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Extrém

ČTĚTE

Hned na začátku zklamu všechny, kteří čekají číslo s vánoční tématikou. Nic takového tu
nenajdete. Nebaví mě Vánoce a tudíž mě ani nebaví o nich psát. Myslím ale, že všichni
příznivci svátků klidu a pohody mají spousty možností k uspokojení vánoční tématikou
jinde. Stromečky, ozdobičky, sobíci, Santíci a podobně na nás číhají všude už někdy od
září, tedy extrémně brzo.
A právě extrém jsem si zvolila jako hlavní téma prosincového Zpravodaje. Inspirovala
mě k tomu moje nedávná cesta do Spojených Arabských Emirátů. Pobyla jsem v Dubaji
a následně v několika emirátech dohromady týden v druhé polovině září a říkám, že do
posud jsem z toho „nevystřízlivěla“. Samozřejmě mám na mysli zážitky, nikoliv alkohol,
jehož konzumace je v této zemi výrazně omezená. Především Dubaj je skutečně město
extrémů. No, snad se ještě v Holetíně najde někdo, kdo bude mít chuť o mém nadšení
číst.
Jsou lidé, kteří extrémy milují nebo vyhledávají. Pro někoho je to běžná součást života,
někdo si je dopřeje občas. A proč? To jsem se snažila zjistit a o získané informace se
s Vámi ráda podělím. Možná budete stejně jako já překvapeni, jak drobná dívka, půso
bící až křehce zvládá extrémní závody typu Gladiator Race. Dočtete se o tom v rozhovoru
s Kačkou Havlovou.
Pomalu se loučíme se starým rokem a s větším či menším optimismem vyhlížíme ten
následující. Ideální čas vyložit si karty. Jít ke kartářce jsem nikdy neměla potřebu, ale co
bych neudělala pro Holetín a pro naše čtenáře! Zašla jsem za Evou Večernicí Vyšínskou
a povídala jsem si s ní o jejím poslání. Podívali jsme se na to, co nás obecně v příštím ro
ce čeká a nakonec jsem jejím schopnostem neunikla ani já.
Holetínský Zpravodaj píšu už asi deset let, ale tak nějak amatérsky a podle citu. Ne
mám ani nejmenší vzdělání v oboru a vlastně ani neznám pravidla pro tuto práci. O to víc
mě překvapuje, že naše noviny stále někdo čte (usuzuji z reakcí spoluobčanů). Děkuji
Vám za to! Vzhledem k tomu, že nyní máme v rodině žurnalistu profesionála, nedalo mi
to, se ho na pár věcí nezeptat. O práci skutečného redaktora se dočtete v rozhovoru
s mým synovcem Jakubem Jetmarem.
A čekají nás samozřejmě i pravidelné rubriky. Pan starosta se ohlédl za rokem 2016 a
nastínil, co nás čeká v roce příštím. Ani tentokrát vás neochudíme o zprávičky ze školy a
školky. V Kulturním centru není o akce nouze, takže nás čekají i informace o nich. Samo
zřejmě nesmíme zapomenout na naše Trnky, hasiče a fotbalisty. Spoustu fotografií jsem
pořídila na vítání občánků, srazu důchodců, vánočním jarmarku, karnevalu a podobně.
Milovníci obrázků tedy nepřijdou zkrátka.
Tak nakonec to vypadá, že i tentokrát bude o čem číst. Přeji příjemný konec roku a
hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Helena Kučerová

• Slovo
starosty

Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec roku, a to je vždy příležitost ke krátkému zamyšlení nad tím, co nám
tento rok přinesl a co nás čeká v roce následujícím. Nyní bych Vás tedy rád ve
stručnosti seznámil s přehledem výsledků naší roční práce ve vedení obce a předložil
vám zároveň i krátký přehled toho, co plánujeme uskutečnit v roce 2017.
O jednotlivých akcích a jejich financování toho bylo napsáno již dost v průběhu
roku. Dovolte mi proto jen malou rekapitulaci těch významnějších.
Dokončena a úspěšně předána byla další etapa výstavby chodníků na Horním Ho
letíně od křižovatky směr Raná po obchod Jednoty a na Dolním Holetíně od hospody Na
sále po nově zrekonstruovaný most pod odbočkou na koupaliště. Za kulturním centrem
vzniklo nové parkoviště a nový asfaltový povrch má i místní komunikace vedoucí kolem
KC.
Pokračování na straně 2
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Dokončeno a úspěšně zkolau
dováno bylo víceúčelové hřiště ve spor
tovním areálu a budova hasičské
zbrojnice se konečně dočkala výměny
vchodových dveří a zbývajících nevy
hovujících dřevěných oken za nová
plastová.
A co tedy plánujeme v roce 2017?
Další výstavbu chodníku včetně výmě
ny dešťové kanalizace na Dolním Ho
letíně v úseku od bývalé hospody po
poslední dům na konci plynulé zástav
by ve směru na Dřeveš. Pro Horní Ho
letín je v současné době projektován
chodník od železničního mostu po
vjezd do Chaloupek a uspějemeli s žá
dostí o dotaci u SFDI (Státní fond do
pravní infrastruktury), bude i tento
úsek zrealizován v roce 2017. V přípa
dě
získání
dotačních
finančních
prostředků z Integrovaného operační
ho programu (IROP) dojde formou pří
stavby k navýšení dnes již nedosta
tečné kapacity mateřské školy. Ve
sportovním areálu plánujeme výstavbu
nového dětského hřiště, což bezesporu
ocení naši nejmladší. Také se budeme
muset poohlédnout po lepším traktoru
(do dosluhujícího Zetoru se již in
vestovat nevyplatí) a samozřejmostí
budou průběžné opravy místních ko
munikací, veřejného osvětlení a míst
ního rozhlasu.
Nyní bych rád využil této příležitosti
a poděkoval všem, kteří jakoukoliv for
mou přispívají k obohacení kulturního
i duchovního života naší obce. Podě
kování za celoroční práci patří beze
sporu všem sdružením a spolkům pů
sobícím v Holetíně a za příkladnou
spolupráci bych rád poděkoval zastu
pitelům a také pracovníkům obecního
úřadu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
i všem Vašim blízkým šťastné a
pokojné prožití vánočních svátků a
v roce 2017 vše nejlepší, mnoho
zdraví, spokojenosti a příjemného žití
v obci Holetín.
Jan Břeň, starosta obce Holetín

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili
v podzimních měsících tito občané:
září:
Pekařová Marie
80 let
říjen:
Hájková Jarmila
80 let
Vojáčková Věra
88 let
listopad: Vokálová Jiřina
88 let
Všem jubilantům přejeme do dalších
let ještě jednou pevné zdraví a osobní
pohodu.

Volby do zastupitelstva kraje
Výsledky v obci Holetín
hlasy %
2
Občanská demokratická strana
29
11,88
9
Komunistická str.Českosloven.
2
0,81
12 Česká str.sociálně demokrat.
42
17,21
22 Pro otevřený kraj
5
2,04
30 ANO 2011
54
22,13
32 TOP 09
13
5,32
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6
2,45
37 Komunistická str.Čech a Moravy
20
8,19
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
3
1,22
45 Moravané
1
0,4
48 Svob.a př.dem.T.Okamura (SPD)
14
5,73
52 Svobodní a Soukromníci
4
1,63
55 Koalice pro Pardubický kraj
30
12,29
59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE
19
7,78
70 SPRRSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
1
0,4
85 VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI
1
0,4
Zvolení zastupitelé
kand. listina pref. hlasy
Akerman Miloš
ANO 2011
268
Bernášek Bohumil Ing.
ČSSD
419
Bidmon Josef
ČSSD
832
Dolečková Ivana
ANO 2011
329
Efler David
ČSSD
219
Eis Zdeněk
ČSSD
301
Eliáš Pavel
STAN
524
Fiala Petr
ČSSD
1539
Fišer Jaroslav RSDr.
KSČM
482
Foldyna Jan Ing.
KSČM
697
Horská Hana PaedDr.
KSČM
819
Chvojka Jan JUDr.
ČSSD
636
Jedlička Oldřich Ing. Bc.
ANO 2011
421
Jeník Ivan MVDr.
Koalice pro PaK
952
Jurenka Miroslav
ANO 2011
706
Jurošková Lenka JUDr. Ing. Ph.D. ČSSD
1281
Kašpar Radomil
Koalice pro PaK
1474
Klčová Jiřina
ANO 2011
380
Koblížek Oldřich
STAN
408
Kortyš Michal
ODS
1199
Krejčíř Alexandr Ing.
ODS
529
Kroutil Václav Ing.
ČSSD
890
Křivanová Magda PhDr.
ODS
672
Kytýr Jaroslav Ing.
ANO 2011
312
Línek Roman Ing. MBA
Koalice pro PaK
4204
Martinů Jaroslav
ODS
1467
Netolický Martin JUDr. Ph.D.
ČSSD
5678
Novohradský Vítězslav MUDr. Ph.D. ČSSD
961
Pinkas Pavel Ing. Ph.D.
ANO 2011
622
Podivínský Vítězslav MUDr.
ČSSD
607
Procházka Jan
ANO 2011
192
Řehounek Jan Ing.
ANO 2011
2077
Řezníček Petr Mgr.
Koalice pro PaK
1287
Salfický Dušan
ANO 2011
1013
Skalická Jana Bc.
Koalice pro PaK
1365
Snopek Václav Mgr. CSc.
KSČM
667
Šilar Petr Ing.
Koalice pro PaK
1670
Šimek David Mgr. Bc.
Koalice pro PaK
1521
Šotola Pavel Ing.
Koalice pro PaK
2527
Štěpánová Hana Mgr.
STAN
606
Švec David JUDr.
ANO 2011
374
Valtr Ladislav Ing. MBA
ODS
1116
Woff Michal
ANO 2011
646
Žítek Miroslav Mgr.
KSČM
397
Živný René
Koalice pro PaK
1198
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Podzim ve škole
Od zahájení školního roku již uběhl nějaký čas.
Školní dění se přehouplo do podzimního času, ani
nevíme jak. Pojďte se mnou společně nahlédnout,
co jsme zažili v prvním čtvrtletí.
Již v září jsme se zajeli podívat na neziskovky do
Fokusu v Hlinsku. Tuto akci máme velmi rádi, ne
boť si zde vždy zasoutěžíme, zadovádíme a ještě k
tomu dostaneme odměnu za vyhotovený kvíz.
V měsíci říjnu akcí proběhlo podstatně více. Při
jel za námi včelař pan Mihulka, který nám poutavě
vyprávěl o včelkách. Tento měsíc byl bohatý na bez
pečnostní složky ČR. Nejdříve za námi přijeli psovo
di z Chrudimi se cvičenými pejsky, vysvětlili nám
postup při hledání ztracené osoby a ukázali, jak se
chytá zloděj. O týden později následovala cesta za
hlineckými hasiči, kteří si pro nás připravili ploši
nu, žáci byli velmi stateční a zvládli vyjet několik
metrů vysoko a porozhlédnout se po Hlinsku z výš
ky. Dále jsme oslovili městskou policii, která za ná
mi ochotně přijela do školy. Dva strážníci přijeli au
tem, které si žáci mohli prozkoumat, zatroubit. Ná
sledovala přednáška o bezpečnosti, při které se žáci
dokonce ocitli v zamčených želízkách. Všichni vám
potvrdí, že to není nijak příjemné.
Své dovednosti a získané informace jsme si jeli
překontrolovat na dopravní hřiště. Zde se žáci roz
dělili do skupin a proměnili se v cyklisty, policisty,
chodce a také pozorovatele. Většina byla úspěšná a
ti, co udělali nějaký ten přestupek, tak jistě vše do
příště napraví.
Nesmím opomenout dobrovolnický projekt „72
hodin“, do kterého se škola zapojila. Naše zahrada
se tím rozrostla o malou hrušeň jménem Kvído,
kterou žáci společně s pedagogy zasadili.

