
Číslo 4/2009 prosinec 2009

– 1 –

ČTĚTE:
● Stará 

historie 
Holetína

● Představu-
jeme Vám: 
Karel B. 
Venzara

● Události 
ve škole

● Ze školní 
kroniky

● 5 otázek 
pro 
starostu

● Počátky 
hasičského 
sboru

● Hasičské 
cvičení

● Nové 
hasičské 
auto

● Holetínské 
trnky

● Naši 
nejmladší 
občánci

● Usnesení

● Shrnutí 
fotbalové 
sezóny

● Pozvánky 
na plesy

● Recept: 
Prejt po 
domácku

Historie je učitelkou života
Dnešní titulek jsem nevymyslela já, ale vypůjčila si ho od starořímského 

řečníka, politika a spisovatele Marca Tullia Cicera, který žil v prvním století 
před naším letopočtem. Někdo v historii určitě hledá poučení a odpovědi na 
otázky současnosti, někdo se dějinami zabývá zkrátka proto, že ho to baví, 
a někdo si k historii prostě nevybudoval kladný vztah. Třeba jen proto, že 
nepotkal někoho, kdo by mu historická data a fakta nebo jen své vzpomínky 
podal dostatečně poutavě. Já patřím k těm druhým. Ráda si přečtu knihu o 
historii, zajdu na výstavu, hltám výklad průvodkyně na zámku, … Jako malá 
jsem moc milovala, když mi děda vyprávěl vzpomínky ze svého dětství nebo 
z doby, kdy byl za druhé světové války nuceně nasazený v Německu. Bavil mě 
i dějepis ve škole. Tenkrát jsem ještě nevěděla, že řada událostí je nám 
předkládána způsobem odpovídajícím ideologii doby. Když se ale dneska nad 
tím zamyslím, kdo nám zaručí, že se věci skutečně staly tak, jak jsou nyní 
„objektivně“ popisovány? A stejné je to i s osobnostmi. Byl Karel IV. skutečně 
tím moudrým a spravedlivým otcem vlasti, jak si ho většina našeho národa 
představí pod vlivem krásné divadelní hry Noc na Karlštejně? Byl Rudolf II. 
pouze pomatený a shovívavost si zasluhující stařík s rysy pana Wericha? A co 
krutovládce Nero? Neměl ten tyran ani jednu lidskou vlastnost? Kdo ví…

Ať už Vás dějiny zajímají, nebo ne, ať jim věříte, nebo se nad nimi pobaveně 
uculujete, neuškodí se do minulosti občas poohlédnout.

Sice si v každém Zpravodaji připomínáme jeden rok z časů první republiky, 
ale ještě nikdy jsme nepsali o historii Holetína mnohem starší. Jak to bylo od 
první písemné zmínky do začátku dvacátého století? Co se tady za těch více než 
750 let odehrálo? Zapátrali jsme tedy v kronice a ptali se lidí, kteří se o historii 
naší obce hlouběji zajímají. Možná to zaujme i Vás.

Ale aby tento Zpravodaj nebyl až moc historický, pokusíme se to vyvážit tím 
nejnovějším, co v Holetíně máme. Představíme Vám naše nejmladší občánky. 
Kromě toho přinášíme další nové události ze života obce, školy, spolků, sportu. 
Je toho tolik, že mám teď trošku strach, aby Vás čtení příliš nezdrželo od 
vánočních příprav. Snad ne.

Přeji Vám, abyste letos v klidu a pohodě prožili nejen svátky, ale i ten často 
hektický a stresový adventní čas. Je to nejkrásnější doba v roce a tak si ji 
užijme.

Název Holetín vznikl z vlastního jména Holeta
První zmínka o Holetíně pochází z roku 1144, kde se dozvídáme o starodávné cestě 

z východních Čech na Moravu. Vedla přes Holetín, vyhýbala se Čertovině, od Medkova 
Kopce se svažovala k Hlinsku, kde na Zámostí přešla Chrudimku a směřovala přes 
náměstí ke Skalce a hlineckým Hradištím na Chlum a do Křížové. Jednalo se 
o významnou cestu, po které jezdili téměř všichni formané z království českého do 
markrabství moravského a zpátky.

