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Dobrý přítel a sluha, ale špatný pán
Vím, že tohle přísloví se používá v souvislosti s ohněm, ale já mám v tuto 

chvíli na mysli něco jiného. Napadlo mě, že platí i pro vztah lidí a jejich psích 
miláčků. Že pes je nejlepším přítelem člověka, je známá věc. Nemusí s tím 
souhlasit každý, ale těch, kterým pejsek obohacuje a zpestřuje život, je mezi 
námi hodně. Tohle čtyřnohé stvoření umí velmi dobře člověku i sloužit. Známe 
psy jako průvodce slepců a handicapovaných, psy strážce, záchranáře, 
pomocníky kriminalistů nebo psí terapeuty. Bohužel nás v poslední době i děsí 
zprávy o psích útočnících a zabijácích. V novinách čteme každou chvíli o tom, jak 
si nějaký jedinec, který přerostl pánovi přes hlavu, troufl třeba na malé dítě. Už 
slyším a vnímám ty hlasy, které tvrdí, že ten pes za to nemůže a dítě mu třeba 
ubližovalo. I to se může stát, ale v naprosté většině případů se jedná o špatnou 
výchovu psa majitelem a neschopnost zvládnout bojová a agresivní plemena.

U nás v Holetíně naštěstí nepamatuji takový případ, ale přesto jste jistě 
zaregistrovali, jak psi loni v létě napadli stádo ovcí chované v místní části obce. 
Na podzim potom jeden ostrý pes ohrožoval našeho občana. Naštěstí mu fyzicky 
neublížil, ale záležitost to byla velice nepříjemná. Možná máte i další podobné 
zkušenosti, o kterých se ani nemluvilo. Nejen tyto případy vedly zastupitelstvo 
k tomu, aby schválilo obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů. 
V žádném případě se nejedná o omezování slušných majitelů zvířat. Je to 
především nástroj stanovící pravidla a umožňující řešení nešťastných událostí.

Ráda bych se v tomto čísle Zpravodaje více věnovala pejskům a jejich 
páníčkům. Milovníkům koček se omlouvám, jejich mazlíčky se budeme zabývat 
někdy jindy. Třeba je utěší zpráva, která se nedávno mihla v médiích. Byl to 
jakýsi výsledek průzkumu, který tvrdil, že chovatelé koček jsou inteligentnější, 
než chovatelé psů. No nevím... Já bych řekla, že chovatelé koček u frekventované 
holetínské silnice musí být především velmi stateční.

Ale abychom psali i o serióznějších tématech. Ve zprávičkách ze školy 
a školky se dočtete o zápisu budoucích prvňáčků a také o tom, jak se žáci 
zapojují do ekologických programů. Hovořili jsme s panem starostou a s velitelem 
hasičů o dění v obci. Každého by mělo zajímat, jak obec hospodaří a proto 
přinášíme shrnutí roku 2009 a stručný rozpočet na rok  letošní. Své si najdou 
i fotbaloví fanoušci a s fotoaparátem jsme nechyběli na akcích a místech, kde se 
něco dělo. Protože jsme povinni zviditelňovat a propagovat program, který nám 
díky získaným prostředkům umožní postavit naše Kulturně-společenské 
centrum, poprosili jsme paní místostarostku o pár odborných vět. Určitě 
nezapomeneme ani na pravidelné rubriky a i tentokrát se budeme snažit, abyste 
se u čtení nenudili.

Ing. Helena Kučerová

Letošní zima nám dává zabrat. Jak se daří 
zimní údržba obce?

S extrémními přívaly sněhu letos zápasil asi každý z nás. A protože ne každý může 
být s průběhem zimní údržby v obci spokojen – vždy jde něco udělat jinak nebo 
lépe – mohu odpovědět pouze za sebe. 

Dobře vím, že Holetín nebyl vždy průjezdný ve všech svých částech najednou a za 
pochopení děkuji všem, kteří s trpělivostí čekali na příjezd techniky. Nutné však bylo 
zpřístupnit především komunikace s větší frekvencí a dále trasy svozu komunálního 
odpadu z domácností. Jen s velkými problémy se někdy daří zprůjezdnit místní, úzké 
a sněhem zaváté úseky, kde mnohdy navíc komplikují průjezd nakladače i traktoru 
zaparkovaná auta. Ale to asi k zimě v Holetíně tak nějak patří.

Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
A náklady? Ty doposud vynaložené jsou 

v porovnání se stejným obdobím minulých let 
vyšší. Částku určenou pro zimní údržbu 
bychom ale v tomto roce překročit neměli. 
Fakt, že obec disponuje vlastní technikou 
a pracovníky, kteří ji obsluhují, značí pro obec 
velikou úsporu finančních prostředků. Navíc 
komunikace je tak možné zprovoznit mnohem 
dříve. Samozřejmě, že provoz a údržba také 
něco stojí. Objedná-li si však obec na odklízení 
sněhu HON nebo obdobný nakladač u jiné 
firmy, zaplatí za hodinu práce cca 900 Kč 
a navíc málokdy ovlivní dobu příjezdu.

Ještě jednou děkuji všem za pochopení 
a letošní zimě „zmar“.

Jan Břeň, starosta

Tuhá zima je draháVe škole se stále něco děje
Školní družina
V naší obci funguje školní družina od roku 1983. 

Začala ji budovat paní Olga Vokálová, která je zde po 
celou dobu vychovatelkou. Začátky nebyly snadné. 
Školní družina zpočátku sdílela společné prostory 
s kabinetem školy, později získala pro svoji činnost 
samostatnou třídu. Dle finančních možností školy se 
družina postupně modernizuje, vybavuje nábytkem, 
hračkami a pomůckami. V letošním roce např. do školní 
družiny přibudou nové stoly a židle. Kapacita školní 
družiny je 25 žáků. Náplň práce je různorodá. Děti mají 
prostor pro odpočinek po vyučování, mají vymezen čas 
pro rekreační a zájmovou činnost, připravují se zde na 
vyučování formou her nebo pomocí programů na 
počítači.