Mimo tyto aktivity také od října začaly opět pro
bíhat zájmové kroužky. Pro prvňáčky a druháčky je
nabídnuta angličtina. Také pokračuje hra na
flétnu, kde naši začátečníci i pokročilí pilně cvičí a
ekologové vyrážejí za krásami přírody.
Novinkou v letošním roce je reedukace SPU.
Jedná se o nápravu poruch učení. Na reedukaci do
chází žáci jednou týdně. Reedukační činnost není
klasické doučování, ale zaměřuje se na rozvoj poru
šených či nerozvinutých funkcí a na kompenzaci
obtíží, které jsou jimi způsobené. Cílem je tyto
funkce obnovit  nastartovat.
Všem čtenářům přeji jménem svým i svých ko
legů klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a pohody do nového roku.
Za ZŠ Petra Pejchlová

Mladí ekologové v Holetíně nezahálejí
Ekologický kroužek v tomto školním roce
navštěvuje 15 žáků naší školy. První společná
schůzka se konala v pátek 7. října a její náplní byla
vycházka do lesa na Dolním Holetíně. Tam jsme
společně poznávali jehličnaté i listnaté stromy a
jejich plody, orientovali se podle kompasu, hledali
pobytová znamení lesních zvířat a dokonce jsme
objevili i kaliště divokých prasat. Další naše
společné setkání bylo na téma Recyklohraní. Došlo
na plnění úkolu Pátrejte s baterkou, aneb lovíme
baterie. Mladí ekologové měli za úkol zjistit, kam je
možno v naší obci odkládat vybité baterie. Důležité
bylo i zjištění, jak baterie, které skončí jinde než ve
sběrném boxu, škodí okolní přírodě.
Podzim je období typické pro konání honů a
nejspíš proto v tomto čase uspořádalo Městské
muzeum ve Skutči výstavu Myslivosti zdar!, na
které jsme nemohli chybět. Kromě vycpanin lesních
zvířat, zde bylo k vidění nemalé množství trofejí,
zbraní a dalších zajímavostí týkajících se
myslivosti. Na tuto výstavu jsme navázali i během
příštího kroužku, kdy bylo cílem zdokonalit se
v mysliveckém nářečí. To se nám podařilo a díky

tomu již víme, o čem mluví myslivec, když řekne
vsuk, morda, barva, otěry, vysoká, hraby, buchty,
žír, … A to nás těší!
Mladí ekologové a Jitka Jetmarová
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Podzim ve školce
Podzimní vítr přinesl do naší školky spousty aktivit,
které k tomuto času více či méně patří. Po sklizni
úrody dýní, mrkve a cibule přišlo na řadu pohád
kové představení O perníkové chaloupce, jenž se
odehrálo v dřevěném domečku na naší zahradě.
Ten děti vyzdobily papírovými perníčky a hrály pro
radost svou i diváků. Také nás v babím létě navští
vil včelař pan Mihulka ze Skutče. Pro děti ze školky
i ze školy uspořádal v altánu besedu o životě včel a
včelích produktech. Nechyběl u toho ani prosklený
úl a včelařské pomůcky, které si každý mohl pro
hlédnout a vyzkoušet. Další plánovanou společnou
akcí na zahradě bylo Podzimní tvoření s rodiči spo
jené s odpolednem s knihou. Tentokrát však počasí

Zprávy z kulturního centra
Uskutečnilo se
Od 12. září 2016 se celkem pět pondělních večerů
scházelo
v
Kulturním
centru
Holetín
12
manželských či partnerských párů, aby se
zdokonalily ve společenských tancích. Ačkoliv nás
zpočátku trochu mrzelo, že nabídku v dostatečné
míře nevyužili zejména holetínští, pro které byla
prioritně určena, vytvořila se na parketě dobrá
parta a nikdo nelitoval, že se přihlásil. Akce měla
velký úspěch a není vyloučeno, že bude mít své
pokračování, přednostně pro páry z „prvního kola“.
Taneční
skupinu
profesionálně
vedla
paní
Kratochvílová se svým synem z taneční školy
Bohemia Chrast.
V sobotu 1. října 2016 přivítalo naše kulturní
centrum dětičky v karnevalových maskách.
Princezny, piráti, kovbojové, karkulky a další
pohádkoví tvorové soutěžili o drobné odměny.
Krásné odpoledne si tak užily nejen děti
v karnevalových maskách, ale i jejich rodiče a
členové pořádajícího sdružení Holetínské trnky.
Ve dnech 7.–8. října proběhly v Kulturním
centru
Holetín
Volby
do
zastupitelstva
Pardubického kraje 2016. Volební účast byla v naší
obci 38,13 % (celorepublikový průměr byl 33,5 %).
Podrobné výsledky voleb najdete na jiném místě
zpravodaje.
V pátek 14. října vyrazil pod hlavičkou
Kulturního centra Holetín autobus do pražského
divadla Studio dva na Václavském náměstí na
představení Hello Dolly! Pod režijním vedením
Ondřeje Sokola, kterého můžete znát z televizní
show Tvoje tvář má známý hlas se v hlavní roli
slavného amerického muzikálu Hello Dolly!
představila Ivana Chýlková. Hra měla dynamiku a
spád, provázena byla živým orchestrem a tak 2,5
hodiny hracího času uběhly jako voda. Děkujeme
všem, kteří se přidali a nenechali si ujít tento
zajímavý kulturní zážitek.
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu podzim–zima 2016 se uskutečnila ve
dnech 20.–22. října 2016. Jako vždy bylo z čeho
vybírat a nutno říci, že nakupující také vybírali.

nepřálo, tudíž se vyřezávání dýní a čtení
podzimních příběhů odehrálo ve třídě školky, což
neubralo na spokojenosti všech zúčastněných.
V neděli 23. října přišel čas, kdy velká část dětí se
svými rodiči odjela do Východočeského divadla
v Pardubicích na divadelní představení Ať žijí
duchové. Veselé písničky z tohoto muzikálu zněly
školkou ještě dlouho potom.
Jelikož se dny čím dál více krátily a příroda za
čala s přípravou na zimu, ani my jsme nezaháleli a
přišlo na řadu zazimování zahrady. Bylo třeba
nejen shrabat listí, ale i upravit bylinkovou za
hrádku, zeleninové záhony a zasadit cibule tulipá
nů, hyacintů a narcisů, aby nejen nám, ale i
včelkám udělaly s příchodem jara radost svou krá
sou.
uč. MŠ Jitka Jetmarová, Kristýna Tichá
Podle statistik se prodala každá 6. položka
zařazená do prodeje. Další burza, tentokrát na
sezónu jaroléto 2017, je předběžně plánována
na konec dubna 2017.
Na státní svátek, v pátek 28. října 2016, se
v kulturním centru sešli občané důchodového věku
z naší obce, aby se společně pobavili na setkání,
které pravidelně pořádá obec Holetín. V průběhu
večera si mohli přítomní trošku zavzpomínat na
dětská léta a zasoutěžit. Na řadu samozřejmě přišlo
i něco dobrého na zub. Celé odpoledne a večer hrál
našim občanům k poslechu i tanci pan Jan
Zvolánek.
Děkujeme
všem,
kteří
si
tuto
společenskou akci nenechali ujít.
První listopadovou sobotu jsme v kulturním
centru přivítali osm nových občánků Holetína.
Slavnostní program doplnily svým vystoupením děti
z místní ZŠ, které pod vedením paní učitelky
Pavlíny Kreheľové nacvičily krátké pásmo písniček
hraných na flétny a mluveného slova. Fotografie
z této akce naleznete na jiném místě zpravodaje.