První zmínka o majetkovém vlastnictví v Holetíně se objevuje v roce 1374, kdy 
bratři Dětleb a Ješek, řečený Nepášek, ze Seslávek byli společníky dědictví, k němuž 
příslušely tři dvory s lukami a poli v Holetíně. V roce 1415 se zviditelnil Jan Rúbík 
z Holetína, který spolu s dalšími asi 450 pány připojil svou pečeť k stížnostním listům 
ke koncilu kostnickému proti upálení Mistra Jana Husa.

V roce 1446 prodal Dětleb ze Seslávek (pravděpodobně syn jednoho z bratrů) své 
dědictví ke špitálu skutečskému. Od té doby robotovala část hospodářů na skutečském 
špitálu a část na panství rychumburském. Pokračování na straně 2

Ing. Helena Kučerová



V minulosti se u nás 
pěstovala i vinná réva

Pokračování ze strany 1
Z roku 1448 máme zmínku, že tentýž Dětleb 

byl ve vojsku Jiřího z Poděbrad. V roce 1451 
předala Marie, vdova po Holetínovi z Holetína, 
statek svůj synovi, Václavu z Holetína. V roce 
1460 byl tento postup zaznamenán v desky 
zemské. V šedesátých a sedmdesátých letech 
patnáctého století patřily nemovitosti v Holetíně 
pánům z Rychumburku, Rúbíkúm z Holetína 
a také Taláckům z Ještětic. Roku 1500 pustila 
Anežka z Chlumu, manželka Viléma Parduse, 
v poslední vůli svému synovi Jindřichu 
z Valdštejna mimo jiné i zboží holetínské 
s vinicemi a se vším, co k tomu příslušelo. V roce 
1584 proběhlo sčítání lidu, podle kterého patřilo 
k rychumburskému panství 29 usedlíků 
v Horním Holetíně a 9 v Dolním Holetíně. Zde se 
poprvé mluví o dvou Holetínech. 

Roku 1620 koupil Tomáš Nechuta od Tomáše 
Medka z Holetína pustiny, kterým se říkalo Vlčí 
hrdla. Od té doby jsou nazývány Medkovými 
Kopci. 

V sedmnáctém a osmnáctém století byl kraj 
sužován vojsky, která zde tábořila a města 
a vesnice sužovala a plenila. Nejprve zde pobývali 
Švédové, později vojska ruská, pruská a saská. 
Z roku 1715 máme údaj o tom, že přímo 
v Holetíně tábořili dragouni hraběte Schönborna. 
Co se duchovní správy týče, od roku 1673 patřil 
Holetín pod správu skutečskou a od roku 1786 
náležel náboženstvím k Rané.  V této době je 
zmiňováno, že Holetín patřil k největším osadám 
hlineckého okresu. Z roku 1788 pochází i první 
zmínka o holetínské škole, která měla jednu 
třídu. V roce 1800 žilo podle statistických údajů 
v Horním Holetíně 477 a v Dolním 515 lidí. 

Na začátku devatenáctého století se na 
hlinecku hojně pěstoval len a proto i řada 
obyvatel s tím spojila svou obživu. Například 
v roce 1812 bylo v Holetíně 16 tkalců a v roce 
1836 dokonce 28 pláteníků. Tou dobou zde byl 
také mlýn hnaný vodou. Podle sčítání 
hospodářského zvířectva bylo uváděno 41 koní, 
293 hovězího dobytka, 15 ovcí, 6 vepřů a 7 úlů 
včelstev. V roce 1823 bylo největší událostí 
postavení nové kamenné školy v Horním Holetíně 
105 (nynější Obecní úřad). Byla postavena za 
rychtářů Mládka a Oplištila s finančním 
přispěním hraběte Filipa Kinského. V letech 
1836–1848 byla postavena ranská silnice.

V druhé polovině devatenáctého století se 
v Holetíně vybíralo mýtné. V roce 1883 vzniklo 
v Holetíně ochotnické divadlo, které nastudovalo 
veselohru Paragrafy pana Puškvorce a v roce 
1884 vznikl divadelní spolek Tyl, o kterém se 
v kronice pak velice často dočítáme. Od roku 
1891 existuje v obci hasičský sbor a v roce 1896 
byla založena Hospodářsko-čtenářská beseda 
v Dolním Holetíně. Spolek měl rozšiřovat 
hospodářské a národohospodářské vědomosti, 
pomohl ke vzniku čítárny a knihovny, pořádal 
schůze a porady a šířil užitečné časopisy 
a knihy. V roce 1903 byla v Holetíně založena 
Reiffeisenka – spořitelní a záložní spolek. V roce 
1919 se konala ustavující valná hromada jednoty 
Sokol Holetín. (kuč)

Pramen: Pamětní kniha obce Horního Holetína

Školní kronika
Zápisy ve staré školní kronice počínají školním rokem 

1903/1904 a končí školním rokem 1939/1940. Texty se 
většinou drží pevné osnovy, která zahrnuje počátek 
a ukončení školního roku, vyučování náboženství a zkoušky 
z náboženství (do vzniku 1. republiky), změny v učitelském 
sboru, zmínku o místní školní radě, opravy budovy, zdravotní 
stav žactva, stavy pomůcek a knihovny, statistiku školní 
docházky a významné události roku.