Olga Vokálová

Interaktivní tabule
Moderní technologie (počítače, telefony, navigace) 

dobývají postupně naše domácnosti. Ve školství je 
takovou novou moderní technologií používání 
interaktivní tabule. Omlouvám se všem, kteří jsou 
s fungováním této pomůcky seznámeni, a jen krátce ji 
představím ostatním. Oproti klasické školní tabuli je 
deska bílá (protože slouží jako promítací plátno) 
a promítá se na ní obraz z připojeného počítače. Na 
tabuli se nepíše křídou či fixem, ale pouhým prstem. 
S tím, co napíšete nebo namalujete, můžete po tabuli 
pohybovat. Na tabuli si můžete také promítnout 
připravené obrázky či úkoly z počítače a například 
přesouvat správné obrázky k anglickým slovům, nebo 
třídit obrázky ovoce a zeleniny na dvě hromádky. To je 
velmi zjednodušený popis práce s interaktivní tabulí. 
Jisté je, že je to pomůcka velmi vhodná pro názornou 
práci s obrázky, pro aktivní zapojení dětí u tabule. 
A proč tu o tabuli píši? Z toho radostného důvodu, že se 
nám ji podařilo na sklonku loňského roku do školy za 
velmi výhodných podmínek získat. Instalována bude po 
jarních prázdninách ve třídě p. uč. Havlíčkové, kde se 
tradičně učí 1. ročník. K této tabuli také přibude nová 
moderní „klasická“ tabule. Holetínská škola je opravdu 
vybavena na nejmodernější úrovni!

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011
Radostnou událost každé školy – zápis budoucích 

prvňáčků – jsme si letos naplánovali na pondělí 25. 
ledna. Oproti předchozím „bohatým“ letům letos dorazilo 
do školy relativně málo dětí: tři. Nicméně škola má letos 
nejvyšší počet žáků za posledních několik let. Budoucích 
prvňáčků se po příchodu do školy ujali jejich starší 
kamarádi, kteří je 
provedli zahřívacími 
úkoly v tělocvičně a 
ve školní družině. Do 
„patra“ k vlastnímu 
zápisu už stoupaly 
děti v doprovodu ro-
dičů, kteří jim do-
dávali pocit jistoty 
v jejich životním 
okamžiku. Děti 
všechny úkoly splnily 
s velkým přehledem 
a tak se na ně bu-
deme v září těšit.

Mgr. Martin Bureš



Zprávičky ze školky
V závěru loňského roku jsme začali 

spolupracovat se Záchrannou stanicí 
a Ekocentrem Pasíčka a stali jsme se 
adoptivními rodiči veverky obecné. Na její 
stravu a péči o ni jsme společně s dětmi ze 
školy a školky vybrali 1915 Kč. Tuto částku 
jsme předali na návštěvě akce Vánoce 
v Pasíčkách.

Nově jsme se zapojili do ekologického 
projektu Ekostopa školy, ve kterém budeme 
spolu s žáky počítat, jak velkou ekologickou 
stopu má naše škola. Chceme zjistit, kolik 
produktivní země a vody škola potřebuje 
k zajištění svých potřeb zdrojů 
a zneškodnění odpadů, které zde 
vyprodukujeme. O výsledcích našich 
výpočtů Vás budeme informovat v příštím 
čísle Holetínského zpravodaje.

V období od 3. do 12. února 2010 byla ve 
škole vyhlášena finanční sbírka na pomoc 
Haiti. Rodiče dětí spolu se zaměstnanci 
školy vybrali částku 1502 Kč, která byla 
odeslána na konto nadace Člověk v tísni. Ta 
v zemětřesením zničených oblastech 
zajišťuje potraviny, vodu a další nezbytné 
potřeby. Podílí se také na stavbě stanových 
táborů a připravuje i centra pro děti. Všem, 
kteří pomohli, děkujeme.

Na měsíc březen  plánujeme pro rodiče 
a děti z mateřské školy Odpoledne s knihou, 
které bude plné pohádek, her a kvízů s nimi 
souvisejících. Rády bychom, aby si knížky 
v životě dětí našly své pevné místo a chvíle, 
které nad knihou stráví se svými rodiči, 
patřily k nezapomenutelným.

Jitka Jetmarová a Klára Mihulková

Tříkrálová sbírka
Letos se konala již jubilejní desátá Tříkrálová sbírka 

pořádaná Českou charitou. Podařilo se nám zajistit šest 
skupin koledníků a ti obešli téměř všechna obydlí v obci. 
Výtěžek  byl zatím nejvyšší ze všech deseti let – a to 
17 263 Kč. Před konáním sbírky jsme požádali občany 
Holetína, aby zavřeli své psy. S těmi jsme měli v minulých 
letech  menší problémy. Chci tímto všem poděkovat. Mile nás 
překvapilo, že i někteří občané, pokud pozapomněli na TK 
sbírku a psy nezavřeli, vyhledali koledníky a přinesli peníze. 
Také za toto chci poděkovat. Děkuji také všem vedoucím 
skupin i koledníkům, které jistě potěšily i sladkosti či ovoce, 
které si od občanů vykoledovali.

Výtěžek TK sbírky v Hlinsku a okolí byl 117 820 Kč, ten se 
odesílá do Prahy a zhruba 60 % se vrací charitní 
a ošetřovatelské službě v Hlinsku.

Vlastimila Bulisová

Koledníkům požehnal pan farář František Hofman

Vážení čtenáři, v dnešním díle si představíme oddlužení – možnost 
řešení svízelné finanční situace, která je v současnosti stále více využívána. 
V období nynějšího propadu hospodářství, růstu nezaměstnanosti a s tím 
související neschopností splácet závazky je právě oddlužení jednou 
z výhodných možností řešení finančních potíží.

Oddlužení
Věděli jste, že… od 1. 1. 2008 nabyl účinnosti nový tzv. insolvenční 

zákon? Jednou ze zásadních novinek, kterou přinesl, je právě nový institut 
oddlužení, též mnohdy nesprávně nazývaný jako osobní bankrot. 
Insolvenční zákon jej upravuje v § 389 a následujících.

Oddlužení představuje možnost dlužníků – nepodnikatelů (tj. nejčastěji 
fyzických osob, zaměstnanců) řešit jejich nastalý či hrozící úpadek 
(platební neschopnost). Cílem oddlužení je co nejvyšší možné poměrné 
uhrazení závazků věřitelům pod dohledem insolvenčního správce.

Významnou výhodou oproti obecně rozšířenému konkursu právě při 
oddlužení dlužníků – nepodnikatelů je možnost osvobození od splácení 
zbytků nesplacených pohledávek po řádném splnění oddlužení a rovněž 
i možnost řešit oddlužení splátkovým kalendářem, ne jen prodejem 
majetku dlužníka jako v konkursu.

V konečném důsledku je oddlužení pro dlužníka jistou výhrou, 
dobrodiním, neboť v případě, že dlužník oddlužení řádně splní, 
nesplacených zbytků závazků se – na rozdíl od konkursu – zbaví.

