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Když se chce, všechno jde!
Já k tomu většinou dodávám, že někdy to ale stojí víc úsilí. Moje oblíbené
motto se potvrdilo i v případě žádostí naší obce o peníze z dotačních fondů.
Napoprvé žádost o prostředky z fondů EU na naše Kulturně-společenské
centrum nevyšla. Možná si vzpomínáte, jak jsme loni skončili „první pod čarou“
se ztrátou 0,2 bodu. Rozladění bylo překonáno, do opětovného zpracování se
opřelo několik šikovných lidí a ejhle! Letos to vyšlo. Přesně si pamatuji, jak mi
jedno červnové odpoledne volala rozradostněná paní místostarostka tu skvělou
zprávu, že jsme se probojovali mezi několik desítek šťastných zájemců o dotaci
z velkého množství žádostí z Libereckého, Hradeckého a Pardubického kraje.
A nejen, že jsme se mezi úspěšné probojovali. Kulturně-společenské centrum
Holetín dokonce získalo v hodnocení projektů nejvyšší počet bodů a tedy první
místo. Ale práci to všem zúčastněným dalo. Tím nechci říct, že by napoprvé
někdo odvedl méně kvalitní práci, ale že důležité bylo nevzdat se a jít do toho
znovu. Myslím, že je to v porevoluční době poprvé, kdy Holetín byl podpořen
takto vysokou částkou blížící se deseti milionům korun.
Podobně bylo oceněno i obrovské úsilí pracovníků a žáků školy, kteří
pracovali v rámci programu škola za udržitelný život na projektu týkajícího se
zvýšení bezpečnosti dopravy ve vesnici. I tady dobrá práce vedla k úspěchu
a Základní a mateřská škola Holetín se dostala mezi pět škol v kraji, které
dosáhnou na finance na připravované akce. Tady se nejedná sice o tak vysoké
částky, ale to není důležité.
A do třetice jsme uspěli i se žádostí o finanční podporu na opravu budov
v areálu koupaliště.
K tomu všemu musím dodat, že euforie z úspěchu byla ve všech případech
vystřídána starostmi a očekávaným velikým pracovním nasazením nutným
k realizaci projektu. O tom nás už ale poinformují pan starosta a ředitel školy.
Nerada bych však, aby se noviny točili jen kolem peněz, jakkoliv si
uvědomuji jejich důležitost. To víte, že jsme se zase i bavili – na Pohádkovém
lese, na Stezce odvahy, na fotbale, … I k tomu najdete na stránkách Zpravodaje
informace a fotografie. Sice se už blíží říjnové parlamentní volby, ale my se ještě
vrátíme k těm červnovým – evropským. Snad zbyde i místo na pravidelné
rubriky. Budeme se snažit, aby i toto číslo Zpravodaje bylo pro Vás zajímavé,
zábavné a poučné. Díky za přízeň.
Ing. Helena Kučerová
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1. září je den, který považují za výjimečný snad všichni lidé bez rozdílu. Pro školáky
a učitele je to den návratu ke každodenní práci po relativně dlouhé letní přestávce, pro
ostatní je to možná už jen vzpomínka na pocity spojené s tímto dnem – každý byl někdy
školák.
V loňském zářijovém čísle Holetínského zpravodaje jsem se radoval ze sedmi
prvňáčků, kteří vstoupili do školy. Letos do lavic zasedlo prvňáčků dokonce devět! Co
může být lepší zpráva pro školu i pro obec? Mateřská škola má k dnešnímu dni zapsáno
22 dětí, což je také velmi povzbudivé číslo.
Výuka ve škole bude v 1. – 3. ročníku probíhat podle školního vzdělávacího programu Poznávám svět, který jsme v minulých letech připravili, žáci 4. a 5. ročníku budou
ještě pracovat podle dobíhajících osnov vzdělávacího programu Základní škola.
Poslední zpráva se týká zázemí školy – o prázdninách proběhla velká rekonstrukce
kuchyně s dovybavením moderními přístroji a dále byl vyměněn kotel na uhlí.
Mgr. Martin Bureš
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S ředitelem školy o projektu ke zvýšení bezpečnosti chodců
Martine, naposled, když jsme se spolu
potkali,
bylo to
v
souvislosti
s vaším
projektem o bezpečnosti dopravy v Holetíně.
Jak to všechno pokračuje?
V úvodu jen shrnu cestu, kterou jsme dosud
prošli: Nadace Partnerství ve svém grantu nazvaném
Škola pro udržitelný život finančně podporuje
aktivity zaměřené například na využití alternativních
zdrojů energie, vzdělávání o místní přírodě, historii
a kultuře
formou
naučných
stezek,
úpravu
veřejných prostranství pro školu a veřejnost, třídění
odpadů, bezpečné stezky do škol, biopotraviny…
Tyto aktivity by měly být organizovány v součinnosti
školy, orgánů obce a aktivních občanů.
S kolegyněmi ze školy a školky jsme se rozhodli
směřovat naši aktivitu ke zvýšení bezpečnosti
pohybu chodců po Holetíně, protože to všichni
vnímáme jako nejpodstatnější téma.
1. dubna jsme ve škole uspořádali „plánovací
odpoledne“, které mělo odpovědět na otázku, které
problémy v bezpečném pohybu po Holetíně vnímáme
jako nejpalčivější a zároveň jsme se měli pokusit
navrhnout částečná řešení těchto problémů.
Organizaci této akce výraznou měrou zajišťovaly
školní děti – možná si vzpomenete na plakáty nebo
na pozvánku, kterou děti vysílaly v místním
rozhlase. Ze setkání vyšla řada podnětů pro zvýšení
bezpečnosti; nejvýraznější ohrožení bezpečnosti
chodců bylo shledáno v nedodržování povolené
rychlosti projíždějícími automobily.
Postupnými konzultacemi mezi školou, nadací
a obcí se hledala varianta, která by pozitivně
ovlivnila zmíněné nedodržování povolené rychlosti
a zároveň byla „financovatelná“ z prostředků nadace
(například radar tuto podmínku nesplňuje). Nakonec
byla připravena varianta, která je zaměřena na
prevenci – při silnici budou umístěny výrazné tabule
s dětskou kresbou (fotografií) upozorňující řidiče na
nutnost dodržování povolené rychlosti.
V červnu jsme se dozvěděli, že naše nabídka byla
přijata a my obdržíme příspěvek 55 000 Kč!
V současnosti máme uzavřeny nutné formální
kroky. Čeká nás realizace, která musí být ukončena
do května 2010.