Předložené úryvky jsou z nejstaršího zápisu, který provedl 
řídící učitel Karel Prostředník. (Byl to jeho poslední školní rok 
před odchodem do penze, po osmatřicetiletém působení 
v holetínské škole.) Text není jazykově upravován.

Školní rok byl započat dnem 16. září 1903 službami 
Božími a v Ranné se vzýváním Ducha Sv. a ukončen dle 
svolení c. k. minist. kultury a vyuč. ze dne 15. července 1904 
již 30. července 1904 poděkovacími Bohoslužbami ve farních 
kostelích v Ranné, vždy za účastenství žactva a členů sboru 
učitelského.

Sbor učitelský čítal 3 členy. Vyučování školní 
v jednotlivých třídách obstarávali: Karel Prostředník, správce 
školy, Jan Poupa a Frant. Brückner.

Místní školní rada měla v tomto šk. roce 2 schůze, aby vy-
řídila úřední záležitosti školní. Během šk. roku podělila chudé 
dívky zdejší školy potřebnostmi škol. k vyučování žen. ručním 
pracím v částce 8 K. O dodání potřebného paliva k vytápění 
šk. místností bylo místní šk. radou řádně postaráno.

Zdravotní stav žactva byl po celý rok šk. celkem příznivý, 
což docházce šk. prospělo. Ojediněle vyskytly se spalničky 
v některých rodinách v Dol. Holetíně a neduh oční u několika 
šk. dítek. Během šk. roku nikdo ze žactva nezemřel. 

Knihovna učitelská byla rozmnožena během šk. roku o 20 
spisů, dosáhnouc inv. čís. 220, žákovské knihovně přibylo 26 
svazků, takže čítá 313 svazků; 22 sešlých svazků z knihovny 
žákovské bylo vyloučeno a jinými 22ti správcem školy Karlem 
Prostředníkem darem nahrazeno. Počet půjček z knihovny 
učitelské činil 36 a ze žákovské 859.

Počet dětí: počátkem šk. roku 1903–04 do školy přijatých 
obnášel 198, během šk. roku přibylo 10, úhrnem 208. 
Z těchto od 6–12 roků věku 165 a od 12–14ti roků 43 dětí. 
Přes dokonaný 14tý rok věku nechodil zde nikdo do školy. 

Od placení školného bylo osvobozeno 43 a školné platiti 
povinno 166 dítek po 4 K 16 h ročně. Ze školy bylo žactvo 
propuštěno mezi šk. rokem po dokonaném  14tém roce věku i 
koncem šk. roku po dokonané 8mi  leté docházce školní.

Od docházky školní v době letní a podzimní a to od 
1. května do 31. října 1904 osvobozeno bylo výměrem c. k. 
školní rady na žádost jednotlivých rodičů 17 chlapců a 15 
dívek, úhrnem 32 dětí.

Hlavní prázdniny trvaly od 1. srpna do 16. září. Školní 
vyučování počínalo dle poměrů místních a úředně 
schválených rozvrhů hodin po celý šk. rok vždy o 9té hodině 
ráno a končilo 4tou hodinou odpolední. V poledne byla 
u vyučování jednohodinová přestávka. Týdenní prázdnina 
ustanovena jako v létech předchozích na každou středu 
a sobotu odpoledne.

Návštěvě školy prospívalo: Dobrý zdravotní stav členů 
sboru uč. i žactva. – Mírná zima a schůdné  cesty. – Příznivý 
hmotný stav chudého lidu následkem dostatečného výdělku. – 
Podělování chudého žactva šk. potřebnostmi. – Řádné čistění 
a vytápění šk. místností správou školní obstarávané. – 
Pořádek ve šk. budově.

