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Léto je definitivně za námi
Pro někoho je to období odpočinku, lenošení a cestování. Pro jiného to naopak může
znamenat sezónu největšího pracovního nasazení. Doufám, že jste si užili od všeho
trochu, že jste si odpočinuli, vykoupali se a případně opálili, že jste poznali nové země
nebo vámi dosud neobjevené kouty naší vlasti, ale že jste celé léto jen nezaháleli a
vytvořili také nějaké hodnoty.

Za sebe mohu říct, že jsem celé léto opravdu hodně pracovala. Skoro by se dalo říct, že
jsem byla pilná jako včelka. To mě přivedlo na myšlenku, že toho vlastně o  těchto
živočiších vím dost málo a určitě nejsem sama. V  obci máme několik odborníků na
včelařství, proto jsem některé z  nich požádala, aby si se mnou o  své zálibě povídali
a s vámi se o tyto informace ráda podělím. V tomto Zpravodaji se tedy budeme věnovat
včelám, včelaření, medu a dalším věcem, které k tomu patří.

Ale nebojte se. Nebude to zdaleka všechno. Ani letos jsme nechyběli při zahajování
školního roku v  naší škole. Starosta nám poví o  získaných či nezískaných dotacích a
o  budování v  areálu koupaliště. Ohlédneme se za akcemi, které se u  nás konaly a za
odehranými fotbalovými zápasy. Holetínské trnky nám poslaly zdokumentované své
zážitky z cest.

Na podzim už budeme mít víc času zajít na nějakou pěknou akci do Kulturního centra.
Lada Horáková jich má přichystanou celou řadu. Tak jednou zkuste vyrazit i vy, kteří
obvykle sedíte doma! Určitě se tam potkáme a já se na to těším.

Helena Kučerová

Dvě otázky pro starostu
Rok 2013 se řítí do své závěrečné čtvrtiny, takže předpokládám, že už víme, jak
jsme letos obstáli se žádostmi o různé dotace. Můžeme rekapitulovat?

Ze tří podaných žádostí o  dotace z  rozpočtových prostředků Pardubického kraje jsme
v tomto roce uspěli pouze v jednom případě. V rámci Programu obnovy venkova (POV)
byla obci schválena dotace ve výši 100 000  Kč na akci „Oprava místní komunikace“.
Jednalo se o komunikaci k novostavbám rodinných domů na Dolním Holetíně (u odbo
čky na Dolní Babákov). Zmíněná akce byla zrealizována v letních měsících a výše uve
dených 100 tisíc dorazilo na účet obce již začátkem září.

Ve druhém případě žádala obec o  poskytnutí grantu z  programu Podpora pořízení
územních plánů v  roce 2013. Zde jsme bohužel neuspěli, neboť na pořízení nového
územního plánu nám Pardubický kraj poskytl finanční prostředky již v minulém roce, a
to ve výši 100 tis.  Kč, což byla pro rok 2012 nejvyšší možná poskytovaná částka.
V tomto roce měly jednoznačně přednost obce, které rovněž zpracovávají nový územní
plán a finanční prostředky z tohoto programu doposud nečerpaly. Tuto informaci jsem
měl již před podáním žádosti, ale i když byla šance na úspěch mizivá – proč to nezku
sit?

S  žádostí o  dotaci na požární techniku a věcné prostředky pro naše hasiče (žádali
jsme o příspěvek na pořízení zásahových přileb v částce 35 000 Kč) jsme bohužel opět
neuspěli. I zde jsou stále upřednostňovány jednotky sboru dobrovolných hasičů katego
rie JPO II a JPO III před jednotkami kategorie JPO V, do které patří i SDH Holetín. Na
poskytnutí dotace není právní nárok a kraj není povinen zdůvodňovat přidělení či ne
přidělení dotace. Nezbývá tedy, než zkoušet to dál.

Za největší úspěch v tomto roce však pokládám uzavření Smlouvy č. 753/2013 o po
skytnutí finančních prostředků z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2013 na akci „Výstavba chodníků podél komunikace II/355 v  obci Holetín“ –
ISPROFOND 5537510057. Na výstavbu chodníků v úseku od křižovatky směr Raná po
odbočku k vlakovému nádraží byla obci přiznána dotace ve výši 1,6 mil Kč, což před
stavuje 70 % uznatelných nákladů.

Pokračování na straně 2
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Celkové náklady stavby však činí 3,2 mil.  Kč,
protože vybudování nového chodníku by nebylo
možné bez předchozí nezbytné opravy dešťové
kanalizace v  tomto úseku. Na profinancování při
znané dotace pracujeme právě v těchto dnech.

Mámli tedy rekapitulovat, tak myslím, že byl
Holetín v  tomto roce ohledně dotací úspěšný. Ve
likou radost mám především z  dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a spoluobčanům
bych ještě rád sdělil, že již připravujeme podklady
pro podání žádosti o dotaci ze SFDI na rok 2014, a
to na další plánovanou (realizace v  roce 2014) vý
stavbu chodníku v  úseku od Kulturněspole
čenského centra po hospodu NA SÁLE.

Už i  vrabci na střeše si cvrlikají o  nové
stavbě v areálu koupaliště. Na co se tedy máme
těšit?

Už v minulém vydání Holetínského zpravodaje jsem
naše spoluobčany informoval o  záměru vybudovat
ve Spotrovním areálu Holetín nový zastřešený par
ket. Stavba nového zastřešeného pódia, parketu a
sezení pro cca 150 osob již byla zahájena a dokon
čena bude před začátkem letní sezóny příštího
roku. V  červnu 2014 se tedy můžeme těšit na
slavnostní „zahájení provozu“ provázené bohatým
kulturním programem a zábavou. A  jak bude vše
probíhat? Nechte se překvapit.

Jan Břeň, starosta

Víte které datum nahání většině dětí husí kůži? No
přece 1. září. Končí jim sladký život nicnedělání,
dlouhého vyspávání a beztrestného ponocování.
A  s  učiteli je to podobné. Jeden můj známý učitel
o  konci prázdnin říká: „Jeřabiny červenají, učitelé
zelenají.“

Letos připadl začátek nového školního roku na
2.9. a já se jako obvykle vydala s  fotoaparátem do
naší školičky. Tam se ale moje domněnky z prvního
odstavce vůbec nepotvrdily! Samozřejmě prvňáčci
byli plni očekávání, ale nechuť ke škole nebyla znát
ani na starších dětech. Bylo vidět, že se těšili na
kamarády a nadšeně si sdělovali svoje dojmy.
Pravda, někteří byli trošku neposední, roztěkaní a
vyšlo najevo, že sem tam i  nějaké to písmenko
zapomněli. Rozhodně si z  toho ale nedělali těžkou
hlavu. A  učitelský sbor? Tak ten rozhodně zelený
nebyl! Působil mladě, svěže, nadšeně. Měla jsem
pocit, že se svých žáčků nemohli dočkat.

A co ti nejdůležitější – prvňáčci? Některé z nich
jsem potkala už při příchodu do školy. Byly to dvě
holčičky, které šly  s  rodiči a já si říkala: „Ty jsme
nedávno měli na vítání občánků, ty určitě zahnou
do školky.“ Nemohla jsem ale uvěřit vlastním očím,
když jsem uviděla jejich aktovky a jak odhodlaně
míří k budově školy. No jo, letí to.

Takže prvňáčků máme letos pět. Čtyři holčičky a
jeden gentleman. A  všichni moc šikovní. Když se
měli podepsat na tabuli křestními jmény, nikdo
z nich ani chvilku nezaváhal. Strčili do kapsy i své
starší spolužáky. Se zájmem si prohlíželi dárečky,
které dostali od obce Holetín, porovnávali si
aktovky a holky samozřejmě brebentily. A  všichni
mi ochotně zapózovali, abych vám je mohla
představit na fotkách. Myslím, že z  nich rodiče
budou mít radost.

(kuč)

Jeřabiny červenají, učitelé zelenají?

