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Byla jsem v nemocnici
Ráda poznávám nové lidi a učím se nové věci. Loni jsem absolvovala jeden dlouhodobý
kurz, na kterém jsem zajímavých osob poznala celou řadu. Kromě nových vědomostí a
dovedností mi do cesty přivedl i skvělou kamarádku, která pracuje v  Chrudimské
nemocnici. A právě ona mě nedávno pozvala na den Chrudimské nemocnice. Pozvání
jsem s  nadšením přijala, protože kromě příležitosti se s  ní po několika měsících potkat
jsem v  tom viděla námět k  zajímavému materiálu do Zpravodaje. A nemýlila jsem se.
Absolvovala jsem prohlídku několika oddělení (od porodních sálů až po patologii)
s odborným výkladem a byla jsem nadšená. A určitě se s vámi o své dojmy podělím.

Zážitek mě opět donutil přemýšlet nad častou kritikou zdravotní péče v  naší zemi.
Jakpak to asi vypadá jinde v Evropě? V  Řecku, Bulharsku, na Slovensku nebo v nyní
diskutovaném Polsku, kde je Bůh nad pacienta? A jak to je v Rusku? Viděla jsem teď na
pláži několik mladých krásných Rusek s  jizvou přes půl břicha po operaci slepého
střeva. Věřím, že kdejaký náš medik by to zalátal lépe. A kolik asi platí pacienti za péči
na západ od nás? I tady platí jako ve všem, že než začneme kritizovat, měli bychom se
trochu víc porozhlédnout.

Takže téma zdravotnictví. Do rubriky Představujeme Vám mi ochotně poskytl zajímavý
rozhovor Prof. MUDr. Jan Pachl, Csc, který má k  Holetínu blízký vztah a možná si
vzpomínáte, že nám do Zpravodaje před několika lety přispíval.

A samozřejmě nás čeká klasika  škola, školka, kultura, fotbal, hasiči, Trnky… Větší
prostor bude věnován kolaudaci a blížícímu se slavnostnímu otevření zastřešeného
parketu na koupališti. Z  toho já mám osobně velkou radost a jsem pyšná, že něco
takového u nás v Holetíně máme. A jak se líbí Vám?

Helena Kučerová

Úspěšná kolaudace
V  pátek 6. června proběhla oficiální
kolaudace nově postaveného zastřešeného
parketu na koupališti. Zúčastnili se
zástupci firmy RENOS, která stavbu
prováděla, stavebního úřadu v  Hlinsku a
Hygienické stanice v  Chrudimi. Kladné
vyjádření požárních techniků již bylo
předem k  dispozici. Nikdo z  přítomných
neshledal na stavbě žádné nedostatky,
naopak padala samá slova chvály, takže
parket byl úspěšně zkolaudován. A byla by
škoda ho nevyužívat, takže 21. června jste
všichni srdečně zváni na první akci.
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Mluvilo se o  opravě hlavní silnice vedoucí naší
obcí. Zatím se nic neděje. Na co se mají naši
občané připravit?

Modernizace silnice II/355 HlinskoDřeveš by měla
započít v  červnu tohoto roku. Tuto informaci mi
poskytl vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Ing.  Umbraun 18.4.2014 za pří
tomnosti kompetentních představitelů Pardubic
kého kraje. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že se
v  avizovaném období začne opravdu stavět, i  když
tomu zatím nic nenasvědčuje.

Tato akce představuje mnohá pozitiva pro naši
obec, ale i mnohá úskalí a omezení pro její občany.
Součástí modernizace silnice II/355 v  obci Holetín
je totiž i  kompletní rekonstrukce dvou mostů (nad
moštárnou a nad bývalou hospodou na Dol.
Holetíně), která bude mít za následek největší
omezení. Obec bude pro okolní svět po dobu
několika měsíců zcela neprůjezdná. To samozřejmě
nebude platit pro „naše“ Holetína znalé občany,
kteří si jak věřím  s  nastalou situací určitě poradí.
Náročné to však budou mít hlavně obyvatelé
Dolního Holetína, kteří jsou odkázáni na
autobusovou dopravu. Ta bude řešena objížďkami,
avšak nejbližším obracištěm autobusů do Hlinska
bude pravděpodobně odbočka ke Sportovnímu
areálu, ke které je to z Dolního Holetína přece jen
řádný kus cesty. V  tomto vidím asi největší
problém. Jsou však okolnosti, které obec prostě
ovlivnit nemůže.

Na druhou stranu se prý můžeme těšit na ještě
lepší povrch vozovky, bezpečné mosty, novou
132  m dlouhou železobetonovou opěrnou zeď se
zábradlím podél potoka na Dolním Holetíně a
konečně také na osazení silničních obrub na
mnoha místech v obci.

Našim holetínským spoluobčanům bych chtěl
předem poděkovat za pochopení, trpělivost a
shovívavost v průběhu realizace tohoto projektu.

Můžeš nám sdělit nějaké podrobnosti k novému
obložení budovy OÚ?

Na projekt „Oprava budovy obecního úřadu“ získala
obec dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 100
tis.  Kč. Povinná spoluúčast obce je však v  tomto
dotačním programu 50  %. Celkem je tedy nutné
proinvestovat minimálně 200 tis. Kč, aby mohla být
dotace čerpána v  plné výši. Nový odvětraný a
omyvatelný obklad v ceně 120 tis. Kč je tedy pouze
součástí projektu. Následně bude obnoven nátěr
střechy, žlabů, svodů a čelní stěny budovy OÚ.
Nový hnědý nátěr střechy značně prodlouží její
životnost a jak doufám, bude  s  novým obkladem
dobře ladit. Umístění cedulí a oranžové schránky
České pošty vyřeší nově instalovaný originální
stojan, který bude umístěn hned vedle budovy.
Označení „Obecní úřad Holetín“ bude řešen formou
samolepících písmen a 3D znaku. Veškeré práce na
budově obecního úřadu budou dokončeny do konce
srpna 2014.

Brzy se bude slavnostně otevírat zastřešený
parket ve Sportovním areálu Holetín. Už toho
o  něm bylo napsáno hodně, ale nevíme, kde a
kdy se vzal nápad takovou stavbu realizovat a
jak například vznikl netradiční projekt. Zkrátka
pověz nám, co o tom ještě nevíme.
O  výstavbě zastřešeného parketu začalo
zastupitelstvo uvažovat už v  roce 2011, kdy
schválilo pořízení studie tohoto investičního
záměru. Tato studie řešila přednostně umístění,
tvar a přibližný rozpočet celé stavby. Stavba musí
stát na pozemcích v  majetku obce a situována
pokud možno tak, aby na pódium bylo vidět ze
všech míst k sezení umístěných v areálu. A zde se
také zrodil trochu netradiční tvar zastřešeného
parketu a jeho umístění. Se zastupiteli jsme se dále
shodli na samotném provedení stavby a myslím, že
zvolená kombinace zděného zázemí a dřevěného
zastřešení byla správnou volbou.

V září 2012 se uskutečnil výběr projektanta. Stal
se jím Ing.  Jiří Svoboda, který se  s  naší vizí
dokonale ztotožnil, a na základě jím zpracované
projektové dokumentace získala obec stavební
povolení již v prosinci 2012.

Stavba zastřešeného parketu, kterou firma
Renos zahájila v  září loňského roku, trvala přesně
9 měsíců. No a jak to „novorozeně“ vypadá, můžete
vidět a posoudit 21. června 2014 při pořádání
tradiční akce Pohádkový les. Tento den bude
zastřešený parket poprvé uveden do provozu a mým
velkým přáním je, aby se našim spoluobčanům a
všem návštěvníkům v novém prostředí Sportovního
areálu Holetín líbilo, aby zde prožili hezké chvíle a
aby se sem vždy rádi vraceli.

Jan Břeň, starosta

Tři otázky pro starostu
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Den rodiny ve škole
15. května jsme ve školce a škole společně oslavili
jeden možná trochu neprávem opomíjený svátek 
Den rodiny.

O významu rodiny pro člověka by se dal napsat
velmi krásný a dlouhý článek. Obecné myšlenky,
které by v  takovém článku mohly zaznít, jsme se
pokusili zhmotnit v jedné konkrétní události. Když
jsme se s dětmi bavili, kdy je jim nejlépe, zaznívaly
z jejich úst věty: Když jdeme na procházku, na vý
let. Když jedeme na dovolenou. Když spolu hraje
me nějakou hru. Když se společně díváme na film.
Když jsme spolu na zahradě se psem. Když jsme
hodně spolu.

Ze všech vět vyvstává potřeba sdílet čas se svý
mi nejbližšími. Rozhodli jsme se proto uspořádat
jedno setkání, které tuto potřebu bude moci na
plnit a také přinést inspiraci do budoucna.
Společně s dětmi jsme připravili program tak, aby
si rodinné odpoledne mohl každý účastník co nej
lépe užít. Na program se tak dostalo vystoupení
dětí z mateřské školy i ze školy základní (děti rády
předvedou své schopnosti a dovednosti), které ob
sahovalo společné bubenické vystoupení, dále vy
stoupení kroužku zobcové flétny, dramatizace a
písničky dětí z MŠ, dvě divadelní představení ško
láků v anglickém jazyce a taneční vystoupení děv
čat z 1. ročníku.

