotbalistů?
Začínáme už v polovině ledna, kdy se zatím trénuje
jen jednou týdně, vzhledem k počasí a především
s ohledem na brzkou tmu. Halu si nepronajímáme,
protože já nejsem příznivcem tréninků v hale.
Zimní příprava je o fyzičce a na to není hala ideální.
A pokud je dobré počasí, dá se naopak i venku tré
novat s míčem. Budeme tedy pracovat především
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na fyzické přípravě, z které bychom pak měli čerpat
celé léto a částečně i na podzim, protože letní pří
prava trvá zhruba dva týdny a tam na to není
prostor.
Chystáte na jaro nějaké změny?
Do jarní části sezóny víceméně s žádnými změnami
nepočítáme. Kádr by měl být snad stejný.
Fanouškům holetínského fotbalu bych chtěl do
nového roku popřát hodně zdraví a ať mají s námi
pevné nervy. Víme, že máme jedny z nejlepších fa
noušků v okrese a hráčům to neustále připomíná
me.

Jsou mladí, krásní, perspektivní
A také velmi úspěšní. O fotbalovém dorostu
jsem si povídala s trenérem
tohoto našeho
nejúspěšnějšího týmu, Jakubem Halamkou.
Můžeš nám představit vaše mužstvo?
Naše mužstvo se rekrutovalo z loňských starších
žáků, protože v dorostu zbyli jen tři hráči z pů
vodního týmu. Přišlo tedy dvanáct nových kluků a
máme proto nejmladší tým v kraji. V dorostu
mohou hrát ročníky 1996, 1997, 1998 a 1999. Naši
hráči jsou převážně ročník 1999 a doplňujeme je
ještě staršími žáky.
Dorost máme společný s Prosetínem. Kolik hrá
čů je odkud a jak se ti s prosetínským klubem
spolupracuje?
Dá se říct, že hráčů z Holetína a z Prosetína je
v mužstvu přibližně stejný počet. Dorost trénujeme
společně s Radkem Teplým. Co se týče spolupráce,
tak za sebe musím říct, že mně se s nimi spolu
pracuje dobře. Spoustu lidí jsem znal už z dří
vějška, když jsem tam jezdil na fotbal. Máme
výbornou partu. S Radkem je parádní spolupráce,
na naprostou většinu věcí kolem fotbalu máme
stejný názor. Výborně si rozumíme i s vedoucím
mužstva Láďou Markem. Problém není ani s ve
dením klubu.
Jak jste spokojeni s hrou a s výsledky, které váš
tým dosáhl v podzimní části sezóny? Díky
druhému místu jste vlastně naším nejú
spěšnějším manšaftem.
My jsme počítali s tím, že navážeme na výkony,
které jsme měli ve starších žácích, což se, myslím,
splnilo. Ale to, že s takhle mladým týmem skončí
me v tabulce druzí, bylo pro nás velkým pře
kvapením. A nejen pro nás, ale i pro soupeře. Ti
z nás mají velký respekt, skoro se dá říci, že se nás
bojí. I Svratouch, který na podzim ani jednou ne
prohrál, se netajil obavami z jarní odvety. Dá se
totiž předpokládat, že na jaře bychom měli být ještě
lepší. S výsledky i s hrou jsme tedy určitě spokojeni
a díky tomu jsme dospěli k závěru, že od příští se
zóny bychom se rádi přihlásili do vyšší soutěže, te
dy do Krajského přeboru. Hráči, které máme, bu
dou moci v této kategorii hrát ještě tři roky a vůbec
nemáme strach z toho, že bychom se ve vyšší sou
těži neprosadili.
Jediné, co mě trošku mrzí, je velmi malý zájem

holetínských fanoušků
dežnických kategorií.