Nikolka Chvojková Vaneska Čechalová Markétka Dejdarová
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Kristýnka Dejdarová Honzík Trunec paní učitelky

Škola nabízí obědy
Zprávy ze školy budeme tentokrát věnovat
pouze jednomu tématu. Jak jsme již naznačili
v  červnovém čísle Holetínského zpravodaje,
učinili jsme potřebné formální kroky k  tomu,
abychom mohli zájemcům nabízet obědy
uvařené ve školní kuchyni. Pokud vás tato
možnost zaujala, přečtěte si, jak bude tato
služba organizována.

V  první řadě možná případné strávníky
bude zajímat cena. Podrobnou kalkulací byla
cena jednoho oběda stanovena na 66  Kč. Je
možné, že někde jsou obědy levnější, nicméně
naše obědy jsou připravovány ze základních
surovin (nikoliv z polotovarů) a jsou sledovány
z  hlediska tzv. „spotřebního koše“ – musí mít
optimální vyvážení výživových složek.

Uvařené obědy se budou vydávat dvěma
způsoby: výdej do jídlonosiče nebo konzumace
ve školní jídelně. Vydávání stravy do
jídlonosiče bude probíhat od 11:00 do 11:30
v  jídelně školy. Druhá možnost, konzumace
jídla přímo ve školní jídelně, je stanovena na
dobu od 12:15 do 12:45 tak, aby se strávníci
vystřídali se školními dětmi.

Strávník si jídlo bude vždy objednávat na
následující týden (příslušný jídelníček bude
zveřejněn ve škole) do čtvrtka, aby mohly být
zajištěny potřebné suroviny.

Platba za stravování bude probíhat formou
měsíčních záloh, tzn. například při
celoměsíčním stravování je záloha stanovena
výpočtem 20krát 66 Kč na 1 320 Kč. V případě
odběru obědů jen některé dny v  týdnu bude
záloha v  poměrné výši. Vyrovnávání záloh
bude probíhat každý měsíc.

Obědy ze školní jídelny si budete moci
odebírat od 1. října. S  případnými dotazy se
obraťte na vedoucí školní jídelny paní Tichou
(tel. 736 455 236) nebo na ředitele školy (tel.
739 455 235).

Martin Bureš

I letos se skřítkem Mecháčkem
Se zráním jeřabin a odletem čápů z holetínského komí
na všichni poznali, že horké léto je u konce a na dítka
školou i školkou povinná čekají v  budově školy nejen
lavice a hračky, ale hlavně kamarádi, na které se už
všichni těšili. Ani pro tento školní rok nás ve školce ne
opustil náš průvodce světem skřítek Mecháček, podle
něhož je pojmenován školní vzdělávací program naší
mateřské školy. Skřítek nám slíbil, že i nadále nám bu
de nápomocen v poznávání všeho nového, ať už prak
tických dovedností týkajících se nejen sebeobsluhy, ale
i slušného chování a mnoha dalšího. Mecháček se tak
stane kamarádem 25 dětí navštěvujících místní školku
ve školním roce 2013/2014, z nichž se 8 připravuje na
vstup do 1. třídy. A co na nás všechny čeká? Samozřej
mě spousta nových zážitků a poznatků o přírodě a svě
tě kolem nás, ale i sportovní aktivity včetně „škol
kových olympijských her“, výlety, divadýlka, výstavy, …
Také knížky budou naším každodenním přítelem, díky
kterému se rozšíří nejen slovní zásoba a vyjadřovací
schopnosti malých posluchačů a „čtenářů“, ale zave
dou nás i do světa nekonečných dálek fantazie a před
stavivosti. Bude to určitě stát za to.

Jitka Jetmarová a Martina Tichá
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Sousedské pobesedování s překvapením
V  pondělí 17. června 2013 se konalo v  Kulturním
centru poslední předprázdninové Sousedské pobe
sedování, které bylo svým charakterem tak trochu
mimořádné. Jak už je zvykem, bývá v tomto období
a také před Vánoci sezení spojeno  s  určitým  pře
kvapením. Překvapením letošního červnového bese
dování bylo vystoupení dětí ze základní školy Ho
letín, které vystoupily se svým zdramatizovaným
pásmem pohádkových písniček. Byla to pro děti tak
trochu „generální zkouška“ před vystoupením na
Multikulturním odpoledni 23. 6. 2013. Vystoupení
bylo oceněno velkým potleskem a kytičkou pro paní
učitelku, která vystoupení s dětmi nacvičila. Kdo si
nenechal Sousedské besedování ujít, byl poté vta
žen do jeho dění vlastním vyprávěním – odpovědí
na vylosovanou otázku typu „Můj první zážitek
z  dětství“, „Můj nejlepší učitel“ apod. Mnohdy hu
morné odpovědi byly oceněny sazeničkou květiny,
kterou si všichni přítomní odnesli jako památku na
toto odpoledne a jako krásné zahájení letních dní.
Akce byla také zpestřena o  výstavu pohádkových
kostýmů, připravených pro nadcházející Pohádkový
les. Za neocenitelnou pomoc při organizaci mimo
řádných Sousedských pobesedování patří velký dík
paní Vlastimile Bulisové a Jiřině Bělouškové!

Multikulturní odpoledne v  Kulturním centru
Holetín
Začátek léta jsme v Kulturním centru Holetín přiví
tali v neděli 23. 6. 2013 třemi představeními. Děti
ze základní školy Holetín nacvičily pod vedením
paní učitelky Pavlíny Kreheľové pásmo zdrama
tizovaných pohádkových písniček z pohádek „Prin
cezna ze mlejna“, „Lotrando a Zubejda“, „Popelka“ a
mnohé další. Následovala úspěšná veršovaná ko
medie studentského divadelního spolku GT Hlinsko
Kaverajs  s  názvem „Neřesti“ v  režii Lady
Leszkowové. Hráli: Lucie Pišťáčková, Kristýna Ho
ráková, Petr Sedlák, Tomáš Pšorn, Tereza Ondráč
ková, Nikola Ročňáková, Aneta Mrázková, Dominik
Kolbaba, Vojtěch Odvárka, Lada Leszkowová, Soňa
Pospíšilová a Martina Kesnerová. Závěrečným
bodem programu bylo taneční představení ve stylu

Street dance,  s  nímž se představily děti z  taneční
skupiny Street Angels. Choreografie i  nácvik vy
stoupení byly v režii sl. Karolíny Blehové, v tu dobu
studentky 3. ročníku gymnázia Hlinsko.

Všechna vystoupení sklidila u  diváků velký a
plným právem oprávněný ohlas. Účast byla hojná.
Děkujeme všem aktérům za skvělé výkony!

Kulturní centrum Holetín nabízí pravidelné
zájmové činnosti: 
STOLNÍ TENIS – sport pro chlapce i dívky všech vě
kových kategorií pro zlepšení pozornosti, soustředě
ní i  fyzické zdatnosti, a to nenásilnou formou. Pro
letošní rok je tento kroužek úplně zdarma! Stolní
tenis vede pan Emil Havel, který má dlouholeté
zkušenosti s tímto sportem, trénink probíhá od září
vždy ve čtvrtek od 17 do 18–19 hod. Děti si mohou
přijít zatrénovat také každou středu od 14:30 do
16  hod. pod dozorem Lady Horákové. Vstup do
tohoto kroužku není časově omezen – tedy je možné
přijít i kdykoliv během roku, což je výhodné zejmé
na pro děti navštěvující jiné – sezónní kroužky
(např. fotbal). Pálku i míčky je možno na místě za
půjčit. Děti si přinesou vhodnou obuv na přezutí
(tenisky se světlou podrážkou, příp. cvičky) a spor
tovní oblečení.

Léto v Kulturněspolečenském centru
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STOLNÍ TENIS PRO DOSPĚLÉ – po dohodě na
tel. 725  444  588, nejlépe ve středu 16–21 hod.
nebo čtvrtek 19–21 hod., cena za zapůjčení prostor
se 2  pingpongovými stoly v  tuto dobu 50 Kč (bez
časového omezení), mimo tuto dobu 70 Kč.

ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 3. TŘÍDY (zhruba do
7. tř.) – rodiče mají jedinečnou možnost rozšířit a
prohloubit znalosti a komunikační dovednosti dětí
v anglickém jazyce. Kroužek pod vedením profesio
nální lektorky Mgr.  Dagmar Netolické (jazyková
škola LEGADA) bude probíhat každý pátek od
14 do 15 hod. v klubovně Kulturního centra. Zaha
jujeme 4. 10. při dostatečném počtu zájemců. Cena
kurzu za pololetí je 300 Kč. Využijte tuto příležitost!

ZUMBA v  Kulturním centru Holetín zahajuje
v  pondělí 30. 9. v  18 hod. Cena je 180 Kč za
3 jednohodinové kurzy, a to 30. 9., 7. 10. a 14. 10.
Individuálně je možno dopředu dohodnout pouze
některý z  těchto termínů. Dále bude aktuálně do
hodnut vždy další kurz dopředu. V případě nepříto
mnosti může být zaplacený kurz obsazen jinou oso
bou. Informace na tel. 725 444 588. Při nenaplnění
minimálního počtu účastníků (8 osob) se kurzy ru
ší.

Bez přihlášení je možno navštěvovat KERAMIKU
pro děti i  dospělé pod vedením paní Mileny Jelín
kové. Přijďte si odpočinout při práci  s  keramickou
hlínou a vyrobit krásný dárek pro sebe nebo vaše
blízké! Cena je 30 Kč/hod. Keramika probíhá každý
čtvrtek od 16 do 18 hod.

Bez přihlášení je také možno navštěvovat kurzy
JÓGY pod vedením paní Věry Pochobradské, a to
vždy ve středu od 18 hod. (přibližně 1 hod.). Cena
je 30 Kč, s sebou vezměte karimatku a šátek.

Kulturní centrum Holetín funguje již tři roky
3. výročí otevření Kulturněspolečenského centra
Holetín  – Slavnostní odpoledne  s  harmonikou, při
němž měla veřejnost možnost seznámit se s institu
cemi sociálního systému hlineckého regionu:
FOKUS Vysočina a MOTÝL Hlinsko, oslava je dále
spojena  s  výstavou obrazů a výtvarných prací kli
entů a dobrovolnice výše uvedených institucí.
V  rámci 3. výročí byly pořízeny nápisy na budově
Kulturního centra a bylo slavnostně zahájeno vyu
žívání nového zastřešeného sezení pro cca 50 osob
na dvoře Kulturního centra, o jehož realizaci se vý
znamnou měrou zasloužilo o.s. Holetínské trnky.

Výstava výtvarných prací klientů a dobrovolnice
FOKUSU Vysočina a MOTÝLU Hlinsko je přístupná
pro veřejnost od 30. 9. do 4. 10. vždy od 8 do
15 hod. Vstupné je dobrovolné.

Na co se můžete těšit v  Kulturním centru Ho
letín do konce roku 2013
Burza oblečení, hraček, sportovního aj. vybavení na
sezónu podzim – zima 2013:     19.–21. 10. 2013
v 8–15 hod. Sběr zboží do burzy bude probíhat ve
dnech 14.–16.10.2013 od 8 do 16 hod. Na burzu
přijímáme čisté a nepoškozené oblečení dětské,
dámské i pánské, dále sportovní vybavení (lyže,
brusle, snowbordy, sáňky, boby aj.), nepoškozené

hračky a další předměty domácí potřeby, včetně
knih. Vše je třeba označit unikátním kódem, pořa
dovým číslem a zvolenou cenou zboží, přiložen musí
být úplný a správný soupis zboží. Unikátní kód si
vyžádejte u p. Horákové. Veškeré informace k burze
budou zveřejněny na webových stránkách Kulturní
ho centra www.holetin.org.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhnou ve volební místnosti v Kulturním centru
Holetín ve dnech 25.–26. 10. 2013.

Zájezd do Horáckého divadla Jihlava:  Pátek
8. 11. 2013, komedie Deník Ničemy – „Mladý bezvý
znamný chudý šlechtic Glumov se rozhodne změnit
svůj život a vydá se na cestu za kariérou. Je chytrý,
svobodný, vzdělaný, lstivý a pokrytecký. Odhodí zá
brany, vzdá se lásky, citu i vlastní tváře. Aby dosá
hl vytoužené kariéry, vsadí na nevzdělanost, ne
schopnost a ctižádostivost mocných, které na své
cestě využívá. Není to jen tak, vzdát se sám sebe,
svých názorů a rozumu, snad proto si píše deník –
deník ničemy, který se ale jednoho dne dostane do
nepovolaných rukou. Znamená to Glumovovův ko
nec?“ Nakolik je tento groteskní pohled na ruskou
společnost druhé poloviny devatenáctého století na
hony vzdálený naší současné realitě či naopak, se
můžete přesvědčit osobně. Režie Ivan Rajmont;

Autobus pro přihlášené účastníky bude za
stavovat na všech zastávkách v  Holetíně, s první
zastávkou Dolní Holetín u p. Kavkové v 17:15 hod.,
dále směr Horní Holetín. V Hlinsku bude jedna za
stávka u pošty. Autobus zastavuje přímo u vchodu
do divadla, kde se po skončení opět nastupuje. Za
čátek představení je v  19 hodin. Předpokládaná
max. cena vstupenky vč. dopravy je 230 Kč. Při
hlášky na zájezd do divadla bude paní Horáková
přijímat ihned po uveřejnění ve Zpravodaji až do
naplnění kapacity autobusu (45osob). Přednost ma
jí dříve přihlášení.

Vánoční jarmark: 23. 11. 2013   9–16hod. Tra
diční akce, při níž budete mít možnost předvánočně
se naladit a možná také obdarovat sebe či své blíz
ké malým dárkem.

Kurz pletení z kukuřičného šustí: 3. 11. 2013 ve
14 hod. Délka kurzu přibližně 3 hodiny. Kurz pod
vedením Miroslavy Vagenknechtové bude zaměřen
na výrobu ošatek a jiných nádob z  kukuřičného
šustí. Materiál a drobné občerstvení je v ceně kurzu
– 250 Kč/os. Přihlášky adresujte na p. Horákovou
ihned od zveřejnění.  Kurz se uskuteční při počtu
min. 5 přihlášených osob.

Vánoční koncert:  15. 12. 2013   15hod. Bližší
informace budou zveřejněny v příštím zpravodaji či
prostřednictvím obecních vývěsek a rozhlasu. Změ
na termínu je vyhrazena.

Zájezd do divadel pražských: jaro 2014. Před
stavení bude zvoleno dle aktuální nabídky praž
ských divadel: Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo
U  Hasičů, Divadlo Bez zábradlí, Městská divadla
pražská (ABC, Rokoko, Hybernia). Bližší informace
budou uveřejněny v  některém z  následujících
zpravodajů.

Lada Horáková
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Ing. Vladimír Saifr – povídání zdaleka
nejen o včelách
Panu Vladimíru Saifrovi letos bylo padesát let a
pochází ze Rváčova. Později bydlel v  Hlinsku.
Hodně času trávil u svých prarodičů. Dědeček měl
rodiče a bratra na Horních Babákách, kam spolu
často jezdili. Pan Vladimír má k  této osadě tedy
blízký vztah už od ranného dětství. V  době svých
vysokoškolských studií tam vždycky pobýval celé
léto. Nakonec došlo k tomu, že tuto nemovitost zdě
dil.

Na začátku devadesátých let si chtěli
s  manželkou postavit dům, ale v  Hlinsku nenašli
vhodnou parcelu a na Babáky je to pořád táhlo, tak
se nakonec rozhodli odstěhovat tam. S přestávkami
tam žije s  rodinou od poloviny devadesátých let.
S manželkou mají tři děti. Nejmladší dcera chodí do
čtvrté třídy, navštěvuje hudební školu a hraje tenis.
Starší dceři je třicet, má syna a pracuje v Medovin
ce. Dospělý syn je momentálně pracovně ve Velké
Británii.

