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Krize, nekrize
Taky už vás to slovo štve? Mě tedy ano. Posledních několik měsíců se před ním 
nikam neschováte. V novinách, v televizi, v práci – všude na nás cení zuby. 
A nejhorší je, že čím víc se o ní mluví a píše, tím víc jí lidé přizpůsobují své 
chování a tím víc se prohlubuje. Mám takový pocit, že za kouzelné slovo krize se 
dneska schová kdeco. Často je to i neochota, nechuť, lenost, neschopnost, 
snadná výmluva. Neříkám, že není těžší doba. Je, ale každá doba má své stinné 
stránky. Myslím, že když se trochu ohlédneme do historie, najdeme mnohem těžší 
doby. Jen si vezměte všechny ty války, morové rány, nebo třeba totalitní režimy. 
A taky si všimněte, že všechno zlo jednou skončí a zase je líp. Chci vás proto 
vyzvat. Zkusme se trochu víc snažit, trochu lépe se chovat ke svému okolí 
a radovat se z maličkostí. Vím, že spousta věcí je teď obtížnějších, ale třeba to 
takhle půjde snáz…

O krizi, ale nejen o ní jsem si povídala s našimi sousedy. Je důležité mít 
přehled nejen o dění v naší obci, ale pro srovnání je užitečné vidět dál. Dneska 
se tedy podíváme až na Slovensko.

Ale nebojte se, o události ze života Holetína nepřijdete. Máme plno informací 
od pana starosty i od paní místostarostky. Ve škole finišuje další rok a my jsme 
se zajímali o to, co všechno se tam děje. Dokonce se dozvíme, jestli se naše děti 
cestou do školy cítí bezpečně. 

Doufám, že potěšíme i naše sportovní fanoušky. Zpráv ze zeleného trávníku 
bude opět celá řada.

Mysleli jsme i na ty, co si rádi prohlížejí obrázky. Dění v obci máme 
zdokumentované ve fotografiích.

Přeji krásné, pohodové a nekrizové léto.
Ing. Helena Kučerová

Obce dostanou méně peněz
V tomto článku bych chtěl seznámit čtenáře Holetínského zpravodaje s některými 
postřehy ze setkání starostů obcí správního obvodu Města Hlinska s hejtmanem 
Pardubického kraje, panem Mgr. Radko Martínkem, které se konalo 11. května 2009.

Soustředil jsem se hlavně na sdělení, která se byť okrajově dotýkala obcí typu 
Holetín. A  musím podotknout, že informace, které jsem získal, mě optimismem nijak 
zvlášť nenaplnily.

Začnu tedy jak jinak než financemi.
Všichni si jistě uvědomujeme, že veškeré opravy, rekonstrukce či velké investiční 

projekty, které obce realizují, jsou zcela odvislé od jejich rozpočtů, jejichž nejdůležitější 
částí jsou příjmy z daňových výnosů. A právě u těchto příjmů se 
dle informací zástupců Ministerstva financí ČR předpokládá 
snížení o 15 – 20 % oproti loňské skutečnosti. Jde o to, že obce, 
které v rozpočtových příjmech počítaly s průběžným 8 – 10% 
navýšením, přijdou o statisícové částky a mohou se tak dostat 
ve druhé polovině tohoto roku do nemalých problémů.

Holetínský rozpočet by však tato skutečnost ohrozit 
neměla. Při sestavování příjmové části rozpočtu jsme právě 
v daňové oblasti zůstali lidově řečeno při zemi. Na výdajích jsme 
naopak nešetřili, ale samozřejmě jsme vytvořili i značnou 
rezervu, která garantuje bezproblémový chod obce včetně 
plánovaných investičních záměrů, které jsou samozřejmě 
závislé na výši získaných dotací…

Pokračování na straně 6: Budeme hospodařit… hejtman Radko Martínek
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Školní rok 2008/2009 nezadržitelně spěje do svého 
finiše. Zanedlouho si rozdáme ocenění své celoroční 
práce – vysvědčení a potom už hurá na prázdniny. 

Co prožívala škola a školáci v jarních měsících 
letošního roku? A co je ještě čeká do konce školního 
roku?

Bezpečně do školy
Pravděpodobně největším zážitkem a prací 

zároveň byla snaha přispět k řešení bezpečného 
pohybu chodců (dětí i dospělých) na místních 
komunikacích. S dětmi a dalšími partnery jsme 
připravili nabídku do grantového programu Škola 
pro udržitelný život pořádaného Nadací Partnerství, 
ve kterém bylo možné na tyto aktivity získat až 
70 000 Kč. 

Žádost o grant byla podána 14. dubna 
a vycházela z námětů, které zazněly na plánovacím 
odpoledni. Ke zvýšení bezpečnosti  bychom chtěli 
zatím přispět prevencí  – instalováním osmi kusů 
dopravně-preventivních tabulí podél silnice 
s výrazným grafickým motivem a textem, který by 
řidiče upozornil na pohyb chodců na vozovce a také 
motivoval chodce ke dbaní o vlastní bezpečnost. 
Grafické návrhy tabulí by připravily děti, po 
korekcích by tabule vyrobila specializovaná firma 
a tabule bychom instalovali ve spolupráci se 
širokou místní veřejností. Druhým bodem nabídky 
je motivování řidičů (rodičů), aby parkovali mimo 
chodník u školy – formou kreseb na chodníku 
a informační tabule na plotu školní zahrady. Cena 
naší nabídky je 55 000 Kč.

O přiznání či nepřiznání finanční pomoci se 
máme dozvědět do konce května.

Podrobné informace průběhu naší snahy můžete 
nalézt na internetových stránkách školy. O našich 
aktivitách psali i na oficiálních stránkách Nadace 
Partnerství.

Noc s Andersenem 2009
Již potřetí jsme si vyzkoušeli, jaké to je strávit 

noc z pátku na sobotu ve škole ve společnosti 
skřítka Knihovníčka a plněním soutěží, které se 
týkají knížek. Tato mezinárodní akce se koná 
každoročně v době výročí narození spisovatele 
Hanse Christiana Andersena.

Závěr školního roku je plný událostí
Filmový festival Jeden svět
31. března se děti 4. a 5. ročníku zúčastnily 

projekce v rámci festivalu Jeden svět pořádané 
v hlineckém muzeu. Promítané dokumentární filmy 
jsou zaměřeny na lidská práva.

Anglická olympiáda
22. dubna jsme poprvé s dětmi 3. a 4. ročníku 

vyrazili do ZŠ Vejvanovice, která každoročně pořádá 
olympiádu zaměřenou na dovednosti v angličtině. 
Nejedná se o přísné klání v gramatice, děti spíše 
zakoušejí radost (někdy i vyděšení) z komunikace 
v tomto světovém jazyku při plnění rozličných 
soutěžních úkolů. Obsadili jsme krásné 3. místo ve 
volné disciplíně (zpívali jsme naše oblíbené anglické 
písničky) a také celkové 3. místo. Protože se soutěž 
konala právě na Den země, zasadili jsme v závěru 
dva okrasné stromy u vejvanovické školy a vítěz si 
odnesl jeden stromek také domů.

Noc s Andersenem

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
Protože bezpečnost a bezpečné chování je jedním 

z témat, které nás zajímá, odjelo šest zástupců naší 
školy 28. dubna na soutěž hlídek mladých 
zdravotníků, kterou pořádal Červený kříž u ZŠ 
Sladkovského v Chrudimi. Ze setkání jsme si 
přivezli kromě 5. místa i cenné zkušenosti.

Holetínské děti si v anglické olympiádě vedly  velmi dobře

Slet čarodějnic
Ani letos si nenechaly ujít setkání u naší školy 

čarodějnice ze širokého a dalekého okolí a utkaly se 
o titul „Nejkrásnější (nejošklivější) čarodějnice“.