Ve druhé části si zájemci mohli projít všechny
prostory školy a školky a navštívit čtyři komnaty
určené pro sbírání inspirace. V první komnatě bylo
k  dispozici okolo dvaceti deskových her
spolu s dětskými patrony, kteří dokázali hru před
vést a případně si ji zahrát. Druhá komnata byla
zasvěcena čtení  vystavili jsme dětské knihy, které
považujeme za skvělé doplnění prověřeného fondu
literatury a které se podle nás výborně hodí ke
čtení dětem,  s  dětmi, dětí. Část expozice byla vě
nována i  literatuře pro zvídavé rodiče  knihy za
měřené na výchovu v  duchu vzájemně respektují
cího přístupu všech zúčastněných. Třída mateřské
školy posloužila jako třetí komnata  komnata ur
čená pro společné činnosti. Zde si děti  s  rodiči
mohly vyzkoušet další zábavné společné aktivity.

Poslední komnata byla v tělocvičně a k vidění byly
hry a pomůcky pro rozvoj obratnosti, které by
mohly být součástí rodinného souboru pro volný
čas.

Na setkání nesmělo chybět pohoštění a je samo
zřejmostí, že jeho příprava byla z  velké části úko
lem samotných dětí. Po absolvování toulky po ško
le si každý zvolil program podle svého založení 
někdo poseděl při kávě, popovídal si, ale zdaleka
největší úspěch si vysloužilo fotbalové utkání dětí a
tatínků, které se protáhlo až do půl sedmé.

Snad mohu pronést za všechny, že letošní
oslavu Dne rodiny jsme si krásně užili.

Mgr. Martin Bureš

Čarodějnický rej v MŠ
Poslední dubnové dopoledne došlo v  naší školičce
k  setkání mnoha malých čarodějů a čarodějnic.
Nejdříve proběhla seznamovací čarodějnická
přehlídka, naučili jsme se kouzelné čarodějnické
zaklínadlo a při zaklínání si umíchali lektvar
přátelství. Všichni jsme s napětím očekávali přílet
naší dlouholeté kolegyně Elixíry, která i tentokrát
na nás nezapomněla a přiletěla k nám do Holetína.
I Elixíra se na své malé kolegy moc těšila a
nemohla se dočkat, jak si s nimi ten čarodějnický
den užije. Za doprovodu čarodějnické písničky
jsme se přesunuli ven na zahradu, kde měla
čarodějnice pro své kamarády připravené její
oblíbené hry. Učila je létat na koštěti, házet
koštětem do dálky, prolézat čarodějnickou bránou,
ale nechyběla ani hra na ježibabu z  Perníkové
chaloupky a spousta dalších čarodějnických her.
Nezapomněla ani na výrobu čarovného škapulíře.
Všem rozdala černé sáčky, do kterých si sami
nasbírali, co uznali za vhodné. Nechyběly
kamínky, větvičky, kořínky, kytičky, bylinky,
prostě všechno co venku našli a škapulíř byl
hotov. Malým čarodějům a čarodějnicím měl
posloužit k  tomu, aby je ochránil před kouzly
ostatních čarodějnic. Elixíra nakonec každého
obdarovala lampiónkem, aby jim večer svítil na
cestu, poděkovala jim za krásný čarodějnický rej a
odletěla na svůj kopeček za Jihlavou.

Martina Tichá a Jitka Jetmarová



– 4 –

Uskutečnilo se
Velikonoční jarmark
Již tradičně se v Holetíně konal několik týdnů před
jarními svátky Velikonoční jarmark. Letos to bylo
5. dubna. K obdivování i koupi byly krásné veliko
noční dekorace, pomlázky, cukrovinky, drobné dá
rečky, kosmetika, svíčky a spousta dalšího zboží.

Návštěvnost byla zhruba 300 lidí a téměř nikdo
neodcházel  s  prázdnou. Poděkování za spoluor
ganizování této akce patří občanskému sdružení
Holetínské trnky!

Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu jaro–léto 2014
Kulturní centrum připravuje pro občany Holetína,
ale i celého přilehlého regionu již několik let burzu
oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb. Ta se na
jaře letošního roku (pro sezónu jaro–léto) usku
tečnila ve dnech 23. až 24. 3. 2014. Akce probíhá
tak, že jednotliví prodávající před burzou požádají
o  přidělení unikátního kódu, kterým své zboží
označí spolu s jeho cenou a přiloží soupis všech vě
cí. V kulturním centru se pak veškeré zboží přijaté
do burzy roztřídí dle druhu (kalhoty, svetry, boty,
hračky apod.), ty se poté úhledně a přehledně
srovnají na stoly nebo umístí na stojany a může se
prodávat! Problémy někdy způsobí nedostatečné
označení zboží, kdy štítek na zboží nedrží a ztratí se
při manipulaci se zbožím. Po skončení akce se
zboží opětovně roztřídí podle prodávajícího (tedy dle
unikátního kódu), odkontroluje dle soupisu a za
balí zpět prodejci. Ačkoliv se to možná nezdá, jedná
se o  poměrně časově náročnou akci, protože naši
ma rukama projdou stovky, neli tisíce různých vě
ciček. Odměnou je, pokud se alespoň část zboží po
daří prodat, čímž práce prodejců s označením zboží
i naše práce nepřijde nazmar a kupující má radost
se zakoupeného zboží, které má mnohdy velmi
dobrou kvalitu a cenu. ... A musím říci, že to se za
tím vždy celkem podařilo. Další podobná akce, ten
tokrát na sezónu podzim–zima, se uskuteční po
prázdninách, přibližně v  říjnu 2014. Informace
o  připravovaných akcích naleznete na
www.holetin.org.

Připravuje se
4. výročí otevření KSC Holetín
V září 2014 uplynou již 4 roky od chvíle, kdy bylo
Kulturněspolečenské centrum v  Holetíně poprvé
otevřeno pro veřejnost. Jako každý rok oslavíme
tento okamžik i letos. Jeho přesný termín i zaměře
ní bude občanům včas oznámen prostřednictvím
rozhlasu a stránek obce (www.obecholetin.cz) i kul
turního centra (www.holetin.org).

Pravidelné sousedské pobesedování
Po prázdninovém odloučení se naši spoluobčané
jistě opět rádi setkají v  Kulturněspolečenském
centru Holetín na tradičním Sousedském bese
dování. Zachováno bude jeho konání každé 2. pon
dělí v měsíci (nebudeli uvedeno jinak). Na setkání
se tedy můžete těšit ve 13:30. v termínech: 8. září;
13. října; 10. listopadu a 8. prosince 2014.

Pravidelné zájmové činnosti
Od září budou pro naše občany v Kulturním centru
opět připraveny pravidelné zájmové kroužky a
činnosti. Jejich rozpis bude zveřejněn v  průběhu
měsíce září na webových stránkách Kulturního
centra a v následujícím zpravodaji.

Seznam zájmových kroužků pro děti bude v září
také předán rodičům prostřednictvím místní ZŠ a
MŠ.

Tímto bych chtěla požádat obětavé lidičky, kteří
by byli ochotni předávat své znalosti či dovednosti
v novém kroužku, aby se přihlásili na OÚ.

Vánoční jarmark se letos uskuteční v  sobotu
22. 11. 2014.

Lada Horáková

Informace z Kulturněspolečenského centra Holetín
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č. 1/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 10. března 2014

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zápisy z jednání a výsledky kontrol finančního a

kontrolního výboru
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Holetín za rok 2013
• Rozpočtová opatření
• Záměr obce na hospodaření s majetkem

č. 1/2014
• Záznamy o vyběru dodavatele na akce „Oprava

budovy obecního úřadu – obnovení ochranného
nátěru plechové střechy, žlabů a svodů“, „Oprava
budovy obecního úřadu – oprava venkovních
obkladů“ a akce „Výroba pivních setů“

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2013
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet

obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok
2013 bez výhrad

• Účetní závěrku za rok 2013 obce Holetín
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok

2013 ve výši 11 616,12 Kč a převedení celé
částky do rezervního fondu školy

• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle
návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ
Holetín

• Čerpání fin. prostředků z rezervního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín ve výši
28 000 Kč na nákup profesionálního
kuchyňského robotu

• Účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Holetín

• Rozpočtovou změnu č. 1/2014
• Záměr obce na hospodaření s majetkem

č. 2/2014
• Nájemní smlouvu (výčep ve Sportovním areálu

Holetín), Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne
12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při
zajištění stomatologických pohotovostních
služeb, Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci
mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012, dle
předloženého návrhu

• Zařazení svého správního území do působnosti
Místní akční skupiny Hlinecko na období
2014–2020

• Poskytnutí finanč. příspěvku organizacím
SeniorCentrum Skuteč, Domov seniorů
Drachtinka (Hlinsko) a Oblastní charita Nové
Hrady dle předloženého návrhu

• Proplacení příspěvku na činnost oddílu kopané
TJ Sokol Holetín dle schváleného rozpočtu

č. 2/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 19. května 2014

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Informace o realizovaných akcích
• Rozpočtová opatření
• Informaci o upuštění od podání žádosti o dotaci

na pořízení zametacího stroje na čištění
komunikací

• Informaci o vývoji žádosti o poskytnutí dotace ze
SFDI na akci „Výstavba chodníků podél
komunikace II/355 v obci Holetín – napojení na
centrální část“.

• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
akci: „Oprava místní komunikace p. č. 2516/6,
kat. území Holetín“

• Informaci o možnosti čerpání investičního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín

• Informaci o podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP

• Informaci o prověření možnosti zřízení nové
autobusové zastávky

• Uzavření smlouvy ohledně umístění kontejneru
na sběr oděvů, obuvi a textilu v obci Holetín

Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 2/2014
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy

venkova č. OŽPZ/14/21146 (oprava budovy OÚ)
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější

nabídky na akci: „Oprava místní komunikace
p. č. 2516/6, kat. území Holetín“ na základě
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

• Smlouvu č. OS201420005553 o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
Dodatek č. 1 k této smlouvě

• Stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zák.
č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) počet
členů zastupitelstva pro volební období
2014–2018 na 9

KDUČSL 19
KSČM 19
ČSSD 10
TOP09 a STAN 9
ODS 9
ANO 2011 8
Úsvit 7
SZR 3

Svobodní 3
Piráti 3
SNK 2
Zelení 2
KSČ 2
SP a NO 1
NE Bruselu 1
Moravané 1

Volby do Evropského
parlamentu 2014
Ve volebním obvodu Holetín se k urně dostavilo
z  641 oprávněných 99 voličů. Všichni odevzdali
platný hlas. Volební účast byla tedy 15,44 %.
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V  letošním roce se jak muži, tak ženy rozšířili
o  jednoho člena – Nikolu Rompotlovou a Rudu
Daňka.

Sezónu 2014 jsme již tradičně zahájili na ligo
vých závodech v Třemošnici 3. května, kde se spíše
zadařilo mužům, ti se umístili na 12. místě z  30
s  časem 27:30. Dívkám se zde příliš nezadařilo a
umístily se na 8. místě z  12. Dalšími závody byly
závody v  Blatně 10.  května. Zde se opět spíše za
dařilo mužům, umístili se na 6. místě z 16 a dívky
měly neplatný pokus. Na konci května vyrazily
dívky na ligové závody na Seč, kde se jim konečně
zadařilo a umístily se na 4. místě ze 13 s  časem
27:75. Muži vyrazili na závody do Hamrů,
s umístěním na 5. místě z 10.

Rozpis soutěží 2014:
7. červen (10:00)  Mrákotín
7. červen (14:30) – okrsek Příkrakov
28. červen (13:00) – liga Brčekoly
5. červenec (9:00) – liga Štěpánov
5. červenec (noční) – Horka
12. červenec (13:00) – Jeníkov
26. červenec (13:00) – Kameničky
2. srpen (noční) – Dědová
9. srpen (13:00) – liga Lukavice
16. srpen (14:00) – Holetín
22. srpen (noční) – liga Seč
6. září (9:00) – liga Chrudim
7. září (9:00) – liga Hlinsko
13. září (noční) – Rosice
20. září (9:00) – liga Slatiňany
27. září (9:00) – liga Horka
4. říjen (9:00) – liga Morašice
Malinné – neupřesněno
Malinné netradiční – neupřesněno
Včelákov – neupřesněno

Kam se hasiči chystají a jak se umístili, můžete sle
dovat na internetových stránkách www.sdh.obe
choletin.cz.

Tímto Vás Sbor dobrovolných hasičů zve na již
3.  ročník soutěže O pohár starosty obce Holetín,
který se koná 16. srpna od 14:00. Od 19:00 k po
slechu a tanci zahraje tradičně skupina MAT4.

V květnu, jako každý rok, proběhlo čistění bazé
nu a úklid hasičské zbrojnice.

Veronika Pondělíčková a Jana Havlová

Soutěže jsou v plném proudu

Vyčištěno, připraveno
V  neděli 25. května se do toho naši hasiči zase
pustili. Mám na mysli pravidelné předsezónní
čištění bazénu. Mladí hasiči jej provádí každoročně,
tak jim šla práce pěkně od ruky. Teď už nezbývá,
než se těšit, že bude krásné léto a bazén budou
moci využít milovníci vodních radovánek. Ještě
před tím však poslouží jako útočiště pirátů, kteří se
svou Matyldou budou dělat radost dětem na
Pohádkovém lese 2014.

Z tréninku ženského družstva
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Vidimace a legalizace
• vidimace – ověření podpisu – l podpis 30 Kč
• legalizace – ověření listiny – 1 stránka 30 Kč

CZECH POINT
• Výpis z katastru nemovitostí – cena individuální

dle počtu stran výpisu (1 stránka 100 Kč a každá
další 50 Kč)

• Výpis z obchodního rejstříku – cena individuální
dle počtu stran výpisu (l stránka 100 Kč a každá
další 50 Kč)

• Výpis z živnostenského rejstříku – cena
individuální dle počtu stran výpisu (1 stránka
100 Kč a každá další 50 Kč)

• Výpis z rejstříku trestů – 1 stránka 50 Kč
• Výpis z bodového hodnocení řidiče – 1 stránka

100 Kč

• Výše uvedené služby může provádět pouze kom
petentní pracovník, proto je vhodné si jeho pří
tomnost na úřadě ověřit na telefonu 469 311 121.

Práce obecním traktorem
• 1 hodina práce – 300 Kč. Při činnosti mimo obec

Holetín navíc účtována sazba 10 Kč/km

Práce univerzálním nakladačem UN053.2
• ¼ hod. práce – 100 Kč. Při činnosti mimo bec

Holetín navíc účtována sazba 20 Kč/km

Obsluhu výše uvedených strojů zajišťuje vždy
pracovník obecního úřadu. Naložení a složení
nákladu při práci obecním traktorem si provede
žadatel sám na vlastní náklady.

Na konci března tohoto roku obdržel starosta obce
od několika občanů z  Horního Holetína ústně po
daný podnět na prověření možnosti zřízení autobu
sové zastávky na okrajové části Horního Holetína.
Dne 7. 4. 2014 byla na Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje zaslána Žádost o posouzení
možnosti zřízení oboustranné autobusové zastávky
na začátku obce v k. ú. Holetín. Zastávky v obou
směrech by byly umístěny již v extravilánu obce (za
značkami konce naší obce), přičemž jediné prosto
rově vyhovující umístění je ve směru Holetín – Hlin
sko při výjezdu z  místní komunikace „V Chaloup
kách“, v opačném směru na protilehlé straně státní
silnice II/355. Vlastníkem pozemků v těchto vytipo
vaných lokalitách není obec Holetín. Dne 29. 4.
obec obdržela vyjádření k záměru zřízení obou
stranné autobusové zastávky. V rámci vyjádření je
mimo jiné uvedeno: „Jelikož je z předloženého zá

měru patrné, že autobusová zastávka navržená po
pravé straně komunikace II/355 ve směru Holetín –
Hlinsko je umístěna v bezprostřední blízkosti kři
žovatky sil. II/355 x MK, upozorňujeme na sku
tečnost, že dle ČSN 73 64251 se zastávky nesmí
umisťovat v rozhledových polích křižovatky.“ Z uve
deného vyplývá, že zastávky by ve vytipovaných
místech nemohly být umístěny. Vyjádření obsahuje
řadu dalších významných požadavků a omezení při
zřizování zastávek v extravilánu obce, které jsou
z  technického hlediska v lokalitě okrajové části
Horního Holetína při státní silnici II/355 nerea
lizovatelné, případně realizovatelné s velmi vysoký
mi pořizovacími náklady. Tato záležitost byla
projednána na veřejném zasedání zastupitelstva ko
naném dne 19. 5. 2014 a zaslané vyjádření z Kraj
ského ředitelství policie Pardubického kraje je sou
částí zápisu z tohoto zasedání.

Prověřili jsme možnost zřízení autobusové zastávky

Zájezd do divadla
Kulturní centrum Holetín pořádá v  pátek
3. 10. 2014 zájezd do Východočeského divadla Par
dubice na představení s názvem „Na mělčině“ hos
tujícího pražského divadla Kalich.

Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora
Munzarová, Sabina Remundová; režie: Juraj Nvota;
délka představení 140 min.

Hra nese podtitul „O dvou sestrách, jejich mat
ce, tátově popelu a manželství s omezenou trvan
livostí“. Základní myšlenka hry zní: „Každý z nás
dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal
chránit je, staral se o ně a doufal, že je pro svoje
děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké stří
dání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii
života a humor jako zbraň, díky níž je možné
přežít.“

Janžurové hrdinka Ingrid je čerstvě ovdovělá
matka dvou dcer: Mia (Sabina Remundová) má pu
bertální děti, přebujelý pocit zodpovědnosti, starost

o mámu a nefunkční manželství. Mladší Roos (Bar
bora Munzarová), bývalá školní kráska, děti nemá.
Zato má přepychovou rezidenci v  Bangkoku a ne
funkční manželství. Čtyřlístek hrdinů doplňuje me
louchář a bývalý spolužák dcer Walter (Miroslav
Vladyka), který by rád koupil jejich dům na břehu
moře. Se všemi třemi se Ingrid na stará kolena vy
dává na misi do Thajska pod heslem „budete šťast
ní, ať se vám to líbí, nebo ne“.

Cena vstupenky vč. autobusové dopravy je
450 Kč.