Na konkrétnější podobu možného oddlužení se podíváme v příštím čísle.
Připravil: Mgr. Martin Pavliš

Termíny plateb
za psy a odpady
● Poplatky za psy jsou 

splatné do 31. 3. 2010 
a poplatek činí 100 Kč za 
psa chovaného v rodinném 
domě a za každého dalšího 
je poplatek 150 Kč. 
V obytných domech (bytov-
ce) poplatek činí 150 Kč za 
prvního psa a za každého 
dalšího 200 Kč.

● Poplatky za odpady jsou 
splatné do 30. 5. 2010 
a činí 500 Kč za každou 
fyzickou osobu, která má 
v obci trvalý pobyt nebo za 
fyzickou osobu, která má 
v obci ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci.

Prosíme občany, aby zaplatili 
včas. V loňském roce se po 
několika urgencích podařilo 
vybrat všechny poplatky.
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Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských 
oblastí  (je druhou největší oblastí co se týče finanční 
alokace. Činí 34 %, což představuje 223 mil. EUR). 
Oblasti podpory prior. osy 2: 

Všechny oblasti podpory jsou zaměřeny na regeneraci 
a revitalizaci brownfields, obnovu částí měst 
a infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání, 
zdravotnictví a sociálních věcí.

2.1. Rozvoj regionálních center  (pro města nad 50 tisíc 
obyvatel) 

2.2. Rozvoj měst (města nad 5 tisíc obyvatel) 
2.3. Rozvoj venkova (pro obce mezi 500 a 5000 

obyvateli) 
Bližší specifikace oblasti podpory 2.3 – Rozvoj venkova:
Podpora je zde zaměřena na regeneraci a revitalizaci 

tzv. brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných 
území na venkově, tak aby se staly nedílnou součástí 
aktivního venkovského života a přispěly k rozvoji dalších 
aktivit, které podporují ekonomický rozvoj a zaměstnanost 
ve venkovských oblastech, dále na zlepšení kvality života 
ve venkovských oblastech, především posílením 
infrastruktury služeb občanské vybavenosti pro obyvatele.

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj 
infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, na 
rozvoj infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit 
(včetně informačních center mimo rekreační střediska) 
a infrastruktury v oblasti sociálních věcí s cílem zvýšení 
standardů kvality života s ohledem na udržitelný rozvoj 
sídla a rozvoj potenciálu lidských zdrojů.

Oblast podpory je rovněž zaměřena na investice 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany 
majetku. Místní komunikace v rámci této oblasti podpory 
je možné řešit pouze jako součást integrovaného přístupu 
řešení problému území v rámci podporované aktivity.

Podpora není zaměřena na oblast bydlení, v oblasti 
podpory nebudou investice zaměřeny do domovů pro 
seniory a bytů zvláštního určení.

Prioritní osa 3  – Cestovní ruch (22 % z celkové 
alokace programu, tj. 144 mil. EUR)
Oblasti podpory prior. osy 3:

3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti cestovního ruchu (modernizace 
infrastruktury cest. ruchu, revitalizace památek 
a podpora jejich dostupnosti)

3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu (marketingová podpora cest. 
ruchu a propagace regionů)

Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí 
(4 % z alokace programu, což představuje 26 mil. EUR). 
Oblasti podpory prior. osy 4:

4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 
(podpory revitalizace brownfields pro podnikatelský 
sektor) 

4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními 
školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími 
institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit 
v regionu (zlepšení podmínek pro praktickou výuku 
převážně na středních školách a v učilištích v úzké 
spolupráci s podniky)

Prioritní osa 5 – Technická pomoc (pro zajištění 
optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní 
a bezproblémové realizace programu; celkem 3 % celkové 
alokace programu ROP SV, což předpokládá vyčerpat cca 
20 mil. EUR) 
Oblasti podpory prior. osy 5:

5.1. Podpora aktivit spojených s realizaci a řízením 
ROP 

5.2. Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 
Severovýchod

Záměrem je asistovat při realizaci projektů, podporovat 
tvorbu pilotních projektů, realizovat účinnou publicitu 
a reklamu celému ROP SV.

Ing. Lada Horáková
místostarostka

V minulém roce jsme uspěli při podání projektu 
Kulturně-společenského centra Holetín do regionálního 
operačního programu – ROP NUTS II Severovýchod 
(prioritní osa 2). Obsahem projektu je technické 
zhodnocení komplexu nemovitostí v centru obce, které 
chátrají (tzv. brownfields, tj. zanedbané a v současnosti 
nevyužívané či málo využívané areály a objekty, které 
ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné či nevyužité, 
nebo málo využité). Projekt významným způsobem přispěje 
k rozšíření chybějícího občanského vybavení pro 
volnočasové aktivity. 

Co znamená operační program ROP NUTS II. 
Severovýchod? A proč můžeme zchátralé budovy 
bývalé přidružené výroby v centru obce 
(brownfields) zrekonstruovat a využít k rozvoji 
volného času našich občanů právě z prostředků 
Evropské unie?  Odpověď hledejte v následujícím článku 
(zdroj: www.rada-severovychod.cz).

Regionální operační program regionu soudržnosti 
Severovýchod ROP NUTS II Severovýchod (zkráceně „ROP 
SV“) předkládá Regionální rada regionu soudržnosti 
Severovýchod sídlící v Hradci Králové. Region NUTS II tvoří 
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. 

Regionální operační program regionu soudržnosti 
Severovýchod je programový dokument určující prioritní 
osy regionu pro programovací období Evropské unie na léta 
2007–2013. ROP Severovýchod je jedním z celé soustavy 
programovacích dokumentů připravovaných Českou 
republikou a jejími regiony. Účelem programovacích 
dokumentů je předložit Evropské komisi nástroje, 
prostřednictvím kterých bude možné naplňovat cíle 
Evropské unie a její politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti prostřednictvím čerpání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů Evropské unie.

Programový dokument ROP Severovýchod je zveřejněn 
na webových stránkách Úřadu regionální rady 
Severovýchod (www.rada-severovychod.cz) a při svém 
vzniku mohl být připomínkován širokou veřejností. 