Znalost první pomoci se vždy hodí

Pokračování na straně 3



Chceme chodit
do školy bezpečně
1. dubna se v naší škole konalo setkání občanů, 
představitelů obce, zástupců spolků a především 
dětí ze zdejší školy. Cílem tohoto plánovacího 
odpoledne bylo najít odpověď na otázku, která 
místa v naší obci cítíme jako nebezpečná a které 
faktory jsou u nás v dopravě nejrizikovější. Děti ze 
školy a ze školky se na tuto akci dlouho a pečlivě 
připravovaly se svými pedagogy. Součástí příprav 
bylo i sezvání zainteresovaných lidí a tak jste mohli 
slyšet dětské hlášení místního rozhlasu, možná jste 
viděli i ručně vyráběné plakáty nebo vám dokonce 
některé dítě dalo osobní pozvánku. Tak jsem se na 
setkání dostala i já. Nechtěla jsem odmítnout 
pozvání od mé neteře. Nerada bych ji zklamala. 
A musím říct, že zklamaná jsem nebyla ani já. Spíš 
velmi mile překvapená. Už tím, kolik se ve škole 
sešlo lidí. Kolika lidem není problematika 
bezpečnosti dopravy v obci lhostejná a berou vážně 
snahu dětí najít řešení. Potěšující rovněž byla 
snaha pedagogického sboru zabývat se problémy 
Holetína, ačkoliv většinou nežijí v naší obci. Průběh 
odpoledne byl profesionálně usměrňován 
koordinátory z Nadace partnerství.

Pokračování na straně 4

– 3 –

Zaseto!
Nádherného počastí na začátku dubna využili 

pracovníci dodavatelské firmy k navezení zeminy na 
budoucí travnatou část dvojhřiště a k vysetí trávy. 
Bohužel následné sucho zpozdilo vzejití trávy, ale 
nyní se již porost začíná objevovat. Zanedlouho tak 
budeme moci využívat výborné sportovní 
prostranství, které nám dosud chybělo.

Jeden za všechny, všichni za jednoho
je název programu Ekocentra Paleta Pardubice, 

který je zaměřený na prohloubení a posílení 
vzájemných vztahů ve třídě na základě spolupráce. 
Se školními dětmi činnosti k tomuto tématu 
vyzkoušel lektor z ekocentra přímo v naší škole 
15. května.

Závěr roku
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří 

i školní výlet! Letos vyrazíme do Pardubic, kde po 
zhlédnutí představení pro školy ve Východočeském 
divadle poodejdeme k Labi a necháme se dvě hodiny 
kolébat na palubě lodi Arnošt z Pardubic při plavbě 
směrem pod Kunětickou horu.

V úplném závěru školního roku bychom rádi 
uspořádali zahradní slavnost na naší krásné školní 
zahradě...

Mgr. Martin Bureš
Co nového v MŠ
Po oslavách svátků jara a Dne Země jsme se 

v MŠ vrhly do příprav oslavy svátku maminek, 
která se uskutečnila 12. května v mateřské škole. 
S dětmi jsme si připravily básničky a písničky 
o mamince, tanečky s panenkami a nechyběla 
oblíbená dětská jóga Rozvíjej se poupátko. Děti 
svými šikovnými ručkami vyrobily pro svou 
maminku krásné dárky. Starší děti batikovaly 
nákupní tašku, mladší děti navlékaly korále 
z těstovin. Maminky dostaly i přáníčko a ozdobný 
zápich do květináče.

V současné době v naší MŠ kralují léčivé rostliny 
a bylinky všeho druhu. S dětmi se chystáme 
vytvořit si vlastní bylinkovou zahrádku. Děti již 
pilně nosí sazeničky bylinek, které poznáváme podle 
čichu a hmatu a v atlase léčivých bylin si 
vyhledáváme jejich názvy a využití. Naučily jsme se 
uvařit výborný lipový čaj s medem, který  nám  moc 
chutnal.

Vystoupení pro maminky

Navštívila nás  lektorka z Ekocentra PALETA 
a naučila nás vážit si více stromů, znát jejich 
stavbu a užitečnost.

V brzké době se chystáme navštívit výtvarnou 
výstavu prací dětí ze ZUŠ Hlinsko a také  nás čeká 
výlet do Pardubic, kde navštívíme Východočeské 
divadlo a svezeme se na parníku po Labi.

učitelky MŠ

Budujeme bylinkovou zahrádku

Pan ředitel zakresluje do mapy nebezpečná místa
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Ale dost už chvály, raději se podíváme na 

místa, která naše děti popsaly jako nebezpečná. 
Vezmeme-li to z Horního Holetína směrem dolů, 
první takové místo je na křižovatce hlavní silnice 
a cesty do Chaloupek. Auta od Hlinska jsou příliš 
rozjetá a na jedné straně brání výhledu vysoké túje. 
Druhým místem je silnice u Základní školy, kde děti 
musí denně přecházet, dále úzké místo v zatáčce 
u Obecního úřadu, kde je velmi malý prostor pro 
pěší, potom křižovatka hlavní silnice a cesty ke 
koupališti, odkud často vyjíždějí děti na kole. Na 
Dolním Holetíně se ještě děti necítí dobře nad 
prodejnou, kde je opět úzký prostor pro chodce a na 
jedné straně je těsně u silnice stará stavba, odkud 
může hrozit pád kusů střešní krytiny, případně 
v zimě sněhu. Takhle to vidí školáci a zaznamenali 
situaci do mapky.

Z diskuze potom vyplynulo, že obecným 
problémem je vysoká rychlost projíždějících vozidel. 
Řidiče k tomu svádí především délka obce a výrazně 
svažující se terén. Dalším bodem je absence 
chodníků. Někdo má rovněž nepříjemný pocit při 
podcházení železničního mostu a do budoucna bude 
asi potřeba vyřešit i přechod přes ranskou silnici.

Následovalo hlasování o prioritách v potřebě 
řešit výše popsané kritické body s tím, že místo 
u Obecního úřadu bylo předem z hlasování 
vyloučeno, neboť jeho úprava je v plánu pro letošní 
rok. Jako tři nejpalčivější problémy byly shledány: 
přecházení dětí u školy, chybějící chodníky 
a obecně vysoká rychlost projíždějících vozidel.

Pro všechny účastníky to bylo příjemné odpoledne

Bezpečností se zabývaly i děti v MŠ se svými učitelkami

Občané projevili o problematiku velký zájem

Cílem celého plánovacího odpoledne nebylo jen 
popsání situace, ale výstupem by měl být školou 
zpracovaný projekt, na jehož základě by se žádalo 
o dotaci, která by přispěla na takové řešení, do 
kterého by se mohly opět zapojit i děti. Bohužel 
nebylo možné žádat o finanční pomoc na koupi tzv. 
měřiče rychlosti, ale bude se jednat především 
o upozorňovací tabule, na jejichž vzniku by se žáci 
podíleli.

Myslím, že celá akce byla pro obec velmi 
prospěšná, ať už se dotaci podaří získat nebo ne. 
Důležité bylo, že jsme si přesně ujasnili, co nás 
trápí a že se občané dali dohromady, aby podpořili 
dobrou a důležitou věc. (kuč)

Naproti OÚ by měl letos vzniknout mimoúrovňový chodník

Vážení čtenáři, dnešním dílem zakončíme sérii 
o údržbě pozemních komunikací. Tentokrát se zaměříme 
na odpovědnost vlastníka komunikace za škodu 
způsobenou vadami silnice. Problematika výtluků 
a popraskaných krajnic je totiž v tomto období velice 
aktuální.

Odpovědnost za škodu způsobenou stavem silnice
Věděli jste, že…  i když za škodu způsobenou 
povětrnostními vlivy nám vlastník komunikace odpovídá, 
v případě škody vzniklé v důsledku stavebního nebo 
dopravně-technického stavu komunikace již nikoliv? Tak 
to bohužel stanoví odstavec 1, § 27 zákona o pozemních 
komunikacích.

Dopravně-technickým stavem komunikace se podle 
zmíněného zákona rozumí šířka a druh vozovky, rozhled, 
sklon, poloměry oblouků apod. Stavebním stavem pak 
rozumíme kvalitu vozovky, její povrch, opotřebení, 
podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit 
běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic a podobně.

