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Je ten spěch nutný?
Ani jsme se nenadáli a je po prázdninách. Doufám, že jste si je užili a že krásných
zážitků jste měli podstatně víc, než těch méně příjemných. Já určitě ano.

Za ty druhé vzpomenu jeden, který mě trochu rozladil, i když se mě vlastně ani
netýkal. Jedno odpoledne ke konci týdne jsem se cestou z  práce zastavila na nákupu
v  jednom hlineckém supermarketu. Téměř nebylo kde zaparkovat a počet nakupujících
avizoval nastupující víkend. Když jsem přicházela s  nákupem ke kasám, právě hlásili
otevření dalšího pokladního místa. Zamířila jsem tam, ale muž a žena ve věku asi kolem
pětatřiceti let byli rychlejší. Měla jsem tedy možnost vyslechnout jejich nespokojený
hovor. Ani ne po minutě čekání začali nervózně hudrovat: „To je hrozný, kde je? No co
tam dělá? To jsou otřesný služby. Co si to dovolují? Já bych jí dal!“ a podobné
připomínky. Mezitím si přímo na pás položili sportovní boty, které šli reklamovat. Boty
nesly viditelné známky používání v terénu a neměly žádný obal. Opravdu jsem nad tím
kroutila hlavou, ale zrovna jsem neměla dost energie a chuť na to, abych se s  nimi
pustila do konfliktu. Prodavačka dorazila za chvilku a opravdu nevypadala, že by právě
vstala z kavalce, odkud ji zvedl zvonek.

Já vím, spěcháme všichni a pátek bývá obzvlášť hektický. Přesto bychom si však
mohli uvědomit, že naprostá většina prodavaček a prodavačů v marketech celou směnu
kmitá mezi pokladnou, vybalováním a přerovnáváním zboží, pekárnou, přehrabanou
zeleninou, úklidem a tak dále. A to všechno za výplatu, která se ani omylem neblíží
průměrné mzdě a část národa by za ty peníze ani nevstávala z postele. Přesto, nebo
právě proto si práce těchto lidí vážím. Možná bychom měli mít víc úcty k  práci druhých
obecně.

A mimochodem – špinavé boty se na pás nepokládají. Doma si je také nevyložím
s  nákupem na stůl. Bohužel zmiňovaný pár si asi můj úvodník nepřečte. Nasedal totiž
do auta s pražskou značkou. Tím ovšem nechci vůbec nic říct. Burani se najdou všude.

Ale jinak bylo samozřejmě léto krásné, ať už jsme měli možnost zavítat do Bulharska,
na Kanáry, do Ameriky nebo třeba na Šumavu. A ti, kteří zůstali v  Holetíně, měli také
dost příležitostí na povyražení. Na parketě byla zábava, hasiči soutěžili o pohár starosty,
úspěšně odstartovala nová fotbalová sezóna, grilovalo se a to jistě nejen na koupališti.
Mnoho z  nás pořádalo gurmánské párty i doma na zahradě. Jestli vám jsou po těch
letních dobrotách teď trochu těsné kalhoty
v pase, nic si z toho nedělejte. Rozhodně v tom
nejste sami. A hurá na kolo, na brusle, do
tělocvičny nebo na hřiště. Za necelé tři měsíce
začíná plesová sezóna, tak ať se cítíme dobře.

Co už ale začalo, je nový školní rok. Máme
šest prvňáčků a letos je to obzvlášť povedená
sestava. Po prázdninách se sešlo i
zastupitelstvo, rozbíhá se pravidelný provoz
kulturního centra. Jako vždycky – čeká nás
spousta práce i zábavy.

Já vím, že jsem už protivná tím
moralizováním, ale neodpustím si ještě jednu
prosbu. Máme krásnou novou silnici. Ke
zhodnocení celé akce se vrátíme až po ukončení
všech dolaďovacích prací, ale už teď prosím o
jedno. Jezděme přes naši obec rozumnou
(nejlépe předepsanou) rychlostí. Chápu, že to
nyní ještě víc svádí sešlápnout plyn, ale
mysleme na bezpečnost svoji i ostatních. Děkuji.

Helena Kučerová
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Škola po prázdninách
Další rozvoj školy

1. září jsme zahájili školní rok 2015/2016.
Slavnostního aktu se kromě dětí a učitelů zúčastni
li i rodiče prvňáčků a také zástupci obce. Potěši
telné je, že řady školáků se opět mírně rozrostly –
do školy bude letos docházet třicet dětí. Trvalá péče
obce o školu letos kromě jiného našla vyjádření i v
generální opravě střechy. Její stav, zvláště na staré
části budovy, byl již téměř nevyhovující. Dalším
skvělým počinem v zázemí školy je obnovení a
dovybavení školní zahrady prolézačkami a dalšími
prvky k mnohostrannému rozvoji dětí. V jarních
měsících škola ve spolupráci s dalšími partnery při
pravila žádost o dotaci do operačního programu
životní prostředí. Schválení naší žádosti znamená
to, že do konce září se v prostoru zahrady objeví dí
lo, jehož hodnota přesáhne půl milionu korun bez
daně a devadesát procent prostředků bude hrazeno
z dotace. Těšíme se, že již v podzimních měsících
budeme vše využívat.

Odstoupení ředitele školy
Prázdniny jsou časem odpočinku a poskytují
možnost zastavit se v každodenním shonu. Člověk
může vnitřně obrátit svůj pohled zpět a také na
směrovat ho do budoucnosti. Funkci ředitele školy
jsem vykonával od prázdnin 2005, tedy deset let a
vím velmi dobře, co obnáší. Práce s dětmi a také or
ganizování chodu školy jsou velmi uspokojující.
Nicméně mám pocit, že ředitelům málotřídních škol
je na bedra naloženo více, než lze dlouhodobě nést.
(Máme sice méně dětí, ale všechny administrativní

náležitosti musíme dodržovat stejně jako velká
městská škola, kde je na její chod k dispozici
mnohem více lidí.) Tento energetický rozdíl mezi
uspokojením z práce a vyčerpáním z ní se u mě
přehoupl do záporných hodnot. V takovém stavu
nelze školu kvalitně vést. Proto jsem se rozhodl ze
své funkce odstoupit.

O svém rozhodnutí jsem nejprve informoval pa
na starostu. Dohodli jsme spolu kroky, které je po
třeba učinit, aby předání školy do rukou nového ře
ditele proběhlo hladce. Termín mého odchodu jsme
stanovili na 31. ledna 2016, tedy po skončení
prvního pololetí. Do té doby proběhne konkurz,
který má své zákonné lhůty a novému řediteli budu
předávat školní agendu. Jsem pevně přesvědčen, že
vše proběhne bez jakéhokoliv negativního dopadu
na chod školy.

Mgr. Martin Bureš

Ptala jsem se starosty
Jak jsi prožil léto po osobní i pracovní stránce?

Já patřím mezi ty, co plánují hodně dopředu a mu
sí se pořád na něco těšit. Takže už pod vánočním
stromečkem našla rodinka obrázek penzionu z bul
harského Primorska, kde jsme začátkem července
strávili u Černého moře 10 nádherných dnů. Para
doxně to bylo v období, kdy Česko zažívalo teploty
nad 35 °C, což bylo o 5° více než jsme měli my tam.
Bylo tam krásně a hlavně bylo fajn přestat alespoň
na chvíli řešit práci a těch pár dnů v roce si v klidu
a pohodě užít.

Pracovní stránku léta mi „dokonale“ vyplnilo ře
šení problémů ohledně modernizace silnice. Její
uzavření navíc posunulo opravy místních komu
nikací na září – říjen 2015. Přesto se však podařilo
zrealizovat dvě plánované akce.

Budova ZŠ a MŠ Holetín se o prázdninách ko
nečně dočkala nové střechy. Celkové náklady této
akce činily 650 tis. Kč. Obec zde využila možnosti
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace
v částce 300 tis. Kč. Tato suma byla na účet obce
převedena začátkem roku. Dalších 100 tis. poskytl
v rámci POV (Program obnovy venkova) Pardubický
kraj a zbývajících 250 tis. Kč doplatila obec.

