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Přeji sváteční náladu
Tak se nám ten krásný podzim chýlí ke konci a nastal čas na přípravu zimního
čísla Zpravodaje. Tentokrát v něm najdete od všeho trochu a nemohu říct, že by
byl nějak zaměřený. Kdybych však přece jen měla hledat nějaké charakteristické
přízvisko, asi by to bylo pojmenování „romantický“. Poprvé se zde totiž objeví
verše. Takové ty opravdové, lyrické, kterým většina z nás porozumí, až když si je
přečte podruhé, potřetí, podesáté, … Přiznám se, že neznám moc lidí, kteří píší
nebo dokonce publikují poezii. Nebo to možná jen o nich nevím. Stejně, jako jsem
to nevěděla o panu Zemanovi. Je to skoro soused, každou chvíli se potkáme,
pozdravíme, prohodíme pár slov, ale že by to byl básník? To mě tedy překvapilo.
A protože si myslím, že to neví ani většina z vás čtenářů, slušelo by se o něm
dozvědět něco víc. A určitě vybereme i ukázku z jeho tvorby.
Jinak to s romantikou ale bude horší. Ačkoliv se blíží svátky, nemohu se
nějak dostat do toho správného rozpoložení. Proto se mně asi těžko podaří pro
vás vytvořit vánoční nebo dokonce romantickou atmosféru. Je to na vás. Ale
jinak vám toho dnešní Zpravodaj přinese dost. Budou to informace z domova i ze
zahraničí, vesměs samé dobré zprávy a pěkné fotky. Budu se snažit vám náladu
aspoň nepokazit.
Helena Kučerová
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ČTĚTE:
• Co se děje
ve škole
• Oslavy
otevření
K-SC
• Zateplení
školy
• Představujeme Vám:
Jiří Zeman
• Oslavy
železnice
• Trnky na
výletě
• Sousedi
besedují
• Byli jsme na
Slovensku
• Vánoční
jarmark

Výstavba chodníků v centrální části Holetína
podél komunikace II. třídy započala 10. října
2011.
Zahájení
stavby
oboustranného
chodníku v této části obce bylo plánováno na
konec července. Získání stavebního povolení
bylo však mimo jiné podmíněno také doložením statikem zpracované projektové dokumentace na vybudování opěrné zdi v úseku
u obecního úřadu. Tato dokumentace byla
v červenci pro obec zpracována a mohl se tak
spustit kolotoč legislativních úkonů nezbytných k udělení souhlasu se započetím
stavby, který obec získala dne 27. 9. 2011.
Přestože práce na chodnících a opěrné zdi
započaly později než bylo plánováno, měly by
být dokončeny do konce roku.
V průběhu roku 2012 bude pro účely
územního a stavebního řízení zpracována
projektová
dokumentace
na
výstavbu
chodníku podél komunikace od školy směrem
k vlakovému nádraží, a v opačném směru od
Kulturně-společenského centra po odbočku
na koupaliště. Tato etapa výstavby bude po
získání potřebných povolení a po provedeném
výběrovém řízení zahájena počátkem roku
2013.
Jan Břeň
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Holetínské dýňobraní
Nejen v Americe, ale i v naší školce došlo ke konci
října k oslavám spojených s dýněmi. Od rodičů dětí
jsme dostaly krásné dýně, které jsme mohly využít
ke hrám i k tvoření.
Na pomoc jsme pozvaly ochotné maminky a v pondělí 24. října jsme se tak mohly sejít a využít
mnoha šikovných rukou i fantazie přítomných.
Dýňobraní jsme spojily i s četbou pohádek a poté začaly tvořit. Nejvíce práce nám dalo vyřezávání
veliké dýně, která dlouho odolávala silám přítomných. Výsledek snažení stál ovšem zato. S použitím
dalších přírodnin vzniklo nádherné dílo. Opomenout nesmíme ani výtvory z menších dýní, které
se proměnily ve skřítky, hady, sumce, víly i veselá
strašidýlka. Na tom všem měly zásluhu i děti, které
nejenom pomáhaly, ale další den také plnily „dýňové“ úkoly. Hledaly stejné dýně na obrázcích, vy-

barvovaly, malovaly barvami i modelovaly.
Také si každý z přírodních materiálů vyrobil svého broučka, které jsme se společně chystaly uložit
k zimnímu spánku. Vytvořily jsme tak krásnou
podzimní atmosféru doplněnou dýněmi i skřítkem
Podzimníčkem, broučky schovaly pod listí a uložily
ke spánku. K tomu jsme jim zazpívaly Mravenčí
ukolébavku a přečetly podzimní příběh z Broučků
od pana Karafiáta.
A už leželi a už spali a spali a spali…
Po této práci se už všichni těšily na oběd, který
byl jak jinak než dýňový. Paní kuchařky nás potěšily výbornou dýňovou polévkou a dýňovou směsí
s kuřecím masem a rýží.
Dýňobraní jsme si tak opravdu užily a těšíme se
na další společné setkání a tvoření.
Martina Tichá, Jitka Jetmarová

ZŠ a MŠ Holetín a její nový „kabát“
Na konci srpna tohoto roku jsme jako obec podali
žádost o podporu ze Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) v rámci Operačního programu
Životní prostředí (OP ŽP) na „Snížení energetické
náročnosti ZŠ a MŠ Holetín“, do 26. kola výzvy.
Jednoduše řečeno to znamená, že jsme požádali
o dotaci pro naši školu a školku, a to na výměnu
oken a dveří, zateplení objektu vč. fasády a výměnu
kotle na tuhá paliva za jiný, kvalitnější, který
nebude tolik škodit životnímu prostředí, tedy
nízkoemisní. To vše s předpokládaným rozpočtem
necelých 5,8 mil. Kč. Dotace, kterou ze státního
fondu požadujeme, by pak z této částky měla tvořit
zhruba 80 %, tedy přibližně 4,5 mil. Kč. Zbytek je
podíl obce na financování této akce.
V tuto chvíli se již můžeme pochlubit dílčím
úspěchem, kdy Řídící výbor OP ŽP dal našemu
projektu „zelenou“ a budeme čekat na vyjádření
Rady SFŽP. Výběrové řízení, které na akci již
proběhlo, navíc snížilo rozpočtovou cenu z již
zmíněných 5,8 mil. Kč na 5,1 mil. Kč a tím
samozřejmě dojde také ke snížení podílu obce na

zhruba 1 mil. Kč. Pokud nám i v dalších krocích
bude státní fond nakloněn, budeme se moci po
prázdninách v příštím roce těšit na novou podobu a
zhodnocení budovy školy a školky a hlavně také na
úspory energií, které projekt přinese.
Lada Horáková
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Čtení? Čtení. Čtení!
Návštěva knihovny v Hlinsku
Některé děti z naší školy se zapojily do projektu
Čtení pomáhá – přečtením knihy z nabídky a vyplněním testu mohou získat 50 Kč a ty potom věnovat například na výcvik psa pro postižené lidi.
(www.ctenipomana.cz). Protože ne všechny knihy
z nabídky máme k dispozici, vyrazili jsme 14. října
do hlinecké knihovny „na výzvědy“.
V knihovně se nás ujala paní knihovnice Stanislava Procházková, pověděla nám o tom, jak je
možné knihy půjčovat, jak se k nim chovat, jak
jsou publikace v knihovně roztříděné, jak si lze knihu zablokovat a další důležité rady. Potom jsme si
mohli knížky prohlížet, vyzkoušeli jsme si vyhledávání v online katalogu a nakonec si půjčili několik knížek do školy. Knihovna je opravdu příjemné
místo!