V případě, že nám tak na vozidle vznikne z výše 
uvedených důvodů škoda (například špatná geometrie 
nápravy, poškození kola apod.), nelze tuto škodu po 
vlastníku komunikace vymáhat. Nutno dodat, že kdyby 
tomu tak bylo a vlastník komunikace by za tyto škody 
odpovídal, při současném stavu našich silnic by již stát, 
kraje i obce zbankrotovaly.
Proti škodě na vozidle způsobené stavebním nebo 
dopravně-technickým stavem komunikace nám tak 
zbývá jediná možnost – jezdit opatrně a dobře si vozidlo 
pojistit.

Připravil: Martin Pavliš
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Jak se vyvíjí naše žádosti o dotace? Už je 
nějaký výsledek známý?

Žádostí o dotace jsme pro letošní rok podali 
poměrně hodně. Už jsme o nich psali v minulých 
číslech zpravodaje, proto jenom rychle shrnu. 
Opětovně jsme podávali žádost o velkou dotaci na 
Kulturně – společenské centrum Holetín, žádali jsme 
peníze na nové hasičské auto, protože to naše staré již 
dosloužilo, dále jsme žádali o prostředky na opravu 
sociálního zařízení na koupališti a také na opravu 
dřevěnice, která je vstupní brannou na koupaliště. 
Podle předběžných informací dnes víme, že na 
dřevěnici jsme peníze nedostali. Žádosti o peníze 
významně převyšovaly vyčleněné prostředky 
Pardubického kraje. O přidělení dotací z jiného 
„balíčku peněz“ Pardubického kraje na opravu 
sociálního zařízení se rozhodovalo zhruba v polovině 
května a oficiální výsledky nejsou známy. Neoficiálně 
máme informaci, že bychom měli získat zhruba 100 
tisíc Kč. O posledních dvou žádostech – na hasičský 
automobil a Kulturně-společenské centrum, bude 
rozhodnuto na konci června.

Pokročila někam kauza obecního bytu?
Musím říci, že této kauzy jsme se od počátku 

všichni obávali, protože jsme věděli, že nebude lehké 
získat byt na obecním úřadě pro současnou paní 
učitelku, která denně dojíždí hromadnou dopravou 
z Krucemburku a u níž díky této skutečnosti reálně 
hrozilo a hrozí, že dá v naší škole výpověď. Nájemní 
smlouva se stávající nájemkyní hovořila v náš 
neprospěch, ale i tak jsme pevně doufali, že „pravda 
nakonec zvítězí“ a dosud málo využívaný byt dostane 
pro obec zase svůj smysl. 

Měla jsem pro naše občany, kteří nám v tomto 
„boji“ za spravedlnost drží palce až do 26. 5. dobrou 
zprávu, že jsme soudní spor o byt vyhráli, ale… 

Protistrana se k soudu nedostavila a pan soudce 
byl natolik logicky myslící člověk, že bez dlouhých 
odkladů záležitost rozhodl ve prospěch Obce Holetín. 
Tím, že jsme spor vyhráli by navíc z rozpočtu Holetína 
nešla na vrub tohoto sporu ani koruna. V celé kauze 
nám velmi pomáhá naše právní zástupkyně, paní 
PhDr. Mgr. Darina Švábová a patří jí za to dík.

Rozhodnutí soudu nabylo právní moci dne 
13. 5. 2009 a ačkoliv druhá strana do této doby 
odvolání dle informací soudu nepodala a my se 
opravdu srdečně radovali z razítka na rozhodnutí 
soudu „nabylo právní moci“, čekala nás již zmíněného 
26. 5. ledová sprcha ve formě dopisu, který nám 
oznamoval, že se protistrana přece jenom odvolala 
a navzdory tomu, co nám bylo řečeno u soudu 
v Chrudimi tvrdí, že toto odvolání podali včas. Další 
postup tedy bude takový, že musíme počkat, až 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodne, zda má 
pravdu Okresní soud v Chrudimi, nebo právní 
zástupkyně naší nájemkyně, což bude trvat minimálně 
půl roku. Spor se tedy potáhne dál a to možná roky...  

Současná bytová situace paní učitelky a její 
rodiny je neutěšená a naděje, kterou jsme paní 
učitelce po obdržení pravomocného rozhodnutí dali, se 
proměnila v beznaděj, což nás velice mrzí. 

Někdy se cítím naprosto bezradná nad „morálkou“ 
některých lidí. Pokud by někdo věděl o možnosti 
cenově přijatelného ubytování, ozvěte se na OÚ.

Tři otázky pro místostarostku
Do příštích voleb už zbývá jen něco přes 

rok. Co bys do té doby ještě ráda ve vesnici 
změnila?

Hodně z toho, co bylo prioritou v Holetíně 
dokázat – a to nejen mojí, ale celého 
zastupitelstva, se nám už povedlo a jsem za to 
moc ráda. Plánů do budoucna máme mnoho 
a tento zpravodaj by na jejich popsání stěží stačil. 
O činnostech v horizontu jednoho roku nebudu 
mluvit v jednotném čísle (tedy co já osobně bych 
chtěla), protože už víceméně máme náplň 
naplánovánu jako celé zastupitelstvo. Pokud 
budeme mít tentokrát štěstí a získáme peníze na 
Kulturně-společenské centrum, bude nutné tuto 
velkou a bezpochyby náročnou akci v pořádku 
zvládnout a rozběhnout chod centra pro zvýšení 
kulturní úrovně Holetína (klubovna pro aktivní 
trávení volného času dětí, pořádání různých 
besed, výstav, ukázek ručních prací aj.). Pokud 
peníze nezískáme, plánujeme alespoň vybudovat 
v kritickém místě naproti obecnímu úřadu 
bezbariérový chodník, abychom zvýšili bezpečnost 
chodců.

V plánu (pokud investiční prostředky dovolí) 
je poměrně velká přestavba budov na koupališti. 
Vybudováno bude nové zázemí pro fotbalisty se 
sociálním zařízením, přebudován bude výčep se 
sálem a celkově dostane komplex budov nový 
vzhled.

Kdybych se nemusela držet lhůty jednoho 
roku, přála bych za sebe naší obci a přírodě, aby 
se stát konečně rozhodl podpořit významnou 
dotací výstavbu kanalizace i v takové obci, jako je 
Holetín, protože bez postavené kanalizace se 
nejen nikdy úplně nevrátí život do našeho potoka, 
ale není ani rozumné a ekonomické začínat třeba 
s výstavbou chodníků, kterou bych jistě nejen já 
uvítala. Za současných podmínek by se však 
výstavba kanalizace (s celkovým rozpočtem 
zhruba 90 miliónů Kč) v režii obce s celkovými 
ročními příjmy cca 6 miliónů Kč rovnala jejímu 
totálnímu zastavení na mnoho a mnoho let, 
protože zadlužení by bylo tak velké, že by se naše 
obec nejen nemohla rozvíjet, ale obávám se, že by 
nebylo možné ani zajistit její běžné fungování. 

Byla bych také ráda, kdyby se povedlo po 
dokončení výstavby rodinných domů v lokalitě za 
školou vybudovat mezi zahradou školy 
a parcelami novostaveb jakousi oddychovou zónu, 
kde by si mohli občané jen tak přijít posedět na 
lavičky, maminky s dětmi zkrátit čas 
u prolézaček, ale třeba i žáci naší mateřské 
a základní školy strávit část vyučování v „přírodní 
učebně“.

Mým dlouhodobým snem je vybudovat 
v Holetíně cyklo-pěší stezku, která by vedla mimo 
hlavní silnici v co možná největším úseku 
Holetína, aby se děti nemuseli bát jít pěšky nebo 
na kole do školy a naši občané třeba na 
procházku nebo na nákup. 

Ale to je hudba daleké budoucnosti a pokud 
se to, co jsem zde uvedla, nepodaří současnému 
zastupitelstvu, budu doufat, že některé další bude 
mít více příležitostí a hlavně financí.