Globální cíl ROP pro programové období 2007–2013 byl 
definován následovně:

„Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede 
ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání 
a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu 
bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni 
socioekonomického rozvoje EU.“

Dílčími (specifickými) cíli programu jsou: Zvýšit 
dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování 
ochrany životního prostředí; Zlepšit kvalitu života 
a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování 
regionálních disparit; Zvýšit efektivnost využití přírodního 
a kulturního potenciálu regionu; Zvýšit atraktivitu regionu 
pro podnikání a investice 

Uskutečnění těchto cílů ve svém souhrnu pomůže 
k dosažení dlouhodobě udržitelné prosperity regionu.

ROP SV je realizován prostřednictvím 5 prioritních os, 
které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Každý 
projekt, který chce žadatel podat, musí být zařazen do 
jediné prioritní osy a jedné oblasti podpory. V rámci každé 
oblasti podpory se seznam oprávněných příjemců dotace 
liší, což znamená, že ne všechny níže uvedené oblasti 
podpory jsou např. pro obce určeny. 

Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury (37 % 
celkové finanční alokace programu, což představuje 
243 mil. EUR). 
Oblasti podpory prior. osy 1: 

1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 
(modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. 
třídy, a odstraňování závad a bariér)

1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost 
území (obnova vozového parku, zlepšení 
infrastruktury a cyklistické dopravy)

1.3. Rozvoj veřejných mezinárodních letišť (rozvoj 
leteckého provozu)

Seznámení s ROP NUTS II  SEVEROVÝCHOD
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Prohlédněte si dopravní tabule
V několika minulých Zpravodajích jsme psali o tom, jak v naší škole probíhá akce na zvýšení bezpečnosti 

u frekventované holetínské silnice, o schůzce s veřejností, o projektu, který škola vypracovala a úspěšně pro 
něj získala finanční podporu, o výstavě žákovských prací, na které jsme měli všichni možnost vybrat ta 
nejzdařilejší dílka. Nyní spějeme do finiše. Představujeme vám proto návrhy, které se hodně líbily a které 
bylo možné graficky zpracovat do finálních tabulí. Ty budou v blízké době v počtu sedmi kusů o velikosti 
80 × 130 cm nainstalovány na viditelných místech u silnice. Cílem je upozorňovat řidiče na to, že by měli 
dodržovat pravidla silničního provozu, především nejvyšší povolenou rychlost. Řidiče prostřednictvím tabulí 
vyzývají ti nejohroženější – děti. Pokud byste měli nějaký návrh k předloženým tabulím, kontaktujte, prosím, 
do týdne od vydání Zpravodaje školu emailem: skola.holetin@gmail.cz nebo telefonicky: 739 455 235.

Všichni zapojení věří, že tabule budou účinné a donutí řidiče, aby se chovali zodpovědněji. Začít bychom 
měli především my, řidiči – občané Holetína.

Kromě těchto sedmi tabulí je naplánovaný rovněž „billboard“ upozorňující na blízkost školy, který by měl 
být umístěn na zdi obecního úřadu tak, že bude dobře viditelný při cestě směrem na Hlinsko. U školy 
v místech, kde parkují auta, bude upozornění na to, že je třeba nechat prostor pro pěší, aby děti nemusely 
auta obcházet nebezpečně silnicí. (kuč)
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č. 6/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín

konané dne 14. prosince 2009 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009
● Rozpočtová opatření ze dne 6. 11. 2009
● Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru
● Realizované akce

– Dokončeny opravy obecního bytu v budově OÚ
– Probíhají stavební práce  dle projektu „Kulturně-společenské 

centrum Holetín“
– Pokračuje rekonstrukce budovy č. p. 25  v areálu koupaliště

● Doručené žádosti
– Žádost o schválení rozpočtových změn r. 2009  příspěvkové 

organizace
– Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z fondů  

příspěvkové organizace
– Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 360/6 a dále části pozemku 

p. č. 360/14 – žadatel p. Šišán
– Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 360/14 – žadatelka 

pí. Kynclová
● Záměr obce na hospodaření s majetkem ze dne 26. 11. 2009
● Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2009
● Informace z Valné hromady SOMH
Zastupitelstvo obce schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Václav Pohorský, Vladimír Zlesák
● Program jednání včetně rozšíření bodu g) a doplnění bodu o)
● Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0 – 0019/2009  na zajištění svozu, třídění, 

recyklace a odstranění komunálního odpadu
● Smlouvu o nájmu zemědělských pozemků (pronajímatel: obec Holetín, 

nájemce: Milan Svoboda)
● Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín č. 2/2009 (pohyb psů na 

veřejném prostranství)
● Rozpočet obce Holetín na rok 2010

celkové příjmy ve výši 15 340 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 500 000 Kč
financování (prostředky minulých let) ve výši 3 160 000 Kč
(Schválený návrh rozpočtu bude přílohou č. 1 k  usnesení č. 6/2009)

● Návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Holetín na rok 2010
● Návrh odpisového plánu ZŠ a MŠ Holetín
● Čerpání  finančních prostředků z těchto vytvořených fondů příspěvkové 

organizace
fond reprodukce částka    3 672 Kč
fond odměn částka    2 242 Kč
fond rezervní částka  49 999 Kč

● Program obnovy obce Holetín na rok 2010
● Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2010
● Případné poskytnutí úvěru od bankovního ústavu v roce 2010  do 

maximální výše 5 mil. se splatností do 1 roku
● Žádost obce Holetín o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH na rok 2010
● Žádost ZŠ a MŠ o schválení rozpočtových změn r. 2009 příspěvkové 

organizace
● Smlouvu o pronájmu bytu (koupaliště)
● Návrh a jmenování inventarizační komise ve složení:

Ing. Helena Kučerová – předsedkyně
Eduard Suchý, Vladimír Zlesák – členové 

● Prodej pozemků dle záměru obce, zveřejněném na ÚD od 26. 11. 2009 
do 14. 12. 2009 žadatelům panu Z. Š. a paní J. K. za cenu 35 Kč/m2

Zastupitelstvo obce pověřuje:
● Starostu obce podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce (do 
30. 12. 2009).

● Předsedkyni a členy inventarizační komise provedením inventarizace 
majetku obce Holetín ke dni 31. 12. 2009  včetně zpracování zápisu (do 
15. 1. 2010).

Kompletní Příloha 1 k nahlédnutí na OÚ.

Obecně závazná 
vyhláška obce Holetín

č. 2/2009,
kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Holetín se na 
svém zasedání dne 14. 12. 2009 
usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovením 
pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství předcházet ohrožení 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob 
pohybujících se na území obce 
a rovněž zajistit udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství.