Co se týče jeho vzdělání, má pan Saifr vystu
dovanou Střední průmyslovou školu textilní, obor
tkalcovství v  Ústí nad Orlicí a Vysokou školu
strojní a textilní v Liberci, obor Ekonomika a řízení
spotřebního průmyslu. V textilním průmyslu zahá
jil i svou pracovní kariéru – nejdříve v Bytexu a po
privatizaci v  Dekoře. Prošel si od dělnické profese
k pozici ekonoma. Po roce 1989 se hlinecké závody
musely vrátit restituentům. Stejně tomu bylo i
s  částí závodu ve Ždírci nad Doubravou. Jeho
zbývající část odkoupilo bývalé vedení a pan Saifr
mezi nimi. Do roku 1996 byl potom společníkem ve
firmě Dekora Jeníček, kde byla textilní výroba, ale
také leasingová společnost orientovaná na stoma
tologii. Potom si v Hlinsku otevřel realitní kancelář,
kterou později převzala jeho manželka. V  letech
1998 až 2002 působil ve funkci místostarosty
města Hlinska.

Bylo to nejspíš právě znechucení politikou, které
ho vedlo k  tomu, že si definitivně přehlásil trvalý
pobyt na Horní Babákov a také podnikl něko
likaměsíční cestu do Austrálie s cílem poznat něco
nového a naučit se jazyk. Později za ním přicestova
la i manželka a společně navštívili i Nový Zéland.
Toto období hodnotí jako úžasné, protože v Austrá
lii bydlel v různých rodinách a měl možnost poznat
jejich životy. Díky tomu o několik let později Aus
trálii navštívily i jeho dospělé děti. Saifrovi obecně
rádi cestují a po roce 2000 podnikli několik delších
cest na americký nebo asijský kontinent. Tyto zku
šenosti a znalost angličtiny nabily pana Vladimíra
energií k  nové práci. Přihlásil se do výběrového
řízení na krajský úřad a naskytla se mu možnost
vybudovat nově vznikající oddělení Implementace
evropských sociálních fondů. Odtud přešel na Úřad
práce v Pardubicích, kde působil na obdobné pozi
ci. Má tedy zkušenosti jak ze státní správy, tak ze
samosprávy. Současně ještě zpracovával projekty

pro různé firmy a rozvíjel svou usedlost na Babá
kách, kde založil chov ovcí.

Jednou z organizací, pro které pomáhal s projek
tem, bylo včelařské učiliště v Nasavrkách a to nej
spíš bylo jedním z  impulsů, které ho přivedly ke
včelařství. Kromě toho ho ovlivnilo i včelaření pana
Klineckého, který také na Horních Babákách včely
chová. V roce 2006 nebo 2007 se dokonce přihlásil
na výše zmíněné učiliště do Nasavrk, kde dálkově
získal výuční list v oboru včelař. Tento obor ho za
čal zajímat víc a víc. V té době také dostal kontakt
na pana Gregora z  Chrudimi, který je v  současné
době předsedou svazu včelařů v Chrudimi. S  ním
začal spolupracovat na výstavě o včelách a medu,
která je již tradičně na podzim v  Hlinsku pod ná
zvem Medové dny. Jejich spolupráce pak vyústila
v založení společné firmy Medovinka s. r. o. a začali
vyrábět medovinu. Na našem trhu je ale veliká
konkurence a Medovinka s. r. o. je specifická tím,
že nabízí co největší množství druhů tohoto nápoje.
Operují především v kraji Pardubickém, Hradeckém
a na Vysočině. Mimo jiné se jim podařilo dostat se
do České knihy kuriozit a rekordů s  největším
počtem medovin od jednoho výrobce. Lze si to jen
těžko představit, ale těch druhů je asi pětadvacet!
Každoročně získávají za své produkty regionální
ocenění. Naposledy to bylo za Hlineckou medovinu.
Velkou částí jejich činnosti je účast na různých jar
marcích a trzích, v  poslední době už mají i stálé
velkoodběratele. Kromě toho se pan Saifr věnuje
i samotnému chovu včel. Zajímalo mě, jestli vyrábí
medovinu z  vlastního medu, ale dle jeho slov moc
ne. Med z  lokality Horních Babáků je prý tak chu
ťově zajímavý (je v  něm cítit malina, ostružina,
lípa,..), že ho je na výrobu medoviny škoda. K výro
bě medoviny využívají obrovské množství medu po
cházejícího především z  Moravy. Firma má i svou
vlastní prodejnu v Hlinsku na náměstí, ale ta vzhle
dem k  neuspokojivé ekonomické situaci v  regionu
tvoří jen zlomek tržeb.

Jednou z nových aktivit je i takzvaná Včelí stez
ka, která je určená pro děti i dospělé a jejím cílem
je seznámit zájemce s životem včel a jejich produk
ty. Jedná se o panely s  informacemi, ale děti
mohou vidět například i prosklený úl s živými vče
lami. Tuto stezku je možné shlédnout například při
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akcích na Veselém Kopci. Včelí stezka patří mezi
vzdělávací aktivity, ke kterým má pan Saifr také
velmi blízko. Několik let se zabýval přípravou
projektů v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a tuto zkušenost mohl
nyní využít a připravit vlastní vzdělávací program
pro školy o včelách. Jeden velký projekt má
i v hlavě a jeho realizace je i snem pana Vladimíra
do budoucna. Snem, který už ale nabývá reálných
obrysů.

Zajímalo mě, jestli se Saifrovým bydlí na tak ma
linké vesničce dobře. Jestli by to udělali znova, od
stěhovat se z  města. V. Saifr potvrdil, že jsou na
polosamotě rádi. Jen pro děti je to horší, že tu ne

mají kamarády a musí se vozit do Hlinska do školy
a na kroužky. Osada sice patří k Holetínu, ale tím,
že tam není provozuschopná silnice, má k  němu
vlastně dost daleko.

Co se týče koníčků, závodně hraje stolní tenis a
v  létě se věnuje neregistrovanému tenisu. Moc rád
taky něco organizuje. Třeba výlety pro své přátele.

Ing. Saifr je podle mě mužem mnoha profesí a
povídání s  ním by vydalo na několik rozhovorů.
Podle jeho vlastních slov prý už ale moudří a těch
aktivit nebude provozovat tolik. Moc mu to ale
nevěřím. Přeji mu, aby se mu ve všech jeho
činnostech dařilo a děkuji za zajímavý rozhovor.

Helena Kučerová

Holetínské trnky v létě
vlevo:
• Putování údolím Doubravky (22. 6. 2013)

vpravo:
• Výlet do pevnosti Josefov a do Adršpašských skal

(20. 7. 2013)

bez fotodokumentace:
• Trnkohraní v ZŠ Holetín (19. 6. 2013)
• Noční stezka odvahy (10. 8. 2013)

plánujeme:
• Burčákový pochod (12. 10. 2013)
• Vánoční trhy Krakow (14. 12. 2013)

přihlášky na telefonu 721 163 631
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Poděkování Holetínským trnkám
Dvůr Kulturněspolečenského centra zdobí nová per
gola. Kryté sezení pro 50 osob bylo zbudováno na
místě původního hospodářského přístřešku, ze kte
rého se dochovala pouze obvodová kamenná zeď.
Stavbu krytého sezení plánovala obec z  finančních
důvodů až v  následujících letech. Zásluhu na tom,
že pergola stojí a může být využívána již nyní, mají
Holetínské trnky. Právě ony se převážnou měrou po
dílely na jejím zhotovení, a za to si bezesporu zaslou
ží naše VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Jan Břeň, starosta

č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 24. června 2013

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Informace o činnosti mikroregionů Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o. s.
• Informace o realizovaných akcích
• Žádost pana J. P. o odkoupení částí obecních pozemků v kat. území Holetín
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 3/2013 a č. 4/2013
• Rozpočtová opatření
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava místní komunikace“ (k novostavbám RD

v k.ú.Dolní Holetín)
• Záznam o vyběru dodavatele na opravu místní komunikace u bytovek
• Informace o výsledcích rozboru vzorků vody z obecní studny v Horním Babákově

Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 2/2013
• Uzavření smlouvy o dílo č. 2/13 (oprava místní komunikace k novostavbám RD v k.ú. Dolní Holetín) a

smlouvy o dílo č. 3/13 (oprava místní komunikace u bytovek) mezi obcí Holetín a firmou REAL
spol. s r o.