Budeme hospodařit rozumně
Pokračování ze strany 1
Pan hejtman dále varoval starosty před 
velikým problémem jakým jsou pro obce 
mandatorní výdaje  a prohlásil, že 
budou-li obce plánovat další velké 
stavby, dostanou se do problémů. Tady 
bych chtěl naše spoluobčany ujistit, že 
s těmito zákonem stanovanými výdaji je 
v současné době v rozpočtu obce 
počítáno. Větší problém by mohl nastat 
až v souvislosti s výstavbou splaškové 
kanalizace, jejíž následný provoz by obec 
jako majitel musela zajistit, a to 
značnými finančními prostředky.

Abych tedy shrnul problematiku 
celého jednání: Obce dostanou méně 
peněz a v následujícím roce se tato 
skutečnost nijak výrazně nezmění. 
Vyvstává tedy otázka: máme se obávat 
výdajů a v Holetíně raději nic 
nepodnikat? Osobně jsem přesvědčen, že 
při rozumném hospodaření si naše obec 
poradí i v takovéto situaci. Holetínští si 
přeci zaslouží své Kulturně-společenské 
centrum, pěkný sportovní areál, kde 
bude možné si v letních měsících 
příjemně posedět nebo se vykoupat 
a v neposlední řadě nesmím zapomenout 
na chodníky a celkový vzhled obce.

Jan Břeň, starosta
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Jak se žije našim sousedům
Soused může být ten, kdo 
s námi sdílí hranice pozemku, 
ale také ten, s nímž máme 
společnou hranici státní. Oba 
tyto pojmy jsem spojila 
a oslovila jsem naše „sousedy 
na druhou“ – Zdenu a Petra 
Bálkovi, kteří žijí ve slovenské 
obci Suchohrad a občas nás 
potěší svou přítomností na své 
chalupě po rodičích v Holetíně. 
Řada z vás je zná a proto 
věřím, že vás náš rozhovor 
zaujme.

Povídali jsme si o tom, že 
Slovensko je v mnoha krocích 
blíž Evropské unii než Česko, 
proto jsem se chtěla dozvědět, 
jak se jim žije a co nás možná teprve čeká.

Jak probíhal přechod na Euro na počátku roku 2009?
Ještě v minulém roce chodily různé letáky, které 

seznamovaly lidi s europenězi a jak bude probíhat výměna 
slovenských korun za eura. Byl stanoven výměnný kurz 
30,126 Sk = 1 €. Každá domácnost dostala eurokalkulačku, 
kde se jednoduše přepočítávaly slovenské koruny na euro a 
opačně. Do konce roku si každý občan mohl zaměnit 500 Sk 
na € do začátku. Kdo měl peníze doma, po Novém roce si je 
mohl zaměnit v každé bance, na účtech a vkladních knížkách 
se měnily automaticky. Vše probíhalo bez poplatků.  Po Novém 
roce se ještě dalo platit v obou měnách celý měsíc. Ceny na 
zboží i účtenky jsou ještě nyní v korunách i eurech. My jsme 
nepocítili žádné problémy, myslím, že to bylo dobře připravené.

Jak se vám s eurem žije teď, co se změnilo?
Zvykáme si. Stále si ještě přepočítáváme, co zboží stálo 

dříve v Sk a kolik stojí teď. Myslím, že to bude tak rok trvat, 
než se s eurem bez problému naučíme platit. V peněženkách 
nám ubylo papírových peněz, zato nám přibylo drobných 
centů. S těmi mají problémy především starší lidé, kteří na ně 
dobře nevidí. Myslím, že nám euro pomohlo posílit slovenskou 
korunu. I vůči české koruně máme nyní výhodnější kurz.

Jak to máte u vás se zdravotnictvím a s u nás tolik 
diskutovanými poplatky?

Za návštěvu lékaře a za vystavení receptu jsme platili 20 
Sk. Asi před dvěma lety to ale bylo zrušeno. Nyní je to bez 
poplatku. V nemocnici se platí poplatek za lůžko a den. Na 
léky doplácíme podobně jako vy v Čechách. Za vstupní 
a pravidelné prohlídky pro zaměstnance se platí v přepočtu 
300 až 500 Sk.

Celosvětová ekonomická krize určitě dolehla i na 
Slovensko. Jak ji pociťují běžní občané?

Krize dolehla na všechny. Propouští se, snižují se stavy 
zaměstnanců, zavírají se podniky. My máme štěstí, že bydlíme 
blízko Bratislavy, kde je v okolí mnoho průmyslových podniků. 
Většina lidí od nás dojíždí. Nejhorší je situace na středním 
a východním Slovensku.

Co si myslíte, že je lepší v Čechách a co je lepší na 
Slovensku?

Politici se dohadují u nás stejně jako u vás, dělají si 
naschvály. Vaše politiky je možná víc vidět a slyšet. Myslím, že 
v Čechách jsou lepší služby v restauracích a v turistice. 
Některé zboží je pro nás výhodnější nakoupit v Čechách, 
protože u nás je dražší. Problémy jsou u nás i u vás podobné. 
Na Slovensku už proběhlo dvakrát šrotovné na auta starší 10 
let. Stát přispěl 30 000 Sk a prodejna dalších 30 000 Sk. (kuč)

● Byla zakoupena motorová stříkačka.
● Podél silnice babákovské se vysázela alej.
● Zemřelo 9 osob.
● Radio vlastnilo 14 domácností.
● Ceny plodin a zboží oproti minulému roku 

o něco podražily, u obilnin stouply sice 
průměrně o 20 %, na mlýnské výrobky 
však to nemělo žádného vlivu.

● Zima byla s málo sněhem a celkem nor-
mální. Jaro bylo suché a proto pracím 
polním velice příznivé. Rovněž i léto bylo 
velmi suché a pro vzrůst mnohých plodin 
přímo katastrofální. Úroda byla nejméně 
o 30 % slabší.

● Tento rok vyznačuje se tolika 
zvláštnostmi, že ani nejstarší lidé nejsou 
pamětníky. Až do Vánoc nebylo sněhu 
vůbec a teplota v prosinci byla vysoko 
nadnormální. Některé květiny podruhé 
vykvetly a i mnohé stromy ovocné obalily 
se květem. I houby těsně před svátky lidé 
nacházeli.

● Nezaměstnanost trvá stále a ačkoliv naše 
vláda snaží se usilovně jí čeliti, výsledky 
jsou pranepatrné. Je to světový úkaz po-
válečný a národohospodáři všech zemí po-
znávají, že poměry na poli hospodářském 
se musí v zásadě změniti.

● Dne 3. ledna stalo se na dole „Nelson“ 
u Duchcova hrozné neštěstí. Výbuchem 
třeskavého plynu bylo 143 horníků po-
hřbeno v temných útrobách země.

● V úterý 9. října byl ve francouzském pří-
stavním městě Marseille spáchán atentát 
na jugoslávského krále Alexandra. 

– 1934
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Co s etikou?
V jednom z minulých zpravodajů jsem se zamýšlela nad 
požadavkem nejmenované paní ministryně, a to zákazu 
jakýchkoliv tělesných trestů v rodině (ve škole platí tento 
zákaz více než 50 let).

Nyní se dozvídáme o další „vzdělávací akci“. Dětem ve 
školách prý přibude další předmět – etická výchova. 
Rozumějme – děti se budou učit zdravit, děkovat, slušně 
požádat o to, co potřebují, být vstřícné a milé ke 
spolužákům a vnímavé učitelům a možná i poslušné svých 
rodičů.

Ještě, že zvířata nemají školy! To by se štěňata učila 
štěkat, ptáčata létat... Zdá se mi naivní myslet si, že když 
je celková morálka společnosti v úpadku, když význam 
a úloha rodiny nemá žádnou váhu, že to zachrání škola. 
Učitelé řeknou dětem, jak se mají chovat (mimo jiné to 
dělají neustále) a děti poslechnou?! Dozvědí se, že mají 
prosit, děkovat, zdravit, nemají lhát, krást, prát se, heilovat 
či vraždit. Dají se základy slušného chování (etika) 
nabiflovat jako násobilka? To přece musí každý člověk 
vidět, slyšet, zažívat, zkrátka vnímat pokud možno všemi 

Holetínské trnky
V září roku 2008 se nás několik, nyní již členek Holetínských trnek 
rozhodlo, že podpoříme naše fotbalisty a nacvičíme vystoupení 
roztleskávaček. Jelikož jsme mistryně převleku, nebyly jsme jen tak 
ledajaké roztleskávačky. Vystoupení mělo velký úspěch, myslím, že se 
všichni dobře bavili. 