Připravujeme
Po uzávěrce zpravodaje se v sobotu 26. listopadu
2016 uskuteční tradiční Vánoční
jarmark
v Holetíně. Ke koupi budou jako každý rok krásné i
dobré výrobky z rozličných materiálů, které mohou
být ozdobou vašich Vánoc nebo potěšit blízkého
člověka. Informace o této akci naleznete v příštím
zpravodaji.
V neděli 18. prosince 2017 se od 15 hodin
můžete těšit na Vánoční koncert v podání
smíšeného pěveckého sboru Musica Sarensis ze
Žďáru nad Sázavou. Prodej vstupenek bude
zahájen 12. 12. 2016 od 13 do 16 hodin
v kulturním centru, poté bude možné vstupenky
zakoupit na OÚ až do konání koncertu. Zamluvit si
je závazně můžete již nyní na telefonním čísle
725 444 588 u Lady Horákové. Cena vstupenky je
50 Kč/osobu. Plakát na akci je součástí zpravodaje.
Tradiční Sousedské besedování je zachováno
zpravidla 2. pondělí v měsíci. Jedná se o tradiční
setkávání osob se vztahem k obci Holetín, při
kterém nechybí pravidelné čtení i prostor pro
popovídání.
Setkání
se
tedy
bude
konat
v kulturním centru od 13.30hod. v termínech:
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12. posince 2016 a do letních prázdnin v roce
2017: 9. ledna, 6. února, 13. března, 10. dubna,
15. května a 12. června 2017.
Kulturní centrum Holetín pořádá zájezd do
Horáckého divadla Jihlava na představení
Zvonokosy v režii Petra Novotného, jednoho
z
prvních českých muzikálových režisérů
(Bídníci, Jesus Christ Superstar). Jedná se o
hudební komedii podle slavného satirického
románu. Příběh se točí kolem veřejných
záchodků, které z čistě populistických důvodů v
duchu „pokroku a modernizace" nechal postavit
starosta Bartoloměj Pěšinka v podání Petra
Soumara. Bohužel, zmiňovaná toaleta však
vyrostla právě před místním svatostánkem, což
se znelíbilo především postarší slečně Eulalii
Čubíkové, přezdívané Čubice. Tu brilantně
sehrává Lenka Schreiberová. Na pozadí této
zápletky se odehrávají příběhy ostatních obyvatel
francouzského městečka, a to vše pod dohledem
a nadhledem vypravěče, polního hlídače. Hra je
doprovázena francouzskou hudbou z doby vzniku
samotného díla. Inscenace je vhodná pro žáky II.
stupně ZŠ, studenty a dospělé diváky. Zájezd se
uskuteční v sobotu 11. února 2017 v 15 hodin
z autobusových zastávek v Holetíně, dále Hlinsko
pošta a Chlum. Délka představení 2:55 včetně
pauzy, začátek je v 17 hodin. Konečná cena
vstupenky vč. dopravy není v tuto chvíli známa,
předpokládá se částka v rozsahu 260
300Kč/vstupenka na představení vč. autobusové
dopravy Jihlava a zpět. Rezervace vstupenek
bude možná od 9. ledna 2017.
Lada Horáková

Holetínské trnky připravily
dětský karneval

Francouzská cibulačka
Ingredience: 5 ks cibule, 3 lžičky soli, 2 lžičky mle
tého pepře, 2 lžíce hladké mouky, 6 hrstí sýra, 1 lží
ce másla, 2 lžíce oleje, vývar, pečivo
Cibuli nakrájet na kroužky či půlměsíčky. V hrn
ci rozpustit lžíci másla s trochou oleje, poté přidat
cibuli – je důležité ji dobře promíchat, aby se každý
kousek namočil do tuku. A pak čekat a míchat a če
kat a míchat, dokud cibule nezezlátne.
Poté přisypat asi 2 lžíce hladké mouky a zalít
vodou/vývarem, osolit, opepřit a přidat bujon. A ne
chat chvíli povařit.
Podáváte s orestovaným pečivem a na
strouhaným sýrem, který se krásně rozpustí.

Piloxing s Monikou
Boxuj, tancuj, posiluj!
KDY: Každou středu v 18,00 hod
KDE: V klubovně KS centra Holetín
Začínáme od 11. 1. 2017
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Občas je fajn, sáhnout si až na dno svých sil…
… říkají Kateřina Havlová a David Šmok
jsem netrénoval. Fyzicky jsem na tom v tomto
směru docela dobře. Byl jsem zvědavý, jaké to bude
a hodně mě to chytlo. Až tak, že jsem zkusil Káťu,
jestli do dalších závodů nechce jít se mnou. Právě
kvůli dostupnosti jsme usoudili, že lepší pro nás
bude Gladiator race a tak jsme nakonec
absolvovali všechny. Nejdříve jsme zkusili jeden
závod a zalíbilo se nám to, tak jsme se přihlásili i
na další dva, které se konaly. Za absolvování všech
jsme dostali zvláštní odměny.

Kateřina je z Horního Holetína, kde žije od svého
narození.
Chodí
na
Univerzitu
Palackého
v Olomouci, kde studuje tělesnou výchovu a český
jazyk a literaturu. Ve volném čase se zabývá
především výukou tance dětí v tanečním studiu
Ridendo. Dříve hrála závodně házenou. Díky svým
rodičům je ke sportu vedená odmalička.
David,
přítel
Káti,
je
z
Hlinska.
Je
zaměstnancem Policie ČR na oddělení v Chrudimi.
Rovněž studuje v Olomouci obor tělovýchova a
sport. Především sportem a posilováním je vyplněn
i jeho volný čas. Hraje fotbal za SOKOL Holetín.
Vždycky spolu rádi rekreačně sportovali. Rádi si
vyjedou na bruslích, na kole, jdou si zaplavat nebo
zahrát squash. Poslední dobou se ale společně
pustili do závodění na úplně jiné úrovni.
Absolvovali několik extrémních závodů Gladiator
Race a líbí se jim to natolik, že v tom chtějí
rozhodně pokračovat.
Jak jste se k tomu dostali?
K: Začalo to tím, že jsem dala Davidovi
k narozeninám registraci na závod Spartan Race.
Měl tedy možnost si tento těžký závod vyzkoušet
sám za sebe, aniž bych ho já zdržovala. Dopadl
hned napoprvé velmi dobře.
Protože závody Spartan Race se obvykle konají
v hodně vzdálených městech, často i mimo naši
republiku, poohlíželi jsme se po něčem obdobném a
objevili právě Gladiator Race. Ten se běží
v Holicích, Josefově nebo v Milovicích u Prahy.
Jak tě to napadlo, dát mu takový dárek?
K: Vím o spoustě lidí, kteří takovéto závody běhají.
Třeba od nás ze školy nebo i z Hlinska. A David o
tom hodně mluvil, že by se mu to líbilo. Bylo to
tedy překvapení, ale příjemné.
Trénoval jsi na ten první závod?
D: Byl jsem si párkrát zaběhat, ale nijak zvlášť

Jak takové závody vlastně vypadají?
K a D: Na prvním jsme byli v Milovicích a konal se
přímo na tankodromu. Jsou různě dlouhé tratě.
Tato byla nejkratší, měla 6 km a obsahovala 20
překážek. Takže jsme třeba plavali v rybníku,
podplavávali různé věci, překonávali bahenní
příkop, plazili jsme se pod ostnatými dráty,
podlézali jsme tank, prolézali jsme starými
železničními vagóny a podobně. V Josefově, kde
jsou katakomby, jsme běhali přímo uvnitř nich
v naprosté tmě. To bylo opravdu hodně zajímavé.
Na kratších tratích bývají silově těžší překážky, na
těch delších jde spíš o vytrvalost a překážky jsou
trošku lehčí. Obvykle závody bývají na tři dny, kdy
v pátek je možné absolvovat noční závod, který se
běží s čelovkami a v sobotu a neděli jsou hlavní
závody. Celkem tam bývá přihlášeno i přes pět tisíc
lidí. Soutěží se v kategoriích: muži, ženy a smíšená
dvojice. Nově se chystají i čtyřčlenné skupinky.
K: My běháme smíšené dvojice, což je pro mě
výhoda, že mně může někde David pomoci, pokud
to je dovolené. Na některé překážky se dívám
nahoru a vím, že nemám šanci tam vylézt. Pokud
někdo nesplní překážku, přichází penalizace
v podobě 20 angličáků.
K a D: První překážka obvykle bývá natažený oheň,
kterým se musí proskočit. Je to poměrně dost
vysoký plamen, asi tak metr osmdesát. Často pak
následuje překážka, kde je možné se zchladit,
třeba vodní příkop. Po trati jsou kromě pořadatelů
rozmístěni i fotografové, takže někdy se podaří
skutečně zajímavé fotky.
K: Zrovna dneska jsme se koukali, že pro příští rok
se plánují dokonce čtyři závody a tak se těšíme, že
se přihlásíme zase na všechny.
Mohu se zeptat proč? Co vás k tomu vede?
D: Je to takové odreagování, člověk si tam zkusí
fyzické vypětí a co vlastně dokáže.
Co je pro vás nejtěžší?
D a K: Jednoznačně oštěp. Ten se nám nepodařil
ani jednou. Člověk přiběhne, nemůže ani dýchat a
má házet oštěpem a trefit cíl, což je balík slámy, do
kterého se to musí zapíchnout.
K: A mně dělá problém překážka s názvem lanový
traverz, kde jsou lana zavěšená od stropu a
úkolem je přeručkovat z jedné strany na druhou.