Odjezd autobusu v pátek 3. 10. 2014 z autobu
sových zastávek:  17:00 Trhová Kamenice, 17:05
Hlinsko pošta, 17:10 ze všech autobusových za
stávek v Holetíně. Rezervace vstupenek u p. Horá
kové osobně, emailem (kulturnicentrum@hole
tin.org) nebo na tel. 725 444 588 a to od zveřejnění
v  Holetínském zpravodaji. Prodej zarezervovaných
vstupenek bude probíhat ve dnech 8.–24. září 2014
na OÚ v  jeho pracovní době (Po, St 7–12, 13–16;
Út, Čt 7–12, 13–15, Pá 7–12).

Služby poskytované Obecním úřadem Holetín
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Za rok přiletíme zase
Dětí je v naší obci poměrně hodně a to je moc dob
ře. Od toho se odvíjí i počet akcí, které jsou našim
nejmenším spoluobčanům určeny. Mezi ně patří
i tradiční pálení čarodějnic 30. dubna. Z mého po
hledu jednoznačně vydařená akce. Dětiček se svý
mi rodiči i samotných dospělých přišlo opravdu
hodně. Však také počasí nás nezklamalo. Jako už
tradičně od školy přišel čarodějnický průvod, pro
děti byly připravené buřty k  opečení na přichys
taném malém ohništi. No a nebylo by to pálení ča
rodějnic bez velké vatry, která vzplála hned po
setmění. Nechybělo ani něco dobrého k  snědku a
na zahřátí. Zkrátka – užili jsme si to!

(kuč)

A ještě jedna akce pro děti
První červnový den je určen dětem. Některé dostaly
dárky, některé jely na výlet a některé šly se svými
rodiči do Kulturněspolečenského centra v  Ho
letíně na karneval. Připravila jej pro ně paní Horá
ková spolu s Holetínskými trnkami. Děti se na od
poledne proměnily v piráty, tygry, princezny, Sně
hurky nebo třeba důležité ochránce zákona. Trnky
s  nimi hrály hry, zpívaly, soutěžily, ... A rodiče si
mohli třeba u kávy o svých ratolestech vzájemně
popovídat.

(kuč)
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Tento vlastně jakýsi den otevřených dveří se usku
tečnil 13. května a počasí mu moc nepřálo. Chvilku
svítilo sluníčko, chvilku lilo jako z  konve. Na
nemocničním dvoře byly připravené atrakce pro dě
ti, za budovou probíhaly ukázky práce záchranářů.
Ve vestibulu nemocnice si návštěvníci mohli nechat
změřit tlak nebo odebrat vzorek krve, z  něhož jim
v  laboratoři během odpoledne určili krevní skupi
nu. Každý návštěvník obdržel náramek přátelství.

Po menších skupinách probíhala prohlídka ně
kolika oddělení s  odborných výkladem příslušného
personálu. A tu jsem si nenechala ujít. Začínalo se
na novorozeneckém oddělení, které je tak jako
všechna ostatní, která jsme měli možnost vidět, vel
mi moderně vybaveno. Zaujaly nás postýlky pro mi
minka, která potřebují zvýšenou péči lékařského
personálu. Jsou to vlastně takové malé plastové va
ničky s průduchy. Jsou barevné, s  obrázky, v pří
padě potřeby vybavené vyhřívacími dečkami.
Všechno působí velmi příjemně a vůbec ne nemoc
ničně stroze. Miminka zde pobývají co nejkratší
nutnou dobu nebo vůbec ne. Cílem je, aby byla od
první chvíle u své maminky a zde pouze v případě
zdravotních komplikací nebo například, když je
maminka příliš vyčerpaná a potřebuje si odpoči
nout.

Druhé oddělení byl porodní sál. A opět velmi pří
jemné prostředí. Chápu však, že s  porodními bo
lestmi ten pohled může být trošku jiný. Přesto je tu
všechno uzpůsobeno k  tomu, aby budoucím ma
minkám krušné chvíle byly co nejvíce usnadněny a
zpříjemněny. Je tu veliká vana, samozřejmě postel,
křeslo, sedací míče, ... Hojně je využíván sprchový
kout, protože teplá voda působí v  těchto těžkých
chvílích blahodárně. V  Chrudimi jej jednoznačně
z  hygienických důvodů upřednostňují před výše
zmíněnou vanou. A jak nám sdělili, porody do vody
se tu neprovádějí vůbec. Pohodlí tu má i doprovod
rodičky, který může být i vícečlenný. Ve skupince
jsme měli několik dam, které byly tak o dvacet tři
cet let starší než já. Živě mezi sebou diskutovaly:
„Jó, to tenkrát, když my tu rodily, to bylo takhle a
to křeslo bylo takovéhle... Takové věci se přece ne
zapomínají!“ Trochu mě to šokovalo, já si téměř
žádné podrobnosti z mých pobytů zde nepamatuji.
A to jsem tu byla třikrát. Jednou před více než čty
řiceti lety a pak dvakrát zhruba o dvacet let později!
Asi jsem tuto kapitolu svého života nějak „odflákla“.

Další zastávkou byla léčebna dlouhodobě
nemocných. Dělí se na tři části a není určená jen
pro staré lidi, ale také pro dlouhodobé pobyty na
příklad po úrazech. Tam jsme byli důkladně sezná
meni s prací sanitářů a fyzioterapeutů, kteří s pa
cienty aktivně nebo pasivně cvičí. Mohli jsme si vy
zkoušet moderní posilovací stroj, který bych
popsala jako rotoped s  připojeným monitorem. Na
monitoru se dalo spustit několik počítačových her
(např. autíčka), které se ovládaly šlapáním na
rotopedu. Tam se ještě samozřejmě dala nastavit
zátěž. Prý u pacientů velmi oblíbená pomůcka.

A ocitli jsme se v úplně jiném světě – v laborato
řích. V chrudimské nemocnici jich je několik a při
padala jsem si tam jako ve vesmírném výpočetním
středisku. Větší i menší přístroje, které různě otá
čejí a protřepávají vzorky, rozebírají a vyhodnocují.
Jedna z  cest, jak se po nemocnici materiál pro la
boratoř přepravuje, je potrubní pošta. Ampulka
s průvodním listem přijde v takové válcové patroně
do schránky. Personál laboratoře ji vyzvedne. Vždy
s tím musí pracovat tak opatrně, jakoby vzorek byl
infekční. Načte vzorek do počítače a vytiskne dva
shodné lepící štítky s čárovými kódy. Jedním z nich
opatří vzorek a druhým průvodní list. Následuje
zpracování a vyhodnocování, vše pod příslušným
kódem. Laboratoř zpracovává vzorky z  nemocnice,
z  polikliniky se vozí na zpracování do laboratoře
v Hlinsku.

A šlo se na dětské oddělení. Samozřejmě
zde  bylo všechno barevné, spousta obrázků a
hraček. oddělení má i svoji školu a školku, aby
pacienti nezaháleli. Samozřejmostí jsou místa
pro  jednoho z  rodičů nejmenších dětí, kteří se zde
léčí.

A nakonec nás čekala patologie. Ačkoliv jsem
hodně spěchala, nechtěla jsem si její prohlídku
nechat ujít. Říkala jsem si, že sem se nejspíš už
nedostanu v  takovém stavu, abych z  toho něco
měla. Kdo si představuje jen mrtvoly, je na omylu.
Patologie má svoji laboratoř, kde se především
zpracovávají vzorky tkání nemocných nebo
s podezřením na nemoc. Uříznouli vám bradavici a
posílajíli ji na histologické vyšetření, dostane se na
patologii. Však také ve slovníku nebo na wikipedii
se dozvíte, že patologie je věda zabývající se stu
diem a diagnostikou nemocí a poruch živých systé
mů. Vzorky tkání, které zde byly zkoumány, se se
řazené podle roků archivují mnoho let. Samozřejmě
jsme se dostali i na pitevnu. Velká okachlíkovaná
strohá místnost. Tady už opravdu žádné obrázky
nenajdete. Všude čisto, ale méně světla, než na ji
ných odděleních. Však jsme také v  suterénu.
Převlíkací místnost pro personál, gumové rukavice
a zástěry. Uprostřed pitevny samotný stůl s odklá
dacími plochami a nádobami pro vyjmuté orgány.
Stolek s nástroji. Zaujala mě pilka na žebra. Jinak
se totiž k vnitřním orgánům nedostanete. Po skon
čení pitvy se prý všechno vyjmuté vrací na své
místo. Plus minus. Trochu zvláštní pocit, ale mu
sím říct, že pořád u mě převládalo uspokojení, že se
dozvídám něco nového. A prostě to k  životu patří.
Viděli jsme i obrovské lednice. Jsou několikamístné
– naležato nad sebou. Dá se zde nastavit teplota
pro uchování na několik dní nebo například v pří
padě soudních procesů teplota mnohem nižší pro
„pobyt na delší dobu“.

Prohlídka neskončila zrovna vesele, ale já byla
nemocnicí nadšená. Jsem přesvědčená, že je to
ústav v  naprosté většině s  moderními pracovišti a
službami na úrovni.

(kuč)

Den Chrudimské nemocnice
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Přijmout nabídku kandidovat na post předsedy po
litické strany Strana Práv Občanů (SPO) jsem přijal
po zralé úvaze. Tento krok jsem absolutně ne
plánoval, nabídku jsem dostal těsně před skon
čením devítiletého působení v  pozici prezidenta
Agrární komory ČR, nicméně z  mého pohledu jde
o velkou výzvu. Zvláště v době, kdy SPO neprochází
jednoduchým obdobím, což si plně uvědomuji.