Docházce vadilo: Předčasné žně následkem trvajícího 
sucha v měs. červenci 1904. – Spalničky a oční nemoci u dětí 
šk. v některých rodinách. – Ziskuchtivost mnohých rodičů. – 
Nedostatek domácí čeládky. – Nedostatek dělnictva při polním 
hospodářství. – Pastva dobytka a hus. – Opatrování malých 
dětí v domácnostech. – Zdlouhavé úřední jednání místní 
školní rady proti nedbalcům.

V Holetíně dne 6. srpna 1904. 
Karel Prostředník, správce školy.
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Zápisky ze školy
Úspěch v atletickém čtyřboji
V loňském školním roce se naši žáci zúčastnili VI. 

ročníku atletického čtyřboje základních škol Pardubického 
kraje. V soutěži se velice dobře umístili a vybojovali dva 
poháry, které zástupci žáků přebrali 18. září 2009 v České 
Třebové. Pohár za 2. místo vybojovali žáci 2. ročníku, pohár 
za 3. místo žáci 4. ročníku. Žáci 1. ročníku obsadili 
7. místo, žáci 3. ročníku 8. místo a žáci 5. ročníku 11. 
místo. Během předávání pohárů bylo odměnou pro děti 
pohoštění v podobě rautu. Všichni naši soutěžící obdrželi 
medaile a knihu. Poděkování patří také panu Klikovi, který 
zástupce žáků na předání pohárů odvezl.

Olga Vokálová

Práce na projektu Bezpečněji na cestách
Dalším krokem v realizaci našeho projektu pro 

bezpečnější pohyb chodců bylo uspořádání výstavy 
dětských výkresů, které budou sloužit jako podklad pro 
tvorbu „billboardů“. Sešlo se celkem 37 prací. Návštěvníci 
výstavy mohli dát svůj hlas nejpovedenějším návrhům. 
Deset prací, které se líbily nejvíce, je vystaveno na našich 
internetových stránkách. Jistě i další výkresy jsou moc 
pěkné a dají se z nich čerpat zajímavé nápady.

Setkání seniorů
7. listopadu jsme se s krátkým vystoupením představili 

na setkání holetínských „dříve narozených“ občanů. Naše 
pásmo písniček, básniček, čtení a hry na zobcovou flétnu 
jistě potěšilo nejen přítomné babičky a dědečky.

Mgr. Martin Bureš

Co nového v MŠ?
Podzim hýří barvami nejen v přírodě, ale 

i v naší školičce, která je krásně podzimně 
vyzdobená.

Děti pracovaly s přírodním materiálem, 
z kterého vznikl krásný les, mladší děti 
vytvořily z dýně PANA DÝŇÁKA, a z plodů 
zahrad a polí jsme si společně udělaly 
podzimní výstavku.

Děti se učily rozeznávat ovoce a zeleninu, 
a to nejen zrakem, ale i podle chuti, čichu 
a hmatu. Různými výtvarnými technikami 
jsme vyráběly jablíčka i ježečky. Upekly jsme 
si i jablečný závin a zahrály si pohádku 
O řepě.

Opravdovým hitem se stalo školkové 
BRAMBOROBRANÍ, při kterém děti s rodiči 
strávily příjemné odpoledne v MŠ. Šikovné 
maminky přinesly ochutnat dobroty 
z brambor, děti si s rodiči doma vyrobily 
skřítky BRAMBORÁČKY. S bramborami jsme 
si i zasportovaly a zasoutěžily.

Ve školce jsme s dětmi objevily, že 
z brambor jde vyrobit opravdu vše – myšky, 
skřítci, zajíčci, housenky…

Starší děti navštívily divadelní 
představení v MŠ Milíčova v Hlinsku, a to 
pohádku O Palečkovi.

Připomněly jsme si také podzimní svátek 
Halloween.

Nyní v naší školičce vládne les a jeho 
království stromů. A co nás v nejbližší době 
čeká? No přeci přípravy na Mikuláše, čerty 
a Vánoce.