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Veřejným prostranstvím se rozumí 
všechny návsi, chodníky, veřejná 
zeleň, hřiště a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.
(2) Držitelem psa se rozumí zejména 
jeho majitel, chovatel nebo i jiná 
osoba ovládající psa, která se s ním 
v daném okamžiku pohybuje nebo 
nalézá na veřejném prostranství.

Čl. 3
Vymezení povinností držitele psa
(1) Každý držitel psa je povinen ho na 
veřejných prostranstvích zabezpečit 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví osob a zvířat 
(např. držením psa na vodítku, 
náhubkem apod.). 

(2) Pro volné pobíhání psů se 
vymezuje prostor vyznačený na 
mapě, která je přílohou této 
vyhlášky. Volné pobíhání psů 
v prostoru uvedeném v příloze je 
možné pouze pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby 
doprovázející psa.

Čl. 4
Sankce

Porušení povinností stanovených 
touto vyhláškou bude postihováno 
podle zvláštních právních předpisů. 

Čl. 5
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 1. 2010
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Položka Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečné 
čerpání

%  plnění k 
upravenému 

rozpočtu

Daňové příjmy 5 449 000,00 Kč 5 449 000,00 Kč 5 874 508,11 Kč 107,81

Nedaňové příjmy 226 000,00 Kč 214 300,00 Kč 337 696,36 Kč 157,58

Kapitálové příjmy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 218 098,00 Kč 2180,98

Přijaté dotace 115 000,00 Kč 373 200,00 Kč 537 148,00 Kč 143,93

Příjmy celkem 5 800 000,00 Kč 6 046 300,00 Kč 6 967 450,47 Kč 115,23

Běžné výdaje 5 264 000,00 Kč 5 395 400,00 Kč 4 986 125,40 Kč 92,41

Kapitálové výdaje 3 236 000,00 Kč 5 201 000,00 Kč 3 397 194,00 Kč 65,32

Výdaje celkem 8 500 000,00 Kč 10 596 400,00 Kč 8 383 319,40 Kč 79,11

Saldo: Příjmy − výdaje −2 700 000,00 Kč −4 549 900,00 Kč −1 415 868,93 Kč 31,12

Financování:
Prostředky minulých let

2 700 000,00 Kč 4 549 900,00 Kč 1 415 868,93 Kč 31,12

Hospodaření obce Holetín za rok 2009

Příjmy

Druhové třídění částka v Kč

Daně z příjmů, zisku 
kapitálových výnosů 

2 400 000

Daně ze zboží a služeb 
v tuzemsku

2 100 000

Daně a poplatky 
z vybraných činností 
a služeb

457 000

Majetkové daně 300 000

Daňové příjmy cekem 5 257 000

Příjmy z vlastní 
činnosti 

190 500

Příjmy z prodeje 
nekapitálového 
majetku a ostatní 
nedaňové příjmy

41000

Nedaňové příjmy 
cekem

231 500

Příjmy z prodeje 
pozemků

60 000

Kapitálové příjmy 
celkem

60 000

Neinvestiční přijaté 
transfery

389 600

Investiční přijaté 
transfery

9 401 900

Přijaté transfery 
celkem

9 791 500

Příjmy celkem 15 340 000

Výdaje

Odvětvové třídění částka v Kč

Lesní hospodářství 40 000

Pozemní komunikace 690 000

Silniční doprava 10 000

Vodní Hospodářství 120 000

ZŠ a MŠ Holetín 800 000

Kronika 5 000

Kaple 10 000

Místní rozhlas 10 000

Holetínský zpravodaj 28 000

Kultura 70 000

Tělovýchova a zájmová činnost 2 727 000

Lékařská služba první pomoci (LSPP) 38 000

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 310 000

Komunální služby a územní rozvoj 11 469 000

Nakládání s odpady 475 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 40 000

PO – podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasiču

95 000

Obecní zastupitelstvo 780 000

Činnost místní správy 730 000

Finanční operace 51 000

Ostatní činnosti 2 000

Výdaje celkem 18 500 000

Schválený rozpočet obce Holetín na rok 2010
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S velitelem hasičů o jejich práci
V loňském roce jste naštěstí nemuseli zasahovat u žádného požáru. Předpokládám, že jste 
ale nezaháleli...
To určitě ne. Jako každoročně jsme rok zahájili úspěšným hasičským plesem. Na jaře jsme uspořádali 
tradiční sběr železného šrotu. Opět jsme se podíleli na organizaci pohádkového lesa, kde jsme zajišťovali 
občerstvení, ale také jsme měli stanoviště, kde si děti měly možnost vyzkoušet stříkání vody na cíl. 
Spolupracovali jsme na doobložení lemu bazénu a dvakrát jsme bazén čistili. Přes letní sezónu jsme 
společně s fotbalovým klubem zajišťovali provoz restauračního zařízení na koupališti a rovněž se 
SOKOLEM jsme pořádali zábavu, na které své fanoušky potěšila skupina PIHY. Na této akci se spolupodílel 
pan Pavel Adámek. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže a v září se konalo cvičení na dálkovou přepravu 
vody, o kterém jste byli informováni v minulém čísle Zpravodaje. Na konci sezóny jsme zajistili posezení pro 
naše členy a nezapomněli jsme ani na naše starší hasiče, které jsme potěšili návštěvou. Důležitou akcí 
vyžadující veliké úsilí bylo zajišťování nového vozidla pro naši jednotku, díky němuž jsme opět 
zásahuschopní. Z toho mám osobně asi největší radost.

Vysvětli mně, jako laikovi, jak je to vlastně s organizací jednotlivých sborů do okrsků.
Okrsek Holetín patří pod správu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a je jednotkou požární 
ochrany V. stupně (JPO 5), tak jako ve většině menších obcí. Starostou okrsku byl v letošních volbách 
zvolen pan Rudolf Kekula, zástupcem starosty Eduard Suchý a velitelem Marcel Ťopek. Pod náš okrsek 
patří Příkrakov, Kvasín, Dřeveš a Dolní Babákov. Dříve k nám patřil i Včelákov, ale ten přešel k jiné 
organizaci – k hasičské jednotě.