Od počátku jsem věděl, že toto mé rozhodnutí
nebude přijímáno jen kladně a že mnozí lidé nebu
dou tomuto kroku rozumět. Zvláště, když jsem zís
kal důvěru voličů jako nezávislý. Vedlo mě ovšem
k tomu několik základních důvodů. Zaprvé, v Sená
tu ČR mohu ještě lépe prosazovat program a vize,
s nimiž jsem právě senátní volby vyhrál. Jsou totiž
v rozhodujících bodech zcela totožné s programem
SPO. Zadruhé, velmi si vážím osobnosti prezidenta
České republiky Miloše Zemana, zejména jako sku
tečně českého prezidenta, který byl zvolen v přímé
volbě občany této země. Pan prezident nadále zů
stal čestným předsedou SPO. Rozhodli o tom
v  tajné volbě delegáti sjezdu, což osobně považuji
za správný krok. 

V této souvislosti ale podotýkám a zdůrazňuji, že
nejsem a nebudu stínem Miloše Zemana či pouhým
apoštolem jeho myšlenek. Jsem Jan Veleba, člověk
z venkova s jasným vlastním názorem! Ten se na
příklad liší v  hodnocení současných událostí na
Ukrajině. Skutečnost, že jsem nyní předsedou stra
ny SPO, nemá a nebude mít v žádném případě vliv
na to, co jsem dosud jako nezávislý senátor pro
sazoval a co nadále prosazovat hodlám. Dovolím si

tvrdit, že na to jsem již věkově dostatečně zkušený
a vyzrálý. Na mém programu a na mých postojích
se zkrátka nic nemění! Změna bude jediná. Spočívá
v silnější pozici pro prosazení mých názorů a také
v  silnější pozici zejména při řešení problémů čes
kého venkova, tedy i tohoto krásného kraje a samo
zřejmě českého zemědělství a potravinářství. Mys
lím, že po dvou měsících v čele SPO se to již začalo
projevovat. Stal jsem se předsedou senátního klu
bu. Měl jsem možnost být u jednání a ovlivnit roz
hovory delegací českého a kanadského Senátu, je
hož výsledky budou mít v následujících letech vliv
i  na české zemědělce a potažmo tedy na celý ven
kov. A také v  rámci jednání Senátu na moje poža
davky již není pohlíženo jen jako na požadavky řa
dového senátora.

Českým politikům se stále nedaří účinně bránit
odsávání veřejných prostředků pochybnými kliente
listickými a kmotrovskými skupinami. Pouze se
penězovody přesouvají. Už nyní se ukazuje (proza
tím pouze v  zákulisí) také to, že Česká republika
nepotřebuje oligarchická uskupení, přestože se tvá
ří přívětivě. Česká společnost začíná být opět
zklamána i z  neplnění předvolebních slibů a musí
se smiřovat s další zradou na voličích – například
zmírnění dopadů církevních restitucí na státní roz
počet. A právě zde je stále prostor pro slušnost a
nutnost návratu morálky. Bez těchto hodnot se ne
pohneme dopředu, o tom jsem přesvědčen a toto
budu nekompromisně prosazovat!

Ing. Jan Veleba
senátor Parlamentu ČR

Proč do čela Strany Práv Občanů

Trnkový bál
Kam za zábavou v  polovině března? No přece na
Trnkový bál! Zatančíte si, potkáte sousedy a zná
mé, s  kterými dáte řeč, něco s  mírou popijete a
hlavně – s Trnkami nikdy není nuda! Letos si při
pravily předtančení, které se odehrávalo v  bazénu.
Slušivé oblečky – tentokrát jakési prvorepublikové
plavky s nohavičkami doplněné o efektní pokrývky
hlavy – už samotné vyvolaly na tvářích diváků
úsměv. Taneční kreace, při kterých nad modrou
plachtu vykukovaly tu ruce, tu nohy, tu jiné části
těla, diváky zcela rozesmály. A když na parket
naběhla vnadná Pamela Anderson z  Pobřežní
hlídky v podání vždy skvělého Martina Kliky, všich
ni už se řehtali na celé kolo.

Na celou tu divočinu dohlížel Zdeněk Kyncl ve
své oblíbené masce vodníka. Byla to poslední ho
letínská akce, které se aktivní „strejda“ zúčastnil.
Na plese jsme se spolu nechali vyfotografovat a já
jsem za tu fotku moc ráda. Vím, že není člověka,
který by se zavděčil všem. Za sebe však musím říct,
že mi chybí. Že třeba myslím na to, že si při fotbale
už nikdy k nám nepřijde pro klobásu a já mu ne
půjčím nůž, aby si ji propíchal. Že si s ním už na
žádném plese nezatančím. A věřím, že nás je ta
kových víc. Posílám mu tedy touto cestou pozdrav a

kdybych věděla jak, poslala bych mu i jeden výtisk
Zpravodaje, protože ho vždycky hrozně rád četl a
měl radost, když tam o něm byla zmínka.

(kuč)
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O holetínském „Bivojovi“
jak slyšel Fr. Adámek (*1847 †1936) vyprávění
draček při draní peří.

Jak se jmenoval příjmením, to si již nepamatoval
(snad Hamerník nebo Dopita), jen jeho křestní
jméno: Tomeš. V 18 letech byl chlap jako jedle přes
3 lokte vysoký, silný a každou sebetěžší práci hravě
vykonával. Kosiště i násadu u vidlí a lopat musel
míti abnormálně silné, neb vše lámal jako louč.
V  ten čas byl vzat na vojnu do Hradce. Pak se
o  něm nevědělo, až asi za 8 let přinesl od něho
vzkaz i zprávu jeho rodině jeden voják z  Chrasti,
který se vracel z vojny, že je živ a zdráv a dobře se
mu daří a že je spokojen. Byli spolu „dole“ v „rácké
zemi“, válčili s  Turkem pod generálem Laudonem
(1788–1791), pak byli ve velikém festunku
Petrovaradín. Po 14 leté vojenské službě se vrátil
domů, ale vojna ho nijak nezeslabila, naopak
rozložil se a ztuhl a síly měl jak tur.

Obsaditi plně naložený žebřiňák bylo mu
hračkou, v  lese klády naložil bez velkých obtíží.
Když dobývali pařezy, osekali je dokola a nechali
jeden delší kořen, za který Tomeš zabral a pařez
obrátil, někdy, kde byla půda měkká – bahnitá,
hluboko se při tom zabořiv. Svou silou se nikdy
nechlubil a nikdy se nenechal vyprovokovati
k nějakým siláckým výkonům. Byl málomluvný, ale
někdy zvláště večer, když měl „dobrou chvilku“,
zapálil si fajfku a vyprávěl s  kolika „mameluky“ a
kroboty se dostal na vojně do křížku, ale vždy
z  nich vyšel neporažen, ač někdy kosti v  něm
praskaly. Řeč jeho byla pomíse na hatmatilkou slov
německých, maďarských a tureckých, pravá
vojenská krobotština. O jeho síle mluvilo v  celém
okolí s  obdivem a tak se o něm dozvěděl i pan
vrchní na Rychmburku. Za jedné schůzky
direktorů na krajském úřadě, se po vyřízení
úředních věcí sešli v hostinci a při sklenici piva se
hovořilo o všem možném a mezi jiným se jeden
vrchní (z kterého panství to byl, se již
nepamatoval), pochlubil, jakého má na svém
panství siláka, se kterým by se v celém kraji nikdo
nemohl dáti do křížku. Rychmburský direktor když
to vyslechl, pravil, že on má na panství také
takového „Samsona“. Domluvili se, že letního času
se onen vrchní dostaví se svým silákem na
Rychmburk a že zkusí, který z  obou siláků je
silnější. Tomše zavolali na kancelář, kde mu sdělili,
až dostane výzvu, by se dostavil na Rychmburk, že
bude zápasiti, by se držel, by panu direktorovi
neudělal ostudu. Tomeš s úsměvem k  tomu svolil.
Po čase, když obdržel obsílku, dostavil se dle
příkazu v  určený čas na Rychmburk. Zápasiti se
mělo v zámecké zahradě, kde se shromáždilo skoro
všechno úřednictvo a mnoho místních občanů, i
oba direktoři, rychmburský a onen, který toho
siláka přivezl. Než nechme vyprávěti Tomše, který
jinak vždy byl na slovo skoupý. Na rozkaz pana
direktora jsme si podali ruce a pustili se v  zápas.
Můj protivník měl velkou sílu, ale neměl fortel.
Nechal jsem ho chvíli sebou cloumati, ale pak jsem

ho šikovně uchopil, zvedl a než se nadál, ležel na
zemi strhnuv i mne s sebou. Ale nevzdal se chtěje
stále mne se sebe svrhnouti a vrchu nade mnou
nabýti, což jsem za žádnou cenu nechtěl připustiti
a nepřipustil.