Školní čtení
A čtení má samozřejmě pevné místo ve škole.
Nejen jeho technická stránka – naučit se číst, ale
především utvořit si návyk na pravidelné čtení, vychutnávání si literatury. Jediná cesta k tomuto cíli
je opravdu číst. A tak první čtvrthodinu každého
dne věnujeme ve II. třídě (2., 4. a 5. ročník) tichému čtení vlastní knížky, kterou si děti přinesly a

střídáme to s předčítáním knížky společné – nyní
čteme Hobita od J. R. R. Tolkiena.
Paní učitelka Krehel’ová má dvakrát týdně se
všemi dětmi „čtenářskou dílnu“. Zářím provázely
čtvrťáky a páťáky dobrodružné knížky a známá
jména. J. London a jeho napínavý příběh Bílého
tesáka, kterému kolovala v žilách divoká krev po
matce vlčici. S R. Kiplingem a Mauglím jsme dodržovali zákony džungle a hledali paralely se zákony lidské společnosti. J. Verne nás ohromil svými
technickými vynálezy. Nejzajímavější byla ,,exkurze‘‘ na ponorce Nautilus a podivuhodný život
kapitána Nema 20 000 mil pod mořem.
Druháčci a třeťáčci zatím okukovali ilustrace
H. Zmatlíkové a známé pohádkové postavičky
V. Čtvrtka. Navštívili pana Čapka v domečku,
kde hospodaří Pejsek a Kočička a pohladili si Dášeňku.
Říjen byl ve znamení Řeckých bájí a pověstí.
Čtení a promítání příběhů, kresba bohů a bohyní
i bájných stvoření. Starší žáci připsali každé božské postavě její charakteristiku. Na školní chodbě
tak vyrostla hora Olymp i tajemné Podsvětí.
Projekt jsme zakončili písemnou úvahou o pravdivosti příběhů a statečnosti bájných hrdinů.
Mgr. Martin Bureš, Pavlína Krehel‘ová

140 let založení železniční trati Pardubice–Havlíčkův Brod
Vážení čtenáři Holetínského zpravodaje. Protože možná některým z vás
uniklo, že 24. 9. 2011 proběhly oslavy
založení železnice, která již od roku
1871 prochází naší obcí, tak se tímto
dovoluji s vámi podělit o pár dojmů a
fotografií.
Počasí v den železničních oslav bylo
přímo nádherné, a tak jsme celá rodina nemohli odolat projížďce alespoň
z Hlinska do Žďárce u Skutče a zpět a
při té příležitosti pořídit pár fotografií.
Historických vlaků v den oslav kolem nás projelo hned několik a také na
větších nádražích trati proběhly zajímavé doprovodné programy. Velkým
zážitkem na závěr oslav bylo, když odpoledne z Chrudimi na Hlinsko táhly
dvě parní lokomotivy 12 vagonů.
Závěrem bych chtěl vyjádřit velké
poděkování organizátorům této vydařené akce a také poděkovat nadšencům, kteří vynakládají mnoho času a
úsilí na to, aby se tyto krásné historické stroje mohly ještě dnes prohánět
po našich tratích.
Text a foto Zdeněk Zeman
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Oslava 1.výročí otevření Kulturně-společenského centra
V sobotu 24. září se uskutečnila oslava 1. výročí
otevření Kulturně-společenského centra. Počasí
bylo pěkné, a tak proběhl kulturní program na
dvoře centra, kde měli diváci lepší výhled na všechny účinkující. V úvodu předal holetínský rodák
pan Karel B. Venzara starostovi nádherný ručně vyřezávaný dřevěný obecní znak a byla slavnostně zahájena výstava obrazů malířky Markéty Adámkové.
Poté následoval základní kulturní program, při kterém vystoupily děti z taneční skupiny Ministudio
Sluníčko pod vedením Michaely Sodomkové, a to
celkem se třemi tanečky. Návštěvníci dále shlédli
vystoupení dětí z holetínské základní školy pod dozorem p. uč. Pavlíny Kreheľové, ukázku karate
členů Oddílu karate Hlinsko a taneční vystoupení
Holetínských trnek s názvem „ABBA“. Studenti
Gymnázia Hlinsko se představili v tragické komedii
„Zamordování hraběte Schwarbrechta“ pod vedením Lady Leszkowové a pod taktovkou pana Ondřeje Kozderky vyslechli návštěvníci smyčcový
orchestr dětí ze ZUŠ Hlinsko. Kdo se poté nechal
zlákat, mohl si ochutnat speciality teplé kuchyně,
podívat se i vyzkoušet si umění vyřezávání ornamentů do ovoce, které ovládá Romana Daňková nebo až do ranních hodin poslouchat a zatancovat si
při nádherné živé hudbě v podání pánů Jiřího Šulce, Jaroslava Műllnera a Miloše Dobruského.
Lada Horáková
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Uskutečněné a
plánované akce K-SC
Přednáška Indie
7. října se uskutečnila v kulturním centru
přednáška Vojtěcha Filipa „Posvátná místa severní
Indie“. Poutavé vyprávění cestovatele doplnily
desítky diapozitivů a autentické zvukové záznamy.
Kdo nezaváhal a přišel, odnesl si nové zajímavé
poznatky o této exotické zemi.

Vánoční jarmark
Vánoční jarmark se letos uskutečnil 19. listopadu,
tedy poslední víkend před adventem. Sešlo se zde
několik desítek prodejců, kteří zaplnili tři místnosti
K-SC. Návštěvníků dorazilo také dost a vybrat si
snad musel každý. K mání byly výrobky rozličného
materiálu i vkusu. Tady už dýchaly Vánoce.

Burza
Ve dnech 4. až 7. listopadu proběhla v kulturním
centru burza oblečení (dětského, dámského a
pánského), hraček, sportovních a jiných potřeb.
Zájem o umístění zboží byl ze strany našich občanů
i občanů okolních obcí velký. Celkem bylo
umístěno na burzu asi 1700 kusů zboží od
35 osob. Prodány byly věci přibližně za 12 tis. Kč.
Obdobnou akci chystáme na sezónu jaro–léto, a to
předběžně v měsíci březnu nebo dubnu. Všichni
jste již nyní srdečně zváni!

Vánoční koncert
Sousedské pobesedování
Besedujete rádi? Tak to určitě přijďte některé
druhé pondělí v měsíci (teď to bude 12. prosince)
do K-SC. Potkáte lidi, se kterými se tak často nevidíte. Proberete, co nového ve vsi, co děti, vnoučata, ... Při kafíčku nebo vínečku se toho napovídá...