Fotbalová sezóna brzy nato skončila a nám se zastesklo po 
tanečních kreacích, které vyvolávají úsměv i údiv na tvářích diváků 
a rozhodly jsme se, že zkusíme dát dohromady ženy všech věkových 
kategorií se smyslem pro humor a nacvičíme taneček „Trnky brnky“ 
z filmu „Slunce, seno, jahody.“ A podařilo se!    

Zhruba měsíc a půl před chystaným  hasičským plesem jsme místo 
tančení okolo sporáků, dětí nebo manželů začaly pravidelně po večerech 
tančit v tělocvičně místní školy. Dokonce se nám podařilo přemluvit dva 
odvážné mladé muže, kteří do toho šli také. Jejich převleky za ženy byly 
tak přesvědčivé, že jsme  závistivě obdivovaly jejich husté dlouhé kadeře 
a ladné křivky s téměř dokonalými mírami. Nádhera!

„Kulturní vložka našich žen“ na hasičkém plese sklidila velké ovace.
A protože jsme se v našem „tanečním souboru“ hodně sblížili a při 

nacvičování jsme užili spoustu legrace, rozhodli jsme se, že v „trdlování“ 
a nejen v trdlování budeme pokračovat. Proto jsme založili v březnu 
tohoto roku občanské sdružení Holetínské trnky, které sdružuje ženy 
i muže všech věkových kategorií.  Mimo jiné chceme pořádat různé 
společenské akce pro děti i dospělé a navázat úzkou spolupráci 
s ostatními spolky v naší obci.

Na činnosti sdružení se podílí široké spektrum lidí nejen z řad členů 
Holetínských trnek. 

Děkujeme všem, kteří nás podporují!
Jana Břeňová, předsedkyně sdružení

První akcí nového 
sdružení byla 
oslava čarodějnic

smysly od mala. Musí to samozřejmě nejdříve 
vidět u svých rodičů a lidí jim blízkých a pak ve 
společnosti celkově.

Vidíme slušné chování u našich některých 
politiků, sportovců, policistů, právníků, …?

Bohužel, všemocná síla peněz a ostrých 
loktů zvítězila a vládne už i ve škole. Pokud bude 
téměř beztrestné podvodné okrádání starých lidí, 
ubližování malým dětem, lichvářské praktiky 
a další nehoráznosti, o kterých se dozvídáme 
denně z médií, pokud nebudou normy slušnosti 
platit ve společnosti a v její základní buňce – 
v rodině, mohou učitelé ve škole říkat co chtějí a 
dětem to půjde jedním uchem tam a druhým ven.

Moc bych přála všem dětem, aby se 
slušnému chování naučily doma v rodině. Potom 
budou pro ně hodiny etiky zbytečné. Dětem, které 
se toto nenaučí v rodině, nepomohou ani sebelépe 
vedené hodiny etické výchovy. 

Přeji všem dětem obětavé, milující a slušné 
rodiče, kteří je dobře seznámí s etikou.

Vlastimila Bulisová

Děti i dospělí v maskách čaro-
dějnic a čarodějů šli průvodem 
od školy na koupaliště, kde pro 
ně byly připraveny soutěže. 
Hranici jako každoročně při-
pravili naši hasiči. Děti si opekly 
buřty, pochutnaly si na palačin-
kách, bramborákách a langoších 
a zatančily si. Foto: M. Pavliš



Jedna živnost vedle druhé
Za první republiky a ještě do padesátých let minulého 
století byl Holetín plný živnostníků rozličných profesí. 
S panem Zlesákem jsme se „prošli“ po středu obce 
a vzpomínali.

Všichni asi pamatujeme zahradnictví v čísle popisném 
73, kde nyní žijí Havlíčkovi. Zahradnictví měl pan Bohu-
mil Kusý. V místě, kde je nyní truhlářství Halamka, měl 
v té době Halamka Josef kolářství. V hospodě na Sále byl 
hostinec pana Čeňka Mládka. Nepamětníky jistě pře-
kvapí, že do roku 1947 tam byla i Státní připouštěcí 
stanice hřebců. V místě, kde nyní bydlí Vackovi, provo-
zoval pan Josef Beneš nákladní autodopravu. V objektu 
naproti hospodě, který je nyní využíván jako chalupa, 
měl kovářství František Hyrš. Hned pod ním byla další 
kovárna Josefa Řezníčka, ale ta vyhořela. Dnes na tomto 
místě je dům rodiny Kalousových. O pekařství a obchodě 
u Zlesáků jsme už psali. Naproti měl řeznictví pan 
Jindřich Kyncl (č. p. 135 – dnes dům pana Zdeňka 
Kyncla). Ve vedlejším domě, kdy nyní bydlí Jindřich 
Kyncl, bylo ve třicátých letech několik let holičství. Na 
rohu cesty ke koupališti v domě č. 140 šil krejčí Emil 
Vaško a hned vedle jste si mohli nechat ušít boty 
u Josefa Adámka (dnes tam bydlí Bartizalovi). Když 
bychom tenkrát přešli silnici a potok, narazili bychom 
opět na ševce a krejčího. V místě, kde nyní žijí Burešovi, 
šil boty Gregor František a Gregor Josef měl krejčovskou 
dílnu v místě, kde jeho jmenovci žijí dodnes.

Jestli správně počítám, je to třináct živností v okruhu 
zhruba dvou set metrů. (kuč)
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Když se zamyslíte nad tím, co v minulosti 
Holetín proslavilo, jsem si jistá, že vedle koupaliště, 
kam se za dob jeho největší slávy sjížděli 
návštěvníci ze širokého okolí, veliký věhlas naší obci 
přinesl také chleba. Když jste třeba před dvaceti lety 
někde řekli, že jste z Holetína, mnoho lidí reagovalo: 
„Chleba! Tam se peče ten dobrý chleba.“ Pekárna 
sice už 17 let nefunguje, ale na tuhle dobrotu jsme 
nezapomněli a dneska si o chlebu, ale nejen o něm 
povídáme s manželi Zlesákovými.

V chalupě, ve které kdysi byla známá pekárna, 
byla původně první škola v Holetíně. V roce 1892 
dům koupil dědeček pana Zlesáka a postavil v něm 
pec. Ta byla tenkrát na dřevo. Dřív se všechno 
dělalo ručně. Dědeček začínal s babičkou a jedním 
učedníkem. Babička zpočátku roznášela pečivo 
v nůši. V roce 1939 převzal pekárnu jeho syn, 
přestavěl pec na uhlí, pořídil míchačku na těsto 
a měli dělníka a učedníka. Od té doby nepekli 
pečivo, pouze chleba. Peklo se i za války, kdy 
všechno bylo na lístky. Odvedli chleba a za něj 
dostali lístky na mouku. Rozváželo se i do okolních 
obcí pomocí psů. Ti utáhli až kolem 4 metráků. 

Vladimír Zlesák nikdy neuvažoval o jiném 
povolání. Od 14 let dělal toto řemeslo celých 46 
roků až do důchodu. Za tu dobu byla pekárna 
součástí osmi firem. Pekařství ukončilo svoji 
činnost v roce 1992, kdy pan Zlesák i jeho 
manželka šli do penze. 

Pracovní den pekaře je velmi náročný. Začínali 
péct kolem půl desáté večer a pekli až do jedné 
hodiny v noci.  Odpoledne bylo potřeba udělat kvasy 
a mezitím se mohli „vyspat“, ale realita byla taková, 
že na spánek musely stačit tři čtyři hodinky. 
Především pro tohle, ale i kvůli zvedání těžkých 
břemen v rukách a práci celou směnu vestoje je 
pekařina pěkná řehole.