Vzpomínáš si, jaké byly tvé pocity, když
jste se dozvěděli, že patříte mezi úspěšné
žadatele a jak na informaci reagovaly děti,
které se pilně podílely?
K přípravě nabídky do projektu jsme všichni
přistupovali velmi svědomitě a snažili se splnit
všechny podmínky k přidělení příspěvku, takže
v skrytu duše jsme pevně doufali v ocenění naší
snahy. Jenže o to samé se snažily i ostatní školy!
O to větší byla radost, když jsme obdrželi výsledky
a viděli Holetín na 3. místě mezi 41 školami, které
nabídku připravily v Pardubickém kraji.
Děti se pochopitelně z našeho úspěchu radovaly.
Ale mám za to, že největší odměna pro ně ještě
přijde v době realizace – až uvidí své návrhy při
silnici, až je budou denně potkávat na cestě do
školy, až si prožijí pocit, že přispěly k věci důležité
pro celou obec. Stanou se občany!
A jak to vnímáš teď, když jste na prahu
nové etapy – realizace?
Osobně před námi vidím opět řadu porad,
telefonátů, emailů a setkání, protože jistě budeme
nadále ctít ducha vypsaného grantu: spolupráce
mezi školou, orgány obce a aktivními občany.
Také mě napadá, že tabule umístěné při silnici
pozmění vnímání Holetína – již to pro některé
projíždějící (nejen) řidiče nebude obec jako každá
druhá, ale „tam jak jsou ty bezpečnostní tabule“.
A pro takovýhle zásah do povědomí o obci je jistě
zapotřebí dohoda co největšího počtu lidí, kteří se
o dění v obci zajímají.
Čeho se tedy na naší silnici dočkáme?
Ještě jednou shrnu: aktivita předpokládá
rozmístění informačních tabulí s dopravněpreventivní tématikou (výrazná kresba, text) podél
silnice. Tabule budou čtyři v obou směrech. Na
vjezdech do obce větší (cca 1,5 x 2m), v obci menší
(cca 1 x 1,5 m), s výjimkou tabule umístěné přímo
na budově obecního úřadu (rozměr 2 x 3 – 4 m).
Návrh na grafické prvky a texty zpracují děti,
konečná podoba bude konzultována s odborníkem
na grafickou úpravu a schválena na jednání
zástupců dětí, školy, obce a spolků. Termín
realizace: do května 2010.

Holetín dostal peníze na společenské ce ntrum

Tuto zprávu si mohli návštěvníci holetínských webových stránek přečíst již 28. června. Téměř dva roky
trvající snažení v podobě mnoha jednání a nekonečného papírování se konečně vyplatilo. Po loňském
neúspěchu se obec Holetín konečně objevila v letošním seznamu projektů schválených k podpoře
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a v kolonce schválená částka dotace figurovala
cifra 9 401 860 Kč. Naše radost byla o to větší po zjištění, že jsme se mezi 66 schválenými projekty umístili
na 1. místě. Pravda je ale taková, že schválením této krásné částky opravdové starosti teprve začínají.
Byly dokončeny a nebo právě vrcholí přípravné legislativní činnosti, jakými jsou například zpracování
prováděcí projektové dokumentace a výběrové řízení, které pro obec v součinnosti s obecním úřadem
zpracovává firma OREGIO. Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce byla zveřejněna již
27. 8. 2009 a půjde-li vše jak má, bude po vyhodnocení zadaných kritérií známa vítězná zhotovitelská
firma již 15. září 2009. Do konce měsíce by pak měla být s vítěznou firmou podepsána smlouva o provedení
díla a stavební práce by tak mohly započít již začátkem měsíce října. Bude-li vše probíhat v souladu se
schváleným harmonogramem, měla by se kolaudace Kulturně-společenského centra, včetně nového
bezbarierového chodníku, uskutečnit do konce října roku 2010.
Další sdělení mám i pro návštěvníky areálu holetínského koupaliště. Ti už jistě zaregistrovali nově
zrekonstruované sociální zázemí, na které nám částkou 100 tisíc korun přispěl Pardubický kraj v rámci
Programu obnovy venkova. Následné stavební úpravy č. p. 25 budou ve sportovním areálu provedeny podle
již vypracované projektové dokumentace v období září 2009 až červen 2010. V těchto dnech očekávám
vydání stavebního povolení a po vyhodnocení cenových nabídek může celková přestavba objektu konečně
začít.
Jan Břeň, starosta
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Naši prvňáčci
Letos 1. září zasedlo do lavic první třídy ZŠ
Holetín 9 nových žáčků, 6 kluků a 3 holčičky.
Do třídy chodí společně se třetí a čtvrtou třídou,
kde je po třech žácích. Do školy jsem se
vypravila až po několika dnech od zahájení
školy a zastihla novopečené školáčky už
v lavicích. Ještě na nich byla trochu znát
nervozita a nejistota a snad se nebudou zlobit,
když prozradím, že jsem i viděla ukápnout
slzičku. Všichni vzorně poslouchali paní
učitelku a na začátku hodiny si pečlivě
procvičovali ruce a říkali k tomu básničku.
Držme jim palce, aby se jim ve škole líbilo. (kuč)

Eliška Jeřábková

Honzík Holas

Nový školní rok
v mateřské
škole

V novém školním roce
2009/2010 budeme
poznávat ČMELÁČKŮV
SVĚT, tak se nazývá i náš
školní vzdělávací program.
Celým rokem nás budou
provázet postavičky včelích
medvídků Brumdy
a Čmeldy.
Plánujeme:
● Společné výlety s dětmi
a rodiči (divadlo, ZOO, …)
● Odpoledne s knihou
● Kreativní dílny s rodiči
učitelky MŠ

Adámek Horanský

Tiborek Navrátil

Benedikt Havlíček

Barunka Dušková

Matěj Gregor

Emička Leszkowová

Tadeášek Čechal

Modernizace školní kuchyně

Nové vybavení vyhovuje přísným hygienickým
a bezpečnostním předpisům
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Vařit téměř sto obědů ve staré
kuchyni bylo velmi náročné