–6–

To mně přijde úplně nemožné. Vždycky to sice
aspoň zkusím, ale nikdy se mi to nepodařilo. To
bych
musela
hodně
trénovat.
Takže
jdu
automaticky na angličáky. David to zvládá a čeká
na mě.
Máte strach, když jdete do závodu?
K: Před tím prvním jsem byla nervózní hodně.
Nevěděla jsem, co od toho čekat. Sice jsem se byla
podívat na Davida, když závodil na Spartanu, ale
něco jiného je koukat se a něco jiného je závodit.
D: Do Spartanu jsem šel s tím, že jsem věděl, že si
to chci zkusit. Kdybych to nedostal jako dárek,
stejně bych si to asi koupil sám. Taky jsem nevěděl,
co od toho čekat, ale těšil jsem se. Obavy jsem měl
z kotníku, který jsem si několikrát zranil při
fotbalu. Běhal jsem s bandáží, protože terén je
hodně náročný. Důležité jsou dobré boty, které
podrží nohu, když si šlápnete na kamínek nebo
nějakou nerovnost. Při Spartanu jsme vybíhali
například černé sjezdovky a to bylo náročné. Když
jsem šel do prvního závodu s Káťou, tak jsem tam
byl vlastně taková podpora a věřil jsem, že když
bude potřeba, pomohu jí. A kdyby se náhodou něco
stalo, vždycky je možnost ze závodu odstoupit. Za
to to zase nestojí. Myslím ale, že když je člověk
trošku opatrný, zase takové riziko tam není.
Snažíme se zbytečně neriskovat, protože kvůli své
práci a studiu potřebujeme být zdraví. Běháme
hlavně pro radost.
Jsou na těchto závodech častá zranění?
K a D: Zrovna když jsme byli na prvním, tak proti
nám běžel kluk, který si o ostnatý drát rozsekl čelo.
Jemu to moc nevadilo, běžel dál, jen to hrozivě
vypadalo, jak mu tekla krev přes obličej. Asi
nejčastější je vyvrknutý kotník, když se běhá téměř
v oranici. Možná v té tmě v katakombách
v Josefově mohlo dojít k nějakým úrazům, když
člověk nevěděl, kam běží. To jsme museli mít ruce
natažené před sebou. Povrchová zranění se neřeší,
ta se vždycky zjišťují až po závodě.
Jaké máte oblečení a jak vypadá po závodě?
K: Na ten první závod jsme nevěděli, co si vzít. Jen
jsme si říkali, že nejlepší bude obtažené. Vzala jsem

si legíny a tílko a doběhla jsem bez legín a jen
s půlkou trička. V průběhu závodu se mi totiž
udělala do legín díra, a když jsme vlezli pak do
bahna, tak se naplnily bahnem a měla jsem o
několik kilo navíc. Tak jsem je utrhla a měla
minikraťasy. Pak jsem se někde chytla za ramínko
a utrhlo se mi kus trička, takže jsem vlastně
dobíhala jen ve spodním prádle. Na příští závod už
jsme se připravili líp. Vzali jsme si přímo funkční
věci na běhání, které klouzaly, a všechno z nich
lehce steklo a nenasákly. Nejdůležitější je pevná
obuv nejlépe se špunty, aby se dalo zabrat.
A jaká tedy byla vaše umístění?
D: Na Spartanu jsem doběhl z devíti tisíc účastníků
na 81. místě, takže hodně dobře a to mě právě
motivovalo k dalším závodům. Společně jsme se
vždycky umístili do první stovky, nejlépe jsme byli
39. ze 180 dvojic. Na začátek to určitě není špatné
a doufáme, že příští rok to bude ještě lepší. Musíme
ještě potrénovat.
A jaký pocit máte na konci závodu?
K: Já se během závodu vždycky těším na konec, ale
po doběhnutí mě mrzí, že je už po závodě. Na jednu
stranu jsem ráda, že jsme to zvládli, vždycky
dobíháme společně a držíme se za ruce, ale na
druhou stranu jsem smutná, že už to skončilo,
protože mě to baví a ještě bych běžela. Je to ale
fyzicky náročné. Kdybych běžela sama a David mě
nehecoval, tak bych asi nedoběhla tak dobře.
Davidova zásluha na výsledku je vždycky velká.
Co
kdybychom
našim
článkem
někoho
motivovali a chtěl něco podobného absolvovat?
Může se na vás obrátit? Poradíte mu, co a jak?
K a D: Určitě. Budeme rádi. Čím víc lidí poběží, tak
líp. A je super tam potkat někoho známého.
A máte nějaké další plány, co byste chtěli
společně vyzkoušet?
K a D: Uvažujeme o 24 hodinovém závodu na in
line bruslích. Jezdí se ve dvojicích nebo ve
čtveřicích štafetově. Letos nám to nevyšlo, tak snad
příští rok. Uvidíme, co zajímavého se objeví.
Co na vaše aktivity říkají rodiče?
D: Naši jsou v pohodě. Přece jenom jsem kluk.
K: U nás je to trošku horší. Taťka je taky v pohodě,
ale mamka má o mě strach. Ale je určitě klidnější,
že běžím s Davidem. Po závodu jí vždycky musím
zavolat, že jsem v pořádku. Ale jinak jim to nevadí.
Co byste k tomu chtěli říct závěrem?
K: Tyhle závody bych doporučila všem, kteří jsou
sportovní nadšenci a v uvozovkách takoví trochu
blázni, jako jsme my. Je to super zážitek. Člověk si
tam občas sáhne na dno a zjistí, co je schopný
zvládnout. Je tam skvělá organizace, všechno je
tam zajištěné, takže nic negativního na tom
nevidím. Není to samozřejmě pro nikoho, kdo se
bojí zašpinit, ale jinak bych to rozhodně doporučila.
Navíc to určitě bylo přínosné i pro náš vztah.
Pomáhali jsme si, podrželi jsme se a ještě víc nás to
spojilo.
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č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané
ho dne 2. prosince 2016
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí
• splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2016
• zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospo
daření obce Holetín za období od 1. 1. 2016 do
27. 10. 2016
• zprávu kontrolního a finančního výboru
• informace o činnosti mikroregionu Skutečsko –
Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, z.s.
• rozpočtová opatření č. 5/2016, 6/2016 a 7/2016
• realizované akce, výběr dodavatelů a zápisy o ode
vzdání a převzetí staveb
• doručené žádosti
• smlouvu o dílo (vypracování projektové doku
mentace pro územní řízení a st. povolení včetně
položkového rozpočtu stavby na akci: „Výstavba
chodníku podél II/355 v Horním Holetíně“)
• příkazní smlouvu č. 04/2016 (zpracování a po
dání žádosti o dotaci na dětské hřiště)
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP12
2008042/VB/2
• uzavření nájemní smlouvy (pronájem prostor v
přízemí budovy OÚ za účelem zřízení kadeřnictví)
• ukončení nájmu bytu v budově obecního úřadu
č. p. 105
• zpracování studie veřejného prostranství naproti
hasičské zbrojnici
Schvaluje
• rozpočtovou změnu č. 4/2016 dle předloženého
návrhu
• záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem č.
10/2016
• uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozem
ků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví
obce Holetín, dle předloženého záměru č.
10/2016
• čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
PO ZŠ a MŠ Holetín ve výši 20.000 Kč
• rozpočet obce Holetín na rok 2017 dle předložené
ho návrhu
• finanční dar Sokolu Holetín dle předloženého ná
vrhu
• finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady u Skut
če dle předloženého návrhu
• Rozpočtový výhled obce Holetín na období
2017–2020 dle předloženého návrhu
• tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce
2017 dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2017 dle
předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby
S/OM/1411/16/PPS/BP na stavbu „Výstavba
chodníku podél II/355 v Horním Holetíně“, s ná
sledným majetkoprávním vypořádáním formou
darovací smlouvy uzavřenou mezi Pardubickým

krajem a obcí Holetín ve prospěch obce Holetín
• veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení
zápisů do informačního systému územní iden
tifikace, adres a nemovitostí
• smlouvu o poskytnutí služeb (bezplatná likvidace
jedlého oleje a rostlinného tuku z domácností)
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu
č. IV122015238/VB/01
• dodatek č. 2 (včetně přílohy) k pachtovní smlouvě
č. 10120
• podání žádosti o poskytnutí dotace na přístavbu
MŠ Holetín a uzavření příkazní smlouvy na zpra
cování a podání žádosti včetně její následné admi
nistrace
• podmínky pronájmu prostor Kulturního centra
Holetín pro občany od 1. 1. 2017
Neschvaluje
• podpis Souhlasného prohlášení o narovnání vzá
jemných vztahů a uznání vlastnického práva pro
Českou republiku s příslušností hospodařit pro
Státní pozemkový úřad
Pověřuje:
• starostu Jana Břeně (dále jen „starostu“) uzaví
ráním smluv o právu stavby a zřízení věcného
břemene s majiteli pozemků dotčených stavbou
„Výstavba chodníku podél II/355 v Horním Ho
letíně“
• starostu
uzavřením
smlouvy
na
zajištění
komplexní lesnické činnosti v obecních lesích a
na zajištění údržby přilehlých ploch komunikací
v majetku obce
• starostu zpracováním a podáním žádosti o po
skytnutí dotace z rozpočtu PK na požární tech
niku a věcné prostředky požární ochrany jednotky
SDH obce na rok 2017

Poděkování
Po letošním vánočním jarmarku jsme se zamyslili
jaká je kultura v naší obci. Kultura je taková, ja
kou si ji lidé udělají. Za jakoukoli akcí musí stát
nějaký tým lidí nebo člověk, jedna osoba, která
nese zodpovědnost a povinnost vše rozplánovat,
promyslet a nést důsledky i případná rizika z nez
daru. Takovou zodpovědnost má paní Lada Horá
ková v nesčetných akcích.
Např. tento Vánoční jarmark. Ani si to neumí
me představit. Patří jí veliké poděkování za vše co
dělá nad rámec svých pracovních povinností.
A co třeba tento Holetínský zpravodaj. Jak
dlouho nám trvá sepsat jedno novoroční přání,
aby nebylo stejné jako loni, natož potom celý
článek. Paní Helena Kučerová píše již deset let celé
stránky zpravodaje…. Úžasné, díky!
A co holetínské spolky. Ti, kteří stojí za jejich
činností si lehce spočítáme.
Jsou totiž všude vidět, pořád jedni a ti samí li
dé.
Díky vám všem. Jen díky vám máme kulturu
v naší obci.
Holetínské trnky

–8–

Vítání občánků
Paní Ladislavě
Vařejčkové a
panu Antonínu
Žalskému
z Horního
Holetína se
12. 5. 2016
narodil syn
Antonín.

Manželům
Haně a Alešovi
Vokálovým
z Horního
Holetína se
18. 5. 2016
narodil syn
Dominik.

Paní Markétě
Skřivánkové a
panu Karlu
Vařejčkovi
z Horního
Holetína se
10. 8. 2016
narodila dcera
Elen Viktorie.

Paní Lence
Novákové a
panu Milanu
Halinárovi
z Horního
Holetína se
28. 6. 2016
narodil syn
Filip.
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Paní Ivetě
Kubíčkové
a panu
Martinu
Markovi
z Horního
Holetína se
9. 4. 2016
narodil syn
Jakub.