o

domácí

zápasy

mlá

Znamená to tedy, že není co zlepšovat?
Tak určitě je co zlepšovat. Navíc my s Radkem pa
tříme mezi ty věčně nespokojené trenéry. I když dá
me soupeři deset branek, tak se něco mohlo udělat
lépe. Pořád je co zlepšovat.
Jak se vlastně dá domluvit s kluky v tomhle
věku?
Někdy dost těžko. Někteří už mají svoji hlavu, na
některé se nesmí špatně podívat, jinak jsou hned
uraženi, … Musí se odhadnout, jak s kým a jak kdy
komunikovat. Navíc se začínají věnovat jiným zá
jmům, jako jsou zábavy nebo brigády a klesá jejich
morálka. Celkově mají manýry, které ještě v žácích
neměli. Další komplikace přináší jejich přechod na
střední školu a skutečnost, že jsou přes týden na
internátech.
Učí se na trenérských kurzech i psychologie?
Samozřejmě, měli jsme přednášku od psycholožky,
ale skutečnost bývá často jiná. Na každého platí
něco jiného. Je to docela těžké.
Jak budete přes zimu trénovat?
Teď si dáme asi dva měsíce pauzu a budeme začí
nat někdy v lednu. V polovině února je na
plánované čtyřdenní zimní soustředění v Bradle,
které máme společné s mužstvy žáků. Možná se
přihlásíme na nějaký turnaj, jinak plánujeme kla
sické tréninky dvakrát týdně.
Chystáte na jarní část sezóny nějaké změny?
Změny snad ani ne, ale velké plus vidíme v návratu
Standy Huňáčka, který přes zimu hraje hokej za
Jihlavu a v možnosti využívat Dominika Rompotla,
který je na hostování v Chrudimi a od jara by mu
měl být povolen střídavý start. To by mělo zna
menat zvýšení kvality mužstva a pro některé hráče
by to měla být konkurence, která je donutí víc tré
novat a víc se snažit, aby se dostali do sestavy.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům za
dobrou spolupráci, fotbalovému výboru a obci za
výbornou podporu. Všem přeji do nového roku
hodně zdraví a věříme v jejich přízeň a důvěru
i v příštím roce. Budeme se snažit ji nezklamat.
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Vedení fotbalového klubu SOKOL
Holetín děkuje všem sponzorům,
fanouškům i
členům klubu za
přízeň v letošním
roce a do roku
2015 přeje hodně
zdraví, štěstí,
úspěchů a radost
nejen ze sportu,
ale hlavně ze
života.

Moje nej vánoční cukroví
Nejtradičnější – Linecké slepované
210 g hladké mouky, 140 g másla (ne náhražky),
70 g moučkového cukru, 2 žloutky, vanilkový cukr
a lžička citronové šťávy, rybízová marmeláda na
promazání
Všechny suroviny by měly mít pokojovou teplo
tu a pak je zpracujeme v hladké těsto, které ne
cháme aspoň hodinu odpočinout v ledničce. Vyvá
líme, vykrájíme, upečeme, promažeme.

Myslivecké sdružení Holetín přeje
všem spoluobčanům veselé a
šťastné Vánoce
a v příštím roce
hodně zdraví,
úspěchů a
pohody, kterou
načerpáte
třeba i
v přírodě.

Nejkřupavější – Marokánky
250 ml šlehačky, 160 g kandovaného ovoce a ro
zinek, 160 g nahrubo nasekaných ořechů, 160 g
cukru krupice, ½ balíčku vanilkového cukru, 20 g
hladké mouky
Šlehačku, cukr, vanilkový cukr a mouku za stá
lého míchání svaříme. Hned odstavíme a přisype
me ořechy, kandované ovoce a promícháme. Plech
vyložíme pečícím papírem, z hmoty na něj uděláme
tenké placičky a zvolna je upečeme dokřupava. Po
vychladnutí jednu stranu pomažeme rozpuštěnou
čokoládou.
Nejvoňavější – Perníčky
500 g hladké mouky, 250 g práškového cukru,
3 vejce, 120 g medu, 10 g prášku do pečiva, 2 lžič
ky perníkového koření, 2 lžíce tmavého kakaového
prášku
Suroviny zpracujeme v těsto, které necháme do
druhého dne zabalené ve fólii v lednici odpočinout.
Vyválíme a vykrajujeme tvary. Pomažeme bílkem,
aby se leskly. Pečeme na vymazaném plechu nebo
na pečícím papíře.
Poleva: 220 g prosátého moučkového cukru,
1 bílek, pár kapek citronové šťávy, lžička škrobové
moučky (Solamylu)
Utřeme dohladka. Pozor, každý bílek je jinak
velký, takže větší bílek znamená trochu víc cukru.
Je potřeba si to vyzkoušet a případně přidat cukr
nebo pár kapek vody.

SDH Holetín
pořádá
HASIČSKÝ BÁL
sobota 7. 2. 2015
hraje MAT4

Nejrychlejší  Švestky v čokoládě
Sušené švestky, rozpuštěná čokoláda
Napichujeme a máčíme v čokoládě. Necháme
zaschnout za pečícím papíře.

Společenká kronika
Významné jubileum oslavili tito občané
září
Bíšková Marie
říjen
Šillerová Marie
Vojáčková Věra
listopad
Vokálová Jiřina
Láclavíková Elena

75
80
86
86
86

let
let
let
let
let
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