Učitelky MŠ

Ukázky dětských návrhů 
na bezpečnostní tabule

Výstava dětských prací
Protože mi není dění v obci lhostejné, zašla jsem se na 

výstavu návrhů bezpečnostních tabulí podívat. Příjemný pocit 
jsem měla z toho, jak děti nejen k výtvorům, ale 
i k organizování výstavy přistoupily. Radost mi udělal také 
poměrně vysoký počet návštěvníků. A pak jsem měla velké 
dilema. Které tři návrhy vybrat? Ty skutečně krásné a líbivé, 
s kterými evidentně hodně pomáhali rodiče? Nebo ty, na 
kterých byla vidět dětská ruka a upřímnost, ale kterým zase 
chyběl pohled řidiče, aby to bylo přehledné i z jedoucího auta? 
No, nějak jsem se rozhodla. Jaké výtvory vybrala většina, 
uvidíte brzy u silnice. Věřím, že příště nebude Holetín v mysli 
projíždějících jen „ta příšerně dlouhá vesnice“, ale „ta obec, kde 
mají u silnice ty hezké obrázky, které mě nutí přibrzdit“.

(kuč)
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5 otázek pro starostu
Kdo v posledních několika týdnech navštívil areál koupaliště, nemohl přehlédnout čilý 

stavební ruch. Můžeš nám přiblížit, co přesně se tam chystá?
Koncem října započala druhá a zároveň konečná etapa 

stavebních úprav budovy č. p. 25 ve sportovním areálu 
koupaliště, která navazuje na již provedenou rekonstrukci 
kanalizace a sociálního zázemí.

Finální stavební úpravy zahrnují provedení hydroizolace 
stávajícího zdiva, zateplení podlah, zateplení obvodových stěn 
obytné části, nové zastřešení celé budovy a dále výměnu oken 
a dveří.
Projektová dokumentace řeší i rekonstrukci a zbudování nových 
prostor obecní hospůdky. Jedná se o nové skladové prostory, 
technické prostory pro personál a konečně vlastní, bezbarierově 
řešené sociální zařízení. Přestože je provoz hospody plánován jako 
sezónní, bude zde pro případ chladnějších dnů instalován systém 
vytápění pomocí krbové vložky. Nezapomněli jsme ani na sportov-
ce. V nově vzniklých prostorách je počítáno s klubovnou pro naše malé i velké fotbalisty. Poslední fází 
projektu jsou terénní úpravy okolí objektu, jejichž dokončení je plánováno na jaro 2010.

Kdy se holetínští dočkají nového Kulturně–společenského centra?
Proběhne-li vše podle daného harmonogramu, bude budova Kulturně-společenského centra, společně  

s nově vybudovaným bezbariérovým chodníkem naproti budově obecního úřadu, zkolaudována do konce 
listopadu 2010. Samotný provoz  KS centra by měl být zahájen s nástupem roku 2011.

V poslední době se hodně mluví a pod vedením školy i dělá pro bezpečnost dopravy 
v obci. Nepočítá se v nejbližší době také s instalací měřiče rychlosti?

V návrhu rozpočtu pro rok 2010, který bude zastupitelstvo obce projednávat na prosincovém veřejném 
zasedání, se částka potřebná k zakoupení tohoto zařízení určitě objeví.

Co tě v letošním roce v Holetíně nejvíc potěšilo?
Asi největší radost mám ze získání dotace z evropských fondů na financování projektu Kulturně–

společenského centra a tolik potřebného chodníku naproti OÚ. Velkou radost mám z pořízení automobilu 
pro naše – nyní již akceschopné – hasiče a samozřejmě se těším na pěkné prostředí, které se pro nás 
všechny začalo tento rok  vytvářet v areálu koupaliště.

Co tě jako starostu letos nejvíc trápilo?
Snad nebude vadit, když na tuto otázku odpovím poněkud nekonkrétně. Pár věcí by se určitě našlo. Pro 

mě je však podstatné, že těch pozitivních bylo mnohem víc a  s těmi „méně radostnými“ se prostě budu 
muset poprat. Ale to ke starostování myslím patří a chuť k práci mně to rozhodně nevezme.  

Chceš něco na sklonku roku vzkázat občanům?
Velice rád využiji toto prosincové vydání Zpravodaje, abych všem spoluobčanům Holetína a jejich 

blízkým popřál šťastné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2010 mnoho úspěchů, radosti, štěstí 
a především pevné zdraví. 

Recyklohraní ve škole
Na začátku školního roku se naše škola zapojila do školního 

recyklačního programu Recyklohraní. Je to program, díky 
kterému se děti, ale i ostatní členové rodin, naučí správně 
nakládat s elektroodpadem. Pro děti jsou k realizaci výukového 
programu připraveny jednotlivé scénáře týkající se ochrany 
přírody s důrazem na třídění komunálního odpadu a nakládání 
s elektroodpadem. To vše si děti osvojí formou her, kvízů, 
diskuzí a četbou zajímavých povídek, které byly napsány dětmi 
z různých škol v literární soutěži vyhlášené k tomuto programu. 
Tyto činnosti se budou prolínat se sledováním populárně 
vzdělávacího seriálu týkajícího se správného nakládání 
s elektroodpadem a také plněním úkolů vyhlášených v různých 
soutěžích Recyklohraní. 