Přistoupil k  nám jeden z  úředníků, prohlásil
mne vítězem a šli jsme do zámku, kde jsme byli
pohoštěni, já i můj protivník a do kapsy jsem
dostal 5 stříbrňáků. Pak jsem byl zaveden k panu
direktorovi, který se na mne vlídně smál a plácal po
rameni říkaje: „Tomši, jsi pašák, řekni, co bys rád!“
Patrně smyslu slov nevystihnut odvětil: „Pane
direktore, já strašně rád hrách, bohužel letos se
nám neuvedl, máme ho málo.“ „Když máš jen
takové skromné přání, tak ti nasypou, co uneseš a
ještě k  tomu dostaneš pár šunek, aby ti šel líp do
krku.“ Nasypali mu pytel hrachu, navrch dali pár
šunek a důkladně zavázali. Když uviděl vrchní státi
nasypaný pytel, který byl jako menší chlap, tázal se
Tomše, zda si to troufá domů donést. Tomeš se
smíchem odpověděl, že to dokáže a ještě si
v  ranském lese utrhne pár borůvek, ani by pytel
s  ramene shodil. Vrchní ho vzal za slovo a řekl:
„Půjde s  tebou dráb, který má právě v  tu stranu
obchůzku, aby se přesvědčil a mě sdělil, zda se
nevychloubáš a splníš, co jsi řekl.“ Tomeš panu
vrchnímu za vše poděkoval, popad‘ pytel, hodil si
jej na rameno a šel spolu s  oním drábem
k  Holetínu. Na ranském lese řekl Tomeš, že musí
splniti, co slíbil panu direktorovi. Sešel se silnice
do lesa, klekl na koleno a trhal a jedl borůvky, aniž
by byl pytel s  ramene shodil. Pak pokračovali
v  cestě k  Tomšovu domovu, kde, přijda do síně,
shodil pytel se slovy: „Tak, že panu direktorovi
pěkně děkuji a vyřiďte mu, že jsem slib splnil.“
Dráb dle pravdy vrchnímu vše potvrdil, neb za
6 týdnů byl povolán Tomeš na kancelář a dostal za
splnění slibu a chrabrou a neohroženou mrštnost
v zápase návdavkem nové boty.

Napsal Jindřich Vosmík, Horní Holetín 12

Holetínské trnky v Praze

Pohled z Petřína
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Okresní fotbalové soutěže napsaly o předposledním
březnovém víkendu první jarní kapitolu ročníku
2013/2014. Premiéru si v  mistrovské soutěži ve
třetí třídě odbylo mužstvo dospělých. Starší a
mladší žáci Prosetín/Holetín zahájili mistrovskou
soutěž – I. třídu Pardubického kraje 12. dubna.
Tentokrát klimatické podmínky byly příznivější,
přesto některé zápasy musely být odloženy.

A  jak se jednotlivým mužstvům v  průběhu
letošního jara dařilo?

III. třída dospělých
23. 3. 2014 Trhová Kamenice – Holetín 1:0 (1:0)

Vstup do jarní části ročníku 2013/2014 nám
nevyšel podle našich představ. V  utkání jsme
byli zbytečně nervózní, na hře to bylo znát.
Nevypracovali jsme si žádnou brankovou
příležitost, za celý zápas jsme domácího
brankáře vůbec neohrozili. Domácím jsme tři
body doslova darovali. Zápasu přihlíželo 40
zklamaných příznivců Holetína.

29. 3. 2014 Holetín – Horní Bradlo 3:0 (2:0)
V  tomto utkání jsme napravili týden staré
zaváhání z  duelu v  Trhové Kamenici. Již ve 4.
minutě jsme brankou Standy Filipi šli do vedení,
druhou branku v  16. minutě vstřelil Martin
Zdražil. V  25. jsme mohli skóre ještě navýšit,
bohužel Lukáš Wasserbauer neproměnil
penaltu. V  druhém poločase ve 48. minutě po
nádherné akci dvojice Martin Zdražil – Lukáš
Wasserbauer druhý jmenovaný zvyšuje na 3:0.
Ve zbytku utkání domácí kontrolovali hru a
soupeře k  žádné vážnější akci nepustili.
Sledovalo 100 diváků.

6. 4. 2014 TJ Městec – Holetín 1:2 (1:1)
Úvodní dvacetiminutovka na hřišti soupeře
(nachází se za Chroustovicemi), byla herně
v  naší režii. Brankovou příležitost Petra Pilaře
v  18. minutě bravurně vyrazil domácí brankář.
Ve 22. minutě domácí potrestali naši hrubku
v  obranné činnosti vedoucí brankou. V  rozmezí
25. až 32. minuty jsme si vypracovali tři gólové
příležitosti, vyrovnání to však nepřineslo. Naši
příznivci (opět v  hojném počtu) si před
odchodem hráčů do kabin mohli zatleskat
našemu vyrovnání z  trestňáku Standy Filipi. Po
přestávce jsme se snažili se stavem skóre něco
udělat, zaskočilo nás však vyloučení Standy
Filipi v 75. minutě. Poslední slovo měli nakonec
holetínští hráči, když naše vítězství v 82. minutě
zajistil Josef Pecina.

12. 4. 2014 Slatiňany B – Holetín 5:1 (3:0)
Nečekaně jednoznačné utkání dvou soupeřů,
kteří měli před tímto zápasem stejně bodů.
Branka Lukáš Wasserbauer.
Na základě rozhodnutí STK OFS Chrudim ze dne
23. 4. 2014 bylo utkání kontumováno na 0:3

(dle SŘ čl. 58/8 – neoprávněné nastoupení hráče
Slatiňan) ve prospěch Holetína.

19. 4. 2014 Holetín – Ctětín 5:0 (2:0)
Jak je patrné z  výsledku, zápas se nám vydařil
střelecky i  herně a zasloužené vítězství mohlo
být i  vyšší. Začali jsme výborně brankou Josefa
Peciny z  penalty a v  5. minutě jsme se ujali
vedení. Na 2:0 v  8. minutě zvýšil Ondřej
Zárybnický. Po parádní akci Kučera – Ceral střílí
v  68. minutě Lukáš Wasserbauer třetí úspěch.
Na konečných 5:0 upravili v 75. a v 84. minutě
Martin Zdražil a opět Ondřej Zárybnický. Utkání
se obešlo bez žlutých karet, k  čemuž přispěl
dobrým výkonem rozhodčí Lukas ze Slepotic.
Utkání přihlíželo 130 diváků.

27. 4. 2014 Zaječice – Holetín 0:0
V utkání dvou týmů z popředí tabulky byla hra
oboustranně vyrovnaná. Vzhledem k  důležitosti
zápasu panovala oboustranná nervozita. Domácí
měli výbornou šanci v 8. minutě, tu však vyřešil
brankář Jirka Byrtus. Stejně tak gólová
příležitost holetínských ve 27. minutě ke gólu
nevedla. Další vývoj utkání poznamenala
32.  minuta, ve které došlo k  oboustrannému
vyloučení hráčů (Bleha – Zdražil).
Po přestávce se obraz hry nezměnil, šance
domácích i  naše zůstaly nevyužity. Velkou
příležitost ke skórování měli naši hráči
v  69.  minutě, bohužel to tam nespadlo.
V  závěrečných minutách nezvládl rozhodčí
Štourač ze Slatiňan vzájemnou strkanici hráčů
(na tom se shodli oba soupeři), kterou vyřešil
červenými kartami po dvou na každé straně
(Beneš, Doležal). Vše se řešilo na DK OFS
Chrudim za účasti hráčů a zástupců obou
oddílů.

3. 5. 2014 Holetín – Orel 6:2 (3:1)
V  průměrném utkání domácí proti
nevyzpytatelnému soupeři vedli po úvodní
čtvrthodince 2:0, když branky v 7. a 13. minutě
vstřelil Standa Filipi. Hosté ve 20. minutě gólem
z  trestňáku snížili. V  závěru prvního poločasu
jsme Vojtou Vondráčkem zvýšili skóre. Střelecká
produktivita nás neopustila ani po přestávce,
kdy další branky v  53. a v  71. minutě vsítil
Lukáš Wasserbauer a David Šmok. Hosté se
prosadili podruhé v  79. minutě. Závěrečný
brankový účet domácích trefil v  84. minutě
Jakub Jetmar. Utkání sledovalo 90 diváků.

10. 5. 2014 Hrochův Týnec – Holetín 1:0 (0:0)
V prvním poločase měli domácí mírnou převahu,
nedokázali však proměnit tři brankové
příležitosti (zásluhou našeho brankáře Jakuba
Halamky). Celkový průběh utkání ovlivnilo
vyloučení našeho Josefa Peciny ve 24. minutě,
druhý poločas začali holetínští mnohem
aktivněji, vypracovali si tři možnosti ke
skórování, bohužel koncovka byla špatná.
V  závěru utkání v  87. minutě se domácí
z  náhlého protiútoku po našem faulu
v pokutovém území ujali vedení z penalty. Nápor
našich hráčů v nastaveném čase však vyrovnání
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nepřinesl. Pro konečné umístění našeho
mužstva v tabulce nečekaná ztráta tří bodů.