Jak vypadá takové vybavení vesnického hasičského sboru?
Kromě vozidla a stříkačky je důležitý hydrantový rozvod a požární nádrže. Samozřejmě potřebujeme hadice 
a další příslušenství. Důležité je i vybavení pro členy. V zásahovém vozidle je připraveno vybavení zásahové 
jednotky – pracovní obleky, speciální obuv, helmy a rukavice. Do toho se hasiči oblékají cestou k požáru. 
V rámci jednotného vybavovaní hasičských sborů jsme 5 kompletů těchto pracovních obleků a obuvi 
dostali loni od státu. Do budoucna bychom potřebovali ještě nové helmy a rukavice. Kromě pracovních má 
sbor i 16 vycházkových uniforem a právě zajišťujeme ještě šest nových. Myslím, že vybavení našeho sboru 
je na slušné úrovni.

Neuvažujete o aktivnějším zapojení do soutěží v požárním sportu a není možnost, že by se 
do budoucna zapojily i děti nebo ženy? V některých okolních obcích jsou velmi úspěšní.
Sbor má nyní 46 členů činných a 7 čestných. Loni nám přibylo 6 nových, mladých hasičů. Především 
s nimi bychom chtěli trénovat, abychom na soutěžích byli úspěšní.  Co se týče družstva dětí, je k tomu 
potřeba speciální vybavení a především nadšence, kteří by se jim věnovali. Třeba se nám do budoucna 
takováto aktivita podaří. Nevylučuji to. V našich řadách je i 5 členek, které jsou aktivní především při 
organizaci různých akcí.

Co plánujete v letošním roce?
V tuto chvíli už máme za sebou ples, který se opět vydařil, účast byla hojná. Chystáme se na 
brigádu – sběr kamene v místním Agrodružstvu a především budeme letos pořádat okrskovou soutěž u nás 
v Holetíně. Budeme se snažit, abychom tam zabodovali. Z peněz vydělaných na akcích zafinancujeme 
generální opravu stříkačky a uniformy pro nové členy. Určitě budeme i u akcí pořádaných v obci 
a v případě potřeby budeme nablízku našim občanům.

● Funkce obecního kronikáře se pro stáří vzdal pan Josef Línek, řídící učitel, a usnesením obecního 
zastupitelstva byl kronikářem ustanoven Karel Plíšek, definitivní učitel zdejší obecné školy.

● Po mírné zimě začalo velmi brzy jaro, které bylo mokré a studené. Také od žní stále pršelo až do zimy. To 
se projevilo na špatné kvalitě sklizně.

● Zásluhou pana starosty Čeňka Mládka byl v naší obci zřízen telefon. Bylo usilováno o zřízení železniční 
zastávky v Horním Holetíně, ale pro nepochopení v sousední obci jednání ztroskotalo.

● Za zemřelého prvního náměstka pana Vojtu dosazen do zastupitelstva pan Jan Nejedlík. Prvním 
náměstkem zvolen pan František Tichý. Za vystěhovalého Josefa Černíka nastoupil pan Karel 
Wasserbauer.

● Příspěvek obce na školu z celkové potřeby 10 372 Kč činil 5 787 Kč.
● Novostavbu postavil Josef Valeš, obuvník, č. p. 9.
● Přistěhovali se do obce: Jan Novák, č. p. 144, Bedřich Hrabal, č. 126, Václav Dušek, č. 125 a Vincenc 

Paulus, č. 129.
● Celkem zemřelo 9 osob.
● V březnu vyhořel domek Františka Zavřela, č. 96, v srpnu téměř nový domek Stanislava Staňka, č. 133. 

Hájil místní hasičský sbor.
● Rozšířil se záškrt. Zemřel naň Zdeněk Děťák, žák třetí třídy zdejší školy.
● Pronikavě poklesla nezaměstnanost. V Hlinsku zřízená gumovka Kudrnáčova přijala značný počet hlavně 

dělnic. Také ostatní továrny hlinecké rozšířily výrobu, lomy rovněž zahájily provoz, mzdy jsou sice nižší, 
ale celkem postačující.

ROK 1936
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Kult psa
Někdy přemýšlím nad tím, jak se nám za posledních 20 

let změnil život. Teď se vůbec nechci zabývat tím, jestli 
bylo líp dřív, nebo teď, ale úplně obecně – kolik je nových 
technických vymožeností, které bychom v 80. letech mi-
nulého století zařadili do rubriky sci-fi, jak cestujeme 
a prostě žijeme úplně jinak. Nemohu si ale pomoci, mám 
pocit, že ještě mnohem víc se změnil život českým psům. 
Dřív byl pes téměř u každé chalupy, až na pár výjimek se 
jednalo o „čistokrevné pouliční směsky“. (Nemám nic 
proti voříškům.) Většinou se toulali po vsi, nebo byli na 
řetězu přivázáni u dřevěné boudy a vděčně konzumovali 
zbytky lidské stravy ze starých plechových kastrůlků. 
Myslím, že většinou se těšili dobrému zdraví a ani si ně-
jak výrazně nestěžovali na soužití s bleškami a jinými 
parazity. Často vzpomínám na našeho rezatého Punťu, 
který se na našem dvoře dožil úctyhodných devatenácti 
let. Dneska bych měla strach, že mě někdo bude žalovat 
za týrání zvířat. Život našich psů a přístup jejich páníč-
ků k nim se diametrálně změnil.

Dnes má také psa velká část českých domácností, ale 
voříškové moc nejsou v kurzu. „In“ je mít nějaké zají-
mavé plemeno s exotickým názvem. Takže chováme 
rhodeské ridgebacky (ještě donedávna jsem se mylně 
domnívala, že jejich název souvisí s řeckým ostrovem 
Rhodos, ale prý pocházejí z Afriky, z Rhodesie 
v Zimbabwe), chlubíme se kavalíry king charles španěly 
(aby to nebylo jednoduché, tak král Karel I., po kterém 
jsou pojmenováni nebyl Španěl, ale Angličan), pyšníme 
se flat coated retrievery (uznejte, že to zní mnohem vzne-
šeněji, než třeba zlatý retriever, kterého má kdekdo). 
Chceme-li doplněk do obýváku, který mám dodá šarm, 
můžeme si koupit třeba papillona, neboli malého konti-
nentálního psíka (mezi jeho významné majitelky patřily 
např. Madame de Pompadour nebo Marie Antoinette 
a najdete je na obrazech Tiziana nebo Rembrandta). Po-
třebujeme-li si zvýšit sebevědomí, doporučila bych třeba 
dánskou dogu nebo aspoň dobrmana.