Koncem června se okolí koupaliště proměnilo v pohádkový les

Okouzlující pindruše

Peklo vzbuzovalo opět největší obavy

O plavbu na Matyldě je vždy největší zájem

Pravěcí lidé se chlubili svými úlovky

Pod dozorem indiánů probíhala střelba z luku

Simpsonovi si přivezli obývák nákladním autem

Stezka odvahy
V sobotu 8. srpna uspořádaly Holetínské trnky
stezku odvahy v „břízkách“ u koupaliště. O půl osmé
večer začaly přicházet děti v doprovodu rodičů.
Čekání na setmění zpříjemňovaly country písničky,
kdo chtěl, mohl si dát chlazené pivo, limo, grilovanou
klobásku nebo si mohl opéct buřta na táborovém
ohni.
Kolem půl desáté se na stezku vydali první
odvážlivci, kteří na startu obdrželi svítící náramek,
tužku a startovací kartu. Strašidelná stezka byla
vyznačena zapálenými svíčkami v lahvích. Na trase
byly rozmístěny cedulky s různými symboly, které se
musely opsat do karty. Hledání cedulek účastníkům
ztěžovaly strašidelné bytosti a soudě podle
rozléhajícího se křiku, děti i dospělé pořádně
vystrašily. Příjemným překvapením bylo, že stezku
odvahy si prošlo hodně „dospěláků“.
Po úspěšném zdolání stezky každý obdržel
balíček se sladkostmi.
A protože bylo opravdu krásné počasí, hodně
účastníků stezky využilo možnosti přespat ve
stanech.
Jana Břeňová
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Během cesty lesem vyhládlo

Volby do Evropské ho parlame ntu
konané ve dne ch 5. a 6. če rvna
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

614 voličů v obci
166 vydaných obálek
165 platných hlasů
27 % volební účast
33 stran celkem
18 stran u nás voleno

5,00
0,00
O
D
Č S
SS
K
K S D
D Č
U M
V N e -Č
ěc z SL
i áv
Li ve i sl
D S ber řejn í
ěl u ta é
n v s
i c er . c
ká e n z
st i ta
ra
Č na
SN
N
S
ár
Sa
od
N
n E
ís D
tr S
a
SS n a
Č
V R
P
S B
SD DŽ
Sp R SN
-R
SČ

Vodník a jeho krásná rusalka

K Perníkové chaloupce se slétly čarodějnice

ČSNS – Česká strana národně socialistická
SaN – Starostové a nezávislí – Vaše alternativa
EDS – Evropská demokratická strana
SSČR – Strana soukromníků ČR
VPB – Volte pravý blok – www.cibulka.net
SDŽ – Strana důstojného života
SD-SN – Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
SpR-RSČ – Sdružení pro republiku – Česká republ. strana

Holetínský SOKOL slaví devadesátiny
Letos uplynulo 90 let od založení Jednoty
SOKOL Holetín. Informace o jejím vzniku
a činnosti jsme čerpali z kroniky a z poutavého
vyprávění jejích členů – manželů Kynclových.
Jednota byla založena 2. 2. 1919 ustavující
valnou hromadou konanou v hostinci u Oplištilů
na Dolním Holetíně. Vzniklá organizace měla
3 zakládající, 41 činných a 36 přispívajících,
celkem tedy 80 členů. V roce 1920 se rozrostla
o dalších 14 členů. V letech 1923 a 24 měla
jednota 84 dospělých členů (61 mužů a 23 ženy),
13 dorostenců, 12 dorostenek, 18 žáků a 14
žákyň. Schůze a cvičení se konaly v hostinci
u Čeňka Mládka a v hostinci u Josefa Oplištila.
Prvním starostou SOKOLa byl Čeněk Mládek a od
roku 1921 Jan Děťák, místostarostou Jan Vácha.
Dále byli ve vedení SOKOLa od roku 1921
Ladislav Netolický, Václav Vodvárka, Josef
Rybenský, František Doležal, Čeněk Mládek ml.,
Čeněk Najman, Jaroslav Rybenský, Oldřich
Mošner, František Vosáhlo. V roce 1924 byli
zvoleni Jan Děťák, Jan Vácha, Jaroslav
Rybenský, Anna Zlesáková, František Vosáhlo,
Václav Vodvárka, František Doležal, Oldřich
Mošner, Antonín Chaloupka, Karel Dachovský,
Josef Štorek, Čeněk Polanský a Jaroslav Čepiš.
Inventář organizace v roce 1924 tvořila
1 americká hrazda, 1 bradla, 2 žíněnky a 1
můstek. V roce 1920 se v Holetíně konalo první
veřejné cvičení za hojné účasti okolních jednot.
Holetínská jednota se také účastnila župního
sletu v Litomyšli a v Pardubicích a sedmého
všesokolského sletu v Praze. SOKOL Holetín v té
době také pořádal řadu kulturních akcí v obci.
Pan Jindřich Kyncl, s kterým jsme si
o SOKOLu povídali, s dojetím vzpomíná na svoji
účast na posledním předválečném všesokolském
sletu v Praze v roce 1938. Ještě se dvěma
kamarády z Holetína natrénovali celou cvičební
sestavu. Měli k tomu k dispozici jednotlivé figury
zachycené na fotografiích. Pilně cvičili a dostali se
až na slet do Prahy, kde shodou okolností byla
východočeská
župa
vybrána,
aby
cvičila
v popředí. Tehdy čtrnáctiletý Jindřich si odnesl
obrovský zážitek, jak cvičil kousek od pana
prezidenta Beneše, který cvičence podporoval
z tribuny. I v pozdějších letech, kdy všesokolské
slety byly násilně vystřídány spartakiádami, byli
cvičenci často z řad Sokolů. Na jedno takové
cvičení ráda vzpomíná pro změnu paní Kynclová.
V 60. letech, když učila na základní škole
v Chrasti, nacvičovala se svými žákyněmi
spartakiádní sestavu s míčky. Jedno vystoupení
svých svěřenkyň paní učitelka zorganizovala také
v Holetíně, kde v té době již bylo postaveno dno
koupaliště. Právě to posloužilo jako jeviště pro
cvičenky a diváci stáli okolo bazénu. Bylo to
velice působivé.
Stavba koupaliště byla asi největší akcí pod
záštitou Sokola. Stavělo se v době, kdy v čele
holetínské jednoty stál pan Václav Polanský. Bylo
to období, kdy mezi lidmi panovalo obrovské