Paní Petře
Daníčkové a
panu
Michalovi
Hubenému
z Dolního
Holetína se
24. 8. 2015
narodil syn
Kryštof.

Paní Janě
Líbalové a
panu Milanu
Svobodovi
z Dolního
Holetína se
29.7.2016
narodil syn
Milan.

Paní Janě
Havlové a
panu Marku
Vohradníkovi
z Horního
Holetína se
16. 5. 2016
narodil syn
Štěpán
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Týden v Emirátech
Spojené Arabské Emiráty se v poslední době stávají
stále dostupnější destinací, takže je jistě někdo
z vás už navštívil. Já tam byla letos poprvé a mu
sím říct, že mě okouzlily svým luxusem, krásným
mořem a úžasnými službami.
Především se ale jedná o velmi bezpečnou zemi,
kde není téměř žádná kriminalita. Pokud se mě
někdo zeptal, jestli jsem se tam nebála, tak to
opravdu ne. Víc se rozhodně bojím v Praze a možná
i v Holetíně, když jdu večer po vsi. Představa, že
všechno arabské nebo islámské je nebezpečné, je
skutečně lichá. V zemi žije asi 9 miliónů lidí a jen
přibližně 20% jsou Emiráťané. Ostatní jsou přistě
hovalci z Pakistánu, Indie, ale i Evropy. Čechů tu
žije také dost. Všichni cizinci sem přišli za prací.
Jinak to ani nejde. Pro všechny, kteří zde chtějí žít,
platí velmi přísná pravidla. Především musí mít už
dopředu sjednaný dlouhodobý pracovní kontrakt,
dostatek finančních prostředků a zajištěné bydlení.
Neexistuje se sem přistěhovat a pak si něco hledat.
Ti cizinci, kteří už zde žijí, musí každé dva roky
procházet prověrkou úřadů, které jim prodlouží ne
bo neprodlouží pobyt. Musí doložit, že mají práci na
další období, lustrují se i jejich kontakty na soci
álních sítích, procházejí zdravotní prověrkou včetně
testů na AIDS. Pozitivní HIV test znamená okamžitý
konec pobytu v zemi. Velmi přísné tresty platí pro
případné zločince. I sebemenší krádež znamená ve
dle trestu i doživotní zákaz vstupu do země. Pak si
to každý rozmyslí. Emiráty jsou totiž velmi bohatou
zemí, kde se těm, kteří pracují, rozhodně nevede
z ekonomického hlediska špatně. Neviděla jsem zde
žebráka nebo chudáka.
Většina bohatství plyne z vývozu ropy, která se
zde ve velkém těží někdy od šedesátých let dvacá
tého století. Naše průvodkyně nám s nadsázkou
říkala, že tam se historie nedělí na „před Kristem“ a
„po Kristu“, ale „před ropou“ a „po ropě“. Na pa
desát, ale i třicet let starých fotkách je poušť, pár
chudých baráků a jedna silnice. Na stejném místě
je nyní nejmodernější infrastruktura a nejvyšší
mrakodrapy. Jen v Dubaji je na 200 mrakodrapů.
Luxusních, moderních, prostě nej. Všechno zde
ženou do extrémů. Musí to být nej
lepší, největší nebo aspoň nej
luxusnější. Připadá vám, že stejný
mrakodrap stojí v Londýně, nebo
v New Yorku? Tak tady postaví takové
dva stejné vedle sebe!
Před pár lety byla v Dubaji v re
kordním čase postavená nejvyšší bu
dova světa Burj Khalifa. Otevřená by
la v roce 2010 a její výška včetně an
tény je 828 m. Návštěvníky za několik
desítek vteřin vyveze výtah až do 124.
patra, které se nachází ve výšce
452 m a je zde vyhlídka. Nyní už se
ale staví nová, ještě vyšší budova.
Všechno, co existuje pět deset let, se
zbourá a postaví nové, lepší, nebo se
aspoň kompletně zrekonstruuje. Je to
totiž už staré. Vznikne zde nové ná

kupní centrum? Dobře, ale musí mít nějaký unikát.
Třeba musí být největší na světě, tak jako Dubaj
Mall a musí v něm být největší akvárium na
Středním východě a také kino s 200 promítacími
plátny. Nebo v něm bude sjezdovka, tak jako ji má
Mall of The Emirates. Chcete si v Dubaji v 50 °C za
lyžovat nebo zabruslit? Není problém. Vybavení
půjčují na místě. Na otázku, co se dá v Emirátech
dělat, je jednoduchá odpověď. Naprosto všechno!
Pravda, chce to mít peníze.
Emirátů je sedm a každý je jiný. Největší a nej
bohatší je Abú Dhabi, který u nás asi znají všichni,
kdo sledují závody F1. Nejznámější je Dubaj, který
ohromí svou moderní a odvážnou architekturou. Do
emirátu Ras Al Khaimah, který leží na pobřeží Per
ského zálivu, míří nejvíce našich turistů, pokud
chtějí trávit dovolenou u moře. Jeho stejnojmenné
hlavní město je známé pořádáním tradičních vel
bloudích závodů. Emirát Fujairah je nejvzdálenější
od Dubaje, nachází se až za pohořím AlHadžar. Dá
se zde potápět v Ománském zálivu. Klidná a zas
trochu jiná exotika. Nejmenší emirát Ajman je
místo kultury, historie a nádherné tradiční archi
tektury. Klidný emirát Umm Al Quwain se pyšní bí
lými písečnými plážemi. Sharjah je jeden z větších
emirátů. Je zde přísně dbáno na dodržování islám
ských tradic, takže v celém emirátu je přísný zákaz
prodeje alkoholu a to i v hotelích. Má krásné
dlouhé pláže, na kterých se téměř nikdo nekoupe a
ženy už vůbec ne. Hotelové pláže jsou výrazně od
dělené.
Spojené Arabské Emiráty jsou celé ortodoxnější
v dodržování zásad islámu, než jsme zvyklí třeba
z Egypta nebo z Tuniska. Místní ženy tu opravdu
chodí všechny zahalené do černé barvy. Poprvé
jsem zde viděla ženy, kterým nebyly vidět ani oči.
Asi musela být látka nějak průsvitná, aby viděly.
Některé měly i černé rukavice. Zvláštní pocit. Je to
proto, že krása je pro ně dar od boha a nemá právo
ji nikdo vidět, jen manžel a přímí příbuzní – otec,
bratr, syn. Ale třeba bratranec nebo švagr už ne.
My, jako turistky, jsme samozřejmě ve čtyřice
tistupňovém vedru chodily v šortkách a tílkách.
V hotelích to není problém, ale třeba jít tak do staré
části Dubaje, kde je vyhlášený trh s kořením a se
zlatem, je velmi nevhodné. Je třeba si
zahalit ramena a prodloužit délku
kalhot nebo sukní aspoň pod kolena.
Stalo se nám, když už jsme se dostaly
do blízkosti místních žen, že se na nás
dívaly velmi pohrdavě. Místní muži (a
to třeba i úředníci na letišti) zde nosí
tradiční bílý dlouhý šat a na hlavě mají
bílou plachetku s černým věnečkem.
Takhle popsáno laicky, bez správných
místních názvů.
Spojené arabské Emiráty jsou
opravdu neskutečně zajímavá země,
kde se potkává to nejmodernější a nej
luxusnější, co si dokážeme představit
s uctíváním tradičních hodnot. Dalo by
se o tom povídat a psát hodně dlouho.
Ale možná bude lepší se tam zajet po
dívat, ne? (kuč)
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Hasiči vybojovali krásné 2. místo v Chrudimské lize
Shrnutí roku 2016
V letošním roce navštívili muži 17 soutěží a ženy 14
soutěží, z nichž bylo 11 soutěží v Chrudimské lize.
Ženám se letos příliš nedařilo, v Chrudimské lize
obsadily s celkovým počtem 52 bodů 6.místo, čímž
si oproti loňskému roku pohoršily o 1 příčku. Muži
váleli od začátku do konce. Nejenže překonali
několikrát svůj rekord, který je nyní 22:58s, ale
bojovali i o 1. místo v Chrudimské lize, které
bohužel nedopadlo. Nemusíme ovšem truchlit,
protože 2. místo je výborný výsledek, za který se
hoši nemusí vůbec stydět. V sezóně nasbírali
celkem 132 bodů a oproti loňskému roku si
polepšili o celých 8 příček. Tato sezóna je pro kluky
jednoznačně tou nejúspěšnější a doufejme, že příští
rok bude minimálně stejně tak úspěšná. Děvčatům
budeme držet palce, ať se jim daří o něco lépe než
letos.