A jak si asi mnozí všimli, dokončen byl také
obnovovací nátěr fasády budovy obecního úřadu.

Zde byl problém především se stavbou lešení ve
svažitém terénu u severní stěny budovy. Teď ne
myslím se stavbou jako takovou, ale velký problém
byl lešení v této době vůbec sehnat. Vše se ale na
konec podařilo a myslím, že i přes stáří budovy OÚ
se za ni nemusíme vůbec stydět.

Kdy se můžeme těšit na nové víceúčelové
hřiště?
Na stavbu víceúčelového hřiště proběhla již dvě vý
běrová řízení. Smlouvu o dílo mohu podepsat
teprve po uplynutí lhůty pro podání námitek, a tato
lhůta právě probíhá. Stavební práce by přesto měly
započít ještě na podzim a celá stavba by měla být
dokončena na jaře 2016.
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Poprvé ve školních lavicích
Asi nikdo se prvního září netěší do školy tolik, jak
prvňáčci (pominemeli šprty a workholické učitele).
Do lavic holetínské školičky jich letos usedlo šest a
vypadalo to, že se těšili všichni. Rozhodně to nebyly
žádné ustrašené malé děti. Z  pěti kluků a jedné

slečny vyzařovala energie a od první chvíle bylo
jasné, že se s nimi paní učitelka nudit nebude.
Sama se přiznala, že živější děti učí raději. Vypadá
to, že tahle parta nebude mít o zážitky ze školních
lavic nouzi. A jejich rodiče také ne. Tak ať jim to
nadšení dlouho vydrží!

(kuč)

Vojtěch HolasLukáš Korbel

Jakub DejdarFilip Staněk

Daniel ZubAdéla Horáková



– 4 –

Z kroniky – 1949
• Rok 1949 byl ve znamení aktivity KSČ (v Holetíně 37

členů), která již získala zkušenosti v  organizování a
vedení široké veřejnosti

• Národní výbor započal s výstavbou místního rozhlasu
• Po sjezdu KSČ, kde byly vytyčeny směrnice ke kolek

tivizaci vesnice se v č.p. 32 u Fr. Mládka sešel MV VO
KSČ k  ustavení přípravného výboru JZD a ještě týž
den byli sezváni členové KSČ (sešlo se jich 36, 1 byl
mimo obec)

• Složení přípravného výboru JZD: Josef Doležal, HH
44 (předseda), Fr. Cimburek, HH 75, Jan Šmahel, HH
72, Fr. Vojta, H 132, Josef Daněk, H 131, Fr. Mládek,
H 32

• Jako první zemědělci s  větší výměrou byli získáni:
Josef Kusý č.p. 5 – 12ha, Břetislav Hanus č.p. 49 –
10ha, Josef Doležal č. p. 44 – 7ha

• V obci bylo několik usedlostí bez hospodáře s půdou
o výměře cca 70 ha, na těchto polích byl vypracován
plán osevu za pomoci žáků zemědělské školy v Hlin
sku

• JZD získalo dva traktory, oba v  nepojízdném stavu,
jeden z nich (zn. Svoboda 10) byl zprovozněn

• Členská základna JZD se skládala převážně z  členů
KSČ

• Představenstvo: Fr. Vojta (KSČ) – předseda, Josef
Kusý (bez) – místopředseda, Jan Červíček (KSČ) –
jednatel, Josef Daněk (KSČ) – pokladník, Josef
Doležal (KSČ) – člen

• Během léta byl sestaven plán na podzimní osev (10ha
žita a 1,5ha pšenice)

• Bylo nutno překonat rčení starých hospodářů, že po
vjetí traktoru na pole 7 let nic neroste

• Na podzim byla orba, zasetí i uválení prováděno trak
tory, velkým pomocníkem byla STS v  Hlinsku,
hnojeno bylo kostní moučkou

• Na stavbu místního rozhlasu bylo vynaloženo
105.480,70 Kčs

Školka
Do dalšího školního roku jsme v  naší školce
vykročili s  novou paní učitelkou, kterou
bychom Vám chtěli touto cestou představit.

„Jmenuji se Kristýna Tichá. Vystudovala
jsem vyšší odbornou školu pedagogickou v Li
tomyšli, obor předškolní pedagogika. Od květ
na 2014 jsem pracovala jako učitelka v  sou
kromé mateřské škole v Hradci Králové. Volný
čas trávím nejvíce s rodinou. Ráda hraji na
klavír a věnuji se ručním pracím. Jsem velmi
ráda, že jsem se mohla stát součástí pracovní
ho týmu MŠ a ZŠ Holetín.“

A nyní také zmíníme, co nás v následujících
10 měsících čeká. Po rekonstrukci střechy
právě probíhá kompletní renovace zahrady na
ší školky, s níž budou souviset i další aktivity
dětí. Třídní vzdělávací program letos nese ná
zev Mecháček a kamarádka ještěrka právě
díky novému hřišti, jenž u nás během podzi
mu „vyroste“. Stávající prvky hřiště budeme
využívat např. takto: pyramidu, Černovousovu
věž a houpací most při dobrodružně prožitkové
hře Mecháček a piráti, v altánu se během be
sedy se včelařem dozvíme zajímavosti ze života
včel a také zde budeme vyrábět, malovat, hrát
divadlo či stavět betlém z přírodnin. K  rozvoji
smyslového vnímání nám poslouží pocitový
chodník a zvonkohra. Drobné živočichy bude
me moci pozorovat nejen v hmyzím hotelu, ale
i v  ještěrkovišti, na louce a v  lesním koutku.
Na záhoncích se pokusíme vypěstovat mrkev,
ředkvičky, možná i dýně a určitě dojde i na
ukládání bioodpadu na náš kompost, přičemž
budeme moci zkoumat, jak se přírodniny roz
kládají. Nebudou chybět ani společné akce se
školou, rodiči a prarodiči, ale o tom až příště.

Učitelky MŠ Jitka Jetmarová, Kristýna Tichá
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Uskutečnilo se

Dne 16. 7. 2015 v 18 hod. jsme si popovídali s Vě
rou Pochobradskou na téma Ajurvéda – inspirace
pro dlouhý a zdravý život. V  Indii a na Srí Lance,
odkud pochází, je každodenní Ajurvéda součástí
života. Je to 5 tisíc let starý ucelený systém o živo
tě.

První spisy pojednávající o Ajurvédě byly napsá
ny před 5 tisíci lety. Položila základní kámen
mladším medicinálním směrům jako je čínská nebo
řecká medicína nebo léčitelství starého Egypta.

Zájmové činnosti pro děti a dospělé
Stolní tenis – sport pro chlapce i  dívky všech vě
kových kategorií pro zlepšení pozornosti, soustře
dění i  fyzické zdatnosti. Kroužek je zdarma, dítě
však musí mít své míčky průměr 40  mm! Stolní
tenis vede pan Emil Havel, který má dlouholeté
zkušenosti  s  tímto sportem, trénink probíhá od
10. září od 17 hod. V případě většího zájmu budou
děti rozděleny na dvě skupinky, mladší děti od
17 hodin, starší od 18 hodin. K dispozici jsou k za
půjčení i pingpongové pálky, přesto doporučujeme,
aby dítě mělo vlastní pálku. S  sebou sportovní
oděv a obuv s bílou podrážkou. Děti si mohou přijít
zatrénovat také každou středu v rámci Herního od
poledne (viz níže). Vstup do kroužku stolního teni
su není časově omezen – tedy je možné začít
i kdykoliv během roku.

Každou středu se bude opět konat v  Kulturním
centru Herní odpoledne pro děti, a to počínaje
9. září od 14:30 do 16:30 pod vedením Lady Horá
kové. Pro děti bude připraven stolní tenis, děti si
mohou zahrát stolní hry, které jsou v  Kulturním
centru k dispozici nebo se zapojit do zábavné sou
těže. Dítě nemusí Herní odpoledne navštěvovat
pravidelně. Přijít mohou děti školního věku. Herní
odpoledne je pro děti bezplatné. S sebou přezůvky,
resp. pevnou obuv  s  bílou podrážkou (na stolní
tenis).