nadšení a ochotně pracovali na společném zájmu
bez nároku na honorář. Tři pětiny práce byly
vykonány zcela zdarma. Příspěvek z okresní
organizace byl 120 tisíc korun. Výsledná hodnota
díla v té době byla více než 600 tisíc korun. Stavět
se začalo v roce 1957.
Koupaliště ale nebyl jen bazén. V budově, kde je
nyní byt, výčep a další prostory, byla turistická
ubytovna. Spát se dalo i v dřevěné stavbě u vchodu.
Celková kapacita ubytovny byla kolem 50 lůžek,
pohodlně se tedy vešel i autobus výletníků.
Zajímavou historii má i kolotoč. Pan Jindřich
pobaveně vypráví, jak k této jedné z nejstarších
staveb areálu Holetín přišel. Ke konstrukci kostry
výborně posloužily kvalitní trubky pocházející
z německých válečných letadel, tzv. létajících
pevností, které na konci války uvízly na skutečském
letišti. O kvalitě švédských ložisek, díky nimž se
kolotoč pohybuje, také nemůže být pochyb. I ty
pocházejí z letounů. Celé dílo svařili chlapi
v mrákotínském lomě a následně řešili zapeklitý
problém, jak tu obrovskou věc dostat do Holetína,
když na silnici se nevešla kvůli šířce. Počkali tedy,
až zamrzne a pomocí traktoru kolotoč dopravili po
polích na místo, kde už několik desítek let slouží
pro radost dětem a často i dospělým. A takových
historek Kynclovi sypou z rukávu ještě mnoho.
Doufám, že v některém z příštích čísel Zpravodaje
budeme moci přinést jejich další zajímavé
vzpomínky. Na závěr dodávají, že je moc těší, že
koupaliště v poslední době opět ožívá, například
fotbalem, a mezi lidmi se opět objevilo nadšení
pracovat pro obec.
(kuč)

Aktuálně kauza obecního
učitelského bytu
Jak jsem uváděla v minulém zpravodaji, ačkoliv
jsme již drželi v ruce pravomocné rozhodnutí soudu
o platnosti výpovědi nájemce bytu na OÚ, tato
kauza se vlivem odvolání nájemce v jiné věci vrátila
k soudům. Veškerá odvolání a námitky současných
nájemců příslušný soud zamítl. Aktuální informace,
kterou jsme prostřednictvím právní zástupkyně
obdrželi od Okresního soudu v Chrudimi je, že
rozhodnutí, které soud učinil letos na jaře, je
vedeno jako pravomocné. Díky tomu jsme opětovně
upozornili nájemce, aby se z bytu vystěhovali, a to
s termínem do konce září t. r. Nájemce však
vyžaduje prostory pro dočasné umístění svého
vybavení z dotyčného bytu, což však nepřipadá
v úvahu ani v půdních prostorách OÚ (z požárního
hlediska), ani ve sklepních prostorách OÚ (malé
prostory). Ačkoliv toto není naší povinností, v zájmu
urychlení celé záležitosti a zejména s ohledem na
řešení bytové situace učitelky naší základní školy
nyní hledáme jiný vhodný prostor, kde by stávající
nájemce bytu mohl dočasně svůj majetek bezpečně
uskladnit. Pevně věřím, že pokud prostory najdeme,
bude se paní učitelka moci i se svojí rodinou
nastěhovat do obecního bytu, který měl od počátku
morální status „učitelského bytu“
v průběhu
měsíce října. Nová nájemní smlouva by zcela jistě
byla vázána na působení v Základní škole
a mateřské škole Holetín.
Ing. Lada Horáková, místostarostka
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O zdraví: Péče o zuby

Rozhovor s MuDr. Lenkou Müllnerovou, zubní lékařkou
Kolem sebe vidíme spoustu reklam na zubní pasty a mě by zajímalo, jestli se lidé mohou
podle nich nějak orientovat a jestli opravdu dražší pasty mají lepší účinnost než levnější.
Používání každé zubní pasty má své opodstatnění. V podstatě nejdůležitější je mechanické očištění. Čistý
zub téměř nikdy neonemocní zubním kazem, paradentózou ani se nevyskytuje zánět dásní. Pokud se již
objeví nějaké potíže typu zubní kaz, zánět dásní, je opodstatněné používání speciálních zubních past,
například s přídavkem fluoru na posílení skloviny nebo astringentní látky na zmírnění zánětu dásně. Pro
děti mají význam zubní pasty s fluorem pro dobudování skloviny nebo s aminfluoridem pro remineralizaci
při počátečním odvápnění. Ale v podstatě dokonalé mechanické očištění zubu by postačovalo.
Říkáš, že čistý zub nikdy neonemocní, ale nemá na to vliv také dědičnost?
Dědičnost má na svědomí pouze mizivé procento onemocnění. Například paradentóza se dědičně nepřenáší.
Dědí se pouze anatomické uspořádání chrupu, struktura a zbrázdění povrchu, což jsou faktory, které mají
vliv na náročnost hygieny. Pokud se nějaký dentální problém vyskytuje v rodině častěji, je spíše příčina
v hygienických návycích.
Když jsme chodili do školy, tak jsme dostávali takové tabletky na zuby. U svých dětí jsem
se s tím už nesetkala. Používá se to ještě?
Teď je to Zymafluor, který se pro tento účel může používat, ale nejdříve by se měl zjistit příjem fluoru do
organismu. Dnes se fluor získává například ze soli. Dříve se předpokládalo, že se fluor z tabletek dostává
do organismu přes krevní řečiště, ale dnes se tabletky nechávají rozpustit v ústech, aby byl fluor přítomný
ve slinách. Dětem do dvou let to může předepsat dětský lékař a potom zubař.
Doporučuješ ještě další přípravky na ústní hygienu?
Nejdůležitější je mechanické očištění, jak už jsme říkali. Kromě obyčejného kartáčku, který dokonale
neočistí zub ze všech stran, je vhodné používat mezizubní kartáčky, případně dentální nit, aby byl krček
zubu očištěn po celém obvodu. Právě krček je náchylný na zubní kaz a jeho nedočištění může přivodit
zánět dásně. Ústní vody už jsou pouze pomocné přípravky například pro svěží dech. Ale ústní vody je třeba
střídat, aby se nevytvořila rezistence u určitého druhu flóry. Stejně tak by se měly střídat zubní pasty.