A řekněme si upřímně. Uvázali byste tyhle krasavce za 
několik tisíc (i desítek tisíc) u boudy a krmili je brambo-
rami jako čuníka? Asi ne. Navíc jsou prý brambory pro 
pejsky těžko stravitelné a tudíž nebezpečné! A tak i ti 
z nás, kterým říká víc vepřový bůček než celozrnné pe-

Nahlédnutí do světa módy
S paní Zuzanou Machovcovou z módního salónu pro psy
V poslední době potkáváme na ulicích mnohem více oblečených psů. Je to záležitost módy, 
nebo pouze důsledek tuhé zimy?
Je pravda, že oblékání pejsků je tak trochu módní záležitost, ale velmi praktická a pejsci jsou určitě rádi, 
že mají fešný ohoz a je jim teplíčko.
Jaké pejsky nejčastěji oblékáte a jaké kousky jim páníčkové pořizují do jejich šatníku?
Mezi mé nejčastější zákazníky patří jorkšíři a čivavy. U čivav se většinou jedná opravdu o miniaturní 
oblečky. V zimě se hodně šijí kombinézky a teplé zimní bundy a vesty, na jaro raději pláštěnky a v létě sem 
tam nějaké šatičky. Ovšem něco jiného platí u „naháčků“, protože tito pejsci jsou skoro jako malé děti 
a nějaké tričko nebo mikinku musí mít na sobě neustále. A na noc pyžamo.
Co považujete za svoji nejzajímavější nebo nejkurióznější zakázku?
Nejvíc jsem se pobavila, když si jedna zákaznice přála pro svého pitbulla růžovou zimní vestu s bílým 
kožíškem. Pes vypadal už na fotce velmi nebezpečně, ale růžová mu nakonec  slušela.
Pokud chceme mít v současné době čtyřnohého kamaráda „vystajlovaného“ podle poslední 
módy, co mu máme nechat ušít nebo koupit?
V dnešní době seženete pro svého mazlíčka na co si jen vzpomenete. Nejen pěkné oblečení, ale i botasky, 
kšiltovky, batůžky, šperky. Důležité je stylově a barevně sladit pejskův model s modelem paničky nebo 
páníčka.
Kde hledáte inspiraci?
Dřív jsem se hodně inspirovala na internetu, ale poslední dobou šiju raději modely podle svých vlastních 
návrhů, které mě napadají, když vidím nějakou zajímavou látku. Jen mě trochu mrzí, že majitelé pejsků 
upřednostňují z praktických důvodů tmavé barvy, protože světle modrá a světle růžová barva vypadá na 
hafanech úžasně roztomile.

čivo, kupujeme ukrutně drahé granule zvučných značek 
s vyváženým poměrem minerálů, vitamínů a nevímčeho 
a ačkoli si sami k večeři ohřejeme sekanou, psímu miláč-
kovi uvaříme telecí masíčko nebo kuřátko (samozřejmě bez 
kostí a kůže). Musíme jim přece dopřávat. A taky je potře-
ba dát pozor, aby naše zhýčkaná zvířátka nepotkaly něja-
ké zdravotní potíže. Lékařská péče je totiž pekelně drahá, 
ale hlavně bychom nesnesli, aby trpěla.

Kromě jídla musíme dbát i o hygienu, to dá rozum. 
Výše zmíněného Punťu jsme vždycky jednou za rok v létě 
vykoupali v potoce a ostříhali mu slepené chlupy. Kdepak 
něco takového! Nabídka kosmetických výrobků je široká. 
My, kteří si vystačíme s kvalitním šampónem 
s antiparazitálními účinky, bychom se měli zamyslet nad 
tím, jestli svého pejska nezanedbáváme. Koukněme se do 
nabídky obchodů pro psy a zjistíme, že bychom se neměli 
obejít třeba bez „balzámu k rozčesávání a rozjasnění me-
ruňkové barvy psí srsti“, „kondicionéru pro poškozenou 
a citlivou srst“, případně „suchého šampónu 
s exkluzivním složením na bázi rostlinných pudrů“. Hned 
ve vedlejším regálu si prosím všimněte parfémů pro psy, 
které dle popisu osvěží našeho psa a rozzáří mu srst. Vy-
brala jsem s vůní hrušky, ale měli i lesní plody, kiwi a vi-
šeň. A prosím vás, nezapomeňte se stavit u truhláře a ne-
chat přidělat jednu poličku do koupelny, ať se nemusíte 
zbytečně uskromňovat.

Oblečky už jsou standardem, na trhu se objevují už 
i botičky a čepičky. Máte-li psí slečnu, neměli byste šetřit 
ani na doplňcích. Je jasné, že taková jorkšíří parádnice se 
neobejde bez řady gumiček a sponeček, ale ani velká ple-
mena nechtějí být pozadu a vyžadují své ozdoby. Dokonce 
jsem viděla obojek s kamínky Swarovski. Tak prosím ne-
dopusťte, aby se váš pes cítil v kolektivu méněcenný.

Takhle bychom mohli pokračovat dlouho, máme psí 
hotely, lázně,… Vyprávěla mi jedna známá, že její sousedé 
koupili svému pejskovi mobil, aby mu mohli volat. Bohu-
žel jsem se nedozvěděla, jestli si sám umí hovor přijmout, 
nebo mu musí někdo pomoci. Ale chováme většinou inte-
ligentní učenlivé rasy a tak možná není daleko doba, kdy 
si psi budou telefonovat mezi sebou, případně jim pořídí-
me notebooky, aby mohli spolu poštěkávat po nějaké soci-
ální síti. Myslím, že se to bude jmenovat „dogbook“. Punťo, 
ještě že ses toho nedožil. To by na tebe nebylo.

(kuč)
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Plesy nás baví

F
O
T
B
A
L
O
V
Ý

H
A
S
I
Č
S
K
Ý

M
Y
S
L
I
V
E
C
K
Ý

T
R
N
K
O
V
Ý

Určitě si nenechte ujít tento historicky první Trnkový ples. Jako 
ochutnávku vám přinášíme fotografii z nacvičování předtančení.
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S jarem se probouzí i fotbalová soutěž, na kterou se těší 
nejen hráči, ale i fanoušci. Fotbalisté v zimě nezaháleli, 
trénovali venku i v hale. Starší žáci a dorost nás důstojně 
reprezentovali na futsalových turnajích.
Připomínáme, že muži jsou po podzimní části na 4. místě, 
dorost na 7. a žáci na 3. místě.