Dramatický kroužek nově v KC Holetín pod ve
dením Mgr. Radky Červinkové. Dramatická výchova
seznamuje děti s divadlem a s dramatikou, pomáhá
procvičovat paměť (básničky, monology, dialogy,
herecké etudy), učí je správné výslovnosti. Podpo
ruje a rozvíjí kreativitu, emoce, smysl pro humor a
fantazii. Plachým dětem poskytuje prostor k překo
nání ostychu a zbavení se strachu vystupovat na
veřejnosti, hyperaktivní děti zde naopak mohou
svoji energii a své emoce vybouřit. Předběžně je ter
mín kroužku stanoven na úterý od 14:30 hod.
v klubovně KC. První seznamovací hodina kroužku
proběhne 15. 9. od 14:45 do 15:15 hod. Kroužek je
zdarma, v  případě výroby kostýmů je třeba počí
tat s finanční spoluúčastí rodičů. Kroužek je určen
pro školní děti.

Cvičení zumbového typu  s  Petrou Štěrbovou
v  KC Holetín zahajuje v  pondělí 14. 9. v  18 hod.
Cena zůstává 60 Kč/hod. Zájemci, prosím, přihlas
te se na tel. 725 444 588. V případě nenaplnění mi
nim. počtu pravidelných účastníků (min. 6 osob) se

kurzy ruší.
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. dle času stráveného
prací. V ceně je zahrnuto i následné vypalování hlí
ny (2x). Keramika probíhá každý čtvrtek od 16 do
18 hod. Malé či málo samostatné děti pouze v do
provodu dospělých. Keramika zahajuje 10. 9. 2015.

Kurzy jógy probíhají v klubovně KC Holetín pod
vedením paní Věry Pochobradské vždy v úterý, a to
od 17 hod. začátečníci a od 18:15 hod. pokročilí.
Cena je 30 Kč, délka 1 hod., s sebou vezměte kari
matku a šátek. Přihlášky nových zájemců na face
booku Jóga Holetín nebo tel. 722  091  796. První
zářijová hodina jógy se uskuteční 8. 9.

Nově nabízíme v  KC Holetín Kurzy angličtiny
prioritně pro dospělé, příp. starší děti (2. stupeň
ZŠ, SŠ). Kurzy zajišťuje zkušený lektor Tomáš
Dymáček. Cena i délka vyučovací hodiny angličtiny
bude závislá od počtu přihlášených osob, a to od
80 do 120 Kč za vyučovací hodinu – délka vyučova
cí hodiny 60–90min (1x týdně). Délka kurzu je 5
měsíců (cca 18–19 týdnů, resp. vyučovacích hodin),
předběžně říjen 2015–únor 2016. Přesné konání
kurzu bude upřesněno dle dohody  s přihlášenými.
V případě zájmu budou kurzy pokračovat i po tom
to období. Splatnost kurzů bude předem. Přihlášky
na tel. 725 444 588 u L. Horákové, na emailu kul
turnicentrum@holetin.org nebo využijte návratku
níže. V  přihlášce uveďte své jméno, tel. a stupeň
znalosti AJ (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý).
Přihlášky do 20. 9. 2015.

Individuální kurzy základů práce na PC dle po
třeb přihlášeného nabízí našim občanům Ing. Lada
Horáková. Počet účastníků na 1 individ. hodinu je
stanoven na 1–2 osoby. Možná je i výuka přímo na
Vašem počítači (i u Vás doma). Cena je 60 Kč/hod.
Výtěžek z kurzů bude věnován na dovybavení herny
pro děti v  KC Holetín. Přihlásit se můžete ihned
(v  návratce) nebo i  během roku na tel. 725  444
588.

Připravujeme
V  sobotu 26. 9. 2015 si připomeneme významné
výročí otevření Kulturněspolečenského centra
Holetín. Je to již 5 let, co Kulturní centrum
funguje a již tradičně si koncem září toto výročí při
pomeneme. Letos jej věnujeme přírodě a všemu
co s ní souvisí. Od členů Záchranné stanice a eko
centra Pasíčka se dozvíte, jak se chovat, když naj
dete oslabené či poraněné zvířátko v přírodě, jak se
taková zvířata odchytávají. Odchytovou techniku
včetně zásahového vozidla si prohlédnete zblízka.
Dětičky, ale i  dospělí si budou moci pohrát  s  pej
sky, kteří jsou cvičeni pro terapie s handicapovaný
mi osobami, dozvíte se ale také, jak se chovat, když
se venku setkáte s cizím volně pobíhajícím psem a
jiné zajímavosti. Budete moci obdivovat drobné
domácí, ale i exotické zvířectvo. Chybět nebude ani

Kulturně společenské centrum Holetín
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soutěž pro děti a slosování o  ceny ve
vědomostní soutěži. Akce bude doplně
na i fotografiemi z  posledních 5 let
fungování Kulturního centra… a možná
přijde i kouzelník…

Akce probíhá od 14 do 17 hodin.
Přijďte včas, ať Vám neuteče nějaká za
jímavá informace!

V  pátek 9. 10. 2015 v  18 hodin se
uskuteční v  Kulturním centru Holetín
cestopisné povídání Ing. Vojtěcha Filipa
z cestování po Pákistánu. Povídání bu
de doprovázeno promítáním diapozi
tivů. Vstupné bude dobrovolné.

V  neděli 25. října 2015 se v  klu
bovně Kulturního centra uskuteční pod
vedením paní Miroslavy Vagenknech
tové kurz Výroby figurek z kukuřičné
ho šustí. Začátek je ve 14  hod., délka
trvání kurzu cca 3 hod. Cena kurzu je
150 Kč. K  dispozici bude pouze malé
množství šustí, proto prosíme zájemce
o kurz, aby se na kurz připravili a usu
šené kukuřičné šustí si sami přinesli.
Děkujeme za pochopení! Přihlaste se u
p. Horákové na tel. 725  444  588
nejpozději do 16. 10. 2015.

24.–25. 10. 2015 Burza oblečení a
dalšího zboží se koná v  Kulturním
centru Holetín v  sobotu a neděli, vždy
od 8 do 16 hod. Do burzy přijímáme
prakticky jakékoliv funkční nezničené
zboží od oblečení a obuvi, přes spor
tovní potřeby, vybavení do domácnosti,
knížky, hračky apod. Nadrozměrné
zboží je možno zařadit do burzy pouze
formou inzerátu. Každý, kdo chce na
burzu umístit své zboží, si musí pře
dem požádat o přidělení unikátního kó
du pro svoji osobu. Tímto kódem a
pořadovým číslem se označí každé
zboží a vše se spolu se soupisem zboží
předá ve vyznačené dny do Kulturního
centra. Přidělení unikátního kódu žá
dejte u paní Horákové na tel. č.
725  444  588, kde obdržíte i veškeré
další informace. Sběr zboží do burzy se
uskuteční v  Kulturním centru, a to
v  pracovní dny od 14. do 21.  října
2015. Čas předání zboží je vhodné in
dividuálně předem dohodnout na výše
uvedeném telefonním čísle. Z burzy bu
dou věci zpět vydávány v úterý 27. 10.
od 7:30 do 17:30 hod.

Vánoční jarmark nás letos čeká
21.  listopadu 2015, a to od 9 do
16 hodin. Tímto vyzýváme všechny na
še místní „prodejce“, aby se na jarmark
přihlásili.

Vánoční koncert v  podání Sboru
Bartoloměj z  Bítovan se uskuteční
v neděli 13. prosince 2015 od 18hodin.