Nenechte se zlákat levným zbožím
V posledních týdnech se mě mnoho lidí ptá na
informace z cestovního ruchu. Tento trh letošní léto
vůbec nepřipomíná klidné vody Středozemního moře,
spíše rozbořený Atlantik. Jedna událost stíhá druhou
a bohužel většinou jde o takzvané „jobovky“ – tedy
z hlediska klientů. Jinak je to relativní, špatná
zpráva pro jednoho, rovná se dobrá příležitost pro
druhého. Někoho poškodí, jiný na ní vydělá.
Už dlouho cestovní trh nepostihla taková událost,
jako letos v polovině července. Mám na mysli
vyhlášení úpadku cestovní kanceláře TOMI TOUR.
Jak
by
ne,
taková
známá
firma
v čele
s charismatickým Václavem Fischerem, člověkem,
který naučil Čechy létat k moři. S jejich reklamou
jsme se denně potkávali, asi 15 000 poškozených
klientů je dost na to, abychom skoro všichni osobně
nebo z doslechu věděli o někom, kdo byl z této zprávy
hodně smutný. Desítky lidí se mě od té doby už
ptalo, jak je možné, že taková firma zkrachuje.
Dovolím si touto cestou odpovědět.
Tak za prvé, zkrachovat může každá firma. Ať je to
sklárna, obuvnická továrna, soukromý zemědělec
a dosadit si můžete cokoliv jiného. Prostě firma buď
nemá odbyt na své výrobky a služby nebo špatně
hospodaří a je to. Není důvod, proč by to u cestovní
kanceláře mělo být jiné. I tady platí zjednodušeně
řečeno: příjmy – náklady = zisk. Proč byla cestovní
kancelář, jejímž jménem vystupoval pan Fischer, tak
oblíbená u klientů? Během několika let se z firmy
„okresního významu“ stala společností na předních
místech žebříčku dle obratu. Měli velmi nízké ceny.
Ještě teď slyším ten sametový hlas z rádia „Týden
letecky s All Inclusive za 5 990 korun! Koupíte si
zájezd v lednu? Máme pro vás dárek v hodnotě 3 000
korun. A navíc akce právě pro vaši rodinu – až dvě
děti poletí zcela zdarma!“
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No nekupte to! Tyhle ceny, slevy a akce vám
nikdo jiný nedá. A zase to máte jako se vším.
V botkách za 99 Kč taky nebudete mít tak lehký
krok, nebo ne moc dlouho, sekačka za 699 Kč vám
taky neudělá práci jako ta za 3 000 Kč a trenky za
19,50 nebudou po třech vypráních tolik lichotit
vaší postavě, nehledě na to, že jejich barevné
pruhy vytvoří v pračce vzor připomínající batiku.
Prostě všechno má svou cenu, i když uznávám, že
někdy má člověk štěstí a levná věc se vyvede.
I některým klientům TOMI TOUR přálo štěstí.
Odletěli, vrátili se, měli požadovaný hotel
a zaplacené služby. Četná je i skupina těch
ostatních. Jiný hotel, mizerné ubytování, hrozné
služby, změny, reklamace a ti poslední, to už víte,
byli rádi, že se dostali ve zdraví domů nebo ani
neodletěli. Člověk nemusí být z oboru ani ekonom,
aby si selským rozumem spočítal, že když má
někdo mnohem nižší ceny než ostatní, platí
bombastickou reklamu, navíc služby takové
kapacity, jakou je pan Václav taky něco stojí, že
asi něco nebude v pořádku. To nemůže vycházet.
Takže až si půjdete koupit nové boty, kolo,
jogurt nebo zájezd, nezapomeňte, že nejste tak bohatí, abyste si mohli kupovat tak levné věci. (kuč)

Krůtí s nivou a ananasem

700 g krůtích prsou, 200 g anglické slaniny, žampióny
podle chuti, plechovka ananasu, 300 g nivy, šlehačka,
koření na drůbež
Na oleji opečeme na nudličky nakrájená, okořeněná
prsíčka a nakrájenou anglickou slaninu. Přidáme
žampiony, kousky ananasu a zalijeme šlehačkou.
Krátce dusíme. Přidáme nastrouhanou nivu a necháme
ji rozpustit. Podáváme s hranolky nebo americkými
brambory.

č. 3/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín, konaného
dne 29. června 2009 v l8:00 hodin na OÚ Holetín
Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
● Plnění úkolu uvedeného v usnesení zastupitelstva
obce č. 2/2009
● Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008
● Rozpočtová opatření
● Doručené žádosti
– Žádost o schválení výsledku hospodaření ZŠ
a MŠ za rok 2008 a jeho rozdělení do fondů PO
– Žádost o vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku ZŠ a MŠ Holetín (kuchyňský robot)
– Žádost o odprodej pozemku 924/3 dle GP č. 273
– 1027/2009 (druhý žadatel)
– Žádost o odprodej části pozemku p. č. 47/9,
zahrada o výměře 73 m2, v k. ú. Dolní Holetín
– Žádost o pronájem části pozemku p. č. 767/3,
lesní pozemek o výměře 5 m2, v k. ú. Holetín
– Žádost o změnu užívání pozemku 769/10
v k. ú. Holetín
● Realizované a připravované akce
– Dokončeno obložení lemu bazénu
– Instalovány prvky dětského koutku na
koupališti
– Osazeno nové silniční zrcadlo u obecního úřadu
– Na OÚ instalováno zařízení pro pracoviště
Czech POINT
– Probíhají opravy místních komunikací
● Informace z Valné hromady SOMH
● Záměr obce na hospodaření s majetkem
● Informace o dotacích 2009
b) schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jiří Bartizal
● Program 3. jednání zastupitelstva obce
● Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad
● Rozpočtovou změnu č. 2/2009
● Zlepšený hospodářský výsledek dosažený PO
a jeho převedení do rezervního fondu školy
v celkové výši Kč 32 346,44
● Vyřazení a likvidaci opotřebovaného DHM (robot)
● Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
(prodej pozemku p. č. 924/3 o výměře 950 m2 –
GP č. 273-1027/2009 – v k. ú. Holetín za cenu
191 425 Kč)
● Prodej části pozemku p. č. 47/9, zahrada o
výměře 73 m2, v k. ú. Dolní Holetín za cenu
35 Kč/m2
● Pronájem části pozemku p. č. 767/3, lesní
pozemek o výměře 5 m2, v k. ú. Holetín za účelem
rozšíření bezdrátové internetové sítě do obce
Holetín
● Zplnomocnění starosty obce k veškerým právním
úkonům a podpisu písemností v souvislosti
s dotací na „Kulturně-společenské centrum
Holetín“
c) pověřuje
● Kontrolní a finanční výbor dohledem nad likvidací
DHM /robot/ v ZŠ a MŠ Holetín a předložením
zápisů o činnostech v souladu s ročním plánem
kontrol (Do příštího veřejného jednání OZ)
–7–