• Smlouvou o výpůjčce č. OS201320003439 mezi obcí Holetín a EKOKOM, a. s., dle předloženého návrhu
• Uzavření smlouvy č. 753/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní

infrastruktury na rok 2013
• Prodej hromadné akcie na majitele, společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., která zahrnuje 25 ks

kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
• Prodej pozemků dle záměru obce Holetín č. 4/2013
• Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Holetín
• Zahájení výstavby zastřešeného parketu ve Sportovním areálu Holetín v roce 2013

Zplnomocňuje
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti s dotací na akci

„Výstavba chodníků podél komunikace II/355 v obci Holetín“ – ISPROFOND 5537510057“
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Mladí hasiči a sezóna 2013
Sezónu 2013 jsme zahájili v  květnu, kde jsme

ještě běželi na starou mašinu, jelikož se opozdila
výroba nové mašiny, která nakonec dorazila až
11. června, a dostala jméno Bruno.

Letos se mladí hasiči nově účastní Chrudimské
ligy v požárním útoku, která bude zakončena 5. říj
na 2013 v Morašicích. V průběžné tabulce jsou že
ny umístěny na 4. místě (z 20) a muži na 24. místě
(ze 47). Aktuální výsledky můžete sledovat na in
ternetových stránkách www.chrudimskaliga.wz.cz.
Závody ligové i neligové, kterých se hasiči účastní,
naleznete na Holetínských stránkách
www.sdh.obecholetin.cz.

Letos jsme pořádali již druhý ročník soutěže
„O putovní pohár starosty obce“. Počasí nám přálo,
sjelo se 11 mužských, 3 ženská a 3 dětská druž
stva. Pohár starosty obce Holetín pro letošní rok
putoval do Mrákotína a se ženami již po druhé do
Malinného. Naši muži se umístili 5. s časem 28:59
a ženy 2.  s  časem 35:15. Letos SDH Holetín nově
spolupracoval na celé akci s MAS Hlinecko. Akce se
velice vydařila nejenom závody, ale i  večerní zá
bavou se skupinou MAT4.

A sezóna ještě nekončí…
Veronika Pondělíčková
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O rozhovor jsem požádala pana Miroslava Krčila,
kterého většina z nás zná jako dlouholetého redak
tora v našem regionu. Od loňského roku ho může
me vídat po boku pana senátora Jana Veleby, pro
kterého pracuje jako asistent. Moc mě zajímalo, co
taková funkce obnáší. Věřím, že to bude zajímavé
i pro naše čtenáře.

Jak jste se k této práci vlastně dostal?
Jsem původem novinář. Působil jsem patnáct let
v regionálních denících na různých pozicích od řa
dového redaktora přes editora až po šéfredaktora
celorepublikového online serveru Deník.cz. Pak
jsem pracoval jako šéfredaktor jednoho odborného
časopisu v  Praze. Přes různé kontakty, které si
člověk při práci v novinách vytvoří, jsem dostal na
bídku pracovat pro pana Ing. Velebu na volební
kampani. On hledal někoho, kdo zná region a zá
roveň média. Pracovalo pro něj několik lidí a já měl
na starosti všechno, co se týkalo právě médií. Naše
spolupráce začala už v  lednu loňského roku, tedy
asi tři čtvrtě roku před samotnými volbami.

Jak vypadá takový tým, který připravuje vo
lební kampaň pro senátorského kandidáta?
Má dvě struktury. Jednak to jsou nejbližší spolu
pracovníci, což v případě pana senátora znamenalo
opravdu pouze pár lidí, z  čehož ten nejužší tým
jsme tvořili jen dva. Šéf kampaně a já. Pak tam by
la skupina spolupracovníků, kteří roznášejí letáky,
zajišťují nejrůznější servis a podobně. Bez těchto li
dí by ale nikdy nemohl kandidát uspět. Nebyl to
žádný velký aparát, ale byl mimořádně pružný,
akční a pracovitý.

V kontaktech na chrudimskou senátorskou kan
celář jste jako asistenti uvedeni dva. Je ten
druhý právě váš kolega z kampaně?
Ano. Já pracuji pro pana senátora na plný úvazek,
dejme tomu jako hlavní asistent a kolega, protože
má ještě svoji další činnost, kterou nechtěl opustit,
je druhým asistentem. Senátor může mít asistentů
kolik chce, když je dokáže zaplatit.

Vy jste novinařinu opustil úplně?
Ještě nějaký čas jsem zkoušel pokračovat v  práci
šéfredaktora časopisu, kterou jsem dělal před tím,

ale časově to nešlo skloubit. Nemám rád, když se
dělají věci napůl. Řídit časopis obchodně i redakčně
a ještě k tomu dělat tuto činnost dlouhodobě nelze.
Vybral jsem si tedy práci pro pana senátora.

Nechybí vám novinařina?
V tuto chvíli zatím ne. Nevěnuji se jí ale teprve pár
měsíců. Navíc člověk po těch patnácti šestnácti le
tech potřebuje nějakou změnu a pro mě bylo lákavé
moci nahlížet na věci z druhé strany než z pohledu
novináře.

Třetí strana je pak samotná politika. Nebudete
se v ní angažovat?
V této chvíli o tom neuvažuji. Ale jak se říká, nikdy
neříkej nikdy…

V čem vaše práce asistenta senátora spočívá?
Kompletně se starám o program pana senátora
v regionu od naplánování přes realizaci až po výstu
py do médií. Pak se starám i o jeho servis souvisejí
cí s výkonem jeho mandátu v Praze. Jde o přípravu
podkladů například pro zpravodajské zprávy k  zá
konům a podobné činnosti. Legislativní procesy
mají svá nastavená pravidla a ta musí být do
držována. Jedná se tedy jak o práci tady v regionu,
tak i v Praze v Senátu.

Můžete být ještě konkrétnější?
Pondělky jsou senátorské dny, takže většina sená
torů a senátorek vyjíždí do svých regionů. Já se te
dy snažím, aby každé pondělí měl pan senátor tady
ve volebním obvodu nějaký program. Jak víte, regi
on je složen z Chrudimska a Havlíčkobrodska a my
musíme vyvážit jeho pobyt v obou částech. V úterý
bývám v Praze, ve středu v kanceláři v Havlíčkově
Brodě, ve čtvrtek v kanceláři v Chrudimi a v pátek
jsem v Praze nebo se pohybuji po regionu, když je
například potřeba domluvit podrobnosti nějaké ná
vštěvy. Takhle většinou vypadá můj pracovní týden.
K tomu o víkendech, když jsou nějaké akce, na kte
ré je pozván pan senátor v  regionu, tak ho do
provázím. Část soboty nebo neděle tedy většinou
ještě zabírají tyto povinnosti často společenského
charakteru. Tato část programu je ale nesmírně dů
ležitá, protože tam lidé pana senátora skutečně vidí
a mohou s ním promluvit. Pan senátor Veleba je ze
své povahy velice rád mezi lidmi. Potřebuje s nimi
být v  kontaktu a slyšet jejich názory. Není to ten
typ, který by jenom seděl v kanceláři a studoval zá
kony. Ohlasy, které se k nám dostávají, jsou pozi
tivní, pan senátor je tady vidět a hlavně už dokázal
konkrétně s mnoha věcmi pomoci. A to by měl být
právě i výsledek práce asistenta.

Co ze svých předchozích zkušeností v této práci
využíváte?
Jednak se mi hodí i to, že mám shodou okolností
vystudovanou politickosprávní administrativu,
obor diplomacie. Pak už jsem dělal jenom novinaři
nu. Při ní jsem poměrně detailně poznal region a
zdejší poměry. Určitě je to znalost fungování radnic

Pan senátor je tolerantní šéf
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a systémů od obcí až po kraje a hlavně získané
kontakty. Vím, jaké má náš region problémy. To
všechno mi v práci pomáhá.

Jaký je pan senátor Veleba šéf?
Já myslím, že velmi tolerantní šéf. Není to ten typ,
který by vás každou minutu kontroloval, ale na
druhou stranu samozřejmě vyžaduje výsledek. To
mně osobně vyhovuje.