Lada Horáková

Přijměte srdečné pozvání na oslavu

5. výročí otevření
Kulturněspolečenského centra Holetín

na téma Příroda a její ochrana
Sobota 26. 9. 2015

Program oslavy:

14:00–15:00
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

• dozvíte se, jak se odchytávají nemocná zvířátka
v přírodě a jak s nimi zacházet

• v praxi uvidíte zásahové vozidlo pro odchyt i odchytové
vybavení

• čeká vás mini kvíz o malou odměnu
• zblízka uvidíte Puštíka obecného a Kalouse ušatého
• zhlédnete film o tom, jak se chovat při nalezení

opuštěného zvířátka v přírodě
• pokud odpovíte na soutěžní otázku ze zjištěných

informací, zařadíte se do slosování o ceny pro děti
Český svaz chovatelů Vám představí své výstavní „kousky“

drobného zvířectva.
Pejsci – přijďte si bezpečně pohladit pejska! Pes s výcvikem

canisterapie – léčebný kontakt psa a člověka.
Malování na obličej pro dětičky ZDARMA!

15:00–16:00 chovatelka psů M. Mundilová vysvětlí dětem i
dospělým, jak se bezpečně chovat při setkání s cizím psem
a s  fenkou bílého ovčáka Rikinkou předvede ukázku
výcviku psů.

16:00–16:30 „balónková zvířátka pro děti“

16:30–17:00 kouzelník a iluzionista Aleš Krejčí předvede
Moderní magii pro děti. Děti budou aktivně zapojovány do
kouzel a možná se nějaké i naučí

17:00 závěr oslavy  vylosování výherců soutěže

V rámci oslavy si na fotografiích připomeneme posledních pět
let „života“ Kulturního centra od začátku až do konce.
Vstupné na akci je dobrovolné.
Na organizaci akce se podílí občanské sdružení Holetínské
trnky.

Společenská kronika
V posledních 3 měsících oslavili významné životní jubileum
dva naši spoluobčané:

červen Jirmásková Květa, Horní Holetín 80 let
srpen Křehlík Břetislav, Dolní Holetín 90 let

Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
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č. 3/2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného
dne 7. září 2015

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zprávy ze zasedání kontrolního a finančního výboru
• Rozpočtová opatření č. 5/2015 a č. 6/2015
• Informaci o realizovaných akcích
• Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou

zakázku malého rozsahu „Výstavba víceúčelového hři
ště Holetín“

• Doručené žádosti
• Aktualizaci Smlouvy o výpůjčce, která je přílohou Zři

zovací listiny (ZŠ a MŠ Holetín)
• Vzdání se funkce ředitele Základní školy a mateřské

školy Holetín k 31. lednu 2016
• Informace o průběhu jednání valné hromady akcio

nářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
• Informace ohledně plánovaného třídění bioodpadu z

domácností v obci Holetín
• Ukončení nájemní smlouvy (nebytové prostory v bu

dově č.p. 105, k.ú. Holetín) k 30. září 2015
• Aktuální informace ohledně modernizace silnice II/355

Hlinsko – Dřeveš.

Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 3/2015 dle předloženého návr

hu
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba víceú
čelového hřiště Holetín“ a pověřuje starostu obce pode
psat smlouvu o dílo po uplynutí lhůty pro podání ná
mitek

• Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2016 na opravu místní komu
nikace (u kulturního centra)

• Kandidáta na člena dozorčí rady obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pana Jana
Břeně, narozeného 4. 10. 1967, bytem Horní Holetín
97, 539 71 Holetín.

• Podmínky nájmu nebytových prostor v budově č. p.
105, k.ú. Holetín dle předloženého návrhu

Neschvaluje:
• Prodej obecního pozemku p.č. 568, vodní plocha, kat.

území Holetín

Jmenuje:
• Ing. Ladu Horákovou do školské rady ZŠ a MŠ Holetín

za zřizovatele

Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně vyúčtováním poskytnuté dotace z

rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova (POV) za rok 2015 (Termín: do 23.
prosince 2015)

• Starostu Jana Břeně zpracováním žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci POV v roce 2016 a podáním této žádosti v
řádném termínu (Termín: do 30. září 2015)

O pohár starosty 15. 8. 2015
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Anna Svatošová
nejstarší obyvatelka obce

Paní Svatošová se narodila v  březnu 1922 jako
Anička Nováková na Horním Holetíně. Jejich dome
ček stával přesně v  místech, kde je nyní autobu
sová zastávka u školy. Měla jednoho bratra. Ten se
v roce 1945 odstěhoval i s rodiči do pohraničí, pro
tože jim bydlení nevyhovovalo a vzhledem k  jeho
umístění s ním nešlo nic dělat. Paní Anna už byla
v  té době vdaná a žila s  manželem tam, kde bydlí
dodnes. Bratr byl o pět let mladší a zemřel už před
asi dvanácti lety. Rodiče v době, kdy bydleli v Ho
letíně, oba pracovali v továrně v Hlinsku. Maminka
u Jandů a tatínek u Ruprechtů. Paní Svatošová
chodila do základní školy v  Holetíně. Po jejím ab
solvování nastoupila hned do zaměstnání. S  ma
minkou pracovala v továrně u Jandů, kde tkaly na
stavech. Později přešla do zemědělství. Nejdříve
chodila k sedlákům a později, když vniklo družstvo,
pracovala v  JZD. Tam vydržela až do svých sedm
desáti let. Pracovala v  rostlinné i živočišné výrobě.
V  kravíně to byla tenkrát obzvlášť dřina. Později,
když se tam měla možnost podívat, už byly pra
covní podmínky nesrovnatelně lepší. Dřív se úplně
všechno dělalo bez mechanizace. Ručně se škrábal
i házel hnůj, čistil dobytek i dojilo.

Ráda vzpomíná na to, jak zamlada chodili tan
covat Na sál a k  Oplištilům. Byly věnečky, kdy se
chodilo průvodem. Také navštěvovali plesy. Na sále
býval sokolský a dělnický, u Oplištilů se pořádal
hasičský. Tam se v  hostinci také hrálo divadlo.
Paní Anna ale zas tak velká herečka nebyla.
Dostávala spíš menší role, ale bavilo ji to. Také vel
mi ráda tancovala a zpívala. Vyprávěla mi, že nacvi
čovali Českou besedu, kterou pak tančili při dožín
kách. Partnerem jí byl Josef Doležal. Bývala veselá.
Chodila pravidelně cvičit do Sokola.

Tanec ostatně zvládá bravurně dodnes. Každo
ročně si zatančí s  panem starostou na akci pořá
dané pro důchodce. Pobavila mě ovšem informací,
že to vlastně dělá jen kvůli němu, že ona by ani
tančit nemusela, ale odmítnout tanečníka se neslu
ší. Všichni přítomní mi ale jistě dají za pravdu, že
jim to jde skvěle.

Za svého života nikdy nikde necestovala. Nebylo
to tím, že by neměla možnosti, ale prostě ji to ne

lákalo. Neopustila Čechy, nebyla ani na Slovensku.
V  Praze byla dvakrát v  divadle, když zájezd pořá
dalo JZD. To se jí ale líbilo.

Vdávala se velmi brzy, už v osmnácti letech. Na
moji otázku, jestli byla pěkná holka, když se tak
brzo provdala, se smíchem přitakávala, že ano. Na
druhou stranu ale velmi brzy ovdověla. To jí bylo 45
let. S  manželem měla tři děti. Josef s  rodinou žije
v domě s maminkou a dcera Hana a syn Jiří mají
byty v holetínské bytovce. Ke všem dětem má tedy
velmi blízko. Každý z nich má dvě děti. Celkem má
tedy paní Anna 6 vnoučat a 11 pravnoučat. Pár dní
je dokonce už i praprababičkou. Všechny rodiny ji
navštěvují, a když měla devadesátiny, sešli se u ní
všichni pohromadě. Bylo jich hodně.