Pro loňský velký úspěch opakujeme i letos
k navození příjemné předvánoční atmosféry
Vánoční koncert v podání Břízova chrámového
sboru Kameničky a sólistů. Vstupné zůstává na
úrovni loňských cen, tedy 40 Kč na sezení a 20 Kč
na stání. Výrazná změna je však v tom, že letos
proběhnou v jeden den dva shodné koncerty, a to
ve 14 hodin a v 16 hodin. Toto opatření reaguje na
loňskou návštěvnost a omezenou kapacitu sálu
v kulturním centru. Předprodej vstupenek byl
zahájen na Vánočním jarmarku v sobotu
19. listopadu a dále v pondělí 28. listopadu.
Předběžnou rezervaci vstupenek je možno provést
také telefonicky na čísle 725 444 588, avšak pouze
za předpokladu vyzvednutí a zaplacení vstupenek
následující pracovní den.
Pokud nebude vyhlášeno jinak, bude i nadále
probíhat každý poslední čtvrtek v měsíci od 9 hodin
Setkání maminek a každé druhé pondělí v měsíci
od 13.30 Sousedské pobesedování. Pokud máte
zájem se těchto akcí účastnit, ale nemáte včas
informaci o jejich konání, můžete požádat
o pravidelné zasílání SMS na tel. 725 444 588.
Lada Horáková a Helena Kučerová
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Trnky v jeskyních
č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 12. září 2011
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávu o činnosti kontrolního a
finančního výboru
• Informace o zrealizovaných akcích
• Doručené žádosti
• Záměry obce na hospodaření s majetkem
č. 4/2011 a č. 5/2011
Schvaluje:
• Aleše Vokála a Patrika Vondráčka
ověřovateli zápisu
• Program jednání v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce
• Veřejný způsob hlasování o přijetí
usnesení v závěru zasedání
• Rozpočtovou změnu č. 4/2011
• Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci Programu obnovy venkova
v roce 2012 na výměnu oken a vstupních
dveří budovy obecního úřadu ve výši
120 tis. Kč
• Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní
školy a mateřské školy Holetín, kterým se
mění adresa příspěvkové organizace na
Horní Holetín 178 (pro všechny součásti:
základní škola, mateřská škola, školní
družina a školní jídelna)
• Prodej části pozemku par. č. 360/14,
ostatní plocha, o výměře cca 70 m2,
kat. území Holetín dle záměru obce
č. 4/2011 uveřejněném na úřední desce
obce Holetín (i elektronické ÚD) dne
10. 8. 2011
• Prodej pozemku par. č. 2489/2, ostatní
plocha, o výměře 146 m2, kat. území
Dolní Holetín dle záměru obce č. 4/2011
uveřejněném na úřední desce obce
Holetín (i elektronické ÚD) dne 10. 8. 2011
• Zhotovitelem akce: „Výstavba chodníků
v centrální části Horní Holetín podél
komunikace II. třídy č. 355“ firmu
INSTAV Hlinsko a.s .
Neschvaluje:
• Odkup části pozemku p. č. 1767/6, orná
půda, kat. území Dolní Holetín do
majetku obce
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně uzavřením smlouvy
o dílo se zhotovitelem akce „Výstavba
chodníků v centrální části Horní Holetín
podél komunikace II. třídy č. 355“ (Do
30. září 2011)

V sobotu 15. října jsme zorganizovali zájezd do Moravského
krasu,
Sloupsko-šošůvských
jeskyní.
SLOUPSKO–ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ leží v severní části CHKO
Moravský kras severně od města Brna, nedaleko od
okresního města Blansko, na jižním okraji městečka
Sloup. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým
komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Nejznámější Eliščina
jeskyně má vynikající akustiku, a proto je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby.
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou také charakteristické
křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou.
Po prohlídce jeskyní jsme navštívili zábavný park
Bongo v Brně, kde jsou atrakce, na kterých mohou "řádit"
všechny věkové kategorie. V hale na ploše 2 800 m2 se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky. Každá z nich přitom představuje jiný světadíl či
zemi. Za jediný den jsme tak uskutečnili cestu kolem světa. Společně s našimi dětmi jsme zažili moc hezký den!
Jana Břeňová
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Jiřího Zemana

Narodil se v roce
1931 v Hlinsku,
kde
bydlel
do
svých osmi let. Potom se s rodiči a
dvěma sourozenci
přestěhoval
do
Žďárce u Skutče,
kde měli mlýn.
Obě místa, kde
prožil dětství, se
objevují v jeho básních.
Základní
školu navštěvoval
v
Hlinsku,
ve
Žďárci a ve Skutči, potom se vyučil mlynářem
v Čáslavi a vystudoval Mlynářskou průmyslovku
v Pardubicích. Od roku 1955, kdy se oženil, žije se
svou rodinou na Horním Holetíně.
Asi úplně poprvé se umělecky na veřejnosti
projevil někdy kolem desátého roku, bylo to za
války, když Česká spořitelna ve Skutči vyhlásila
soutěž v kreslení, ve které vítězové získali finanční
odměnu. Ve své kategorii Jiří vyhrál a získal tak
vkladní knížku s finanční odměnou. Byly to první
peníze, které si svou uměleckou činností vydělal.
S úsměvem dodává, že se jednalo asi o 100 korun
a že pak o ně přišel kvůli měně. Zajímavé je, že
v jiné věkové kategorii byl na prvním místě jeho
bratr Václav, který se později stal známým
akademickým malířem a ilustrátorem. Umělecké
vlohy asi zdědili po svém tatínkovi, který navrhoval
dezény textilních výrobků.
Svoji první báseň napsal asi v sedmnácti letech,
ale už si nevzpomíná, o čem byla. Potom občas
psal z vojny verše svojí ženě, ale také v té době
tvořil hodně jen tak, pro sebe. Vojna, kterou
absolvoval v Příbrami, byla pro něho z hlediska
uměleckého rozvoje určitě velice důležitým obdobím. Byl zde v pěveckém souboru, kde nejen
zpíval, ale pořádané programy i moderoval a
recitoval zde verše svoje i jiných autorů. Například
vzpomíná Pavla Kohouta. Na vojně také vedl
divadelní soubor. Díky své aktivní umělecké
činnosti byl vybrán, aby absolvoval vynikající kurz
pro režiséry uměleckých souborů. Na ten obzvlášť
rád vzpomíná, protože si z něho odnesl mnoho
zážitků. Každý den tam mimo jiné chodili do
divadla a poté besedovali s představiteli hlavních
rolí. Díky tomu se setkal a měl možnost si
popovídat například s Vlastou Chramostovou,
Jiřinou Jiráskovou nebo s pány Remundou či
Valou.
Po vojně začal pracovat jako vychovatel na
internátě mlynářského učiliště. Zde založil soubor
poezie, který měl na soutěžích mnoho úspěchů.
Bylo zajímavé a úsměvné, že učňové mlynářského
učiliště měli v tomto oboru větší úspěchy než