Tuto práci už děláte téměř rok. Dokážete říct,
co vám dala? Čím vás obohatila?
Určitě o další kontakty, to samozřejmě. Dostal jsem
se do prostředí, kam bych se normálně nedostal a
setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se běžně ne
potkal. Měl jsem možnost poznat jejich názory
nejen z  té oficiální stránky, kterou vídáme v médi
ích, ale poznal jsem tyto lidi a chod některých in
stitucí zevnitř. To osobně považuji pro sebe za pří
nos. Je to pro mě velmi zajímavé a určitě to v bu
doucnu využiji.

Máte nějaký zážitek, na který rád vzpomínáte
nebo co bylo milé?
Milý byl výsledek samotných voleb. My jsme si na
začátku vytyčili nějaký cíl, ale nevěděli jsme, kdo

do voleb půjde a jaké jsou šance. Ve chvíli, kdy bylo
jasné, že Chrudim postaví tři silné kandidáty a hla
sy největšího města regionu se roztříští, tak jsem si
říkal, že pokud budeme mít rozumně udělanou
kampaň, mohlo by se to podařit. To bylo někdy
v  květnu a pak následoval půlrok tvrdé práce lidí,
kteří se na té kampani podíleli. Oni měli zásadní
vliv. Byli to zemědělci, byli to šéfové zemědělských
podniků z  regionu, kteří pana senátora v kampani
podpořili a myslím, že ti mají velkou zásluhu na
tom, že pan Veleba volby vyhrál. Navíc zvolil typ
kampaně, která nebyla o velké politice, ale spíš o
kontaktu s regionem.

Ptala jsem se na vás na vaše zážitky, ale zase
jsme skončili u pana senátora…
Pro mě byl tím zážitkem výsledek voleb. Dokázali
jsme porazit tu obrovskou mašinérii politických se
kretariátů. Byl to pocit dobře vykonané práce, pro
tože na začátku jsme do toho šli samozřejmě s tím,
že to vůbec nemusí vyjít. To je pro mě ze všeho asi
ten nejsilnější pocit. Práce, kterou teď dělám, je
rozhodně zajímavá. Je to práce, kterou nedělá kaž
dý. A mě baví.

Za rozhovor děkuje Helena Kučerová

Jak dlouho včelaříte a jak jste se k  tomu
dostal?
Včelařím od svých deseti let. Začínal jsem s otcem,
který byl velkovčelař a byl i předsedou včelařského
spolku v Krouně. Já tam byl také členem, ale poz
ději, když jsem se přestěhoval do Holetína, tak jsem
přestoupil do spolku v Hlinsku. Otec mi tenkrát dal
dva úly. Do jednoho mi připravil roj a do druhého
oddělek. Ukázal mi, jak mám včelstva rozšiřovat,
jak je mám krmit, jak sbíjet rámky a všechno, co
bylo potřeba. Oddělky jsme si pěstovali vždycky sa
mi. To jsou vlastně záložní včelstva

Rozumím tomu tak, že tímto způsobem se včel
stva rozmnožují...
Jejich přírodní rozmnožování je rojení. Mladá
matka vyžene starou matku. Stará vylétne s  tím
svým osazenstvem, které měla a vzniká nové včel
stvo. Průzkumnice najdou dutý strom nebo
prázdný úl a tam se usadí, začnou stavět, matka
tam začne klást a celkově se tam zabydlí.

Povězte mi, jak tedy vzniká med, aby to bylo
srozumitelné i pro laiky.
Včely sbírají nektar z  květů (z květin, stromů,
řepky, …) a zahušťují to mateří kašičkou a pylem.
Jde to přes jejich medný váček, v  kterém se to
konzervuje kyselinou mravenčí. Po odpaření vody je
z toho med. Ten ukládají do plástů a zavíčkovávají
voskem.

A jak včelař dostane ten med, který známe ze
sklenic?
Z plástů musí nejdřív oklepat včely a hlavně musí
zjistit, jestli med v  plástech neteče. Pokud teče, je

to ještě brzo a musí jej vrátit zpátky. Jinak by se
med takzvaně podrazil a později by ve sklenicích
zkvasil. Už se mi to taky stalo. Přidal jsem tedy do
toho cukr a použil to jako krmení pro včely. Nic ji
ného se s tím dělat nedalo. Po odvíčkování plástů
se rámečky dají do medomedu, pomocí kterého se
to vytáčí. Může být na elektřinu nebo na kliku.
Takto získaný med se ještě musí vyčistit přes síto,
protože jsou v něm zbytky pylu, propolisu apod.

Důležité je, že med se nesmí ohřívat na vyšší
teplotu, než je 45 °C. Jinak se v něm zničí všechny
hodnotné látky. Když si dáte do horkého čaje med,
tak je to ještě horší, než když si  osladíte cukrem,
protože tam naopak vznikají látky, které člověku
neprospívají. Med si tedy dávejte jen do čaje, který
je teplý tak, že se dá rovnou pít.

Každý správný med časem zkrystalizuje (ne
správně se používá označení zcukernatí). Pokud
nezkrystalizuje, je něčím nastavený a znehodno
cený.

A co s takovým zkrystalizovaným medem, když
ho chci uvést do původní konzistence?
Já na to například používám velkou kovovou mísu.
Sklenice musím odvíčkovat. Na dno mísy dám
dřívka, na ta postavím sklenice s medem a do mísy
nalévám vodu o teplotě něco přes 40 °C. Nikdy ne
smí přesáhnou 45 °C. Tak se med rozehřeje. Časem
ovšem zase zkrystalizuje, pokud se nezkonzumuje.

Jaké další produkty můžeme od včel získat?
Především se používá propolis a vosk. Z  propolisu
se dělá tinktura nebo mast, která se používá k  lé
kařským účelům. Někdo požívá i pyl. Například si

Včely jako velký koníček
S panem Vlastimilem Burešem o včelách a medu
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Letošní Pohádkový les přilákal téměř 500 dětských návštěvníků

ho zalévají do medu a jedí po lžičkách, protože to
obsahuje hodně vitamínů a minerálů. V lékařství se
dá používat i včelí jed.

Jaké máte ve včelařství plány?
Jak už jsem říkal, začal jsem s  dvěma úly, a po
stupně jsem to rozšířil asi na šedesát. Teď už počet
včelstev pomalu snižuji, protože to ode mě nemá
kdo převzít. Ani jeden ze synů k  tomu nemá ten
správný vztah.

Díky včelaření jsem osobně poznal i řadu zají
mavých lidí. Jedním z nich byl MUDr. Handl, který
byl primářem chirurgického oddělení boskovické
nemocnice. Úžasný člověk, na kterého strašně rád

vzpomínám. Mám od něj i několik publikací o vče
laření, které napsal.

Proč vlastně včelaříte?
Je to prostě takový můj kůň. Bez toho už bych
nemohl být. Včelaření dávám veškerý svůj volný
čas a snažím se všechno dělat podle správné meto
diky. Stále studuji včelařskou literaturu a kupuji si
stále další brožurky, abych měl nové informace.

Panu Burešovi moc děkuji za povídání. Do
dnešního čísla se nám ani všechny zajímavé a
odborné informace, které mi povídal, nevejdou.
Tak zas někdy příště.
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Vážení holetínští fanoušci,
stejně jako každým rokem i letos v  červenci
proběhla Valná hromada Okresního fotbalového
svazu v  Chrudimi. Byl na ní zhodnocen uplynulý
soutěžní ročník 2012/2013 a rozlosován nový
ročník 2013/2014.

K uplynulému ročníku dovolte pár slov k soutěži
Okresní přebor dospělých, ve které jsme neuspěli a
sestoupili do III. třídy po dvouletém působení. Muž
stva Vítanova, Svratouchu a Holetína dosáhla
stejného počtu bodů, tj. 28. Citace „Souboru před
pisů“ Vydaných Fotbalovou asociací České repub
liky, čl. 8 bod 2 říká, že pokud mají po skončení
soutěže dvě nebo více mužstev stejný počet bodů,
rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů
ve vzájemných utkáních. To jsme v  rámci utkání
s výše uvedenými soupeři měli nejhorší.