Rok 1935

Krásný příklad hrdinství, lásky k bližnímu
a sebeobětování dává nám všem třináctiletý
chlapec z naší obce Stanislav Staněk. V úterý
13. srpna t. r. šel se svým desetiletým bratrancem
Jindřichem Daňkem k tetě do blízké vesnice
Vyhnánova. Jindřich skočil do hluboké tůně, aby
se za vedra onoho dne panujícího osvěžil. Však
běda! Začal tonouti.
Když to uviděl kamarád Stanislav rychle shodil
kabát a vrhl se do vody, aby milému druhovi
pomohl. Malému odvážnému hrdinovi se však
bohužel záchrana nepodařila a on sám ztratil při
této ušlechtilé snaze i svůj mladý život. Zoufale
o život zápasící Jindřich strhl dobrého přítele do
hlubiny, kde oba chlapci vydechli společně své
mladé duše. Přispěchavší lidé, jež teta přivolala,
vytáhli ze zrádné tůně již jen chladná tělíčka
ubohých kamarádů.
Čin hodného chlapce Stanislava Staňka je nám
všem jistě krásným vzorem sebeobětování a lásky
k bližnímu. tento ušlechtilý skutek zaznamenal
pisatel do kroniky obecní, aby i příští generace
vždy s úctou a obdivem vzpomněla Staňka
Stanislava, chlapce – hrdiny.
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

Byla vykopána obecní studna proti R. Kolbabovi
a postaven most nad památníkem padlých
Zemřelo 9 osob
Tělocvičná jednota SOKOL pořádala Den matek
a akademii na oslavu 17 výročí naší
samostatnosti
Do knihovny přibylo 30 knih
Školní rada vyčlenila v rozpočtu 1 000 korun,
aby všechny děti mohly dostávat sešity zdarma
Poněvadž ve III. třídě byly 62 děti, povolila
zemská školní rada při této třídě pobočku se
střídavým vyučováním
Obecní zastupitelstvo předalo hasičskému sboru
novou stříkačku
V květnu se konaly volby do Národního
shromáždění a do zemského a okresního
zastupitelstva, nejvíce hlasů získala strana
Republikánská, na druhém místě skončila
strana Národně socialistická, dále Fašisté
a Lidová strana
Zima byla mírná, jaro a léto velmi suché, potok
i rybníky vyschly a lidé museli jezdit pro vodu
s voznicemi na luka, úroda byla celkem dobrá
V celé republice je hrozivá nezaměstnanost
Dne 14. prosince 1935 na svůj úřad abdikoval
prezident T. G. Masaryk
Dne 18. prosince 1935 byl zvolen novým
prezidentem republiky Dr. Eduard Beneš,
kterého jeho předchůdce doporučil

Setkání občanů
důchodového věku
se uskuteční 7. 11. Na sále.
Hrát bude Veselá sedma.

Zelený trávník opět ožil

Po úspěšné loňské sezóně hráči ani členové
realizačního týmu dlouho nezaháleli. Již
v průběhu července začala všechna družstva
pilně trénovat na novou sezónu. Zpočátku
trénovali mimo hřiště, protože zde probíhalo
ošetření trávníku. Pracovalo se i na dokončování
tribuny. Spoustu starostí bylo i se zakládáním
týmu dorostu. Muselo se najít dostatek hráčů
a kolem přihlašování nového mužstva je mnoho
formalit.

Martin Doležal dal
v sezóně 50 gólů

Starosta gratuluje kapitánu Martinu
Kučerovi

Rekapitulace minulé sezóny

Muži se po celou dobu drželi na předních
místech tabulky a chvílemi dokonce pomýšleli na
postup
do
vyšší
soutěže.
Po
několika
nevydařených zápasech v závěru obsadili krásné
čtvrté místo. Tým starších žáků ve své první
sezóně příjemně překvapil svými kvalitními
výkony, které ho vynesly na bronzovou příčku.

Starší žáci 2008/2009

Jak hráli muži letos

Kapitán Kuba Halamka přebírá pohár a gratulaci od starosty

Muži III. třída 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krouna A
Stolany B
Rosice
Holetín
Tuněchody A
Křižanovice
Slatiňany B
Bojanov
Prosetín B
Orel A
Bořice
Dřenice
Načešice B
Svratouch

+
20
19
18
16
14
10
10
9
9
8
9
8
7
7

0
2
2
0
2
4
4
3
3
2
5
1
3
3
2

4
5
8
8
8
12
13
14
15
13
16
15
16
17

skóre
64:24
76:45
81:35
61:34
61:34
52:67
42:50
45:61
37:68
56:56
40:63
30:53
54:78
30:54

Starší žáci OP 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svratouch
Svídnice
Holetín
Rosice
H. Bradlo
Chroustovice
Ronov
Dřenice