studenti škol, kteří by měli mít k poezii mnohem
blíž. Hodně se věnoval i sportu. Byl trenérem lehké
atletiky v Chrudimi. Také dostal nabídku, aby šel
hrát divadlo, ale nepřišla v ten správný čas. Později
získal zaměstnání v sile v Hlinsku. Tam se mu
líbilo, ale práce s mládeží mu hodně chyběla.
V té době začal už opravdu psát básně a také se
snažit o to, aby vycházely v tisku. Posílal své
básničky do mnoha novin a časopisů (například od
Pochodně), ale zatím se nedočkal kladné odezvy.
Poradil se tedy s ilustrátorem Jiřím Vaňkem
z Hlinska, který byl v tomto směru mnohem
zkušenější a ten mu doporučil zajímavý časopis
Krkonoše. A tam se skutečně jeho verše líbily.
Dokonce zaujaly natolik, že se jeho poezii věnovali
dvakrát v jednom ročníku. Pro vaši představu,
v časopise Krkonoše publikoval například i básník
Jiří Dědeček nebo písničkář Jaromír Nohavica.
Významný průlom nastal, když jeho verše jednou
otiskli v Mladé frontě. Během velice krátké doby ho
začaly uveřejňovat i jiné tiskoviny. Jedna z prvních
zveřejněných básniček se jmenovala Doteky a Jiří
Zeman ji má hodně rád. Vybral ji proto i do našeho
Zpravodaje. Na konci osmdesátých let začal
usilovat o to, aby mu vyšla sbírka básní. Nebylo to
jednoduché, protože existoval okruh autorů,
kterým vycházely knihy a oni velice neradi někoho
nového mezi sebe pouštěli. Nakonec našel
spřízněnou duši v redaktorce nakladatelství Kruh,
paní Chytilové a začaly přípravy na vydání jeho
prvotiny. Ani to se ale neobešlo bez komplikací.
Paní redaktorka podepsala Několik slov a tudíž
nemohla pokračovat ve své práci. Naštěstí příprava
básnické sbírky pana Zemana byla již v takovém
stadiu, že nakonec vyšla, i když o něco později.
Bylo to v roce 1990.
Tato zmiňovaná sbírka básní se jmenuje Volání
na Kateřinu. Jak už bylo řečeno, vyšla v nakladatelství Kruh v roce 1990. Dodnes ji mají
k dispozici v některých knihovnách, jak se můžete
přesvědčit na internetu. Knížka je rozdělená do tří
částí.
V první
a třetí naleznete
krátké
verše o dětství, lásce, rodném kraji, …
Epická báseň
Volání na Kateřinu
(podle
které je pojmenovaná
celá
sbírka),
tvoří
prostřední
část.
A proč napsal
tuto báseň a
odkud se vzalo
její
pojmenování?
Pan
Zeman vysvětluje: „Základy
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této básně vznikly už v roce 1968, z kterého pochází
básnička Dětské hry. Její části jsem pak použil právě ve
Volání na Kateřinu. Pak, když jsem se rozhodl pracovat na
sestavení sbírky, měl jsem pocit, že potřebuji nějakou
nosnou věc a k tomu se tato báseň skvěle hodila. Mělo to
být jakési rozloučení s dětskými láskami a také se v ní
vyskytují reálné lásky moje i jednoho z mých synů. A proč
Kateřina? Zdálo se mi to zajímavé jméno, i když žádná
z mých lásek se takto nejmenovala. V té době to nebylo moc
obvyklé
jméno.
Strašně
jsem
miloval
drama
A. N. Ostrovského Bouře a toto dílo bylo zhudebněno
Leošem Janáčkem jako Káťa Kabanová. I to mě ovlivnilo při
výběru jména. To, že mám vnučku Kateřinu, je spíš až
následek.“
Jiří Zeman se se svojí básnickou tvorbou úspěšně
účastnil i řady literárních soutěží, jako byla například
Šrámkova Sobotka, kde jeho báseň recitoval Alfréd Strejček
a kde obsadil druhé místo, přičemž první nebylo uděleno.
Účastnil se také soutěží Proseč Terézy Novákové, kde jeho
verše recitoval i Radovan Lukavský. S tím si později
i dopisoval. Jeho básně byly také recitovány v rozhlase.
Možná vás zaujme, že v roce 1979 jeho básně recitovala
paní Galatíková a pan Ornest za hudebního doprovodu
Michaela Kocába.
Asi tak před pětadvaceti třiceti lety se aktivně podílel na
práci Osvětové besedy v Holetíně. Mimo jiné po několik let
pořádali soutěž pro žáky holetínské školy První pokus. Byli
oceněni za výbornou činnost osvětové besedy.
Dnes už verše nepíše. Se svojí ženou Zdeňkou, se kterou
je již krásných 56 let, si užívají zaslouženého důchodu. Rád
čte, například cestopisy. Teď má rozečtený jeden velice
zajímavý o Sibiři. Kdyby byl mladší, asi by cestoval. Vypravil
by se třeba na Ukrajinu.
Panu Zemanovi děkuji za poutavé vyprávění a také za
jeho sbírku básní, kterou mi věnoval. Přiznám se, že jsem
nikdy od žádného muže jeho vlastní knihu veršů nedostala
a velice si jí vážím. Pro vás jsem vybrala básničku, která ve
sbírce není – Kdybych neměl – ta mě učarovala.
(kuč)

Z kroniky pana Vosmíka jsme tentokrát vybrali
vysvětlení názvů dvou místních částí.

Na drahách
Když byla skončena první světová válka a místní
občané se vrátili po čtyřech a někteří až po sedmi
letech do svých domovů a zakládali rodiny, projevil
se citelně nedostatek bytů. Ve snaze pomoci
v nouzi rozhodlo tehdejší obecní zastupitelstvo
rozparcelovati obecní louku na stavbu rodinných
domků. Louka tato se táhla ode vsi po jižní straně
nově postavené silnice k Horním Babákům až
k samotě č. 86 „Nouzov“. Tak byly postaveny v roce
1924 a následujících letech domky č. p. 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137 a č. p. 128 (které je
vyřazený osobní vagón na domek upravený).
Výstavbu financovala místní kampelička. V roce
1959–60 postavila S. T. S. v Horním Holetíně pro

Doteky
Až k samému srdci
vede taková
neviditelná šňůrka
Když se ji dotkneš
srdce se rozezvoní
a když ji pustíš
zachvěje se
Proto ti tak často
držím ruku

Kdybych neměl
Kdybych neměl paměť
osiří duše
Kdybych neměl duši
co pak
s tou pamětí?
Kdybych neměl tebe
upláču se v bolu
Kdybych neměl bolest
jak bych miloval?

Volání na Kateřinu
(úryvek)

K podzimu jsem ti nosil
hrušky máslovky
a ty mně
takové sladké švestky
Měla jsi copy
s červenými mašlemi
zástěrku s velkou kapsou
a věčně odřená kolena
Neumělas říkat „r“
Já tě měl rád
a ty mě láda

své zaměstnance po severním okraji silnice hned
u vsi dva dvojdomky č. p. 29, 39, 80, 95. Silnice,
u níž domky stojí, byla postavena na trase
obecního pozemku řečeného „Draha“ – po něm
dostala pojmenování i nová část obce „Na drahách“.