Nyní k  několika skutečnostem, které na Valné
hromadě podal předseda STK OFS Pavel Kolbaba:
• možnost střídání hráčů u dospělých v  počtu

5 (platí od ročníku 2013/2014)
• pokud nastoupí hráč do utkání a není členem

Fotbalové asociace (nemá identifikační kód), hrozí
kontumace utkání

• návrat zraněného hráče na hrací plochu po třech
minutách

• hráči mohou dle SŘ čl. 69/4 nastoupit za vyšší
věkové kategorie (mladší žáci za starší, starší za
dorost, dorost za dospělé), rozhoduje o tom pouze
fotbalový klub a nese za toto rozhodnutí plnou
zodpovědnost

• pro příští ročník bude možnost rozšířit okresní
přebor a III. třídu na 16 mužstev

Aktuálně
Výkonný výbor FAČR schválil na svém červencovém
zasedání další významnou změnu. Od příští sezóny
2014/2015 odpadnou remízy ve všech českých
soutěžích od ČFL, směrem dolů (divize, krajské pře
bory, I.A třídy, I.B třídy, okresní přebory a soutěže).
V  případě nerozhodného výsledku po skončení
řádné hrací doby se budou následně kopat penalty
jako při pohárových zápasech – tedy pět exekutorů
za každý tým až do definitivního rozhodnutí. Vítěz
nému týmu bude připsán do tabulky „bonusový“
bod navíc, do skóre obou soupeřů se však započítá
jen výsledek dosažený v řádné hrací době.

Na základě četných žádostí KFS a OFS s  cílem
zatraktivnění soutěží se navrhuje dle čl. 62 Sou
těžního řádu, aby KFS a OFS měli možnost stanovit
ve svých rozpisech soutěží tzv. nadstavbový postup
– penaltový rozstřel.

III. třída dospělých

Rozpis zápasů
9.kolo SO 5.10. 16:00 Křižanovice–Holetín
10. kolo SO 12.10. 16:00 Holetín–Rosice
11. kolo NE 20.10. 15:30 Dřenice–Holetín

12. kolo SO 26.10. 14:30 Holetín–Heř. Městec B
13. kolo SO 2.11. 14:00 Bítovany–Holetín

Na sobotu 5.10. připravujeme do Křižanovic auto
busový zájezd pro naše příznivce.

Odehrané zápasy
10. 8. 2013 Holetín–Trhová Kamenice 12:0 (6:0)

Premiéra nového ročníku se našemu mužstvu
opravdu povedla. Tolik branek jsme od začátku
existence oddílu (2007) nikomu v  jednom mi
strovském zápase nevstřelili. Naši borci předved
li kombinačně kvalitní fotbal, střelecky domi
novali Standa Filipi a Lukáš Wasserbauer (po
5  rankách). Pečetící trefy přidali Tomáš Kadidlo
a Ondřej Zárybnický. Sledovalo 110 diváků.

17. 8. 201 Horní Bradlo–Holetín 0:5 (0:2)
K  utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí, po
dohodě pískal člen komise rozhodčích OFS
p.  Kučera a to ke spokojenosti obou soupeřů.
Holetínští byli fotbalovější, domácí jsme pře
hrávali, nastřelili jsme třikrát tyč a navíc jsme
neproměnili několik vyložených šancí. Branky
vstřelili Ondřej Zárybnický a Lukáš Wasser
bauer (po 2), Standa Filipi.

24. 8. 2013 Holetín–TJ Městec 2:0 (0:0)
S  posledním celkem tabulky to žádný
brankostroj nebyl. Hosté se prezentovali příliš
zataženou obranou, přes kterou nebylo lehké se
prosadit. Průběh utkání byl v  režii domácích,
kteří řadu brankových příležitostí neproměnili i
zásluhou výborného výkony brankáře hostí. Po
vinné vítězství v 73. a 77. minutě zajistili Standa
Filipi a Martin Doležal.
Sledovalo 110 diváků.

31. 8. 2013 Holetín–Slatiňany B 5:2 (2:1)
Utkání dvou neporažených mužstev ze špice
tabulky mělo oboustrannou kvalitu, pěkné kom
binační akce i góly. Soupeř byl v prvním poloča
se lepší (posílen o 4 hráče A týmu), skóre však
bylo příznivější pro domácí. Po změně stran naši
hráči třemi brankami nepřipustili drama ve skó
re. Dva sólové úniky Marka Ročáka zlikvidoval
hostující brankář. Branky stříleli: 1. minuta
Martin Doležal, 20. a 46. minuta Lukáš Wasser
bauer, 53. minuta Ondřej Beneš a 66. minuta
Josef Pecina z penalty. Přihlíželo 130 diváků.



– 14 –

8. 9. 2013 Ctětín–Holetín 1:4 (1:2)
Úvod utkání byl vyrovnaný, vedoucí branku
lídra tabulky vstřelil v 17. minutě parádní stře
lou Tomáš Kadidlo. Jeho dorážka v  19. minutě
znamenala dvoubrankové vedení. V  závěru prv
ního poločasu hosté polevili, díky čemuž se do
mácí brankou do šatny v 45. minutě dostali zpět
do utkání. Druhý poločas začali hosté opět tla
kem, když se v 53. minutě trefil Standa Filipi a
v 55. minutě Lukáš Wasserbauer. V 59. minutě
Ondra Beneš neproměnil penaltu, ale to už na
konečné vítězství nemělo vliv. Tradiční přítom
nost holetínských fanoušků byla citelná i ve
Ctětíně.

14. 9. 2013 Holetín–Zaječice 4:4 (2:1)
Úvodní tlak domácích na podmáčeném trávníku
brankové vyjádření nepřinesl, naopak hosté po
brejku a naší hrubce v 29. minutě šli brankou
z  penalty do vedení. V  následujících minutách
domácí zvýšili úsilí. Parádní trefou v 35. minutě
vyrovnal Standa Filipi. Brankou Lukáše Wasser
bauera ve 42. minutě jsme otočili skóre utkání.
Po přestávce jsme nepochopitelně dvěma hrub
kami darovali hostům vedení na 2:3. Vývoj zápa
su s  domácími neotřásl, naopak naši hráči
projevili velký „morál“ a Lukáš Wasserbauer
v  66. minutě a Standa Filipi v  70. minutě po
druhé otočili skóre. Velký tlak před brankou
hostí v  78. minutě, kdy jsme pořádně přiložili
pod kotel, bohužel nepřinesl brankovou po
jistku. Když už to vypadalo, že získáme tři body,
tak v  nastaveném čase soupeř vyrovnal. Sle
dovalo 110 diváků.

21. 9. 2013 Orel–Holetín 0:1 (0:1)
Ve vyrovnaném prvním poločase se skóre měnilo
v  32. minutě po velmi zdařilé akci Petra Pilaře,
ze které skóroval Standa Filipi. Domácí zlobili
především kanonýrem Machačem. Druhých 45
minut se odehrávalo převážně na polovině
domácích, jež jsme místy přehrávali. Bohužel při
našich dvou třech gólovkách se vyznamenal
domácí brankář. Naše špatné pokrytí míče na
naší polovině v  74. minutě skončilo penaltou
domácích, kterou však brankář Halamka zne
škodnil.

28. 9. 2013 Holetín–Hrochův Týnec 2:5 (0:2)
Domácí si utkání prohráli sami, množství
brankových příležitostí a selhání v  produktivitě
znamenalo porážku lídra tabulky. Branky
domácích vstřeli Josef Pecina a Pavel Černý.
Přihlíželo 105 diváků.