Ptala jsem se, na jakou dobu ve svém životě ráda
vzpomíná. Říkala, že když pracovala v JZD, měli vý
borný kolektiv a bylo to pro ni hezké období. Bohu
žel většina z jejích kolegyň a kamarádek už dneska
nežije. Na otázku, na co vzpomíná naopak nerada,
dlouho hledala odpověď. Pak uznává, že doba, kdy
jí zemřel manžel a zůstala sama, byla pro ni velmi
těžká. Jirka už byl v  té době ženatý, Josef byl na
vojně a Hana vycházela ze školy. Právě dcera se
kvůli této události musela vzdát snu o vyučení ka
deřnicí, protože škola byla v jiném městě a nastou
pila do hlineckého učiliště na obor obráběč kovů.
Špatná doba byla samozřejmě i za války. Nerada
vzpomíná to, když Němci přišli do baráku a brali si
věci, kterých se jim zachtělo. Třeba si poručili zabít
a opařit slepice a ještě jim je museli donést do
ranského lesa. V té době jí bylo kolem dvaceti let.

Paní Svatošové je devadesát tři let a těší se na
svůj věk velmi dobré fyzické i psychické kondici.
Nedalo mi to, abych jí nepoložila otřepanou otázku
na recept na dlouhověkost. Prý ho nezná, ale
možná na to má vliv to, že nikdy se u nich moc ne
jedlo maso a ona ho nemusí ani teď. Jinak má ráda
všechno, co jí uvaří, ale na bezmasých jídlech si po
chutná nejvíc.

A co dělá paní Anna nyní? Prý co je potřeba, ale
moc ne, protože ji bolí kolena. Zrovna včera prý
s  nimi byla u lékaře na obstřiku. Takže hlídá
pravnoučatům pejska, hrozně ráda žehlí, ráda by
pomáhala třeba i u sušení sena nebo u kopání
brambor, ale rodina to nerada vidí. Jenže ji to prý
hrozně baví, takže se do kopání brambor (za hu
bování svého syna) pustila i letos. Byla jsem
přesvědčená, že ji při tom musela bolet záda. Tak
prý ne. Ale jen kopala, nesbírala je, obhajovala se.

Bez brýlí čte noviny. V televizi kouká na zprávy,
ale i na seriály (nejraději má Ulici). Také moc ráda
čte pohádky. Stále sleduje dění ve světě. Když ale o
tom mluvíme, netváří se vůbec pozitivně. Ptám se
proč a paní Svatošová mi vysvětluje, že jí dělají sta
rosti ti uprchlíci. Má z  nich obavy a přemýšlí, zda
se dostanou až k  nám do Holetína. Nerada by se
dožila další války.

V  Holetíně se paní Anně Svatošové žije dobře.
Přejeme jí tedy, aby si tu svého života ještě mnoho
let spokojeně užívala.

(kuč)
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Hrál jsem hokej v Americe
Na přelomu června a července se dokonce dva mla
dí muži z  naší obce vydali do New Yorku, aby se
tam mimo jiné zúčastnili hokejového turnaje.
S jedním z nich – Filipem Zemanem, jsem si o tom
to zážitku povídala.

V USA, konkrétně v New Yorku jsme byli od 30.
června do 10. července, tedy deset dní. Byl to zá
jezd hokejového týmu neregistrovaných, který pod
názvem SKULLS působí v  Hlinsku a ve Skutči a
kde už několik let hraji. Jelo nás celkem asi třicet
pět. Když jsem se o této možnosti dozvěděl poprvé,
tak jsem ji zavrhl, že to bude moc drahé, ale později
se mi to rozleželo v hlavě a uznal jsem, že takovou
možnost nevyužít a ještě k  tomu s  partou by byla
škoda.

Čistý let tam trval dvanáct a půl hodiny, přestu
povali jsme ve Francii. Zpátky byla doba letu o něco
kratší, ale v  Holandsku, kde jsme přestupovali,
jsme zase asi čtyři hodiny čekali na letadlo do
Prahy. V  New Yorku je o šest hodin méně, než u
nás.

Bydleli jsme na Manhattnu a to přímo v  jeho
samotném centru. Z  hotelu jsme téměř viděli na
Empire State Building. Na druhou stranu přes ulici
byla Madison Square Garden (největší hokejová ha
la v New Yorku). Samozřejmě bydlet takhle v cent
ru, kde jsme měli všechno na dosah, byla veliká vý
hoda, ale na druhou stranu se od toho odvíjela i ce
na hotelu. Nebyl určitě luxusní, měli jsme pokoje
většinou po čtyřech a rozhodně nebyl levný.

Na čtyři dny jsme měli zaplaceného průvodce,
který nám ukázal všechna důležitá místa, která
jsme měli a chtěli vidět. Jednalo se o Čecha, který
tam žije už asi 30 let. Kromě toho jsme hráli tři
přátelská hokejová utkání a celodenní turnaj, který
měl být vlastně vyvrcholením naší cesty.

Co se týče hokeje, tak jsme měli k  dispozici
člověka, který nám celý program organizoval včetně
starosti o hokejovou výstroj. Nejdříve jsme tedy mě
li na rozehrání tři přátelská utkání, která se hrála
v halách vzdálených téměř hodinu cesty vlakem od
centra Manhattnu. A hlavně jsme se zúčastnili
celodenního turnaje, kde jsme byli jediným za

hraničním týmem z
pěti mužstev. Jed
nalo se tedy o po
dobné neregis
trované mančafty,
jako jsme my, jen
to byl například
celý tým policistů,
hasičů a podobně.
V hodně zajímavém
přátelském zápase
jsme se utkali
s  dozorci z  věznic.
Nejdřív jsme dle
domluvy hráli bez
kontaktní hokej,
ale když prohrávali
o čtyři a následně o
pět gólů, soupeři
situaci neunesli a
byli čím dál
agresivnější. My se
samozřejmě také nenechali. Nakonec už byla hra
taková, že jsme se báli, že se někomu něco stane a
budeme muset shánět ošetření, což by v  Americe
byla problematická a drahá záležitost. Pojištěni
jsme samozřejmě byli, ale funguje to tak, že se mu
sí vše hradit na místě a následně požadovat na po
jišťovně. To jsme nechtěli riskovat. Chtěli jsme tedy
zápas ukončit, ale soupeři na nás začali ne
spokojeně bučet. Nakonec se zápas dohrál a my
jsme se stali vítězi celého turnaje. Byl to pro nás
výjimečný zážitek. Hokej v  Americe se hraje na
užším kluzišti a asi i proto je rychlejší, než u nás.
Hráli jsme v  krásných hokejových halách, ale víc
než jejich velikostí a vybavením jsme byli pře
kvapeni jejich množstvím. I na menším městě jich
je tam několik a fungují i přes léto. Navíc ještě
venku byla třeba i dispozici osvětlená plocha pro
inline a to zadarmo.

Ani o další zážitky nebyla nouze. Na Manhattnu
mě asi nejvíc zaujala budova Empire State Buil
ding. Když si představím, že se tenhle stodvapat
rový mrakodrap stavěl ve třicátých letech a s tech
nikou, kterou měli tenkrát k dispozici, jim to trvalo
pouhý rok. Měli jsme možnost se podívat i dovnitř a
na vyhlídku v  osmdesátém šestém patře. Odtud
jsme viděli celý Manhatten shora. Hodně zajímavý
je také památník po Dvojčatech.

Viděli jsme i Sochu svobody, i když jen zvenku.
Nahoru jsme se nedostali, bylo tam neskutečné
množství lidí. Podařilo se mi vidět i hotel Plaza, kde
bydlel Kevin a Central Park. New York je celkem
přehledně stavěné město. V  centru se dá po pár
dnech poměrně orientovat. To se nedá říct o míst
ním metru, které je hodně složité. I tady jsou davy
lidí, špína a viděli jsme i krysy.

Byli jsme i na celodenním výletě ve Washingto
nu. To bylo asi pět hodin jízdy autobusem. Tam
jsme viděli památky a okolí Bílého domu. Nedostali
jsme se do čtvrtí, kde žijí lidé. Ta část města, kte
rou jsme viděli, na nás působila oproti New Yorku
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U vína o víně
Není lepší čas na povídání o víně, než začátek
podzimu. A nenapadl mě v  mé blízkosti lepší mi
lovník a znalec vína, než Zdeněk Zeman. Moje před
stava byla, že bychom shrnuli informace o tomto
úžasném moku pro ty z nás, kteří víno dělí na čer
vené a bílé a na to, co jim chutná a co jim ne
chutná. Doufám, že si ale nějakou zajímavou infor
maci najdou v článku i znalejší konzumenti. Bylo
to velmi příjemné povídání ve sklípku. Pili jsme čer
vený tramín, ročník 2014, polosuché. Tramín měl
jemnou vůni okvětních plátků růže, chuť byla za
kulacená a kořeněná špetkou hřebíčku. Celistvost
vůně a chuti tohoto nápoje zakončovala velmi jem
ná kyselinka. Pěkně to ti vinaři umí popsat, že?