Nouzov

Když se oženil v dávných dobách jeden ze synů
hospodáře ze č. 5, postavili mu společně chalupu
(pozdější číslo 86) a do užívání dostal pole, které za
tou chalupou leželo a patřilo ke gruntu č. p. 5. Pole
však mohl dotyčný užívati jen do své smrti, ne na
dědično. Po jeho smrti připadlo zase k č. p. 5. Že to
bylo řešení nouzové a po smrti uživatele rodina
jeho byla v bídě a nouzi, odtud pojmenování
„Nouzov“ a jeho obyvatelům se říkalo „Nouzovští“.
(Dle vyprávění Václava Pejchy, 1867–1947, jak
slýchal vyprávěti svého děda.)
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Jak se slaví za našimi hranicemi
Oslavy mám moc ráda. S přibývajícím věkem
dávám přednost těm cizím před svými vlastními a
je mi jedno, jestli slaví osoba, organizace nebo celá
obec. I tento rok jsem měla dost příležitostí
k pozvednutí sklenice. A užila jsem si je všechny,
ať už to byly květnové kulatiny mé a mojí nejlepší
kamarádky (o tom se psát nehodí), červencové
výročí našich hasičů (o tom jsme psali) nebo
zářiové slavnosti ve slovenském Suchohradu
(o těch vám budu vyprávět teď).
Suchohrad je vesnice asi s pěti sty obyvateli na
jihozápadě
Slovenska
na
samé
hranici
s Rakouskem. Říká se tomu tady Záhorie. Ve
Zpravodaji jsem se o něm již jednou zmiňovala
v souvislosti s našimi sousedy Bálkovými, kteří
tam žijí. A právě díky tomu je mezi obyvateli
slovenského Suchohradu a českého Holetína
mnoho přátel.
Když jsme byli v polovině září pozváni na oslavy
500. výročí první písemné zmínky o této obci,
nedalo se odmítnout. A udělali jsme dobře. Stálo to
skutečně za to. Bohužel jsme nestihli čtvrteční
zahájení a veselici s dechovou hudbou na náměstí,
ale páteční koncert slovenských skupin v příjemném přírodním areálu, který patří mysliveckému sdružení, jsme si ujít nenechali. V sobotu
jsme toho zažili hodně. Inspirující byl například
průvod historických vozidel, kdy místní obyvatelé
oprášili svoje veterány (traktory, motorky, kola,
apod) a většinou oblečeni do dobových kostýmů
utvořili průvod po vsi. Nepředstavujte si žádné
muzejní exponáty nevyčíslitelné hodnoty. Jednalo
se o stroje většinou z druhé poloviny dvacátého
století, které by mnohým z nás připomínaly mládí.
Právě to ale bylo moc milé a byla u toho spousta
legrace. V kulturním domě jsme si prohlédli

starých fotek nedokázali ocenit, ale místní se nad
nimi skvěle bavili a dojatě vzpomínali. Velice mě
zaujal nápad v rámci příprav na oslavy vytvořit
celou knihu povídek z obce. Místní lidé zapátrali
v paměti po povídačkách, které jim vyprávěli
rodiče, prarodiče nebo je možná slyšeli kdysi při
draní peří a vznikla úžasná knížka doplněná
ilustracemi zdejších šikovných kreslířů. Hlavní
program se konal v krásném areálu FC Suchohrad,

Příjemný areál suchohradského fotbalového klubu

kde probíhalo setkání rodáků, vystoupení zdejších
souborů a hostů. Byla tam i výstavka věnovaná
čtyřicátému výročí založení fotbalu a s tím spojené
oceňování osobností, kteřé se zde o fotbal
zasloužily. Nechyběly samozřejmě ani krajové pochoutky a borovička. Domů se nám vůbec
nechtělo. Navíc v něděli se měla konat slavnostní
mše a také fotbalový zápas proti TV Markíza.

Vystoupení folklórního souboru

Příprava na průvod historických vozidel

výstavu děl místních umělců. Byly zde k vidění
obrazy, plastiky, keramika, ... V budově bývalé
školy byly vystaveny fotografie věnované historii
obce a životu jednotlivých rodinných klanů. My,
jako cizí návštěvníci, jsme samozřejmě hodnotu

Věřím, že mnohé nápady využijeme pro příští
holetínské akce. Také jsem zaslechla, že fotbalisté
obou obcí něco společně plánují, tak je možné, že
nezůstane jen u fotbalu. Abyste i vy, čtenáři, z toho
našeho zážitku něco měli, sehnala jsem vám recept
na místní specialitu – cigánskou pečienku.
Výborné, doporučuji!
(kuč)
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Nové jízdní řády platné od 11. 12. 2011
Zdroj: www. oredo.cz, www.cd.cz k 20. 11. 2011

Hlinsko–Miřetice–Chrudim Chrudim–Miřetice–Hlinsko Hlinsko–Raná–Skuteč
časy pro zastávku Holetín, pošta

časy pro zastávku Holetín, pošta

časy pro zastávku Holetín, křižovatka

5.32
6.32
8.42
10.42
10.43
12.42
13.42
13.43
14.42
15.42
16.43
17.42
19.42
19.43
22.42

5.10
6.20
7.24
9.20
9.18
11.20
13.20
13.18
14.20
15.20
16.20
16.18
17.20
18.20
19.18
21.20

5.09
6.09
8.09
10.09
12.49
14.49
17.19

x
x
x
x
v
x
x
v
x
x
v
x
xM
vM
xM

xM
x
x
x
v
x
x
v
x
x
x
v
x
x
v
xM

Skuteč–Raná–Hlinsko
časy pro zastávku Holetín, křižovatka

5.31
7.37
9.31
11.27
13.31
15.36
18.37
22.12

Hlinsko–Tisovec–Miřetice

Vlak – Pardubice–H. Brod

Vlak – H. Brod–Pardubice

časy pro zastávku Holetín, pošta

4.34
5.47
6.31
10.04
12.06
13.32
15.33
17.32
19.57
21.58
23.38
0.32

4.45
5.19
5.59
6.41
6.52
7.54
8.27
11.36
13.55
16.09
16.25
19.27
21.24

6.42
9.42
12.36
15.06
16.42
18.42

Miřetice–Tisovec–Hlinsko
časy pro zastávku Holetín, pošta

5.23
8.16
10.16
13.16
16.16

Ž–HB
CR–HB
P-HB
P–HL
P–HL
P–HB
P–HL
P–HL
P–HB
P–HL
P–HL
P-HL

x
x

xt
v

HL–P
HL–P
HB–P
HL–P
HL–P
HB–P
HB–P
HL–P
HL–P
HB–Ž
HL–P
HB–P
HB–P

x
v
x
v
v
x

x – prac. den; v – víkend; n – neděle
M – bus začíná/končí v Miřeticích
P – Pardubice; Ž – Žďárec; HL – Hlinsko; HB – Havlíčkův Brod

Já sním o Vánocích klidných
Tak už je to tady zase! Já vám mám poslední roky pocit, že se doba mezi Vánocemi nějak výrazně
zkracuje. To není možné, aby to už bylo dvanáct měsíců, od doby, kdy jsem psala loňský vánoční
úvodník, v obchodech jsem narážela na haldy čokoládových kolekcí a v televizním bloku reklam jsem
uslyšela nepřekonatelné: „Ne, ne já nemuším, já uš ho vidím!“ Asi se v současné zrychlené době i Země
točí poněkud svižněji. Nejhorší je, že vyšší obrátky se před koncem roku očekávají také od nás. A nebo se
neočekávají, ale sami se k nim nutíme. Teď myslím především nás, ženy. Chlapi většinou z Vánoc nešílí.
Zato některé z nás jsou na to skutečné expertky.
V práci toho ke konci roku nebývá zrovna málo a doma ani nemluvím. Umýt okna, vysmýčit rohy,
vymyslet dárky pro celou širokou rodinu, aby z nich všichni byli paf (a také vymyslet, kde na to vzít),
zabalit, poschovávat, napéct víc druhů cukroví, než má sousedka (v mém případě švagrová), originálně
vyzdobit domácnost, pokud máme menší děti, absolvovat s nimi vánoční besídky a obstarat minidárečky
pro kamarády (na to ještě po letech vzpomínám s husí kůží), koupit kapra, stromeček, nespálit
vánočku, ...
Zkrátka „vykouzlit“ pro naše nejbližší pohodovou sváteční atmosféru je pořádná fuška. Každý rok si
říkám, že letos fakt v klidu, chci si advent užít! Tak uvidíme, jestli se mi to tentokrát podaří, nebo budu
ještě 24. prosince v poledne utírat prach z keramických cetek na horní polici. Mimochodem nejlépe jsem
si tuto dobu užila asi před sedmi lety, kdy jsem si pár dní před Vánocemi zlomila nohu a nemohla jsem
ani chodit. Doufám ale, že se mi to podaří nějakou méně drastickou metodou a vám to přeji také!
(kuč)
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Podzimní
fotbalová
sezóna
2011
skončila,
mistrovské body jsou rozdány a fotbalisté ulehnou
k zimnímu spánku. Dospělí, jako nováček
Okresního přeboru, se přesvědčili, že i v této
nejvyšší okresní soutěži se nechá dosáhnout
slušného umístění. Dorostencům podzimní část
celkem vyšla, mnoho nechybělo (viz. poslední kolo)
a mohli přezimovat na čele. Mladší žáci mohli
dosáhnout i vyššího umístění. V některých
zápasech byli herně lepší než soupeř, bohužel výsledek utkání pro ně příznivý nebyl. Mladší
přípravka se na turnajích pomalu seznamuje s Pravidly fotbalu malých forem. Takže ať je
to baví i nadále se stejnou chutí a zápalem.