Teprve po zavření pekárny mohli začít Zlesákovi 
objevovat některé radosti obyčejného života, jako je 
televize, zahrádka nebo třeba možnost jít na pivo do 
hospody. 

Zlesákovi celý život dělali spolu. Nejhorší doba 
pro ně byla v padesátých letech, kdy to živnostníci 
a jejich rodiny neměli lehké. V době socializace byli 
postaveni před otázku, jestli se zapojí do podniku 
Budoucnost Pardubice nebo pec budou muset 
zlikvidovat. Podlehli nátlaku a zapojili se. Museli 

Manželé Zlesákovi 

zrušit prodejnu, kterou do této doby k pekárně měli 
a nesměli sami dělat rozvoz. Pak byli ještě 
organizováni v dalších sedmi podnicích.

V roce 1992 to bylo těžké rozhodování, jestli 
s pekařinou skončit také pro to, že pan Zlesák 
neměl svého nástupce. Syn i dcera se věnují jiné 
profesi. Sami byli z této náročné práce dost unaveni 
a proto to nešlo jinak. 

Skoro tři roky potom trvalo, než si zvykli na 
běžný režim dne. V legraci se potom poptával po 
práci ponocného.

S úsměvem vzpomíná na historky, kdy v peci 
pekli třeba rozpůlené prase a ačkoliv očekávali, že 
se speče, prasátko se nakonec napeklo do výšky 
a oni museli pec zepředu rozšroubovat a rozbourat, 
aby ho dostali ven. Nejednou také pekli berana.

Pekařský odborník se v něm do dneška 
nezapře. V obchodech vyhledává kvalitní zboží a je 
rád, když je z chleba cítit kvas a ne nějaká 
náhražka. Má rád vypečený bochník, ve kterém je 
víc žitné mouky než pšeničné. Také byste u Zlesáků 
nenašli chleba přímo v igelitovém sáčku, ale pěkně 
uložený v plátěném ubrousku. Když s nimi o chlebu 
mluvíte a vidíte, jak se k němu chovají, musí vám 
být jasné, že láska k chlebu se u nich nevytratila. 
Také nemají rádi, když se k chlebu někdo špatně 
chová, nebo se chleba někde povaluje. Vidí tu 
spoustu práce, kterou to dá, než bochník vznikne. 
Je toho názoru, že chleba by si měli lidé vážit, a že 
chleba se nikdy nepřejí.

V posledních letech často chodí péct na akce 
pořádané na Veselém Kopci. Tam také ve statku 
z Mokré Lhoty najdete zrekonstruovanou Zlesákovu 
pec.

Když se ohlédne za svým životem pekaře, říká: 
„Někdy to bylo tvrdé, ale celkově to byl život krásný. 
Člověka těšilo, že lidem chutná, že ten chleba má 
jméno.“ (kuč)
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Obecně závazná 
vyhláška obce 
Holetín č. 1/2009 
o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací 
přístroj 
Zastupitelstvo obce Holetín se na 
svém zasedání dne 11. 5. 2009 
usnesením č. 2/2009 usneslo vydat 
na základě § 14, odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu 
s ustanoveními § 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: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Obec Holetín touto obecně 
závaznou vyhláškou zavádí místní 
poplatek za provozovaný výherní 
hrací 
přístroj (dále jen „poplatek“).1) 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

Poplatku podléhá každý povolený 
výherní hrací přístroj. Poplatek za 
výherní hrací přístroj platí jeho 
provozovatel. 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit 
uvedení výherního hracího přístroje 
do provozu, a to ve lhůtě do sedmi 
dnů od uvedení do provozu. 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti 
je poplatník povinen sdělit správci 
poplatku název právnické osoby, 
sídlo, IČ a uvést čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 
(3) Poplatník je rovněž povinen 
ohlásit správci poplatku do sedmi 
dnů jakékoliv změny v ohlášených 
skutečnostech. 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za každý 
provozovaný výherní hrací přístroj 
činí 5 000 Kč na tři měsíce. 
(2) V případě, že výherní hrací 
přístroj je provozován po dobu 
kratší než tři měsíce, platí se 
poplatek v poměrné výši. 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do pěti dnů po 
ohlášení. 

Čl. 6 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2009.
1) §10a zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů

Geopatogenní zóny
Ráda bych se s vámi podělila o jednu zajímavou zkušenost. Postavili jsme 
si s manželem rodinný dům a sestavili pokoje tak, jak nejlépe to šlo. 
Dětský pokoj je situován na jihovýchod, aby v něm bylo hodně sluníčka, 
obývací pokoj na jihozápad, kuchyň vyšla na sever a ložnice severovýchod. 
Já samozřejmě často trávím čas v kuchyni a syn zase v pokojíčku, kde 
také spí. Hodněkrát si stěžoval, že se mu špatně spí, že má hrozné sny 
a ráno je unavený. Přisuzovali jsme to zvykání si spát bez maminky 
a tatínka vedle sebe. Já s dcerou jsme měly zase problém v kuchyni. Vždy 
při delším pobytu u kuchyňské linky moje tělo od pasu dolů stydlo, jako 
bych stála ve studeném proudu vody, či větru. Bylo to velmi zvláštní 
a nepříjemné. 

V únoru mě rozbolelo slepé střevo a já se dostala do nemocnice. Syn si 
v té době ustlal vedle táty v ložnici. A byl nadšen, jak se mu krásně spalo. 
Já se vrátila z hospitalizace a jako řízena osudem si lehla do jeho postele, 
neboť jsem mu nechtěla kazit radost z dobrého spaní. A jak se spalo mně? 
Noc co noc mně bylo hůř. Budila jsem se, měla depresivní pocity, bušilo mi 
srdce a ráno se probouzela nevyspalá a unavená. Došlo mi to až po třech 
týdnech. Navrhla jsem: „Dáme si vyměřit geopatogenní zóny…“ Získala 
jsem kontakt na pana Ing. Baltizara z HK, který nám je bez našeho 
ovlivňování vyměřil. ,,A měli je tam.“ Kuchyní a dětským pokojem včetně 
postele procházela hodně silná zóna. V těchto místech prý pobývat tak 
deset minut, déle ne! Co dělat? Bylo nám nabídnuto řešení pomocí rušičů – 
snímačů – pyramid. Hned jsme to museli vyzkoušet. Po 20ti minutách od 
instalace mě začaly nohy brnět odspoda nahoru. Tím bylo rozhodnuto! 
Naše geopatogenní zóny vedly k vrtu studny, vznikli tedy v místech spodní 
vody. Dostali jsme výklad, co všechno způsobuje geopatogenní zónu, co 
může zapříčinit pobyt v nich a pak si zakoupili pyramidy – rušiče. Již 
druhý den jsem mohla stát v kuchyni bez pantoflí a bylo mi teplo. Změna 
byla úžasná. Synovu postel nepoužíváme, spí jinde… A jak se spí vám?