Úroveň moravského a českého vinařství šla za
poslední roky velmi nahoru. Zdeněk říká, že to mů
že posoudit i podle toho, že na Moravu pro víno jez
dí už pěkných pár let. Dokonce ho překvapilo při
návštěvě Rakouska, že tam tomu zdaleka tak není.
U nás se vinařství věnuje řada mladých lidí, kteří
pokračují v  práci svých předků, ale obohatili ji o
nové znalosti a technologie a posunuli o kus dál.
Péče o vinohrad a výroba kvalitního vína je beze
sporu tvrdá a zodpovědná práce vyžadující nemalé
investice. Na druhou stranu se na jejím výsledku
podílejí neovlivnitelné faktory, jakým je například
počasí.

S  tím, jak v  posledních letech vzrostla i kvalita
tuzemských vín, zvýšil se také zájem veřejnosti o vi
nařství. Degustace s odborným výkladem jsou vel
mi populární a samozřejmě v  souvislosti s  tím se
zvýšila i spotřeba vína. V roce 1989 byla průměrná
spotřeba u nás ročně 13 litrů na hlavu a dneska je
21 litrů. Zajímavé je, že o podobnou hodnotu
naopak klesla spotřeba piva. Pro srovnání ve Fran
cii nebo Itálii každý průměrně vypije za rok přes 50
litrů tohoto nápoje. Ještě máme co dohánět.

Vinařské oblasti se u nás dělí na Čechy
(podoblast Mělnická a Litoměřická) a Moravu
(podoblast Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká a
Znojemská). Na Moravě přitom vzniká asi 95 % tu
zemské produkce. Kromě toho se u nás vypije ještě
velké množství vína ze zahraničí.

Rozdělení samotného vína je podle druhu a kva
lity. Kvalita vína se odvíjí od cukernatosti, tedy od
obsahu přírodního cukru. Měří se ve stupních a 1 °

značí 1 kg přírodního cukru ve 100 l vína. Méně
kvalitní vína se pak mohou doslazovat. Nejnižší
kvalitu má víno stolní, u kterého vůbec nemusí být
uvedeno, odkud pochází hrozny, ani o jakou se
jedná odrůdu. Často má nižší obsah alkoholu. Ná
sleduje zemské víno, které je podobné stolnímu, ale
už musí být z  hroznů vypěstovaných v  České
republice. Jeho cukernatost už musí být nad 14 °.
Další kategorií jsou vína jakostní, u kterých už mu
sí být uvedena odrůda, ale mohou obsahovat ještě
určitý menší podíl odrůdy jiné. Cukernatost 15  °a
víc. Přívlastková vína jsou nejkvalitnější a nesmí se
uměle doslazovat. Dělí se dále na kabinetní (cu
kernatost od 19  °), pozdní sběr (cukernatost nad
21 °), výběr z hroznů (od 24 °) a výběr z bobulí (od
27  °). Následují méně známé kategorie, jakými je
například výběr z  cibéb (od 32  °). Cibéby jsou
vlastně hrozinky. Víno se nechá uschnout na keři a
pak se teprve trhá a lisuje. Ledová vína jsou taková,
která se trhají při prvním mrazu, kdy teplota klesne
na −7°C a víc a hned se lisuje. Nesmí rozmrznout.
V reálu to může vypadat tak, že vinaři čekají u tep
loměru a jakmile teplota klesne a požadovanou tep
lotu, vyrážejí sklízet. Slámové víno vzniká lisováním
hroznů, které se předtím nechaly usušit na slá
mových rohožích. U všech těchto postupů je velmi
nízká výtěžnost, proto jsou tato vína velmi drahá a
často se prodávají v  lahvích po 0,2 l nebo 0,375 l.
Toto rozdělení platí pro vína červená i bílá, přičemž
poslední zmiňované specifické kategorie se týkají
vín bílých, jak jsme si pro jistotu ověřili u od
borníka.

Další rozdělení je podle zbytkového cukru, který
neprokvasil do alkoholu. To je ten, které víno ob
sahuje, když je připraveno ke konzumaci. Jedná se
o kategorie suché (do 4 g/l), polosuché (4–12 g/l),
polosladké (12–45 g/l), sladké (nad 45 g/l).

Co se týče archivování vína, jsou pro ni vhodné
jen určité odrůdy. Nejlépe se archivuje například
vlašský a rýnský ryzlink, frankovka, cabernet. Pod
mínkou pro dlouhé uchování je stálá teplota.

Obecně se bílé víno má uchovávat při nižší teplo
tě než červené a totéž platí o ideální teplotě ke
konzumaci.

Oblíbené růžové víno vzniká krátkým lisováním
modrých hroznů, aby se do tekutiny nestihlo dostat
víc barviva ze slupek. Nebývá vhodné na dlouhé
skladování.

strašně čistě a udržovaně. V  NY se pohybuje ob
rovské množství lidí a je tam spousta špíny, bez
domovců a podobně.

Překvapila nás vysoká ceny dopravy. Zpáteční
jízdenka na hodinovou cestu vlakem stála 30 USD
(asi 750 Kč). Rovněž ceny stravování byly hodně vy
soké. Jídlo s  jedním pivem vyšlo také ke 30 USD.
Také bylo oproti našim městům jiné, že na
Manhattnu jsme neviděli žádná zvířata, třeba jsme
nepotkali nikoho se psem. Všude tam ale byla
spousta ochočených veverek, které skákaly kolem
nás a nechaly se krmit. Pro nás byl hodně nezvyklý
zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Třeba jít

do vlaku s pivem nepřipadalo v úvahu. Pivo se tam
prodává běžně, ale tvrdý alkohol jen ve specia
lizovaných obchodech.

Shodou okolností jsme tam byli v  době, kdy
Američané slavili Den nezávislosti a to je hodně vý
znamný svátek. Viděli jsme velkolepý ohňostroj, na
který se čekalo několik hodin. U nás jsou takové
akce doplněné řadou možností k  občerstvení, tak
jsme byli překvapeni, že tady jsme si nemohli kou
pit nic k  jídlu a k  pití. Nakonec jsme vyhrazený
prostor opustili a koukali se z větší dálky.

Zkrátka zážitků bylo tolik, že se to ani nedá po
psat a rozhodně ta cesta stála za to.
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Pokud se setkáme s  vínem pod názvem cuvée
(kivé), můžeme si být jisti, že vzniklo mísením
několika odrůd v určitém poměru tak, aby výsledná
chuť byla vyladěná.

Svatomartinské je mladé víno, které se začíná u
nás prodávat vždy 11. listopadu v 11 hodin. Svým
způsobem se jedná o komerční tah, který se nesku
tečně za posledních pár let ujal a u vinařů je třeba
takové víno zamlouvat dlouhou dobu dopředu.
Jsou předepsané odrůdy, z  kterých se může toto
víno udělat. Jedná se o moravský muškát, veltlín
ské červené, muller thurgau, modrý portugal a
svatovavřinecké. Nově je mezi tyto odrůdy zařazeno
i zweigeltrebe. Jedná se o lehká vína, u červených
není ještě barva tak sytá.

Je doba burčáku, tak vězte, že pravý burčák
musí být pouze z tuzemských hroznů. Jeho období
je od 1. srpna do 30. listopadu. A pokud chcete

ochutnat opravdu kvalitní, nekupujte ho u silnic,
ale u osvědčených odborných prodejců.

Pokud se vám stane, že máte doma delší dobu
lahev lepšího vína a když ho otevřete, vidíte u dna
bílé krystalky, jedná se o vinný kámen. Ten
není  na  závadu, naopak bývá známkou kva
lity. Samotné víno ale musí být naprosto čisté a či
ré.