Rozpis zápasů jaro 2010 – muži
14. kolo So 27. 3. 15:00 Orel – Holetín
15. kolo Ne 4. 4. 16:30 Miřetice B – Holetín
16. kolo So 10. 4. 16:30 Holetín – Míčov
17. kolo Ne 18. 4. 17:00 Načešice – Holetín
18. kolo So 24. 4. 17:00 Holetín – Křižanovice
19. kolo So 1. 5. 17:00 Bořice – Holetín
20. kolo So 8. 5. 17:00 Holetín – Bojanov
21. kolo Ne 16. 5. 17:00 Dřenice – Holetín
22. kolo So 22. 5. 17:00 Holetín – Vítanov
23. kolo Ne 30. 5 17:00 Tuněchody A – Holetín
24. kolo So 5. 6. 17:00 Holetín – Prosetín B
25. kolo Ne 13. 6. 17:00 Slatiňany B – Holetín
26. kolo So 19. 6. 17:00 Holetín – Rosice

Rozpis zápasů jaro 2010 – dorost
30. kolo So 20. 3. 10:00 Bojanov – Holetín
16. kolo So 27. 3. 10:00 Holetín – Dřenice
17. kolo So 3. 4. 10:00 Holetín – Prosetín
18. kolo Ne 11. 4. 10:00 Ronov – Holetín
19. kolo So 17. 4. 10:00 Holetín – Skuteč
20. kolo Ne 25. 4. 14:30 Luže – Holetín
21. kolo So 1. 5. 10:00 Holetín – Heřmanův Městec
22. kolo Ne 9. 5. 10:30 Hrochův Týnec – Holetín
23. kolo volno
24. kolo So 22. 5. 10:30 Kameničky – Holetín
25. kolo So 29. 5. 10:00 Holetín – Orel Hlinsko
26. kolo So 5. 6. 10:00 Nasavrky – Holetín
27. kolo So 12. 6. 10:00 Holetín – Tuněchody
28. kolo Ne 20. 6. 10:00 Rváčov – Holetín
29. kolo So 26. 6. 10:00 Holetín – Rosice
Rozpis zápasů jaro 2010 – st. žáci
15. kolo Ne 28. 3. 10:00 Holetín – Rváčov
16. kolo Ne 4. 4. 10:00 Svídnice – Holetín
17. kolo Ne 11. 4. 10:00 Holetín – Vítanov
18. kolo Ne 18. 4. 10:00 Rosice – Holetín
Po odehrání 18. kola základní části bude odehrána 
„nadstavbová“ část. Mužstva budou rozdělena na 
skupinu o „postup“ (1. až 5. místo) a o umístění (6. až 9. 
místo). Skupina o postup sehraje 10 kol. Hraje každý 
s každým dvoukolově. 1. kolo nové části 25. 4. 2010.

Oddíl KARATE Hlinsko
přijímá nové členy:

děti od 5 do 15 let pro dětský oddíl
dorostence od 15 do 18 let

dospělé nad 18 let neomezeně dle kondice
(máme několik cvičenců i ve věku 65 a 74)

Informace: na trénincích v Sokolovně Hlinsko malý sál 
nahoře v době od 14.45 hod do 20.00 hod vždy v úterý 

a ve čtvrtek nebo volejte mobil 725 601 649
www.karatehlinsko.wz.cz
www.hlinsko.cz – Sport

Overal je zhotoven z fleecu, rolák je vyšší, aby se dal 
natáhnout přes hlavu místo kapucky. 

Inzerce

MÓDNÍ SALON PRO PSY
Zuzana Machovcová

608 298 865
www.fler.cz/aloisik

Z futsalového turnaje dorostu ve Slatiňanech

Nadmořská výška Holetína
Že je Holetín extrémně dlouhou obcí s velkým 
převýšením, to ví každý. Pozorujeme to pravidelně 
na počasí. Když na Dolním Holetíně zkraje zimy 
prší, na Horním je několik centimetrů sněhu. Když 
na Dolním napadne poprašek, nahoře můžeme 
v klidu stavět sněhuláky. A naopak, když v dolní 
části obce kvetou sněženky, „Horňáci“ mají na 
zahrádkách ještě závěje. Nahoře začínají kvést 
jahody, ale dole už vaří jahodové knedlíky. Jak to 
tedy je s naší nadmořskou výškou? Přinášíme pár 
údajů a k tomu trochu matematiky.
● dolní konec obce (cedule) 473 m n. m.
● obchod u paní Kavkové 491 m n. m.
● koupaliště 522 m n. m.
● budova OÚ 539 m n. m.
● kaple 548 m n. m.
● vlaková zastávka 572 m n. m.
● horní konec obce (cedule) 600 m n. m.
● čertovinský kopec („radar“) 637 m n. m.

● délka obce (po silnici, od cedule k ceduli) 3,4 km
● převýšení 127 m
● průměrné převýšení 3,7 %
Informace získány z aplikace Google Earth.

Kuriozity ze světa psů
● Největším psem na světě je doga George. 

V kohoutku měří 109 cm a váží okolo 77 kg.
● Jako nejmenší pes se v současnosti uvádí 

krátkosrstá čivava Smarty. Od čenichu ke špičce 
ocasu měří 15,6 cm.

● Psím rekordmanem v otevírání automobilového 
okénka je border colie Striker, která okénko 
otevře za 11,34 sekundy.

● Rekord ve skoku do výšky (167,6 cm) drží 
fenka chrta Cinderella May.
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Ani tuhá zima nezastavila stavební ruch

Nové rodinné domky za školou

Kulturně–společenské centrum

Koupaliště

Na přání pana Jindřicha Kyncla upřesňujeme k minulému receptu, že prejt byl 
podle pana Zdeňka Kyncla.

Psí sušenky
Ingredience: 125 ml ovesných vloček, 500 ml hladké mouky (je 
lepší, když dáme část žitné), 1 čajová lžička soli, 1 vejce, asi ¼ 
kostičky droždí, 125 ml teplé vody, na ochucení kostka masoxu 
nebo kuřecího polévkového vývaru rozmíchaného v trošce vody
Postup: Ze všech přísad zpracujeme těsto, vyválíme a vy-
krajujeme tvary, pečeme na vymazaném a vysypaném plechu.

Počet obyvatel se 
mírně snížil
K 1. lednu 2009 měl Holetín 755 trvale 
bydlících osob a 16 cizinců. V průběhu 
roku se narodilo 6 miminek a stejný 
počet obyvatel zemřel. Odstěhovalo se 
od nás 15 občanů, ale jenom 7 se 
přihlásilo k trvalému pobytu. Odešli tři 
cizinci a 6 nových přišlo. K 1. 1. 2010 
má tedy naše obec 747 občanů a 19 
dlouhodobě žijících cizinců.
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