První úkol již máme společně za sebou. Byl detektivně 
zeměpisný a děti v něm měly vytvořit mapku obce a vyznačit na 
ní důležitá místa související s odpady (odkládání tříděného 
odpadu, zastávky mobilní sběrny nebezpečného odpadu, apod.).

Další naší snahou je aktivně se zapojit do sběru použitých 
baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. To vše se může 
ukládat do sběrných boxů instalovaných ve škole. Za jejich 
naplnění a splnění jednotlivých soutěžních úkolů bude škola 
získávat body, případně i zajímavé dárky. Ale nejen to. Hlavně se 
díky tomu naučíme chovat ekologicky a šetrně k naší přírodě.

Jitka Jetmarová

Učitelský byt opět 
slouží svému účelu
Bylo to na konci roku 2006, kdy na 
obecní úřad byla doručena žádost paní 
učitelky Havlíčkové o možnost 
pronájmu obecního bytu. Téměř od té 
doby, bude to už tři roky, trvala kauza, 
ve které se obec snažila uvolnit byt, 
který bývalá paní učitelka už dlouho 
využívala k rekreačním účelům. 
O vývoji sporu jste byli průběžně 
informováni a tak teď už jen 
dodáváme, že paní učitelka Havlíčková 
má od 1. prosince 2009 platnou 
nájemní smlouvu na užívání tohoto 
bytu 2+1 v prvním patře budovy OÚ. 
Smlouva je samozřejmě vázaná na 
místo učitelky ve zdejší ZŠ. Byt prošel 
nezbytnými drobnými úpravami, jako 
byla oprava poškozených omítek, 
vymalování, výměna parapetů a oprava 
podlahy. Přejeme paní učitelce, ať se jí 
u nás v Holetíně líbí!

(kuč)
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č. 4/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín, 
konaného dne 14. září 2009 v l8.00 hodin 

na OÚ Holetín
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
● Splnění úkolů uvedených v usnesení 
zastupitelstva obce č. 3/2009

● Výsledky kontrol finančního a kontrolního 
výboru

● Realizované a připravované akce
● 7. 9. proběhlo výběrové řízení na 
„Stavební úpravy č. p. 25 – sportovní 
areál koupaliště“

● Dokončena celková rekonstrukce 
školní kuchyně včetně nového vybavení

● V ZŠ a MŠ Holetín vyměněn kotel na 
TP

● Probíhají dokončovací práce na 
zpevnění odstavné plochy vedle budovy 
obecního úřadu

● Nahlášena oprava min. 6 těles 
veřejného osvětlení v katastru obce 

● Začátek rekonstrukce budovy č. p. 25 
v areálu koupaliště – po 20. září 2009

● Doručené žádosti
● Žádost o prodej částí pozemku p. č. 
2114/3 v k. ú. Holetín

● Záměr obce na hospodaření s majetkem 
ze dne 28. srpna 2009

● Připomínky a návrhy občanů podané 
v kanceláři obecního úřadu

● p. Kaplan – problém s volně 
pobíhajícími psy v obci

● p. M. Klika – návrh na umístění 
reklamy s vývěskou do oken 
autobusových zastávek.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Václav Pohorský, 
Vladimír Zlesák 

● Program 4. zasedání zastupitelstva 
● Rozpočtovou změnu č. 3/2009 
● Žádost o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardub. kraje na rok 2010 

● Smlouvu o dílo „Stavební úpravy č.p. 25 – 
sportovní areál koupaliště“. 