+
21
19
19
14
12
9
6
3

0
1
5
1
2
4
2
1
2

6
4
8
12
12
17
21
23

skóre
97:38
106:36
119:58
76:54
67:53
53:70
47:123
31:164

body
62
59
54
46
46
34
33
30
29
29
28
27
24
23
body
64
62
58
44
40
29
19
11

8. 8. – Holetín : Orel – 6:2
Začátek zápasu se lépe povedl soupeři, když vstřelil první
branku. Brzy na to se domácím podařilo vyrovnat a do
konce prvního poločasu přidat ještě jeden gól. Druhý
poločas už holetínští zcela kontrolovali hru a soupeřova
brankáře rychle za sebou překonali ještě čtyřikrát.
Soupeři se podařilo snížit na konečných 6:2. Branky:
O. Havel 2x, J. Vrána 2x, M. Vtípil, L. Wasserbauer
15. 8. – Holetín : Miřetice B – 1:0
V tomto utkání Holetín hostil mužstvo Miřetice B. Soupeř
přijel s mladou, sebevědomou sestavou nabuzenou
postupem z nižší třídy. Téměř celý zápas se odehrával na
straně hostí, ale našim se stále nedařilo protlačit míč za
brankařova záda. Netrpěliví fanoušci se přece jenom
dočkali, když se ke konci 2. poločasu po vydařeném
centru strefil Ondřej Havel. Toto místní derby si
nenechalo ujít velké množství fanoušků, kteří mohli mít
dobrý pocit z pěkného fotbalu. Branka: O. Havel
22. 8. – Míčov : Holetín – 1:1
Ačkoliv naši fotbalisté byli favority utkání a měli
i znatelnou převahu na hřišti, díky které si vypracovali
celou řadu šancí, soupeřova brankáře se podařilo
překonat až ve druhém poločase. Toto hubené vedení si
drželi téměř do konce utkání. Asi minutu před koncem
Míčov úspěšně zakončil jeden z nemnoha protiútoků
a bylo vyrovnáno. Utkání provázely emoce na straně
hráčů i diváků. Branka: O. Pospíšil
29. 8. – Holetín : Načešice B – 6:1
Začátek zápasu byl jednoznačný, když v prvních
minutách Holetín dvakrát překonal nezkušeného
soupeřova brankáře. Do konce poločasu jsme skórovali
ještě dvakrát. Na začátku druhé části náš tým poněkud
vypadl z rytmu a Načešice toho využily k vstřelení
branky. V tuto chvíli se zdálo, že zápas ještě může mít
dramatický vývoj. Tomu nasvědčovaly i emoce na hřišti.
Domácí ale opět našli společnou řeč a upevnili svoji
převahu gólem z penalty. Poté na pěkných 6:1 upravil
ještě
Lukáš
Wasserbauer.
Branky:
O.
Havel,
P. Wasserbauer 2x, L. Wasserbauer 2x, Z. Volf
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Odehrané zápasy dorostu

15. 8. – Prosetín : Holetín – 2:1
V prvním utkání naši dorostenci narazili na
zkušeného a tvrdého soupeře z Prosetína,
který v loňské sezóně hrál na předních
místech tabulky. V prvním poločase se naši
hráči sehrávali. Na 1:1 vyrovnával kapitán
Patrik Vondráček z penalty. V druhém
poločase se holetínští mnohem více rozehráli,
ale přesto se Prosetínu podařilo ještě jednou
překonat našeho brankaře. Ačkoliv jsme
prohráli 1:2, byl to vyrovnaný zápas.
Branky: Patrik Vondráček (z penalty)
22. 8. – Holetín : Ronov n. D. – 3:1
Na začátku zápasu měli domácí herní
převahu, kterou Patrik Vondráček proměnil
v branku z přímého kopu. Ke konci prvního
poločasu se hostům podařilo po pěkně
sehrané akci vyrovnat. Vedení nám vrátil
Michal Suchý těsně před odchodem do
šatny. Ve druhém poločase skóre domácích
na konečných 3:1 navýšil Michal Havel.
Branky: Patrik Vondráček, Michal Suchý,
Michal Havel
30. 8. – Skuteč : Holetín – 1:1
Naši dorostenci nastoupili na favorizovaného
soupeře s odhodláním. První branku nám
bohužel rozhodčí neuznal. Brzy nato Filip
Zeman krásně zatočil míč z rohového kopu
přímo do sítě. Ještě před koncem poločasu
soupeř vyrovnal. Druhá půle probíhala ve
znamení střídavé převahy a řady šancí na
obou stranách. Na stavu utkání se však už
nic nezměnilo. Branka: Filip Zeman

Odehraný zápas st. žáků

2. 9. – Holetín : Chroustovice – 3:2
Odložený zápas prvního kola přijelo do
Holetína sehrát družstvo Chroustovic. První
gól hostí padl již v prvních minutách zápasu.
Poté dvěma po sobě následujícími úniky
skóre otočil Martin Doležal. Po přestávce po
chybě obrany hosté vyrovnali. Domácí si
vytvořili ještě několik šancí, ale nemýlil se
pouze Martin Doležal na samém konci
zápasu. Branky: Martin Doležal 3x
(kuč)

Povídání s trenéry dorostu
Patrikem Vondráčkem
a Luďkem Doležalem
Před chvílí skončil první zápas vašich
svěřenců, holetínských dorostenců, a já
se chci zeptat, jaké máte pocity a jak
byste tento zápas hodnotili.
PV: Já si myslím, že pocity jsou docela dobré na
to, že to byl první zápas. Protože zatím měli jen
dvě přátelská utkání a ještě nejsou tak sehraní.
Ten druhý poločas byl už o sto procent lepší než
ten první. Doufám, že se sehrají a že to bude
zápas od zápasu lepší. Třeba se brzy dočkáme
prvního vítězství, možná už příští víkend.
LD: I já mám dobrý pocit. Byl to tvrdý soupeř,
hrál agresivně a naši si s tím poradili. Zlepšují
se a budoucnost vidím dobře.
Vím, že probíhal nábor, a zajímalo by
mě, jestli jste spokojení s tím, kolik hráčů se přihlásilo a jaké to jsou naděje.

Rozpis zápasů III. třída dospělých
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

8. 8. 17:00
15. 8. 17:00
22. 8. 17:00
29. 8. 17.00
5. 9. 17:00
12. 9. 17:00
19. 9. 16:30
26. 9. 16.30
3. 10. 16:00
10. 10. 16:00
17. 10. 15:30
24. 10. 14:30
31. 10. 14:00

Holetín – Orel
Holetín – Miřetice B
Míčov – Holetín
Holetín – Načešice B
Křižanovice – Holetín
Holetín – Bořice
Bojanov – Holetín
Holetín – Dřenice
Vítanov – Holetín
Holetín – Tuněchody A
Prosetín B – Holetín
Holetín – Slatiňany B
Rosice – Holetín

Rozpis zápasů OP dorostu
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Po
So
So
Ne
So
So
So

28. 9.
15. 8.
22. 8.
30. 8.
5. 9.
12. 9.
19. 9.

14:30
14:00
10:00
14:30
10:00
14:00
10:00

So
Ne
So
So
St
So
So

3. 10. 10:00
11. 10. 10:00
17. 10. 10:00
24. 10. 12:00
28. 10. 14:00
31. 10. 10:00
7. 11. 10:00

Dřenice – Holetín
Prosetín – Holetín
Holetín – Ronov n. D.
Skuteč – Holetín
Holetín – Luže
Heřmanův Městec – Holetín
Holetín – Hrochův Týnec
volno
Holetín – Kameničky
Orel Hlinsko – Holetín
Holetín – Nasavrky
Tuněchody – Holetín
Rosice – Holetín
Holetín – Rváčov
Holetín – Bojanov

Rozpis zápasů OP starších žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Po
Ne
St

2. 9.