Okresní přebor – muži
13. 8. 2011 Holetín–Chroustovice 4:2
Vyrovnané utkání, ve kterém nováček soutěže
byl střelecky produktivnější. Dvoubrankové
vedení domácích hosté v 2. poločase srovnali.
Pojistka zaslouženého vítězství domácích přišla
v závěru utkání v podobě dvougólového zvýšení
skóre. Branky stříleli: Martin Ceral 2, Petr Pilař,
Jakub Wasserbauer. Přihlíželo 200 diváků.
21. 8. 2011 Nasavrky–Holetín 3:1
Na hřiště jednoho z favoritů soutěže jsme
připravili pro naše věrné fanoušky autobusový
zájezd. Samotné utkání přineslo pohledný
vyrovnaný duel, ve kterém však domácí byli důraznější v proměňování brankových příležitostí.
O lepší výsledek jsme se připravili sami
neproměněním sólové akce Martina Cerala na
domácího brankáře v 90. minutě. Rovněž rychlý
protiútok v 78. minutě hosté viděli na penaltu,
rozhodčí však byl jiného názoru. Jediný úspěch
našich – Lukáš Wasserbauer.
27. 8. 2011 Holetín–Tuněchody 1:4
V prvním poločase domácí lepším týmem,
jednobrankové vedení a řada vypracovaných
šancí ke zvýšení skóre nevedla. Naopak soupeř
ze dvou střel na branku šel do vedení.
V druhém poločase domácí bojovali, ale snaha
o korekci výsledku nic nepřinesla. V 62. a
77. minutě hosté střílí další dvě branky, přesto
vzhledem k průběhu celého utkání je výsledek
pro domácí krutý. Jediný gól nováčka Jakub
Wasserbauer. Sledovalo 120 diváků.
4. 9. 2011 Chrast–Holetín 2:3
Dobrou kombinační hrou jsme domácí v prvním
poločase zaskočili a zaslouženě vedli. Domácí
snížili krásnou brankou z přímého kopu. Naši
hráči v úsilí o plný bodový zisk nepolevili a
v 73. minutě Petr Pilař zajišťuje našim barvám
cenné vítězství. Naše úvodní branky vstřelil
Martin Ceral.
10. 9. 2011 Holetín–Proseč 2:2
Proti zkušenému a ostřílenému soupeři podali

domácí v prvním poločase kvalitní výkon a od
4. minuty vedli brankou Martina Zdražila. Měli
potom několik slibných šancí, ale žádná se
neujala. V druhém poločase se hra vyrovnala a
hosté v 50. a 66. minutě výsledek otočili. Od
tohoto okamžiku domácí zvýšeným úsilím soupeře tlačili a v 72. minutě Jakub Wasserbauer
zajišťuje zaslouženou remízu. Přihlíželo 215
diváků.
17. 9. 2011 Rváčov–Holetín 1:4
Před krásnou diváckou kulisou (nespočet
z Holetína) měli hosté výborný začátek a
v průběhu prvního poločasu byli jednoznačně
lepší, což vyjádřili 3 góly Petra Pilaře. Přesto, že
v 2. poločase se hrála poměrně vyrovnaná
partie, přichází krásný gól z kopačky Martina
Cerala. Kvalitní hra našich hráčů směrem
dopředu rozhodla o jasném vítězství v tomto
prestižním utkání.
24. 9. 2011 Holetín – Hrochův Týnec 2:1
V prvním poločase měli domácí značnou
převahu a úvodní branka Petra Pilaře tomu
napomohla. V 33. minutě střílí druhou branku
Ondřej Beneš. Po změně stran byli aktivnější
hosté, podařilo se jim vstřeleným gólem vrátit do
zápasu, domácí však zasloužené vítězství
uhájili. Sledovalo 130 diváků.
10. 10. 2011 Krouna–Holetín 1:1
V úvodních minutách zápasu o čelo tabulky
měli hosté více ze hry, domácí se však v dalším
průběhu utkání zlepšili. Do vedení šel lídr
tabulky v 58. minutě. V závěru utkání
v 84. minutě srovnal po samostatném úniku
Martin Ceral. K vítězství mnoho nechybělo,
šance Cerala a Pilaře volaly po gólu.
8. 10. 2011 Holetín–Horní Bradlo 3:1
Úvod utkání měli lepší hosté, v 10. minutě šli do
vedení. Přes poločasovou ztrátu bylo vítězství
domácích zasloužené, což potvrdili kvalitním
výkonem
a
třemi
vstřelenými
brankami
v průběhu druhého poločasu. Branky stříleli:
Lukáš Wasserbauer 2, Standa Filipi. Utkání
přihlíželo 110 diváků.
16. 10. 2011 Stolany B–Holetín 0:0
V úvodu utkání jsme byli aktivnějším týmem, ke
vstřelení branky chyběl větší důraz před
domácím gólmanem, potom se hra vyrovnala,
brankových příležitostí na obou stranách moc
nebylo. Byl to zápas o prvním gólu, přesto se
oba brankáři nenudili. Asi největší příležitost ke
vstřelení branky byl trestňák Zdeňka Volfa
v 74. minutě. Domácí ochránce svatyně však
výborně zasáhl. Nerad zmiňuji výkon hlavního
rozhodčího, tentokrát to hosté neměli vůbec
lehké.
22. 10. 2011 Holetín–Miřetice 1:5
Za velmi pěkného podzimního počasí a dobré
fotbalové kulisy se odehrálo první mistrovské
derby mezi oběma mužstvy. Bylo to vcelku
vyrovnané utkání, přestože výsledek tomu
nenapovídá. Do vedení šli hosté ve 13. minutě,
domácí vyrovnali ve 32. minutě Michalem
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Ondráčkem. To, co se povedlo soupeři ve
40. minutě, z trestňáku na 1:2 se mnohdy
nevidí ani v lize. Po nástupu do 2. poločasu
jsme hosty dostali pod tlak, řada brankových
příležitostí
vyrovnání
nepřinesla.
Naopak
střelecká
pohotovost
soupeře
v
67.
a
v 69. minutě rozhodla o vysoké porážce. Velmi
pěkná návštěva 230 diváků. Za zmínku stojí
připomenout
výkon
rozhodčích
z
OFS
Pardubice, hlavního pana Béma jeho asistentů
za výborný výkon v tomto utkání.
29. 10. 2011 Holetín–Vítanov 0:0
Tradiční derby obou soupeřů mělo kvalitní
úroveň,
domácí
v
úvodních
minutách
neproměnili dvě gólovky. Řadu slibných šancí
zmařil výborný brankář hostí. I druhý poločas
byli domácí aktivnější, v koncovce se však
neprosadili. Soupeř měl jedinou gólovku
v 75. minutě. Možnost strhnout vítězství pro
naše barvy měl v 81. minutě Ondřej Zárybnický.
Opět výborná návštěva 240 diváků.
5. 11. 2011 Rozhovice–Holetín 2:1
Na závěr podzimní sezóny jsme pro naše
fanoušky opět připravili autobusový zájezd na
hřiště
ještě
letos
účastníka
I.B
třídy.
V samotném utkání jsme šli do vedení
v 10. minutě brankou Martina Cerala. Potom
domácí měli několik slibných šancí, bohužel se
ujala ta, na kterou jsme soupeři doslova
namazali. Po přestávce, v 58. minutě domácí
zahodili pokutový kop (vedle branky), ale vzápětí
v 60. minutě střílí vítězný gól. Zbývající minuty
zápasu měli domácí mírnou převahu, skóre se
však nezměnilo.
Tabulka po podzimní části
+
0
−
1.
Krouna A
6
6
1
2.
Rozhovice
6
4
3
3.
Chroustovice
6
3
4
4.
Miřetice A
5
4
4
5.
Hrochův Týnec 6
1
6
6.
Holetín
5
4
4
7.
Vítanov A
4
6
3
8.
Horní Bradlo
5
3
5
9.
Nasavrky A
4
5
4
10.
Proseč
4
4
5
11.
Rváčov
4
4
5
12.
Stolany B
4
4
5
13.
Tuněchody A
5
1
7
14.
Chrast
2
1 10