● Prodej částí pozemku p. č. 2114/3 dle 
záměru obce Holetín na hospodaření 
s majetkem za cenu 35 Kč/m2 

● Smlouvu o nájmu poz. p. č. 767/3 za 
účelem rozvoje bezdrátové sítě 

● Uplatnění námitky k návrhu ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

Zastupitelstvo obce pověřuje:
● Starostu obce zpracováním návrhu OZV 
řešící volné pobíhání psů v obci Holetín 
(do 15. 12. 2009)

č. 5/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín, konané 

dne 9. listopadu 2009 v l8.00 hodin na OÚ 
Holetín 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Plnění úkolů uvedených v usnesení 

zastupitelstva obce č. 4/2009
● Realizované akce

● Provedena oprava a revize hromosvodu 
budovy obecního úřadu

● Opraveno zábradlí mostku místní komunikace 
Na kopci

● Provedena kolaudace vodovodního řadu 
a dešťové kanalizace za školou

● Provedena kolaudace travnatého 
a zpevněného hřiště ZŠ a MŠ Holetín

● Probíhá rekonstrukce budovy č. p. 25 v areálu 
koupaliště

● Započaly stavební práce dle projektu 
„Kulturně – společenské centrum Holetín“

● Proběhlo setkání holetínských občanů 
důchodového věku

● Probíhají nezbytné opravy uvolněného 
obecního bytu v budově č. p. 105

● Doručené žádosti
● Žádost o byt evidovaná na OÚ od 19. 12. 2006
● Záměr obce na hospodaření s majetkem ze 

dne 20. 10. 2009
● Informace o dotacích pro rok 2010 podaných 

v rámci mikroregionů
Zastupitelstvo obce schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jaroslav 

Halamka
● Program 5. zasedání zastupitelstva 
● Rozpočtovou změnu č. 4/2009 
● Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje 

pro rok 2010 
● Smlouvu o dílo „Rekonstrukce obytné části 

budovy č. p. 25 k. ú. Dolní Holetín“ 
● Kupní smlouvu – prodej části pozemku p. č. 

2542/1 společnosti Vodovody a kanalizace 
Chrudim, a. s. (záměr obce zveřejněn na ÚD dne 
20. 10. 2009) 

● Smlouvu o pronájmu bytu v budově č. p. 105 
v k. ú. Holetín

● Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle 
předložených návrhů

● Jmenování likvidační komise ve složení: Eduard 
Suchý – předseda komise, Vladimír Zlesák 
a Klára Poláková – členové

Zastupitelstvo obce pověřuje:
● Starostu zpracováním žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu PK na požární techniku 
a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce 
(do 14. 12. 2009).

● Starostu předložením návrhu rozpočtu obce 
Holetín pro rok 2010 (do 28. 11. 2009)
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Karla B. Venzaru, 
autora obecního 
znaku 

Jaký je Váš vztah 
k Holetínu?

Vztah k Holetínu 
mám především jako 
k rodné obci. I když 
jsem spatřil světlo světa 
v hlinecké porodnici, 
byl jsem během tří dnů 
přemístěn do „rodné 
chaloupky“ v Holetíně 
a to tak, že jsem byl

podán dovnitř oknem staršímu bratrovi, neb 
nebyl momentálně k dispozici klíč ode dveří. 
Velký vliv na můj patriotizmus měla moje 
babička z matčiny strany, která mne vychovávala 
od malička v lásce k rodné zemi, potažmo i rodné 
vísce Holetínu. Ona byla v mládí jako „bona“ 
vychovatelkou ve Vídni, velmi vzdělaná a stále 
ležela ve starých knihách. Učila mne v nich číst 
a já jako malý kluk jsem znal kurent a švabach 
dříve, nežli mne ve škole naučili latinku. Pak 
jsem měl také to štěstí, že jsem potkal 
neoficiálního kronikáře naší obce pana Vosmíka, 
se kterým jsme bádali ve starých letopisech 
o historii obce i zdejšího kraje. Byly to knihy 
hlavně pocházející z pera historika a hlineckého 
mecenáše Karla Adámka, někdejšího přísedícího 
říšského sněmu (rozumí se za C. a K. Rakouska–
Uherska) a také člověka, který se zasloužil o to, 
aby skrze Hlinsko a Holetín vedla železnice. 
Spolu s  panem Vosmíkem jsme si začátkem 
sedmdesátých let minulého století mimo jiné 
také slíbili, že bude-li to kdy možné, postaráme 
se o to, aby Holetín měl svůj vlastní znak, neb si 
ho dozajista historicky zaslouží. Jenže v té době 
se jednalo o čirou utopii, neboť tehdejší režim 
nějakému zviditelňování obcí nepřál a navíc 
znaky mohla vlastnit ze zákona pouze města. 
Kdesi hluboko ve mně však tato myšlenka 
dřímala a po celá léta tak nevědomky formovala 
i můj vztah k rodnému Holetínu, ať jsem pobýval 
kdekoli.