17:00 Holetín – Chroustovice
volno
6. 9. 10:00 Holetín – Svratouch
13. 9. 10:00 Rváčov – Holetín
20. 9. 10:00 Holetín – Svídnice
27. 9 9:15 Vítanov – Holetín
28. 9. 10:00 Holetín – Ronov n. D.
4. 10. 10:00 Holetín – Rosice
28. 10. 10:00 Zaječice – Holetín

PV: Většina hráčů fotbal už hrála, přišli tam kluci ze
starších žáků. Dva také hrají za chlapy, na těch to
doufám budeme moci stavět. Přišli i ti, co fotbal ještě
nehráli. Zatím se jeví dobře. Ze začátku bylo kluků víc,
ale postupně odpadají. Vypadá to na třináct čtrnáct
hráčů, na které se budeme moct spolehnout.
LD: Na tréninky chodí stále ti samí, kteří mají o fotbal
zájem. Myslím, že když to půjde jako doposud, budeme
mít solidní základní sestavu.
A dá se hrát celu sezónu se čtrnácti hráči?
PV: Já si myslím, že ano. Můžeme je případně doplnit ze
žáků.
Jaké máte s tímto týmem ambice, kde byste
chtěli hrát? Vím, že je těžké předvídat úplně na
začátku sezóny.
PV: V okresní skupině je patnáct mančaftů, tipuji
umístění do šestého místa. Možná je to trochu přehnané, ale já jim věřím.
LD: Samozřejmě bychom rádi navázali na úspěchy starších žáků a mužstva chlapů, ale jelikož začínáme první
rok, tak bychom byli spokojeni tak do šestého sedmého
místa. To bych považoval za úspěch.
Chtěli byste něco vzkázat na závěr?
Chtěli bychom poděkovat fanouškům a rodičům za podporu. Doufáme, že nám vydrží euforie a že navážeme na
úspěchy obou dosavadních mužstev.
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Sestava dorostu po zápase ve Skutči

Zleva nahoře: Luděk
Doležal – trenér
dorostu, Patrik
Vondráček –
kapitán, Lukáš Hyrš,
David Křehlík,
Tomáš Kadlec,
Dominik Havlíček,
David Sochor, David
Šmok, Filip Čihák –
brankář, Jakub
Halamka – trenér
žáků, Patrik
Vondráček – trenér
dorostu
Zleva dole: Zdeněk
Volf – trenér mužů,
Michal Suchý,
Martin Zdražil,
Vojtěch Vondráček,
Martin Doležal,
Martin Kučera, Filip
Zemen
Dole: Jakub Lorenc –
brankář

Svoz ve lkoobje mového a ne be zpe čného
odpadu
Změna v odpovědnosti za schůdnost chodníku
Vážení čtenáři, v dnešním díle se ještě vrátíme
k problematice pozemních komunikací. Jelikož byla
schválena tzv. „chodníková novela“, která zásadně mění
povinnost starat se o stav chodníků a odpovědnost za
jejich schůdnost, zaměříme se dnes právě na tyto změny.
Věděli jste, že… od 16. dubna letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o pozemních komunikacích
měnící zásadně práva a povinnosti ve vztahu k péči
o chodníky a odpovědnosti za jejich schůdnost? Zatímco
před touto novelou odpovídal za schůdnost chodníku
vlastník přilehlé nemovitosti (viz příspěvek z prosince
2008), který tak měl nepřímo i povinnost se o schůdnost
chodníku starat, od účinnosti novely již za schůdnost
chodníku odpovídá vlastník komunikace – tedy
zpravidla obec.
Touto změnou tak byla především odstraněna nerovnováha mezi právem vlastníků (obcí) vybírat za užívání chodníku poplatky (např. za umístění poutače, nabídky zboží apod.) a povinností starat se o stav
a schůdnost chodníku, kterou měl právě vlastník přilehlé nemovitosti. Napříště tak již bude obojí v rukou vlastníků komunikací (obcí) – tedy jak právo na vybírání
zmíněných poplatků, tak i tomu odpovídající povinnost
o chodník se starat.
Důležitým a obecně opomíjeným důsledkem tzv.
chodníkové
novely
je
však
především
změna
v odpovědnosti za škodu, která v důsledku závad ve
schůdnosti vznikne. Tu napříště ponese již vlastník
chodníku či komunikace.
Vlastníci přilehlých nemovitostí sice již nejsou povinni se o chodník starat, protože za něj již neodpovídají,
jsou to však povětšinou stále právě oni, komu záleží na
tom, aby okolí jejich domů bylo čisté, uklizené a případný sníh vyhrnutý. Doufejme tedy, že zmíněná změna
v odpovědnosti se na údržbě přilehlých komunikací
a okolí domů neprojeví a každý se bude i nadále o své
okolí starat – přinejmenším v naší obci.
Martin Pavliš

Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
se uskuteční v naší obci v sobotu 10. října 2009
Stanoviště mobilního svozu:
1000 – autobusová zastávka u železničního mostu
1020 – naproti obecnímu úřadu
1040 – naproti hasičské zbrojnici
1100 – u prodejny paní Kavkové na Dolním Holetíně
Objemný odpad: nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla,
plastové vany, pneumatiky na osob. vozidla apod.
Nebezpečný odpad: upotřebené motorové oleje, olejové
filtry, televizory, ledničky, barvy, lepidla, rozpouštědla,
nádoby a štětce s jejich zbytky, detergenty a odmašťovací
přípravky, léky, inj. stříkačky, infuzní sety, pesticidy
(chemické prostř. na ochranu rostlin, hubení škůdců
a plevelů), domácí chemikálie, kyseliny, louhy, vývojky,
baterie, akumulátory i s elektrolytem, suché galvanické
články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti
Povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně
u sběrného místa.

O bčanské sdruže ní H oletínské trnky

srdečně zve na taneční zábavu, na které vystoupí:

VÁCLAV FALTUS
imitátor známý z televizní obrazovky

KAREL HYNEK GOTT
imitátor českého slavíka K. Gotta

JAN ZVOLÁNEK
hudební produkce a zpěv

Kdy: 19. září 2009 od 17.00 hodin
Kde: HOLETÍN – areál koupaliště

Vstupné: 60 Kč
V případě nepříznivého počasí se akce koná
v hospůdce Na sále.

Holetínský zpravodaj, vydává obec Holetín, adresa redakce Obec Holetín, Horní Holetín 105,
holetinskyzpravodaj@seznam.cz, zpracovává Ing. Helena Kučerová, evidenční číslo tiskoviny MK ČR E 17314, 300 výtisků
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