23. 5. 2014 Holetín – Křižanovice 4:0 (3:0)
Pro nezpůsobilý terén bylo utkání po vzájemné
domluvě odloženo na pátek 23. 5. Domácí proti
lídru tabulky (v  dosavadních 21 zápasech
neprohrál) začali od začátku utkání velice
aktivně, důrazně a to se projevilo v  5. a 9.
minutě dvěma brankami Lukáše Wasserbauera
a Tomáše Kadidla. Velmi kvalitní výkon našich
hráčů v prvním poločase korunoval v 43. minutě
brankou z  penalty Lukáš Wasserbauer. Před
odchodem do šaten mohlo být skóre vyšší,
bohužel jasnou penaltu neproměnil Martin
Ceral. V  druhém poločase za bouřky a lijáku
jsme kvalitní výkon potvrdili brankou Tomáše
Kadidla v 54. minutě. Ve zbytku utkání domácí
na těžkém terénu kontrolovali hru, soupeře
k vážnější akci nepustili. Nečekaně jednoznačné
utkání, ve kterém hosté poprvé v tomto ročníku
prohráli (skóre mohlo být i  vyšší) a svým
výkonem zklamali. Sledovalo 140 diváků.

25. 5. 2014 Rosice – Holetín 1:2 (0:0)
Další důležité utkání z  hlediska potřebných tří
bodů jsme sehráli na hřišti Dynama Rosice.
První poločas z  naší strany nebyl herně dobrý
(domácí byli aktivnější), vázla kombinace,
přesnost přihrávek, důraz v  pokutovém území.
Po přestávce, po změně v  sestavě na dvou
postech se naše hra zlepšila. Hrubka v obranné
činnosti však pomohla domácím v  59. minutě
k  vedoucímu gólu. Zvýšené herní úsilí našich
hráčů vedlo v  64. minutě k  vyrovnání stavu
Ondřejem Zárybnickým. V  72. minutě předvedl
parádní individuální akci Petr Pilař a bylo z toho
naše vedení 1:2. Domácí za pěkného,
slunečného počasí se v  závěru pokoušeli
o  vyrovnání, vydřené vítězství však patřilo
holetínským. Poděkování patří rovněž našim
věrným přítomným fanouškům.

31. 5. 2014 Holetín – Dřenice 3:0 (1:0)
V dalším domácím utkání jsme přivítali soupeře
ze středu tabulky, nevyzpytatelné Dřenice. Po
úniku z pravé strany, kdy hostujícího brankáře
prostřelil Standa Filipi, se v 9. minutě ujímáme
vedení 1:0. Po nedorozumění v  naší obranné
činnosti měli hosté ve 20. minutě příležitost
srovnat skóre. Nebezpečnou střelu soupeře
k tyči ve 30. minutě výborně zneškodnil brankář
Halamka. Holetínští ve 36. minutě mohli zvýšit
skóre, bohužel výbornou šanci David Šmok
neproměnil. Po přestávce nastoupili „jiní“
domácí a na hře to bylo opravdu znát. Mezi 45. a
50. minutou si vypracovali tři gólovky, špatně je
však vyřešili. Pojistku v  podobě druhé branky
zajistil v 68. minutě po parádní akci a přihrávce
Standy Filipi Lukáš Wasserbauer. Za zmínku
stojí 87. minuta, kdy po střele Filipi bravurně
hosty zachránil brankář Kubalík od vyšší
porážky. Zasloužené vítězství potvrdil v  90.
minutě na 3:0 Lukáš Wasserbauer. Sledovalo
110 diváků.

Tabulka po 24. kole
+ 0  skóre b.

1. Křižanovice 18 5 1 75:27 59
2. Zaječice 18 4 2 58:25 58
3. Holetín 17 3 4 81:28 54
4. H. Městec B 16 3 5 66:39 51
5. Slatiňany B 12 3 9 83:44 39
6. Hr. Týnec 11 2 11 66:44 35
7. Dřenice 10 5 9 60:43 35
8. Rosice 9 2 13 36:52 29
9. Orel 8 3 13 41:67 27

10. Trh. Kamenice 7 5 12 33:70 26
11. Ctětín 8 1 15 42:60 25
12. Bítovany 5 4 15 40:77 19
13. Horní Bradlo 5 2 17 28:84 17
14. Městec 2 2 20 22:71 8

Nejmladší holetínští fanoušci na zápase v Rosicích
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I. třída starší a mladší žáci
Výsledky zápasů staršího žactva

12. 4. 2014 Holetín/Pros. – Sezemice 3:0
20. 4. 2014 volno
28. 4. 2014 Holetín/Pros. – Slatiň./Chrud. B 4:1
3. 5. 2014 Horní Jelení/Boroh. – Holetín/Pros. 3:3
11. 5. 2014 Holetín/Pros. – Heřmanův Městec 6:2
17. 5. 2014 Sezemice – Holetín/Pros. 5:2
25. 5. 2014 volno
31. 5. 2014 Slatiň./Chrud. B – Holetín/Pros. 1:6

Tabulka starších žáků
+ 0  skóre b.

1. H. Jelení/Borohr. 12 1 1 65:15 37
2. Sezemice 10 0 4 41:21 30
3. Prosetín/Holetín 9 1 4 53:22 28
4. Slatiňany/Chrudim B 2 1 12 16:64 7
5. H. Městec 1 1 13 11:64 4

Výsledky zápasů mladšího žactva
12. 4. 2014 Holetín/Pros. – Sezemice 2:3
20. 4. 2014 volno
28. 4. 2014 Holetín/Pros. – Slatiňany/Chrudim B
3. 5. 2014 Horní Jelení/Boroh. – Holetín/Pros. 3:1
11. 5. 2014 Holetín/Pros. – Heřmanův Městec 2:3
17. 5. 2014 Sezemice – Holetín/Pros. 4:2
25. 5. 2014 volno
31. 5. 2014 Slatiň./Chrud. B – Holetín/Pros. 1:3

Tabulka mladších žáků
+ 0  skóre b.

1. H. Jelení/Borohrádek 10 2 2 54: 34 32
2. Sezemice 10 1 1 58: 17 31
3. Prosetín/Holetín 5 1 8 38: 37 16
4. H. Městec 4 1 8 33: 55 13
5. Slatiňany/Chrudim B 2 1 12 27: 67 7

Informace
Sportovnětechnická komise OFS Chrudim
připravila termínovou listinu pro podzim 2014.
Termín zahájení soutěží pro dospělé je 17. 8. 2014.
Termínovka pro mládežnická družstva bude
připravena dle počtu přihlášených.

Jiří Bartizal
sekretář klubu

Budou z nich za pár let hvězdy?
TJ Sokol Holetín hledá své budoucí hráče mezi tě
mi nejmenšími. Od dubna začaly dvakrát v  týdnu
probíhat tréninky určené dětičkám předškolního a
mladšího školního věku. Ve vedeí tréninku se stří
dají Jakub Halamka, Milan Staněk a Jirka Korbel.
Děti se tu učí především základním pohybovým
dovednostem s míčem i bez něj. Momentálně takto
trénuje asi pět malých hráčů ve věku od 4 do 9 let.
A je vidět, že je to baví!

Z  tribuny je pak pobaveně sledují rodiče, kteří
jsou spokojeni, že jejich ratolest využívá přemíru
své energie správným směrem a večer brzy usne.

Chcete také patřit mezi tyto spokojené rodiče?
Přiveďte svého kluka nebo holčičku, ať si zkusí zá
klady tohoto ve světě nejpopulárnějšího sportu.
Kdo ví, třeba zjistíte, že máte doma výjimečný
talent. A pokud ne, tak věřte, že potěšení z kolek
tivní hry je mnohdy víc.

(kuč)

Pikantní králík na hořčici
Ingredience: 4 králičí stehna, sůl, mletý pepř, 3 lžíce plnotučné
hořčice, 2 lžíce sladké chili omáčky, 2 lžíce nasekané petrželky,
snítka tymiánu, 2 lžíce oleje, 200 ml bílého vína, 250 ml bílého
jogurtu nebo smetany
Hořčici smícháme s chili omáčkou, petrželkou a lístky tymiánu.
Porce králíka osolíme, opepříme a potřeme touto omáčkou.
Pekáč vytřeme olejem a maso na něm v  předehřáté troubě
zapečeme. Po chvíli podlijeme vínem, přiklopíme a dusíme za
občasného přelévání šťávou doměkka. Potom maso vyjmeme a
do šťávy vmícháme jogurt. Kdo nemá rád kyselou omáčku,
použije raději smetanu. Podáváme například s  bramborovou
kaší, ale hodí se i rýže.

Pochopí to někdo?
Anonym, který mi někdo vhodil do schránky

Jsou mezi námi lidé mladí i mladší,
staří i starší a mezi nimi kličkuje
i  padesátiletý puberťák. Když ho
donutí hrubost a drzost, tak nemá
zábrany, aby vykonal špatnost, kterou
si možná plánuje delší dobu. Nejhorší
je to, když se dostane pod zámek
osmdesátileté občance. Pak poničí, co
se dá, včetně nádobí, které dnes a
denně používala a navíc to byl dárek.
Mnohokráte si vzpomněla, od koho ho
dostala.