skóre
25:17
24:18
25:25
26:21
21:20
23:24
20:12
20:23
20:24
27:23
16:18
13:15
17:20
18:35

b.
24
22
21
19
19
19
18
18
17
16
16
16
16
7

Okresní přebor dorostu
27. 8. 2011 Chroustovice–Holetín 5:8
Branky: Martin Zdražil 5, Martin Doležal 3
3. 9. 2011 Holetín–Svídnice 4:3
Branky: Martin Zdražil 2, Martin Doležal,
Vojtěch Vondráček
10. 9. 2011 Bojanov–Holetín 0:10
Branky: Martin Zdražil 3, Martin Kučera 2,
Tomáš Kadidlo 2, Martin Doležal, Bohuslav

Havel, David Šmok
17. 9. 2011 Holetín–Dřenice 4:3
Branky: Martin Zdražil 3, Vojtěch Vondráček
24. 9. 2011 Tuněchody–Holetín 5:2
Branky: Martin Doležal 2
1. 10. 2011 Holetín–Vítanov 3:1
Branky: Tomáš Kadidlo, Martin Zdražil, Martin
Doležal
9. 10. 2011 Rosice–Holetín 2:2
Branky: Martin Doležal, Martin Zdražil
15. 10. 2011 Holetín–Ronov n. D. 3:1
Branky: Martin Doležal 2, Martin Kučera
23. 10. 2011 Holetín–Skuteč 0:1
Tabulka po podzimní části
+
0
1.
Junior Skuteč 6
3
2.
Tuněchody
6
1
3.
Holetín
6
1
4.
Svídnice
5
1
5.
Dřenice
4
2
6.
Rosice
3
2
7.
Vítanov
3
1
8.
Ronov
3
0
9.
Bojanov
2
1
10.
Chroustovice
1
0

−
0
2
2
3
3
4
5
6
6
8

skóre
21: 10
30: 12
36: 21
19: 13
34: 21
25: 22
15: 23
18: 21
11: 30
14: 50

b.
21
19
19
16
14
11
10
9
7
3

Okresní přebor mladších žáků
28. 8. 2011 Holetín–Dřenice 1:4
Branka: Petr Vacek
11. 9. 2011 Holetín–Kameničky 4:1
Branky: Petr Vacek 2, Adam Krátký, Dominik
Rompotl
18. 9. 2011 Horní Bradlo–Holetín 4:4
Branky: Martin Pátek, Jiří Hamák, Petr Vacek,
Dominik Rompotl
25. 9. 2011 Holetín–Vítanov 8:1
Branky: Martin Pátek 2, Jiří Hamák 2, Petr
Vacek 2, Jakub Blatoň 2
2. 10. 2011 Holetín–Svídnice 3:3
Branky: Dominik Rompotl, Martin Pátek, Bláha
8. 10. 2011 Ronov n. D.–Holetín 1:6
Branky: Martin Pátek 3, Jakub Blatoň 2,
Netolický
16. 10. 2011 Holetín–Chroustovice 3:4
Branky: Martin Pátek, Adam Krátký, Petr Vacek
22. 10. 2011 Slatiňany B–Holetín 0:9
Branky: Jakub Blatoň 4, Martin Pátek 2,
Dominik Rompotl, Petr Vacek
Tabulka po podzimní části
+
0
1.
Kameničky
7
0
2.
Horní Bradlo
6
1
3.
Chroustovice
6
0
4.
Holetín
4
2
5.
Vítanov
3
1
6.
Dřenice
2
1
7.
Svídnice
2
1
8.
Slatiňany B
2
0
9.
Ronov
1
0
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−
1
1
2
2
4
5
5
6
7