Tabulka po 8. kole
1. Křižanovice 7 1 0 24:7 22
2. Holetín 6 1 1 35:12 19
3. Zaječice 6 1 1 18:13 19
4. Heřmanův Městec 6 0 2 10:10 18
5. Slatiňany B 5 1 2 39:11 16
6. Hrochův Týnec 5 0 3 30:11 15
7. Orel 4 0 4 17:17 12
8. Rosice 4 0 4 13:15 12
9. Dřenice 3 2 3 17:15 11
10. Horní Bradlo 2 0 6 10:29 4

11.Bítovany 1 1 6 8:34 4
12. Trhová Kamenice 1 1 6 8:34 4
13. Ctětín 1 0 7 13:21 3
14. Městec 1 0 7 5:22 3

I. třída st. a ml. žáci  Krajská soutěž

Rozpis zápasů
6. 10. Volno
12.10. SO 9:30 a 11:15 HoletínSlatiňany

(v Prosetíně)
20. 10. NE 9:30 a 11:15 HoletínHorní Jelení

(v Holetíně)
27. 10. NE 9:30 a 11:15 Heř. MěstecHoletín

Výsledky zápasů I. třída staršího žactva skup. A
24. 8. 2013 Holetín–Sezemice 0:1 (0:0)
7. 9. 2013 Holetín–Slatiňany B 8:0 (6:0)

Branky: Spilko Václav 3, Marek Vladimír, Cim
burek Jakub, Šmaha David, Stružinský Martin,
Rompotl Dominik

14. 9. 2013 Horní Jelení–Holetín 5:4 (4:1)
Branky: Šmaha David 3, Marek Vladimír

21. 9. 2013 Holetín–Heřmanův Městec 4:0 (2:0)
Branky: Marek Vladimír 3, Šmaha David

28. 9. 2013 Sezemice–Holetín 2:1

Tabulka po 6. kole
1. Horní Jelení 4 0 0 23:5 12
2. Sezemice 4 0 1 14:7 12
3. Prosetín/Holetín 2 0 3 17:8 6
4. Slatiňany 2 0 3 10:19 6
5. Heřmanův Městec 0 0 5 3:28 0

Výsledky zápasů I. třída mladšího žactva skupi
na A
24. 8. 2013 Holetín–Sezemice 1:5
7. 9. 2013 Holetín–Slatiňany B/Chrudim 4:0
14. 9. 2013 Horní Jelení–Holetín 3:2
21. 9. 2013 Holetín–Heřmanův Městec 6:3
28. 9. 2013 Sezemice–Holetín 5:0

Tabulka po 6. kole
1. Sezemice 4 0 1 26:7 12
2. Horní Jelení 3 0 1 17:12 9
3. Holetín 2 0 3 13:16 6
4. Slatiňany 2 0 3 7:15 6
5. Heřmanův Městec 1 0 4 12:25 3

Jiří Bartizal
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Společenská kronika
Červenec 80 let Josef Kusý Horní Holetín
Srpen 75 let Jarmila Bartošová Dolní Holetín

Zdeněk Novotný Dolní Holetín
88 let Břetislav Křehlík Dolní Holetín

Tradiční setkání občanů
důchodového věku
se uskuteční v pátek 29. 11. 2013 od 15 hodin Na
Sále. K tanci a poslechu hraje Mrákotínka. Akce je
pro zvané.

Posezení s harmonikou a výstava v Kulturním centru

Fotbalový tým SOKOL Holetín – sezóna 2012/2013
Nahoře zleva: Jiří Byrtus, Pavel Kalous, Patrik Vondráček, Lukáš Wasserbauer, Jakub Halamka, Tomáš
Kadidlo, Marek Ročňák, Vojtěch Vondráček, Michal Ondráček, Stanislav Filipi, Jiří Bartizal, Jaroslav
Halamka
Dole zleva: Petr Pilař, Pavel Černý, Zdeněk Vodička, Standa Filipi, Martin Zdražil, Martin Ceral, Martin
Doležal
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Hlinsko 5.–8. září přivítalo 2. ročník festivalu Artsy
Fartsy. Pokud nevíte, o čem, že je to vlastně řeč,
rád festival uvedu. Jedná se o mezinárodní festival
studentské umělecké tvorby, ve kterém se prolínají
divadelní představení, doprovodné akce a další zá
bava společně s poznáváním jiných kultur. A že
bylo co poznávat. Letošní nabídka zahraničních
divadelních spolků byla opravdu pestrá. Stejně ja
ko v loňském roce dorazily 2 skupiny ze Slovinska,
ke kterým se tentokrát připojili Maďaři, Bulhaři,
Portugalci a Egypťané – a ty nepotkáte v Hlinsku
každý den.

Bylo by velkou chybou opomenout i zástupce
naší vlasti. Letos to byl Lanškroun, Brno a hlavně
GT Hlinsko, kteří celý festival pořádali.

GT Hlinsko je divadelní soubor současných
i bývalých studentů Gymnázia Hlinsko, v jejímž če
le stojí tamní učitelka angličtiny Lada Leszkowová.
Právě jí vděčí Hlinsko i my všichni ostatní za tuto
jedinečnou akci.

Dost bylo představování! Vše začalo ve čtvrtek
oficiálním zahájením v hlineckém MFC, ve kterém
vedle proslovů ukázali své umění tanečníci nebo
hlinečtí studenti v krátké hře na motivy F. Kafky.
Během dne se představily ansámbly z Egypta či
Slovinska. Páteční program vyvrcholil českým veče
rem, ve kterém si přišli na své i ti, kteří si příliš ne
rozumí s angličtinou. Otevřela se pro ně střecha
MFC, na které hrálo pražské Divadlo Anfas násle
dováno derniérou hry hlineckého GT – Aby se Če
chům ovary zachvěly.

Během pátečního programu se na pódiu po
stupně vystřídali loutky ze slovinského Mariboru,
nejmladší účastníci z  Portugalska nebo taneční
show z  Bulharska. Po této dávce kultury byly na
pořadu dne workshopy, kde si každý našel to své.
Den byl zakončen na Betlémě v  rytmech skupiny
Traband.

Sobotní plán nebral v potaz žádnou únavu a do
poledne začal na Veselém Kopci, kde v  rámci
Posvícení předvedli zahraniční hosté své národní
tance a písně. Toto ozvláštnění místního koloritu
bylo všemi návštěvníky velmi kvitováno. Po
návrátu  do Hlinska se na prknech MFC předvedl
soubor z  Debrecínu, brněnské Reverzní dveře
jejichž jeden člen poté rozjel českoanglickou
improvizaci.

Celý festival vyvrcholil v neděli na Betlémě, kde
byl celodenní program pro úplně každého. Nebo je
snad někdo, kdo by si nevybral něco z takové plejá
dy: Beatbox, koncert 3 dívek, které si říkají Naslou
chej mandarinkám nebo seskupení MINIMINY pou
žívající jen své hlasivky, BMX show, vory, cykloku
riozity s bicykly všech možných tvarů a vlastností,
divadelní hra Bramborový den v podání lanškroun
ské Škeble, …? Opravdu bylo na co koukat a čím
se bavit.

Bohužel ani tento den nepřilákal více diváků,
což je vzhledem k  programu poněkud zarážející.
Navíc když přihlédneme k  častému skuhrání ve
řejnosti na málo vyžití na Hlinecku, tak se tento
fakt stává ještě smutnějším.

Ovšem netřeba věšet hlavy. Mladí lidé pod tak
tovkou jedné učitelky dokázali uspořádat bez
větších zádrhelů mezinárodní festival a to je dů
vodem k radosti.

Doufáme, že se na příštím ročníku Artsy Fartsy
s vámi potkáme!

Jakub Jetmar

Hlinsko hostitelem mezinárodního festivalu

Ořechovomedové řezy
Těsto: 500 g hladké mouky, 200 g cukru moučka,
200 g Hery, 2 vejce, 2 velké lžíce medu, 2 malé
lžičky sody rozmíchané ve 2 lžících mléka
Vypracovat těsto a rozdělit na 2 díly. Vyválet na
pečícím papíru. Jednu placku pečeme asi 15–20
minut dozlatova.
Na druhou syrovou placku si připravíme nádivku.
Nádivka: 350 g nahrubo nasekaných vlašských
ořechů, 80 g cukru, 120 g másla, 3 velké lžíce
medu
Vše mírně osmahneme a ještě horké rovnoměrně
nandáme na syrovou placku a dáme péct. Pozor,
nepřipálit při osmahnutí!
Krém: 3 dcl mléka, 2 velké lžíce hladké mouky,
2 lžíce Solamylu, 100 g cukru
Vše povařit do zhoustnutí jako puding a dát vy
chladit. Po kouskách přidat 250 g másla a vyšle
hat dohladka. Pak přidat šťávu z půlky citronu.
Závěr: spodní placku potřeme rumem a namažeme
krémem. Na to dáme druhou placku a přes ořechy
potřeme rumem. Necháme uležet 24 hodin.