Činnost hasičů
SDH Holetín se jako každý rok zúčastnil dálkové
přepravy vody, která se letos konala v Dřeveši.
Mladí hasiči se zúčastnili oslav 110 let založení
SDH Možděnice, kde se zapojili do vodní fontány
společně s hasiči z Možděnice, Dřevíkova,
Svobodných Hamrů, Trhové Kamenice, Hlinska,
Všeradova a Údav. Fontánu doprovázela skladba od
Bedřicha Smetany a trvala 12 minut. Této akce se
zúčastnilo na 500 diváků.
Co se týče vybavení, tak se zakoupila centrála a
nové zásahové helmy.
Sbor dobrovolných hasičů by Vás rád pozval na
tradiční hasičský ples, který se koná 4.2.2017
od 20:00. K poslechu a tanci hraje skupina
MAT4.
Veronika Pondělíčková

Taneční 2016 Holetín
Jako velmi nevhodný, jevil se můj dárek příteli k narozeninám.
Dala jsem mu totiž přihlášku do tanečního kurzu pro páry, který
letos poprvé proběhl v holetínském kulturním centru. „Tak to ti
příště koupím lístek na hokej,“ pravil můj tanečník, čímž jedno
značně vyjádřil své nadšení.
I přes jeho počáteční nevůli jsme ale jedno říjnové pondělí od
hodlaně nastoupili k první lekci pod vedením Kratochvílových
z Taneční školy Bohemia Chrast. Ti nás hned v úvodu infor
movali, že tance chacha, walz, tango, jive a blues, budeme pi
lovat každou hodinu. A šlo to nám i dalším deseti párům oprav
du dobře. Většinou zbyl čas i na prodlouženou přestávku s ob
čerstvením.
Domácká atmosféra celého kurzu a výborné pohoštění přispě
ly k rozhodnutí mého partnera, že příště se přihlásíme zase. Už
se moc těšíme!
Radka Červinková
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Vyhlížíme nový rok – s kartářkou Evou Večernicí Vyšínskou
Přelom roku bývá často časem bilancování, ale
i očekávání, co přijde dál. Ideální příležitost se za
stavit a trochu naslouchat… Já jsem poseděla a
popovídala si s paní Evou. Byla to příjemně strá
vená hodinka. Ačkoliv o sobě tvrdím, že jsem
přízemní, materialistická a věřím jen tomu, na co si
mohu sáhnout, měla jsem pocit, že jsme byly nala
děné na podobné frekvenci. Rozuměla jsem tomu,
co mi říká a věřila jí. Svůj názor si ale každý musí
vytvořit sám.
Evu Zajícovou Vyšínskou lidé znají spíše pod
jménem Vyšínská a pod přezdívkou Večernice. Je jí
39 let a má 2 děti. Staršího syna a mladší holčičku.
Její dědeček byl léčitel a babička kartářka. Oba dva
se tím živili už za druhé světové války. Kartářkou
byla i její maminka. Eva tedy své schopnosti zčásti
přisuzuje dědičnosti. Od malička pociťovala, že je
jiná než ostatní, ale snažila se to nedávat najevo.
Viděla různé entity a mluvila s nimi. V pubertě to
ustalo, ale po nějaké době se schopnost zase ob
jevila. V patnácti letech dostala své první karty a už
tehdy vykládala třeba svým kamarádkám. Pak to
zase ustalo, když nastoupila na střední školu. Je
jím snem bylo stát se letuškou, ale studovat tento
obor se jí nepodařilo. Učila se tedy švadlenou, což
nesnášela a nikdy to nechtěla dělat. Poté vystu
dovala dopravní školu a pracovala na dráze. Ná
sledně si zařídila vlastní obchod a začala podnikat.
V té době se starala o svého starého tatínka, na
kterého byla hodně napojená a byl jí velmi blízko.
Hodně přemýšlela o smrti a s tím bylo spojené
i hloubání o tom, kdo ona sama je, proč tady je a
podobně. Když odešel, byla z toho tak smutná a tak
moc za ním plakala, až se jí objevil a řekl jí, ať už
nebrečí a netahá ho zpátky dolů, že ho to bolí a že
se stane něco hrozného a ona půjde za ním naho
ru. A skutečně přišlo to, že při preventivní prohlíd
ce jí diagnostikovali rakovinu. Měla rok a půl
starého chlapečka. Jako štěstí vidí to, že se dostala
do Prahy do Motola, kde prodělala operaci a ná
sledně i chemoterapii a ozařování. Měla se z toho
naučit, že smrt prostě existuje a nedá se jí vyhýbat.
Do té doby se jí bála a nechtěla si připustit, že
někdo může zemřít a obzvlášť takhle blízký člověk.

Tam viděla, jak lidé odcházejí a když se po
víkendové propustce domů vrátila zpět, už tam tře
ba nepotkala ty, s kterými tam byla před několika
dny. To byla velká škola. Sama sebe nikdy nebrala
jako nemocnou, nepřipouštěla si to, ale rozuměla
tomu tak, že si tím prostě projít musí, aby spoustu
věcí pochopila.
Jednou, pamatuje si, že to byl čtvrtek, kdy ze
mřela paní na vedlejší posteli, která měla doma pě
tiletou holčičku, se jí zdál živý sen. V tom snu šla
nemocniční chodbou, kde byl stoleček a dvě kře
sílka a seděla tam postava. Kolem byla cítit zvláštní
energie, klid a láska. Když přišla blíž, postava se
otočila. Byl to Ježíš v podobě, jak ho známe z ob
rázků. Eva přitom není věřící člověk, který by
chodil do kostela. Ježíš se k ní přiblížil, pohladil ji
po hlavě a řekl, že už aspoň vidí, o čem ten život je
a že existuje i jeho druhá stránka a že nemá takto
laškovat s kartami a léčitelstvím. Odpověděla, že
ano, že už ví a že pokud se uzdraví, bude svých
schopností využívat. Věnuje se tedy práci léčitele,
psychoterapeuta, kartářky, studuje alternativní
medicínu a homeopatii. Ví, že právě těžká nemoc a
následně i těžká autonehoda, kterou přežila, jí
otevřela tuto cestu, kterou se vydala.
A jací lidé k ní chodí a žádají ji o radu nebo
o pomoc? Poslední dobou prý hodně chodí muži a
neptají se jen na věci, které se týkají jejich práce a
podnikání, jak by se dalo čekat. Velmi často řeší
vztahové záležitosti, které jsou i u nich na prvním
místě. Ženy řeší především vztahy a rodinu. Samo
zřejmě lidi zajímá otázka zdraví. Dělá diagnostiku,
využívá homeopatii při léčení a provádí masáže,
především Dornovu metodu. Chodí k ní lidé i na
psychoterapii. Spolupracuje při tom s psychology a
lékaři. Tak by to mělo fungovat. Sama se stále vzdě
lává a studuje.
Teď ke konci letošního roku je období, kdy se
ukazuje, kdo je vlastně kdo. Může se stát, že s lid
mi, s kterými jsme se stýkali, si najednou nemáme
co říct. Případně nás něčím zklamou. Na světlo vy
lézá závist a to dokonce i v okruhu nejbližších lidí.
Lidé vidí jen to, co je na povrchu a co vidět chtějí,
ale vůbec nevidí, co za tím vším je. To je smutné.
Přichází období čištění a transformace vůbec.
A zeptali jsme se karet, co nás čeká v roce příš
tím. Paní Eva vykládá a přitom povídá:
„Rok 2017, který je před námi, začíná číslem 1.
V tomto roce se budou ukončovat situace, které se
táhly několik let. Týká se to úředních věcí, ale
i vztahových záležitostí. Tento rok začneme trošku
jinak. Mělo by to být líp. Hodně lidí prohlédne něja
kou manipulaci od ostatních a tím, že je pro
hlédnou, najdou konečně pevnou půdu pod noha
ma a postaví se na vlastní nohy. Přijde pochopení.
To se ale netýká fyzického stavu, spíš pochopení
toho, kdo jsem, kam směřuji, co chci,… Přestaneme
se utlačovat a začneme se prosazovat. Ke konci
roku se hodně věcí, především existenčních, vyřeší.
Pokud nahlédneme do politické sféry, mnoho lidí se
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tam vymění, ale potrvá ještě dlouho, než se náš stát
sebere. Ten, který je tak nějak na vrcholu, brzo
skončí. Naše ekonomika dostane pěkně zabrat. Ale
na druhou stranu, co se týče zdravotnictví, vznikne
několik zákonů, které pomůžou z hlediska
dlouhodobé péče. Dojde k většímu prosazení i al
ternativní medicíny z právního hlediska.“
Vyzkoušeli jsme i předpověď pomocí automa
tického písma. Automatické (andělské) písmo je ta
kové napojení tam nahoru. Touto cestou jsou posí
lány informace, které je možné rychle zaznamenat.
Nemusí to být napojení jen na nějakého anděla, ale
je možné se napojit i na někoho zemřelého a předat
si tak informace, které si nestačili říct. Paní Eva
vzala tužku, papír, zamyslela se, zkoncentrovala a
během chviličky měla popsaný celý list papíru:
„Rok 2017 bude o tom, že lidé se začnou více
dovolávat svých práv. Přestanou hrabat jen na

svém písečku. Můžeme očekávat větší demonstrace
a to, co si lidé myslí, tak nezůstane jen u myšlenek.
Začnou se konečně dít věci, přibudou politické
strany a určité vlastnosti českého národa se ko
nečně dostanou tam, kde byly myšlenky českého
krále.“
S Večernicí se krásně povídalo a tak na závěr
jednu myšlenku, pod kterou bych se klidně pode
psala. Je přesvědčená, že zázraky se dějí a přání se
plní, ale nestačí si něco přát, musí se tomu věřit a
jakoby cítit, že to tak už skoro je. Pak se to do
opravdy stane. A pozor, platí to i o negativních
obavách!
Evě Vyšínské moc děkuji za rozhovor, za předpo
věď na příští rok i za nahlédnutí do mé osobní bu
doucnosti. Přeji jí, ať se jí daří a práce i rodina jí
přinášejí jen radost. Všem čtenářům společně pře
jeme, ať věří ve svá přání i v zázraky!
(kuč)