Tak jako mým oblíbeným bílým vínem je červený
tramín (proto mi ho Zdeněk přichystal), zeptala
jsem se ho na jeho oblíbenou odrůdu. A je to prý
vlašský ryzlink z  Pálavy. Ten mu chutná nejvíc ze
všech možných druhů, které měl možnost vyzkou
šet. K němu se vždycky vrátí.

A na závěr i oblíbený citát: Dnes jsem opět nena
šel důvod, proč si nedat dobré víno.

Děkuji za povídání.
(kuč)

Svoz objemného a nebezpečného odpadu
sobota 26. září 2015 od 8:00 do 10:45 hodin

Stanoviště mobilního svozu:
8:00–8:20 místní část Horní Babákov
8:35–8:55 autobusová zastávka u železničního mostu na Horním Holetíně
9:00–9:45 naproti obecnímu úřadu
9:50–10:15 naproti hasičské zbrojnici
10:20–10:45 u prodejny paní Kavkové na Dolním Holetíně

Objemný odpad: nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyva
dla, plastové vany, pneumatiky na osobní vozidla bez disků apod.

Nebezpečný odpad: upotřebené motorové oleje, olejové filtry, televizory, ledničky, barvy, lepidla, roz
pouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, inj. stříkačky, infuz
ní sety, pesticidy (chemické prostř. na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů), domácí chemikálie, ky
seliny, louhy, vývojky, baterie, akumulátory i s elektrolytem, suché galvanické články, zářivky, výbojky a
jiné předměty s obsahem rtuti

Bezplatný svoz odpadu se nevztahuje na stavební materiál (suť, lepenka, eternit apod.).

Povinností občana je předat odpad osobně obsluze sběrny.

Pikantní salát z červené řepy
Ingredience: syrová červená řepa, sůl, pepř, ocet,
cukr, křen
Postup: Omytou řepu uvaříme vcelku a po vy
chladnutí oloupeme a nastrouháme na hrubém
struhadle, ochutíme solí, pepřem, cukrem, octem a
čerstvě najemno nastrouhaným křenem, který nám
salát zakonzervuje, takže v uzavřené nádobě vydrží
i několik týdnů. Podáváme jako přílohu.

Salát z pečené řepy s rukolou
Ingredience: menší bulvy červené řepy, sůl, rozma
rýn, česnek, olivový olej, balzamikový ocet, čerstvě
mletý pepř, rukola, balkánský sýr, červená cibule,
cukr, alobal
Postup: Omytou neoloupanou řepu položíme na
alobal a před uzavřením ji posolíme, popepříme,

pokapeme olejem a balzamikovým octem, přidáme
snítky rozmarýnu a neoloupané stroužky česneku,
poté dobře uzavřeme do alobalu a dáme péci na cca
1 hodinu do trouby vyhřáté na 200  °C. Mezitím si
oloupeme a na kolečka nakrájíme červenou cibuli,
dáme smažit na trošku oleje, lehce posypeme cuk
rem a ke konci také zakápneme balzamikovým oc
tem. Řepu po upečení a vychladnutí oloupeme, na
krájíme na tenká kolečka a vyskládáme na talíř,
navrch rozdrobíme balkánský sýr, posypeme lístky
rukoly a ozdobíme karamelizovanou cibulkou.
Skvělý luxusní předkrm, když chcete zaujmout.

Salát z červené řepy podle Suchých
Ingredience: naložená červená řepa, bílé fazole,
majonéza, sůl, pepř
Postup: Fazole si den předem namočíme a uvaříme,
vychladlé smícháme s  řepou a majonézou, ochutí
me solí, pepřem, případně kořením podle chuti. Aby
to nebylo tak úplně zdravé, skvěle se hodí ke sma
ženým řízkům.
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Ze zeleného trávníku
Ačkoliv léto nebylo k travnímu porostu právě příz
nivé, Sokolu Holetín se podařilo díky obětavé práci
několika nadšenců udržet hřiště ve výborném
stavu. 15. srpna tak mohla v klidu odstartovat se
zona 2015/2016. Protože ale v tento termín na na
šem hřišti bojovali hasiči o pohár starosty obce,
první domácí zápas mohli fanoušci vidět až 22. srp
na.

Muži v loňské sezoně skončili v okresním přebo
ru OFS Chrudim na sedmém místě a letos opět
bojují ve stejné soutěži pod vedením trenérů Stani
slava Filipiho st. a Michala Ondráčka. Kádr je do
plněn dvěma hostujícími hráči z Hlinska a mladými
posilami, které přišly z dorostu.

Všechna mládežnická mužstva pokračují ve
spolupráci se Sokolem Prosetín. Dorost po úspěšné
loňské sezóně, ze které si odnesl stříbrnou medaili,
žádal o možnost hrát ve vyšší soutěži. To bohužel
nevyšlo, takže i letos soutěží v I. třídě Pardubického
kraje. Tým i nadále vede dvojice trenérů Jakub
Halamka a Radek Teplý. Starší žáky trénuje Roman
Šmahel, mladší žáky Milan Starý. Na obě mužstva
dohlíží Jiří Krätzl a obě jsou účastníky krajského
přeboru Pardubického kraje.

Všem našim hráčům přeji úspěšnou sozónu,
pevné vazy i kosti a přesnou mušku. Trenérům
pevné nervy a zdravý a výkonný kádr. A samozřej
mě fanouškům přeji, ať si to celé pořádně užijí.

Na závěr bych chtěla poděkovat sekretáři klubu
panu Jiřímu Bartizalovi za dlouholetou spolupráci
s Holetínským zpravodajem a i jemu a jeho rodině
chci popřát hodně zdraví a radosti z fotbalu.

(kuč)

Muži
15. 8. 2015 Chrast–Holetín 0:1 (0:0)

63. Zavřel Tomáš
Naše úvodní utkání nového ročníku okresního
přeboru rozhodla jediná branka, kterou dal po
hodině hry Tomáš Zavřel, naše nová posila.
Jedná se o spravedlivé vítězství, protože jsme
hráli více jak 65 minut o deseti (vyloučen Zá
rybnický). Přesto jsme měli více ze hry.

komentuje Milan Plachý st.
22. 8. 2015 Holetín–Svratouch 1:1 (1:0)

2. Wasserbauer Lukáš
Po rychlém vedení ve 2. minutě přišla řada nevy
užitých šancí a to se nevyplatilo ve druhém polo
čase, kdy jsme dostali vyrovnávací branku.

komentuje Patrik Vondráček st.
30. 8. 2015 Kameničky A–Holetín 3:4 (2:0)

48. Wasserbauer Lukáš, 64. Zavřel Tomáš, 78.
Vondráček Vojtěch, 80. Filipi Stanislav (pen.)
V  tomto vyrovnaném zápase jsme dvakrát pro
hrávali o dva góly, ale parádním závěru, kdy
jsme po vyrovnání ještě úspěšně kopali penaltu,
jsme si odvezli tři body a skvělou náladu. Bylo to

vyhecované derby, které si početná skupina na
šich fanoušků skvěle užila.

komentuje Patrik Vondráček st.
5. 9. 2015 Holetín–Ronov A 4:0 (1:0)

3. Filipi Stanislav, 65. Wasserbauer Lukáš, 77.
Filipi Stanislav, 88. Vacek Petr
Po rychlém úvodním gólu měli domácí útočný
apetit, ale nedokázali své šance proměnit. To se
podařilo až ve druhém dějství. Hosté v  závěru
neproměnili pokutový kop, když ho skvěle chytil
brankář Žejdlík.

komentuje Jakub Halamka
12.9. Holetín–Svídnice 5:0 (1:0)

44. Filipi Stanislav, 49. Zdražil Martin, 60. Filipi
Stanislav, 85. Filipi Stanislav, 89. Filipi
Stanislav
Po pomalejším rozjezdu z  naší strany nám po
mohl gól v  závěru prvního poločasu. Několikrát
nás skvěle podržel brankář Byrtus. Po domluvě
v šatně se naši kluci rozehráli a hráli týmově. Za
druhý poločas zaslouží pochvalu všichni a patří
se zvlášť vyzvednout výkon Standy Filipiho, kte
rý dal 4 branky. Na hřiště se tak mohli dostat i
další hráči, což nás trenéry těší.

komentuje Michal Ondráček

Tabulka po 5 kolech
+ 0  skóre b.