Některé věci, i když je nevnímáme nebo je necítíme, nás mohou hodně 
ovlivňovat a rušit. Záleží jen na nás, jak dlouho ještě budou. Zdánlivě 
běžné, opakující se nemoce nemusí mít vždy důvod v nás… 

Radka Červinková

č. 2/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 11. května 2009 

v l8.00 hodin na OÚ Holetín
Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí: 

● Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 1/2009
● Realizované akce:
– Dokončena výstavba zpevněného a zatravněného hřiště na školní 

zahradě
– Dokončena renovace sociálního zařízení v areálu koupaliště včetně 

opravy kanalizačního a děšťového potrubí
– Proběhlo vypuštění a I. etapa čištění bazénu – provedla JSDH Holetín
– Proběhly průběžné opravy veřejného osvětlení v obci Holetín
– Probíhá oprava dětských prvků určených pro instalaci v areálu 

koupaliště
– Probíhají dokončovací práce na obložení lemu bazénu

● Rozpočtová opatření č. 1 a 2
● Záměr obce na hospodaření s majetkem ze dne 21. dubna 2009
● Doručené žádosti
● Informace ze zasedání mikroregionu Skutečsko – Ležáky

b) schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Václav Pohorský, Vladimír Zlesák
● Program 2. zasedání zastupitelstva
● Rozpočtovou změnu č. 1/2009
● Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín č. 1/2009
● Prodej pozemku – parcela č. 924/3 (pozemek určen GP č. 273-1027/2009) 

a stanovení minimální ceny za m2 tohoto pozemku: 90 Kč/m2

c) pověřuje:
● Starostu obce zajištěním projektové dokumentace na celkovou 

rekonstrukci hlavní budovy v areálu koupaliště (do 31. 8. 2009)



Už to začalo!
Zahajovací  14. kolo jarní části mistrovské soutěže 
OFS Chrudim – III. třída ročník 2008/2009 se 
Sokolem Svratouch poznamenalo zimní počasí. Pro 
nezpůsobilý terén bylo utkání přeloženo na náhradní 
termín.
5. 4. 2009 – k mistrovskému utkání s TJ Mezilesí 

Načešice  „B“ připravil výbor kopané autobusový 
zájezd. Toho využili v hojném počtu naši věrní 
fanoušci. Po dobrém výkonu a řadě nevyužitých 
brankových příležitostí jsme zvítězili 2:1. Obě 
branky vstřelil Petr Wasserbauer.

11. 4. 2009 – jsme na domácím hřišti hostili 
fotbalisty Dynama Rosice. Kvalita hostujícího 
mužstva byla v zápase znát,  což se projevilo 
ve druhém poločase. Na řadu zahozených gólovek 
hosté doplatili, domácí zápas v závěru otočili 
a strhli vítězství na svou stranu. O výsledek 2:1 se 
zasloužil Lukáš Wasserbauer a Jan Vrána. 
Přihlíželo 150 diváků.

18. 4. 2009 – zavítalo naše mužstvo na hřiště FC 
Bojanov, se kterým jsme doma na podzim nečekaně 
prohráli. Po výborném výkonu a střelecké 
produktivitě v 2. poločase, jsme domácím  nasázeli 
pět gólů. O výsledek 5:0 v náš prospěch se podělili 
Petr Wasserbauer 2x (1 z penalty), Ondřej Havel, 
Ondřej Zárybnický, Lukáš Wasserbauer.

25. 4. 2009 – v dalším mistrovském zápase na 
domácím hřišti jsme se utkali s mužstvem SK 
Dřevice. V prvním poločase jsme naši převahu 
vyjádřili dvěma brankami. Ve druhém, který byl po 
fotbalové stránce oboustranně kvalitnější, jsme 
přidali další dva góly. Závěrečná pětiminutovka 
našemu mužstvu nevyšla a soupeř korigoval 2x 
konečný výsledek na 4:3 pro domácí. Branky 
stříleli Luboš Novák, Ondřej Havel, Jan Vrána, 
Michal Suchý. Utkání přihlíželo 140 diváků.

1. 5. 2009 – v odloženém 14. kole jsme doma přivítali 
fotbalisty Sokola Svratouch. Nepovedly se nám 
začátky obou poločasů, ve kterých jsme inkasovali 
dvě branky. V dalších minutách utkání jsme hosty 
k ničemu nepustili, hrálo se většinou na jejich 
polovině, kluci si vytvořili řadu pěkných šancí, 
bohužel zbrkle své tutovky zahazovali. A tak jsme 
po devíti zápasech odešli poraženi 2:0. Přihlíželo 
140 diváků.

3. 5. 2009 – k utkání v Tuněchodech jsme nastoupili 
ve slepené sestavě, bez čtyř hráčů základní sestavy. 
V začátku zápasu nás podržel brankář Halamka 
chycením penalty. Za stavu 2:0 pro domácí nás 
poškodil rozhodčí neuznáním regulérní branky 
(Havel). V utkání, které se nám tolik nedařilo, jsme 
prohráli 3:0.

9. 5. 2009 – v domácím zápase proti mužstvu Bořic 
bylo cílem napravit dvě předchozí porážky, což se 
podařilo a výsledek 5:0 je toho důkazem. 
Jednoznačné vítězství  se nerodilo lehce, uklidnění 
do domácích řad přinesla druhá branka. Závěrečné 
minuty přinesly střelecký koncert v podobě tři gólů. 
Branky stříleli Ondřej Havel 3x, Jan Vrána, Martin 
Ondráček. Diváků 130.

17. 5. 2009 – utkání na hřišti v Křižanovicích se 
hrálo za krásného počasí, což využili svou 
přítomností na zápase naši věrní příznivci. Přesto, 
že jsme nenastoupili v optimální sestavě, podalo 
mužstvo kvalitní disciplinovaný výkon. Především 
v 2. poločase jsme domácí k ničemu nepustili 
a sami třemi brankami (pár tutovek nedali) 
jednoznačně rozhodli o důležitém vítězství. Góly 
stříleli Ondřej Havel 2x a Jan Vrána. 

23. 5. 2009 – v domácím prostředí jsme se utkali 
s mužstvem Spartaku Slatiňany „B“. Soupeř byl 
v prvním poločase běhavější, měl více ze hry, 
vypracoval si dvě velké příležitosti, při kterých 
nás podržel brankář. V druhém poločase se naše 
hra zlepšila, což potvrdil v 75. min. Ondřej 
Zárybnický vstřelením naší vedoucí branky. 
Vítězství 2:0 zajistil v 86. min. Lukáš 
Wasserbauer. Utkání příhlíželo 120 diváků.

30. 5. 2009 – dnes bylo uplakané nejen počasí, ale 
i holetínští fanoušci. Ačkoliv v prvním poločase 
neměl domácí Orel „A“ nijak výraznou převahu na 
hřišti, podařilo se mu třikrát překonat naši 
obranu i brankáře. V druhém poločase se hrálo 
téměř výhradně na polovině soupeře, kopali jsme 
mnoho rohů, ale výsledek 0:3 se zvrátit 
nepodařilo.

Starší žáci na jaře stále válejí 
5. 4. 2009 – v zahajovacím utkání jarní části 

Okresního přeboru starších žáků nastoupili proti 
Sokolu Svratouch a prohráli 1:3. Jednu branku 
střílel Vojtěch Vondráček. 

12. 4. 2009 – jsme nastoupili na hřiště Dynama 
Rosice. Po velmi dobrém výkonu naši žáčkové 
domácí jasně přehráli a zvítězili 5:0. Branky: 
Marin Doležal 2x, Martin Zdražil, Vojtěch 
Vondráček, Dominik Rompotl.

19. 4. 2009 – na domácím hřišti jsme nastoupili 
proti SK Chroustovice. Šli jsme do vedení 
v 3. min. brankou z penalty:střílel Martin Kučera. 
Parádní střelou v 32. min. Martin Zdražil stanovil 
konečný výsledek na 2:0  pro domácí.

26. 4. 2009 – v dalším utkání na domácí půdě, 
jsme hostili mužstvo TJ Svídnice. Silný vítr 
ovlivnil utkání zejména v prvním poločase, což 
hosté využili vstřelením třech gólů. V druhém 
poločase tohoto handicapu naši žáčkové 
nedokázali plně využít a prohráli 1:3. Jedinou 
branku vstřelil Martin Doležal.

MUŽI – po 24. kole
+ 0 − skóre body

1. Krouna „A“ 24 19 2 3 59:21 59
2. Stolany „B“ 24 18 2 4 71:38 56
3. Rosice 24 16 0 8 70:34 48
4. Holetín 24 15 2 7 51:34 47
5. Tuněchody „A“ 24 14 4 6 59:30 46
6. Křižanovice 24 9 4 11 48:60 31
7. Slatiňany „B“ 24 9 3 12 36:43 30
8. Bojanov 24 8 3 13 43:57 27
9. Orel „A“ 24 7 5 12 50:50 26
10. Bořice 24 8 1 15 38:61 25
11. Dřenice 24 7 3 14 26:49 24
12. Svratouch 24 7 2 15 29:46 23
13. Prosetín „B“ 24 7 2 15 30:63 23
14. Načešice „B“ 24 6 3 15 48:72 21
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1. 5. 2009 – také v tomto utkání proti SK Ronov 
nad Doubravou jsme byli domácí, což jsme vy-
užili k dosud rekordnímu vítězství 15:1 (mohlo 
jich být i více). O branky se podělili Martin 
Doležal 5, Martin Kučera 2, Vojtěch Vondráček 
2, Martin Zdražil 2, Roman Picek 2, Jiří Vacek 
a Bohuslav Havel.