Úspěch: Do Hlinska se vrací střední odborné školství
Pro nadcházející školní rok 2017–2018 dochází na
území Pardubického kraje k rozšíření nabídky v ob
lasti středního vzdělávání o nový tříletý učební obor
„výrobce potravin – mlékař“. Do Hlinska se tímto
vrací střední odborné školství.
Základem se stala trojstranná spolupráce mezi
Pardubickým krajem, zaměstnavateli a městem
Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance na
platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné adminis
trativní i organizační náležitosti spojené se vznikem
nového oboru. Zaměstnavatelé budou financovat
vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky
na výuku, dále nabídnou žákům možnost stipendií
a sociálního programu v podobně příspěvků na do
pravu nebo bydlení. Město Hlinsko pak připraví
především prostory pro domov mládeže či odbornou
výuku.
„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického
kraje Martinem Netolickým na téma možného ná
vratu středního odborného
školství zpět do Hlinska uply
nuly bezmála dva roky. Na
počátku jsme se dohodli na
tom, že pokud dokážeme v
Hlinsku nalézt odpovídajícího
silného partnera na straně za
městnavatelů, kraj návrat od
borného školství do našeho
města podpoří. To se nakonec
povedlo. Ve čtyřech mlé
kárnách (Hlinsko, Jihlava,
Přibyslav, Polná) jsme partne
ry nalezli a tím i první obor
vzdělávání, tedy výrobce po
travin – mlékař. Jde o obor
unikátní a jedinečný nejenom
v rámci Pardubického kraje,
ale i Vysočiny, Středočeského
či Královéhradeckého kraje.
Kromě jiného v tomto vidím
velký potenciál, který je pod

pořen perspektivou samotných firem,“ říká starosta
Hlinska Miroslav Krčil. V Hlinsku tak nyní vzniká
nový subjekt Gymnázium K.V. Raise a Střední od
borná škola Hlinsko. „Oceňuji pragmatický a
vstřícný přístup ředitele gymnázia Rostislava Dvo
řáčka, který se do přípravy projektu připojil letos v
listopadu poté, co kraj rozhodl, že právě místní
gymnázium bude nositelem také středního od
borného vzdělávání,“ dodává starosta Krčil.
Z organizačních důvodů bude tedy v první fázi
obor připojen právě ke gymnáziu. „Vrátit do Hlin
ska střední odborné školství je pro Pardubický kraj
jednou ze současných priorit v oblasti školství.
Vznik nového samostatného školského subjektu
nebyl v této chvíli ekonomicky možný, ale
prostřednictvím gymnázia se nám podařilo najít
schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je
jednoznačně spolupráce se zaměstnavateli a
městem,“ podotýká krajský radní pro školství Bo
humil Bernášek.
„Když se podíváme na mapu
Pardubického kraje, tak zjiš
ťujeme, že v jeho jižní části
skutečně vzniklo kvůli zá
sahům v minulosti určité va
kuum, pokud jde o nabídku
středního
odborného
vzdě
lávání. My jsme se rozhodli tu
to mezeru vyplnit. A to by ne
bylo možné bez aktivního pří
stupu vedení hlinecké radnice,“
doplňuje vedoucí odboru škol
ství Pardubického kraje Martin
Kiss.
Nyní bude probíhat in
tenzivní náborová kampaň a
propagace nového oboru. Na
12. ledna 2017 je naplánována
schůzka se zájemci o budoucí
studium, která se uskuteční v
Hlinsku v budově gymnázia.
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Jak se dělá novinařina – odpovídá Jakub Jetmar
Představ se, prosím, řekni co studuješ a proč sis
vybral právě tento obor.
Teď vlastně nestuduju nic, mám přerušeno, ale po
Novém roce budu opět studentem brněnské
politologie. Tu studuju společně s žurnalis
tikou, kterou už mám hotovou. Původně jsem
ale žákem hlinecké základní školy a i tamního
gymplu.
Proč jsem si to vybral? Vždycky jsme doma měli
noviny a mě bavilo je číst. Přes sport v sešitě „C“
tehdejší Mladé Fronty jsem postupně přešel do poli
tického „Áčka“, abych postupně zjistil, že mě nejvíc
baví číst komentáře. A vzhledem k tomu, že mě
kromě čtení novin a dalších tiskovin nic tak nebaví
a matematika je sice krásná věc, ale studovat jsem
ji nechtěl, tak tento dvou obor byl docela logickým
vyústěním. A dal bych si to nejspíše znovu.
Z mnoha důvodů.

vše domluvené ruším, protože se třeba odvolá
náměstek primátora a je potřeba zpracovat to.
Musím ale říct, že můj půlroční pobyt ve Zlíně je
zatím mimořádně klidný. Žádné výbuchy Vrbětic,
žádný shořelý Libušín, žádná střelba v Uherském
Brodě – to jsou všechno věci ze Zlínského kraje,
které si kolegové dost užili. Teď se zbytek republiky
zajímal o Zlín, možná když nám vyjel trolejbus na
lampu nebo když Městské divadlo udělalo hru
o mluvčím prezidenta Ovčáčkovi. A tam jsem
vlastně byl natáčet na zkoušce, takže je dobré, že
se člověk podívá na zajímavé věci.

Kde momentálně pracuješ a jak ses k tomu
dostal? Můžeme tě někde vidět, slyšet, číst, ...?
Pracuju ve Zlíně, to je tam daleko na východní Mo
ravě. Dělám redaktora Českého rozhlasu, k čemuž
jsem se dostal právě skrze studium žurnalistiky,
kde je povinná tříměsíční praxe. Tu jsem si splnil
v Českém rozhlase Brno. A když jsem končil, tak se
uvolnilo místo ve Zlíně a já byl nezávislý na místě a
říkal si, že do Zlína už se mi nebude asi nikdy chtít
a že ho chci poznat, tak jsem šel.
Takže tam teď sedávám ve vile Jana Antonína
Bati, kde sídlí Rozhlas, a dělám regionální zprávy
ze Zlínska. Ty pak typicky běží v celou hodinu
hlavně na vlnách Brna, ale občas i Radiožurnálu a
dalších stranic.
Ono je to přesně na půl roku, než se vrátí ko
legyně z mateřské, takže žádná velká věc.

Co zajímavého jsi při své práci už zažil?
Už jsem to nakousnul s tím Ovčáčkem. Nejzají
mavější je pro mě setkávání se s různými lidmi.
A z podstaty věci jsou to lidé, kteří dané věci rozu
mí, mají ji rádi, rádi o ní vypráví. Ať už je to sochař
Radim Hankem, městská architektka, vedoucí
folklorního kroužku nebo paní co pracuje s bez
domovci. To jsou lidé, se kterými bych se normálně
nepotkal. A pokud ano, tak bych asi neměl odvahu
ptát se na vše, co mě zajímá. A právě to mně práce
novináře dovoluje.
A když to nejsou lidé, tak místa. Zlín je třeba
skvělé město, kde je stále velmi specifický duch
místa. Nebo jsem si ho alespoň vysnil. Příběh čtyřti
sícového města, které se během pár desetiletí
změnilo na průmyslové centrum světového význa
mu, podle jehož vzoru vznikala další města po ce
lém světě. Ale není to jen Zlín. Krásná jsou Na
pajedla, Uherský Brod. A co teprve celé Slovácko,
nebo pak zase úplný východ na Valašsku. Půl rok
na poznání kraje je strašně málo, ale ta možnost
aspoň nakouknout, co vlastně máme za zadkem, to
je teda věc.

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den a jak na
příklad nějaký mimořádný?
Ráno se pomodlím směrem k Mecce a jdu do práce.
Tam mám většinou předem daný plán, co budu
dělat. To většinou předem navrhnu já, nebo si
sama řekne stanice. To znamená, že jezdím na
různá místa, točím tam zprávy a reportáže a zvuky
pak stříhám. Někde světí nový kostel, začíná vý
stava, opravili nádraží – regionální věci. A případně

Baví tě to a chceš to dělat i do budoucna?
Baví. Jestli to chci dělat i v budoucnu, těžko říct –
záleží, zda by se pro mě našlo místo. Každopádně
Rozhlas je podle mě velmi důvěryhodné médium a
každému říkám, ať ho zkusí. Vzhledem k tomu, že
rádio u většiny lidí funguje jako podkres, tak to ani
nestojí nějaké úsilí a čas. Taková nedobrovolná
informovanost. Vyvážená, kvalitní. Teď chci ale
ještě studovat, to je totiž taky super věc.

Amalthea podporuje rodiny s dětmi
Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám v tomto čísle
Holetínského zpravodaje představili organizaci
Amalthea, jejíž pracovníci poskytují pomoc rodinám
s dětmi v obtížné životní situaci. Amalthea působí
po celém Pardubickém kraji a za dobu své
existence pomohla již stovkám rodin.
„Své služby poskytujeme rodinám, které se
ocitají v tíživé situaci z celé řady důvodů. Mohou
mít problémy s bydlením, mohou být zadlužené,
některý z rodičů může být dlouhodobě nemocný
nebo trpět závislostí. Rodiče mezi sebou mohou
řešit partnerské konflikty, mohou být osobnostně
nezralí, nebo třeba sami prožili dětství v ústavech.

Důvody se často kumulují a mohou vyústit
v situaci, která ohrožuje děti“, říká sociální
pracovnice Eva Černá.
Služby jsou poskytovány převážně terénní
formou, tzn., že sociální pracovnice dojíždí
pravidelně za rodinou a pracuje s ní. Podporuje
rodiče ve výchově dětí, vysvětluje, jak pečovat o
malé děti, jak je rozvíjet. U starších dětí se pracuje
na tom, jak nastavit pravidla a hranice a jak
budovat respekt k dospělým. Poměrně často se u
dětí řeší záškoláctví a problémy ve škole. Jak jsme
uvedli výše, velmi často se rodiny potýkají
s finančními problémy. V těchto situacích mohou
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sociální pracovnice pomoci se sestavováním
rodinného rozpočtu, naplánováním splátkového
kalendáře, mohou poradit při vyřizování sociálních
dávek a různých úlev.
Amalthea také využívá u nás poměrně novou
metodu rodinných konferencí. Jedná se vlastně o
rodinnou radu, setkání široké rodiny a blízkých, na
kterém všichni společně hledají nejlepší řešení
situace dítěte. Ukazuje se, že pokud rodina dostane
důvěru, je v mnoha případech schopna problémy
vyřešit aktivně a sama.
V nabídce Amalthey je i rodinná mediace určená
rodinám, které řeší spory ohledně péče o dítě.
Mediace pomáhá nalézt smírné řešení a zmenšuje
tak konflikty, kterým je dítě vystaveno v důsledku

rozchodu či rozdílných názorů rodičů.
Vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě
Jana Ženíšková dodává: „naší snahou je, aby se
rodiče dokázali dobře starat o své děti a aby jim
zajistili
odpovídající
podmínky
a
bezpečné
prostředí. Rodinám se snažíme poskytnout podporu
co nejdříve, aby se situace nevyhrotila a nehrozilo
např. umístění dítěte mimo rodinu“.
Amalthea z.s.
je registrovaný poskytovatel
sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi a má
pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.
Poskytuje bezplatnou pomoc rodinám s dětmi,
náhradním rodinám i těhotným ženám.
Kontakt: www.amalthea.cz,
email: rodina@amalthea.cz