1. Rozhovice 5 0 0 14:5 15
2. Tuněchody A 5 0 0 10:2 15
3. Holetín 4 1 0 15:4 13
4. Kočí 4 0 1 9:6 12
5. Miřetice A 3 0 2 8:4 9
6. Prosetín 2 1 2 11:8 7
7. Svratouch 1 3 1 9:8 6
8. Ronov A 2 0 3 9:10 6
9. Zaječice 2 0 3 10:13 6

10. Kameničky A 1 2 2 8:10 5
11. Svídnice 1 2 2 8:14 5
12. Krouna A 1 1 3 4:7 4
13. Vítanov 1 1 3 4:11 4
14. Skuteč 1 0 4 7:10 3
15. Křižanovice 1 0 4 2:9 3
16. Chrast 0 1 4 3:10 1

Rozpis zápasů
Ne 20. 9. 16:30 Prosetín–Holetín
So 26. 9. 16:30 Holetín–Miřetice A
So 3. 10. 16:00 Vítanov–Holetín
So 10. 10. 16:00 Holetín–Křižanovice
Ne 18. 10. 15:30 Zaječice–Holetín
So 24. 10. 14:30 Holetín–Skuteč
St 28. 10. 14:30 Holetín–Krouna A
So 31. 10. 14:00 Kočí–Holetín
So 7. 11. 14:00 Holetín–Tuněchody A
So 14. 11. 14:00 Rozhovice–Holetín
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Dorost
23. 8. 2015 Prosetín/Holetín–Svratouch 1:4 (0:2)

85. Pátek Martin
26. 8. 2015 Prosetín/Holetín–Rosice n. L. 8:1 (6:0)

5. Starý David, 8. Slavík František, 18. Slavík
František, 27. Pátek Martin, 31. Vacek Petr, 37.
Šmaha Tomáš, 51. Vacek Petr, 52. Slavík
František

6. 9. 2015 Proset./Holetín–Staré Hradiště 14:1 (9:0)
2. Slavík František, 17. Vomáčka Tomáš, 22.
Vacek Petr, 28. Vacek Petr, 30. Slavík František,
31. Marek Vladimír, 34. Vacek Petr, 41.
Vomáčka Tomáš, 43. Vomáčka Tomáš, 50.
Slavík František, 56. Plachý Milan, 68. Vacek
Petr, 69. Plachý Milan, 78. Šmaha Tomáš

13. 9. 2015 Prosetín/Holetín–Luže 4:1 (2:1)
21. Vařejčko Ondřej (pen.), 23. Spilko Václav,
68. Spilko Václav, 89. Vacek Petr

Tabulka po 5 kolech
+ 0  skóre b.

1. Morav./Chroust. 5 0 0 38:5 15
2. Pardubičky B 5 0 0 29:3 15
3. Horní Jelení 5 0 0 14:2 15
4. Svratouch 4 0 1 23:11 12
5. Prosetín/Holetín 3 0 2 27:8 9
6. Luže 2 0 3 16:9 6
7. Miřetice 2 0 3 23:16 6
8. Opatovice n. L. 2 0 3 13:15 6
9. Vítanov 2 0 3 13:17 6

10. Kameničky 1 1 3 8:23 4
11. Rosice n. L. 1 1 3 13:37 4
12. Paramo Pardub. 1 0 4 3:22 3
13. Sezem./Holice B 1 0 4 6:28 3
14. Staré Hradiště 0 0 5 6:36 0

Rozpis zápasů
Ne 27. 9. 10:00 Pros./Hol.–Mor./Chroust.
Ne 11. 10. 10:00 Pros./Hol.–Paramo Pard.
Ne 25. 10. 10:00 Proset./Hol.–Pardubičky B

Starší žáci
26. 8. 2015 Hlinsko–Proset/Holetín 4:1 (1:0)

39. Sahula Ondřej
30. 8. 2015 Přelouč–Prosetín/Holetín 7:1 (5:0)

68. Tichý Tomáš
2. 9. 2015 Třemošnice–Prosetín/Holetín 1:7 (1:2)

28. Slavík Lukáš, 35. Tichý Tomáš, 42. Sahula
Ondřej, 44. Vodvárková Tereza, 45. Tichý
Tomáš, 51. Klapal Jakub, 67. Sahula Ondřej

13. 9. 2015 Vys. Mýto–Prosetín/Holetín 5:0 (1:0)

Tabulka po 5 kolech
+ 0  skóre b.

1. Vysoké Mýto 5 0 0 36:1 15
2. Pardubice B 4 0 0 37:5 12
3. Pardubičky 4 0 1 29:4 12
4. Hlinsko 4 0 1 21:10 12
5. Holice 3 0 2 16:15 9
6. Heřman. Městec 2 0 3 9:24 5
7. Přelouč 1 0 4 16:24 3
8. Prosetín/Holetín 1 0 3 9:17 3
9. Slatiňany 0 0 5 3:19 1

10. Třemošnice 0 0 5 2:59 0

Rozpis zápasů
So 19. 9. 16:00 Prosetín/Holetín–Holice
So 26. 9. 09:30 Proset./Holet.–Pardubice B
So 3. 10. 09:30 Proset./Holet.–Pardubičky
Ne 11. 10. 09:30 Heř. Městec–Proset./Holet.
Ne 18. 10. 09:30 Prosetín/Holetín–Slatiňany
So 24. 10. 13:30 Proset./Holet.–Třemošnice
So 31. 10. 09:30 Prosetín/Holetín–Přelouč
So 7. 11. 09:30 Pardubice B–Proset./Holet.

Mladší žáci
26. 8. 2015 Hlinsko–Prosetín/Holetín 3:1 (2:1)

25. Spilková Dominika
30. 8. 2015 Přelouč–Prosetín/Holetín 5:2 (2:1)

8. Spilková Dominika, 58. Spilková Dominika
2. 9. 2015 Třemošnice–Prosetín/Holetín 3:3 (1:1)

11. Veverka Jan, 32. Vojta Martin, 48.
Vodvárková Tereza

13. 9. 2015 Vys. Mýto–Prosetín/Holetín 6:0 (3:0)

Tabulka po 5 kolech
+ 0  skóre b.

1. Vysoké Mýto 5 0 0 62:3 15
2. Hlinsko 5 0 0 44:5 15
3. Holice 4 0 1 32:7 12
4. Pardubice B 3 1 0 50:2 10
5. Pardubičky 3 0 2 13:11 9
6. Přelouč 1 1 3 10:26 4
7. Heřman. Městec 1 0 4 11:50 3
8. Prosetín/Holetín 0 1 3 6:17 1
9. Třemošnice 0 1 4 7:42 1

10. Slatiňany 0 0 5 4:76 0

Rozpis zápasů
So 19. 9. 17:45 Prosetín/Holetín–Holice
So 26. 9. 11:15 Proset./Holet.–Pardubice B
So 3. 10. 11:15 Proset./Holet.–Pardubičky
Ne 11. 10. 11:15 Heř. Městec–Proset./Holet.
Ne 18. 10. 11:15 Prosetín/Holetín–Slatiňany
So 24. 10. 15:15 Prosetín/Holetín–Třemoš.
So 31. 10. 11:15 Prosetín/Holetín–Přelouč
So 7. 11. 11:15 Pardubice B–Proset./Holet.

(kuč)

TANEČNÍ ZÁBAVA
krytý parket v areálu koupaliště

pátek 25. září od 20 hodin

Hraje skupina Qattro.

Zve Vás Fotbalový klub TJ SOKOL Holetín.

Fotbalový ples

sobota 5. 12. 2015

V Holetíně Na sále

Hraje skupina MAT4.
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