3. 5. 2009 – v prvním poločase měl soupeř 
z Horního Bradla mírnou převahu a do kabin 
odcházel s vedením 1:0. Po přestávce naši 
hráči soupeře zatlačili a dvěma brankami po 
pohledných akcích skóre otočili. Následovala 
řada šancí na obou stranách, ze kterých se 
domácím podařilo dvě zužitkovat.

8. 5. 2009 – tento sváteční pátek odjeli žáci do 
Dřenic odehrát odložené 16. kolo soutěže. 
Domácí nastoupili v nové posílené sestavě 
a hned od počátku bylo jasné, že to nebude 
jednoduchý zápas. Martin Zdražil sice poměrně 
rychle otevřel skóre, ale jinak byli domácí 
v prvním poločase aktivnější. Do šaten od-
cházeli s vedením 2:1. V druhé půli se naši 
probudili a hrálo se převážně před bránou sou-
peře. Naši měli celou řadu pěkných šancí, které 
ale zlikvidoval šikovný domácí brankář. Vy-
rovnávací gól umístil do sítě Martin Kučera 
hlavičkou po rohovém kopu. Asi sedm minut 
před koncem zajistil naše vítězství Martin 
Doležal. Utkání bylo plné emocí. 

9. 5. 2009 – na hřišti v Ronově n. D. udělal ra-
dost fanouškům Holetína pěknou střelou 
z otočky nejmladší hráč na hřišti Martin Pátek 
v páté minutě zápasu. Utkání se i nadále vyví-
jelo k naší spokojenosti, vytvořili jsme si 
mnoho šancí, z nichž jsme dalších sedm 
proměnili. 

17. 5. 2009 – na domácím hřišti jsme se utkali 
s žáky SK Dřenice. Opět se činili naši tradiční 
střelci gólů. V 16. min. jsme již vedli 4:0. Ná-
sledné chvilkové uspokojení domácích využil 
soupeř ke vstřelení dvou branek. A pak to při-
šlo – 34. min. – domácí kopou penaltu a Lukáš 
Hyrš jí proměňuje ve 100. gól dosavadních mi-
strovských utkáních roč. 2008/2009. 
V druhém poločase jsme hostům do „baťůžku“ 
přisypali ještě tři branky a zvítězili 8:2. Branky 
stříleli Martin Zdražil 3, Vojtěch Vondráček 2, 
Martin Doležal 2, Lukáš Hyrš.

24. 5. 2009 – do Svratoucha vyjeli naši žáci se-
hrát utkání s vedoucím celkem tabulky, který 
byl i zároveň favoritem zápasu. Našim vyšel 
vstup do utkání a brzy jsme vedli 2:0. Domá-
cím se vzápětí podařilo vyrovnat, ale před od-
chodem do kabin David Pánek změnil skóre 
v náš prospěch. V druhém poločase tohoto 
velmi vyrovnaného a napínavého utkání obě 
mužstva vstřelila po jedné brance a naši mohli 
slavit vítězství.

31. 5. 2009 – tuto deštivou neděli se očekával 
těžký zápas třetího a čtvrtého celku tabulky. 
Průběh byl emotivně vypjatý a vyrovnaný. Nám 
se ale dařilo proměňovat šance. Naproti tomu 
všechny akce soupeře zlikvidovala svojí 
zodpovědnou hrou naše obrana spolu 
s brankářem. O konečné skóre 4:0 se zasloužili 
Vojtěch Vondráček 2, Martin Doležal, Rudolf 
Daněk. Jiří Bartizal

Poděkování předsedy fotbalového 
klubu SOKOLa Holetín

STARŠÍ ŽÁCI – po 26. kole
+ 0 − skóre body

1. Svratouch 26 19 1 6 84:36 58
2. Svídnice 26 17 5 4 97:36 56
3. Holetín 26 18 1 7 117:54 55
4. Rosice 26 13 2 11 74:49 41
5. Horní Bradlo 26 11 4 11 61:51 37
6. Chroustovice 25 9 1 15 53:61 28
7. Ronov 25 5 1 19 43:115 16
8. Dřenice 26 3 1 22 30:157 10

Sokol Holetín zve všechny kluky i holky, kteří by 
si chtěli zahrát fotbal a posílit družstvo starších 
žáků nebo dorostu. Volejte na telefon 724840750.
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Druhá sezóna našeho fotbalového klubu se chýlí ke 
konci a já bych rád poděkoval všem, kteří se na jejím 
úspěšném průběhu podíleli. Dík patří sponzorům, bez 
kterých bychom nemohli existovat, fanouškům, bez 
kterých bychom neměli pro koho hrát i realizačnímu 
týmu a všem, kteří udělali mnoho práce pro hladký 
chod sezóny.

Poděkování si zaslouží samozřejmě i hráči obou 
mužstev za skvělé výsledky, které jsme před zahájením 
sezóny vůbec nepředpokládali.

Fotbalový klub se kromě sportu účastnil také úklidu 
areálu koupaliště, zajistili jsme nátěr laviček a máme 
připravený materiál na opravu kolotoče.

V režii fotbalového klubu a za přispění sponzorů 
byla postavena velice pěkná tribuna pro zvýšení 
komfortu diváků. Děkuji všem, kteří při její stavbě 
pomáhali. Milá byla pomoc seniorských fanoušků, kteří 
zorganizovali na natírání brigádu. 

Těšíme se na příští sezónu, věříme, že bude 
úspěšná. Kromě týmu mužů a žáků bude nově hrát 
i dorost. Krásné léto a brzy nashledanou!

Jaroslav Halamka

Posvícení z Holetína
Teď z kraje léta posvícení? Ano, ale posvícení rozhla-

sové. Tento pořad, který Český rozhlas Pardubice vysílá 
pravidelně už od roku 2006 se tentokrát natáčel u nás 
v obci. V rádiu jsme ho mohli slyšet v neděli 31. května 
a reprízu v úterý 2. června. Pořad připravil redaktor Filip 
Novotný a natáčel se na Obecním úřadě a také ve škole.

Povídali jsme si o historii, současnosti, budoucnosti, 
o škole, fotbale, koupališti, plánech s Kulturně-spole-
čenským centrem a také o tom, co nás trápí. Celý pořad 
nebyl nijak dopředu připraven a domluven. Nikdo ze zú-
častněných nevěděl, na co se ho redaktor zeptá. Vše  se 
hned natáčelo. 

Doufám, že 
se vám pořad 
líbil a pokud 
jste měli pocit, 
že něco mělo 
zaznít a neza-
znělo nebo že 
něco mohlo 
být řečeno 
lépe, věřte, že 
to pro nás 
tázané vůbec 
nebylo lehké.

(kuč) Starosta odpovídá na otázky redaktora ČRo
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Osvěžení pro horké dny: koktejl Mojito
Na 1 sklenici 35 – 40 cl: 6 cl bílého rumu, ¾ – 1 limetku,  8 – 10 lístků 
čerstvé máty, sodovka na dolití, 2 lžičky hnědého cukru, ledová tříšť
Postup: Do vychlazené sklenice dáme lístky máty, omytou a na kostičky 
nakrájenou limetku a cukr. To vše nějakým vhodným nástrojem 
rozmačkáme. Sklenici doplníme ledovou tříští, přilijeme bílý rum, 
dolijeme sodovkou a lehce rozmícháme dlouhou lžičkou. Ozdobíme 
například lístkem máty. Podáváme s brčkem.

Holetínské spolky
Vás zvou na

POHÁDKOVÝ LES
27. června 2009

na koupališti 
v Holetíně

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

Jak se stavěla tribuna