Jak se baví důchodci
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Tak je podzimní část sezóny 2016/2017 za námi.
Někdy se našim týmům dařilo lépe, jindy hůře. Jak
to tak ve sportu bývá. Teď si všichni od fotbalu tro
chu odpočneme, nabereme nové síly a v březnu se
uvidíme na hřišti. Děkujeme všem fanouškům,
sponzorům, hráčům i kolegům, bez kterých by fot
bal v Holetíně nefungoval.
Užijte si svátky, do nového roku si společně po
přejme hlavně hodně zdraví a brzy naviděnou!
SOKOL Holetín

Okresní přebor dospělých
17. 9. 2016 Holetín–Vítanov 4:0 (2:0)
Branky: 17. Beneš Ondřej, 38. Filipi Stanislav,
76. Wasserbauer Lukáš, 85. Filipi Stanislav
24. 9. 2016 Chroustovice–Holetín 3:3 (0:1)
Branky: 42. Filipi Stanislav, 57. Filipi Stanislav,
63. Filipi Stanislav
1. 10. 2016 Holetín–Prosetín 0:3 (0:0)
9. 10. 2016 Kameničky–Holetín 4:0 (1:0)
15. 10. 2016 Holetín–Svídnice 1:2 (1:1)
Branka: 18. Zeman Filip
23. 10. 2016 Skuteč A–Holetín 7:0 (2:0)
29. 10. 2016 Holetín–Kočí 2:0 (1:0)
Branky: 34. Zeman Filip, 80. Šmok David
5. 11. 2016 Heřmanův Městec B–Holetín 5:1 (2:1)
Branka: 28. Filipi Stanislav
12. 11. 2016 Holetín–Rváčov 1:4 (1:2)
Branka: 35. Zeman Filip
19. 11. 2016 Slatiňany B–Holetín 4:0 (1:0)
Tabulka
+
0

skóre
b.
1.
Prosetín
10
4
1
34:8
34
2.
Rváčov
9
3
3
35:25
30
3.
Svratouch
9
3
3
34:24
30
4.
Kočí
9
1
5
35:30
28
5.
Skuteč A
9
0
6
41:24
27
6.
Ronov A
7
4
4
40:29
25
7.
Křižanovice
6
6
3
35:26
24
8.
Svídnice
7
2
6
40:34
23
9.
Slatiňany B
7
1
7
31:26
22
10.
Kameničky
6
3
6
29:18
21
11.
Holetín
5
1
9
25:46
16
12.
Chroustovice 4
3
8
26:33
15
13.
Miřetice A
3
5
7
25:30
14
14.
Heřm. Měst. B 3
2 10
22:37
11
15.
Zaječice
3
1 11
17:50
10
16.
Vítanov
2
3 10
18:47
9

Axam krajský přebor dorostu
17. 9. 2016 Libchavy–Prosetín/Holetín 1:6 (1:3)
10. Tichý Tomáš, 18. Rompotl Dominik, 32. Va
cek Petr, 54. Vacek Petr, 57. Vacek Petr, 67. Va
cek Petr
25. 9. 2016 Prosetín/Holetín–Choceň 3:0 (2:0)
Branky: 27. Marek Vladimír (pen.), 32. Vacek
Petr, 85. Marek Vladimír
28. 9. 2016 Prosetín/Holetín–Třemošnice 1:3 (0:0)
Branka: 46. Vacek Petr

1. 10. 2016 Hlinsko–Prosetín/Holetín 2:1 (2:0)
Branka: 73. Tichý Tomáš
8. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Holice 1:4 (1:1)
Branka: 41. Marek Vladimír
15. 10. 2016 Č. Třebová–Prosetín/Holetín 4:0 (0:0)
22. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Dolní Újezd 4:5 (4:1)
Pen: 3:5
Branky: 8. Mrázek Dominik, 9. Marek Vladimír,
12. Tichý Tomáš, 28. Mrázek Dominik
29. 10. 2016 Moravská Třebová–Prosetín/Holetín
3:1 (2:0)
Branka: 83. Marek Vladimír
5. 11. 2016 Prosetín/Holetín–Lanškroun 4:1 (0:1)
Branky: 53. Spilko Václav (pen.), 61. Pátek Mar
tin, 66. Marek Vladimír, 90. Vařejčko Ondřej
(pen.)
12. 11. 2016 Heřmanův Městec–Prosetín 4:2 (2:2)
Branky: 41. Vacek Petr, 45. Marek Vladimír
Tabulka
+ 0 
S
B P+ P
1. Heřm. Měst.
12 0 3 37:19 33 3 0
2. Litomyšl
11 0 4 50:23 32 1 0
3. Choceň
10 0 5 45:21 31 0 1
4. Holice
11 0 4 46:26 31 2 0
5. Dolní Újezd
9 0 6 39:26 28 2 3
6. Ústí nad Orlicí 9 0 6 41:36 26 1 0
7. Polička
8 0 7 31:20 24 1 1
8. Slatiňany
8 0 7 32:31 24 0 0
9. Česká Třebová 8 0 7 48:40 23 1 0
10. Mor. Třebová
7 0 8 38:34 23 0 2
11. Hlinsko
5 0 10 31:42 19 0 4
12. Třemošnice
6 0 9 27:34 18 1 1
13. Lanškroun
5 0 10 21:41 14 2 1
14. Přelouč
4 0 11 20:55 13 0 1
15. Libchavy
4 0 11 27:64 11 2 1
16. Prosetín/Holetín 3 0 12 27:48 10 0 1

Lion Sport Krajský přebor st. žáků
18. 9. 2016 Holice–Prosetín/Holetín 0:7 (0:2)
Branky: 5. Mrázek Dominik, 10. Tichý Tomáš,
42. Borna Matouš, 45. Mrázek Dominik, 53.
Mrázek Dominik, 66. Mrázek Dominik, 68. Tichý
Tomáš
25. 9. 2016 Prosetín/Holetín–Heřmanův Městec 6:1
(2:0)
Branky: 1. Mrázek Dominik (pen.), 13. Mrázek
Dominik, 38. Holas Jan, 42. Holas Jan, 52.
Vařejčko Adam, 63. Vařejčko Adam
1. 10. 2016 Třemošnice–Prosetín/Holetín 1:10 (0:2)
Branky: 53. 14. Borna Matouš, 16. Holas Jan,
39. Vařejčko Adam, 40. Mrázek Dominik, 46.
Vařejčko Adam, 49. Pešava Daniel, 51. Klapal
Jakub, 54. Mrázek Dominik, 64. Pešava Daniel,
69. Stružinský Jan
9. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Slatiňany 5:0 (1:0)
Branky: 25. Holas Jan, 40. Drnec Ondřej, 53.
Drnec Ondřej, 63. Tichý Tomáš, 65. Pešava
Daniel
15. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Vysoké Mýto 1:4
(1:2)
Branka: 6. Tichý Tomáš
23. 10. 2016 Pardubičky–Prosetín/Holetín 1:6 (0:2)
Branky: 17. Mrázek Dominik, 30. Mrázek Domi
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nik, 36. Mrázek Dominik, 54. Borna Matouš, 57.
Holas Jan, 69. Fišer Tomáš
30. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Hlinsko 1:0 (1:0)
Branka: 17. Mrázek Dominik
Tabulka
+ 0 
S
B P+ P
1. FK Pardub. B 12 0 0 82:5
36 0 0
2. Proset./Holet. 10 0 2 51:20 29 1 0
3. Vysoké Mýto
9 0 3 56:14 26 1 0
4. Hlinsko
6 0 6 32:19 19 1 2
5. Přelouč
6 0 6 45:42 18 0 0
6. Holice
5 0 7 29:44 17 0 2
7. Slatiňany
5 0 7 21:42 14 1 0
8. Pardubičky
4 0 8 18:37 12 0 0
9. Heřm. Městec 2 0 10 10:51
6 0 0
10. Třemošnice
1 0 11 16:86
3 0 0

Lion Sport krajský přebor mladších
žáků
18. 9. 2016 Holice–Prosetín/Holetín 7:2 (2:1)
Branky: 20. Salát David, 48. Veverka Jan
25. 9. 2016 Prosetín/Holetín–Heřmanův Městec 5:0
(2:0)
Branky: 23. Vostrčil Vojtěch, 27. Veverka Jan,
31. Vařejčko Marek, 38. Vít Ondřej, 54. Vojta
Martin

1. 10. 2016 Třemošnice–Prosetín/Holetín 3:8 (0:2)
Branky: 20. Veverka Jan, 21. Horák Marek, 40.
Horák Marek, 41. Ondráček Tomáš, 49. Horák
Marek, 50. Horák Marek, 55. Veverka Jan, 59.
Veverka Jan
9. 10. 2016 Prosetín/Holetín  Slatiňany 6:0 (4:0)
Branky: 2. Vojta Martin, 8. Ondráček Tomáš,
18. Salát David, 25. Pařízek Jakub, 51. Ondrá
ček Tomáš, 57. Horák Marek
15. 10. 2016 Prosetín/Holetín–Vysoké Mýto 1:8
(0:4)
Branka: 44. Vít Ondřej
23. 10. 2016 Pardubičky–Prosetín/Holetín 4:0 (1:0)
30. 10. 2016 Prosetín/Holetín  Hlinsko 0:7 (0:1)
Tabulka
+ 0 
S
B
1. Hlinsko
11 1 0 125:10 34
2. Vysoké Mýto 10 2 0 101:7
32
3. FK Pardubice B 9 1 2 132:19 28
4. Holice
8 0 4 66:40 24
5. Pardubičky
8 0 4 60:35 24
6. Proset./Holetín 4 0 8 29:64 12
7. Heřm. Městec 3 0 9 14:86
9
8. Třemošnice
3 0 9 24:110
9
9. Přelouč
2 0 10 31:107
6
10. Slatiňany
0 0 12 9:113
0

Vánoční jarmark

NOVÉ KADEŘNICTVÍ V BUDOVĚ OÚ
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