skóre
47: 7
30: 19
43: 21
38: 18
25: 29
16: 24
21: 39
18: 38
11: 54

b.
21
19
18
14
10
7
7
6
3

Povídání s další osobností holetínského fotbalu –
Lukášem Wasserbauerem
Ačkoliv Lukáš není úplně Holečák, všichni
fanoušci našeho fotbalu ho znají. Možná nám
ale o sobě prozradí i něco nového
Bydliště mám v Hlinsku, ale dost času
trávím s rodinou v Tisovci, kde máme postavený
dům. Je mi 23 let. Vystudoval jsem Střední
zdravotnickou školu ve Žďáru nad Sázavou a teď
momentálně
dokončuji
bakalářské
studium
v oboru fyzioterapie na vysoké škole v Ústí nad
Labem. Během pár měsíců bych měl mít hotovo.
Jestli budu pokračovat v magisterském studiu, se
ještě uvidí. Nedávno jsem začal pracovat
v nemocnici v Novém Městě na Moravě, kde sbírám
zkušenosti, pro svou další profesní dráhu. Rád
bych se jednou ve svém oboru – fyzioterapii –
specializoval na děti nebo sportovce, ale kdo ví...
Sport asi hraje v tvém životě hodně důležitou
roli, že?
Tak určitě. Fotbal hraji od čtyř roků. Už tenkrát
mě k němu přivedl můj otec, také velký sportovec.
Brzy jsem začal hrát i hokej. Asi tak do deváté třídy
jsem stíhal oboje, pak jsem se musel rozhodnout,
čemu dám přednost. Vyhrál hokej, který mě vždy
bavil víc. Do svých devatenácti let jsem hrál za
Žďár nad Sázavou dorosteneckou a juniorskou ligu
jako útočník. Pak jsem se ale zase k fotbalu vrátil,
hrál jsem v Miřeticích. V té době ale už se zakládal
fotbalový klub v Holetíně, kde od začátku působí
můj otec. Brzy jsem proto přešel do Sokola Holetín.
Chtěli jsme si zahrát s tátou spolu aspoň jednu
sezónu. Teď už spolu hrajeme pátou. Po pár letech
se k nám přidal i brácha Jakub. Naším největším
úspěchem je společný „HATRICK“ Každému z nás
se podařilo vstřelit 1 gól v jednom zápase.
Ani s hokejem jsem se úplně nerozloučil. Hrál jsem
v Hlinsku a teď jsem se rozhodl zkusit štěstí ve
Skutči.
Od letoška máš novou roli – jsi trenérem mladší
přípravky,
tedy
nejmenších
holetínských
fotbalistů. Co tě k tomu přivedlo?
Já už jsem si práci trenéra trochu zkusil, když tady
začínali
starší
žáci
a
já
je
trénoval
spolu s Jakubem Halamkou. Pak jsem ale
nastoupil do školy do Ústí a už jsem to nestíhal.
A právě Kuba, který se pohybuje mezi dětmi
přišel s tím, že by se mohlo dát dohromady dost
kluků na to, aby se Sokol rozšířil o mladší
přípravku. Řekl jsem, že pokud je dáme
dohromady, budu je trénovat. Mám trenérské
zkoušky skupiny C. Objeli jsme tedy okolní vesnice
a školy a zlákali pár malých fotbalistů. Celkem
nám na tréninky letos chodilo 14 chlapců. Někteří
to vzdali, někteří noví přišli. Momentálně má náš
„kádr“ 9 dětí. Tady musím říct, že fotbal mladší
přípravky by se neobešel bez podpory rodičů. Ti své
malé fotbalisty vozí za tréninky, jsou tam s nimi,
jezdí s nimi na zápasy a vypomáhají různým

způsobem. Protože jsem nyní přes týden pryč,
většinou vedli i středeční tréninky. Chtěl bych
proto poděkovat za spolupráci především pánům
Holasovi a Hašlerovi, ale i ostatním z řad rodičů.

Jak takový fotbal mladší přípravky vypadá?
Nikde jsem neviděla žádné tabulky s výsledky.
V této kategorii hrají většinou prvňáčci a druháci
(pro tuto sezónu děti narozené v roce 2003, 2004,
případně mladší). Hraje se turnajovým způsobem.
Vždycky o víkendu se sejdou na jednom místě tři
týmy a hraje každý s každým, tedy každé mužstvo
dva zápasy. V poli jsou na jedné straně 4 hráči
plus brankář a střídá se hokejově. Zápas trvá
dvakrát patnáct minut a hřiště je velké asi jako
šestina normálního. V naší skupině jsme se
potkávali s týmy z Vítanova, Krouny, Luže,
Chrudimi C, … Cílem je naučit děti pravidla
fotbalu, házet auty, kopat do míče, trochu
fotbalově přemýšlet apod. Výsledky nejsou důležité,
proto se taky nikde neuvádí tabulky. I když
samozřejmě tyhle dětičky své výhry a prohry hodně
prožívají. Mají obrovskou radost ze vstřelených
gólů a špatný výsledek často obrečí. Jsem rád, že
všichni, kteří v mužstvu hrají (snad kromě úplných
nováčků), si už nějaký ten gól dali. Takovou
zvláštností je, že hráči nemají v mužstvu svou
pevnou roli. Není tady ještě dané, kdo bude
útočník, kdo obránce a kdo brankář. Snažím se
děti na jednotlivých pozicích střídat, aby se časem
ukázalo, který post jim bude vyhovovat a na co se
hodí.
Víkendové zápasy se hrají vždy společně se
starší přípravkou, která je pořadatelem turnaje.
Protože my starší přípravku nemáme, nikdy jsme
nehráli doma. To si myslím, že je škoda, protože
Holetín má skvělé fanoušky, kteří chodí na muže,
dorost i žáky a věřím, že zápasy těchto nejmenších
fotbalistů
by
pro
ně
byly
vyhledávaným
zpestřením. Je to často i veliká legrace a hlavně by
je určitě přišli podpořit dědečkové, babičky, …
Chceš v této práci pokračovat?
Určitě. Mě práce s dětmi strašně baví. Tyhle malé
jsou ještě takové poslušné. Budu rád, když na jaře
přijdou i noví zájemci o fotbal.
Díky za rozhovor a přeji zdárné dokončení
studia!
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Ciganska pečienka

Kúpime
krkovičku,
narežeme
na
plátky
a naklepeme. Pripravíme si zmes na dvadsať kusov
mäsa, potrebujeme 20 strúčikov cesnaku, ktorý
prelisujeme, pridáme 3 polievkové lyžice plnotučnej
horčice, pol litra mlieka, piper (čierne mleté korenie), soľ, vegetu a všetko podľa chuti rozmixujeme.
Touto zmesou potierame plátky mäsa z oboch strán
a ukladáme do misy, priklopíme pokrievkou
a dáme asi na tri dni do chladničky. Po troch

dňoch mäso začneme pražiť, najlepšie na bravčovej
masti, ale môže byť aj olej. Pražíme tak, aby mäso
bolo v masti ponorené a pražíme pomaly, aby sa
nám mäso nevysušilo. Podávame najlepšie so žemľou, alebo zemiakmi. Žemľu rozkrojíme na polovicu,
jednu
polovicu
namočíme
do
výpeku
z praženého mäsa a druhú potrieme plnotučnou
horčicou, alebo kečupom. Medzi žemľu a mäso
dáme nakrájanú cibuľu, alebo niečo ostrejšie, ako
baranie rohy. DOBRU CHUŤ vám prajú kamaráti
zo Suchohradu!

Klidné vánoční svátky, pohodu,
spokojenost a v roce 2012 hlavně
pevné zdraví všem přejí
zastupitelé obce Holetín a
zaměstnanci Obecního úřadu.
Krásné Vánoce a v roce 2012
hodně úspěchů, zdraví a štěstí
přeje Sbor dobrovolných hasičů
Holetín.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám
krásné a romantické Vánoce a v
roce 2012 spokojený život prožitý
ve zdraví a štěstí.
Myslivecké sdružení Holetín

Sbor dobrovolných hasičů Holetín
zve na

Hasičský bál

v pátek 17. února ve 20 hodin Na Sále
Hrají Strýci

Přejeme Vám šťastné Vánoce.
Dětem hodně dárků, dospělým
hodně odpočinku a v novém roce
zdraví, lásku a mnoho hezkých
sportovních zážitků.
SOKOL Holetín, oddíl kopané

Oddíl kopané SOKOla Holetín
zve na

Fotbalový ples

v sobotu 3. prosince ve 20 hodin Na Sále
Hraje MAT4

Jinovatka
Jiří Zeman

Jen hřejivým
slovíčkem
zavaď
o tu krásu
a ona se celá
sesype
Už se nebudou
bílé jehličky třpytit
protože dechem odvanuta
bude všechna krása závojů
lesních nevěst
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