Je to sadistický čin.
Jedna z nás
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Prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Pochází ze Zlína a po absolvování gymnázia vystu
doval medicínu v  Brně. Jako lékař začínal
v Uherském Hradišti. Poté, co se seznámil se svou
ženou, přesídlil do Prahy a dlouhá léta působil ve
Fakultní nemocnici v  Motole, která byla v  té době
pojatá jako dětská, teprve později pro dospělé. Pra
coval na klinice anesteziologie a resuscitace a to
více než patnáct let, především v  její dětské části.
Po roce 1989 se stal jejím přednostou. Zde a na
Druhé lékařské fakultě UK působil až do roku
1996. Poté přešel na 3. lékařskou fakultu Univerzi
ty Karlovy a do Vinohradské nemocnice. Opět na
pozici přednosty Kliniky anesteziologie a resuscita
ce, kde působí doposud. Podílel se zde na otevření
nového lůžkového oddělení Anesteziologicko
resuscitační kliniky  s  péčí o  kritické stavy. V  roce
2006 byl jmenován profesorem. Aby odborník byl
jmenován profesorem, musí splňovat řadu velmi
tvrdých parametrů především publikačních
a  výukových. Pak teprve je možné o  profesuru žá
dat.

Významnou náplní činnosti prof. Pachla je práce
se studenty. V současné době je to nastaveno tak,
že přednosta oddělení má plný úvazek na univerzitě
a ještě část úvazku ve fakultní nemocnici. Odpoví
dá tedy za výuku posluchačů lékařské fakulty
v  rámci svého oboru (podléhá děkanovi a pro
děkanům) i za medicínské věci, které řeší na svém
konkrétním pracovišti. Má tedy klinické i  výukové
povinnosti. K  tomu pochopitelně patří i  výzkum,
který probíhá v  rámci grantů vypisovaných minis
terstvem a nelze opomenout ani výzkum plynoucí
ze smluvní spolupráce  s  farmaceutickým průmys
lem. Druhý jmenovaný spočívá především v  kli
nickém zkoušení už testovaných léků, které ještě
nejsou zcela běžné. Na základě výsledků těchto
zkoušek jsou léky zaváděny do praxe.

V období, kdy pracoval v Motole, se zabýval dět
skou problematikou. Na pracovišti dětské resusci
tace napříkad zavedli měření nitrolebního tlaku ja
ko jedni z  prvních v  Evropě. Dosáhli tak výji
mečných výsledků v  léčení smrtelného
onemocnění, které takové měření vyžadovalo.
Jednalo se o Reyův syndrom. Pomohli tím řadě dětí
a jejich rodičů. V  současné době se již toto
onemocní nevyskytuje, protože se ukázalo, že je
zřejmě vázáno na užívání Acylpyrinu. Proto se dě
tem tento lék nepodává. V  souvislosti  s  touto léč
bou publikoval řadu odborných článků u  nás
i  v  zahraničí. Dlouhodobě spolupracoval na vývoji
některých typů umělé plicní ventilace, jako náhra
dy této životně důležité funkce. I zde bylo dosaženo
významných výsledků.

V  současné době pracuje na celé řadě výzkum
ných projektů. Zde podotýká, že bez experimentů
by nešlo některé klinické otázky vůbec řešit. Další
oblastí, ve které vyvíjí svou výzkumnou činnost, je

problematika mozkové cirkulace. Ta je opět
testovaná na zvířatech, konkrétně na potkanech.
Jeho vědecká činnost má tedy velmi široký záběr.
Za klíčovou považuje spolupráci s experimentální
mi ústavy fakulty, zvláště patofyziologie (pozn. pa
tofyziologie je obor medicíny, který se zabývá poru
chami tělesných funkcí, které jsou způsobeny cho
robami nebo předchorobními symptomy – zdroj
wikipedie). Tento obor pan profesor považuje za na
prostý základ a kdyby znova studoval a budoval
svou profesní kariéru, nejspíš by ho upřednostnil
před klinickou prací.

Zajímalo mě, když patnáct let pracoval na dět
ském anesteziologicko resuscitačním oddělení, jest
li ho ta práce nějak ovlivnila a poznamenala. Říká,
že si myslí, že ne, že je to čistě profesionální záleži
tost a nemůže si nic takového připouštět. Samo
zřejmě i  v  současnosti řeší i  řadu etických problé
mů  především v  komunikaci  s  rodiči nebo  s  rodi
nou.

Jako lékař určitě vidí ve zvýšené míře různá
rizika a zasahuje ho, když se především mladí lidé
chovají nezodpovědně a neváží si života. Ví, že stačí
okamžik a když už se to stane, je pozdě. Viděl na
traumatologii mnoho úrazů  s  následným poško
zením páteře nebo mozku. S tím se ve Vinohradské
nemocnici, kde je velké traumacentrum, potkává
denně. Takové následky se pak vrací velmi těžko a
jsou to věci, které významně ovlivní život člověka
i celé jeho rodiny.

Ptala jsem se, jak po takhle vyčerpávající práci
relaxuje. S úsměvem říká, že je to práce jako každá
jiná, i  když si uvědomuje, že má zodpovědnost za
zdraví a životy lidí. Práce je svým způsobem jeho
koníčkem a hodiny, které při ní tráví, rozhodně ne
počítá. Zvláště pak, když se zrovna dělá na něja
kém experimentu.

Odpočívá prý převážně tady v Holetíně. A jak se
sem vlastně dostali? Paní Pachlová mi vypráví, že
původně měli malou chaloupku ve Vítanově. Asi
po třech letech se přestěhovali do starého rozbo
řeného statku v  Horním Holetíně. To, co Pachlovi
na stavení nejvíce oslovilo, byla nádherná stará
lípa, která je těsně u  vchodu do dvora a kvůli té
vlastně usedlost koupili. Po mnoho roků pak statek
dávali do podoby, aby tam byli schopni žít, ale aby
přitom maximálně zachovali to, co někdo kdysi
dávno chytře vymyslel a udělal. Uchopili to jako ar
chitektonický skvost a také tak  s  tím pracovali.
Rovněž, když později vedlejší stavení předělávali na
penzion, co nejvíce chtěli poctít jeho původní ráz.
Nyní jim sem jezdí i řada zahraničních turistů (ne
dávno tu prý byli například Australané), kterým se
tu nesmírně líbí a kteří dokáží ocenit řadu věcí
i detailů a respektují i to, co by se mělo nebo nemě
lo dělat.

Zatím cestují mezi Prahou a Holetínem, ale bu
doucnost si plánují zde. Paní Pachlová tu má vybu
dovaný i  ateliér, ve kterém se může věnovat své
umělecké profesi. Tady se jim líbí.

(kuč)
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Společenská kronka
Významné jubileum oslavili tito občané

březen Kameníková Marie 88 let
Havlová Emilie 88 let
Malinská Helena 80 let
Vašková Jaroslava 75 let
Svatošová Anna 92 let
Pecinová Miloslava 75 let

květen Novotná Božena 75 let
Oplištilová Libuše 80 let
Krejčová Miloslava 75 let
Boháčová Květoslava 75 let

Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

1946
V tomto roce se zvýšily příděly potravin i textilií na lístky.
Průmysl v  Hlinsku běžel na plné obrátky. Změnila se
struktura soukromého zemědělství. Zmizeli čeledínové a
služky. Národnímu výboru vyvstala řada úkolů souvisejí
cích s obděláním veškeré půdy ležící ladem. Přidělovala se
nuceným pachtem zemědělcům, kteří se živili jen z výtěžku
svých statků.

V naší obci vzniklo 13 živností:
Antonín Chaloupka, č. p. 130 – krejčí
Josef Sodomka, č. p. 70 – krejčí
Rudolf Jeřábek, č. p. 107 – malíř
Josef Halamka, č. p. 23 – kolář
František Řádek, č. p. 145 – klempíř
Bohuslav Kusý, č. p. 73 – zahradník
František Šotola, č. p. 122 – holič
Karel Šotola, č. p. 122 – obchodník
Josef Zlevor, č. p. 135 – hostinský
Čeněk Mládek, č. p. 24 – hostinský
František Biška, č. p. 116 – hostinský
Blažena Bulisová, č. p. 142 – obchod
Stanislav Hyrš, č. p. 68 – kolář

V  obci vznikl konzum „Budoucnost“ a v  bývalé továrně
Č. Suchého dílna na vydělávání kožešnických kůží. Část se
jich tam zpracovávala na kožešnické výrobky. V  části
továrny byl zemědělský závod s  cca 12 ha půdy s  příslu
šenstvím. Na přilehlém obecním rybníku byl založen chov
nutrií. Vše pod firmou Rudolf Tichý, Hlinsko v Čechách.

V obci bylo 144 popisných čísel.
26. května se konaly volby do všech stupňů státního

zřízení. KSČ dosáhla většiny.
Složení národního výboru:
Josef Polanský, č. p. 129, dělník
Jaroslav Mundil, č. p. 31, zemědělec
Josef Kusý, č. p. 5, zemědělec
Jindřich Vosmík, č. p. 12, zemědělec
Čeněk Hanus, č. p. 119, dělník
Václav Tater, č. p. 135, dělník
František Mládek, č. p. 32, dělník
Jan Šmahel, č. p. 72, dělník
František Vojta, č. p. 132, dělník
Josef Pekař, č. p. 40, dělník
Jaroslav Vosmík, č. p. 105, dělník
Čeněk Vasko, č. p. 134, dělník
Alois Tezner, č. p. 6, zemědělec

TJ SOKOL Holetín
Vás zve do restaurace na koupališti, která bude o prázdni
nách otevřena denně.

11. 7. hraje skupina NORMAL

2. 8. hraje skupina ATREY

Další pořádané akce budou oznámeny místním rozhlasem.

Důstojnější příjezd
vlakem do naší obce
V posledních týdnech byla kompletně
zrekonstuována vlaková zastávka.