Jak se z člověka stane tvůrce obecního 
znaku a máte ještě další takové výtvory?

Částečně jsem to už vlastně popsal 
v předešlém odstavci. Přispělo k tomu také to, že 
jsem byl od mládí poměrně výtvarně nadaný
a erby, symbolika 
i staré listiny mne 
přímo fascinovaly. 
Proto z grafického 
hlediska to tedy 
nebyl vůbec žádný 
problém. Ten tkvěl 
v tom, neudělat 
botu a zvolit pro 
obec symboliku 
s vazbou k histo-
rickým pramenům. 
Po dvouletém bá-
dání v archivech 

v Chrudimi, Zámrsku, Pardubicích a i hlineckém 
muzeu jsem dospěl k závěru, použít k tvorbě obecního 
znaku symboliku rychtářské pečeti ze 17. století, na 
níž je pelikán se třemi mladými. Jedná se o starý 
křesťanský symbol, ale také o lokální symboliku. 
Neboť, a to dnes málokdo ví, Holetín měl ve středověku 
velké množství rybníků. Dařilo se zde rybníkářství 
a kde je hodně ryb, jsou i pelikáni – zvláště, když zde 
v té době vládlo teplejší klima. O tom, že se v průběhu 
staletí klima ve zdejším kraji měnilo, svědčí i to (což by 
čtenáře mohlo zajímat), že v době vlády Karla IV. byly 
v Holetíně a nedalekém Prosetíně také vinice a těm by 
se zde v současné době asi mnoho nedařilo.

Co se týče mých výtvorů, je jich mnoho, neboť 
grafika je můj velký koníček a dělal jsem tuto práci už 
jako bývalý zaměstnanec ETY Hlinsko. A nezůstalo jen 
u grafiky, věnuji se také řezbářství a výrobkům 
z tepané kůže. Zabrousil jsem i do medailérství 
v dobách, kdy k tomu byly příznivé podmínky, a dělal 
fritové obtisky na porcelán. Moje práce jsou po celém 
světě, hlavně mezi trampy, lesáky, westernovými jezdci 
a countrymeny.

Můžete nám ještě jednou vysvětlit, proč je 
náš znak právě takový?

Jak jsem již na-
psal, jeho základ po-
chází z historické 
rychtářské pečeti. 
Nahrálo mi také, že 
jsem jako kluk mezi 
starými lidmi při 
dračkách peří slýchal 
pověst, která vysvět-
lovala historickou 
skutečnost, že při 
staré zemské stezce 
vedoucí z Čech na 
Moravu stávávala na 
místě nynějšího Ho-
letína tvrz a tři dvo-
ry. Podle pověsti prý 
ona tvrz je ten starý 
pelikán (z rychtářské pečeti), který poskytuje ochranu 
svým třem mláďatům – tedy oněm třem historicky 
doloženým dvorům. Barvy znaku ovlivnily tinktury 
(barvy) z erbu pánů z Pardubic, kteří jako někdejší 
majitelé rychumburského panství vládli i částí 
Holetína.  V pozdějších dobách to byla právě ta část, 
která patřila pod správu rychty „hornoholecké“, na 
jejíž pečeti se zmíněný pelikán nachází. Zbytek 
Holetína byl pak pod správou špitálu skutečského, ale 
ve skutečnosti však to bylo mnohem složitější. 
Majetkové poměry se často měnily.

Co byste chtěl zajímavého připomenout 
z historie obce?

Musím říci, že obec měla v historii velkou smůlu, 
neboť se v blízkém okolí nenalezl písmák, který by 
dávnou historii obce zachytil v jakémkoli období 
a nebo v širších souvislostech. Útržkovité záznamy 
jsou tedy jen v Zemských deskách a gruntovních nebo 
berních knihách.

Pro nás holečáky bude asi zajímavým chrabrý 
skutek holetínského zemana, pana Jana Rubíka 
psaného z Holetína, který přivěsil svou pečeť ke 
stížným listům proti upálení Mistra Jana Husa a který 
také Husa na části jeho cesty do Kostnice doprovázel. 
Učinil tak v roce 1415 a originál právě této konkrétní 

Téměř čerstvá grafika našeho 
rodáka, na které je emblém 
občanského trampského sdružení 
NAŠE MUZEUM

Toto je faksimile pečeti rychty 
hornoholecké ze 17. století, která je 
holetínské veřejnosti předložena patrně 
poprvé. Venzara ji objevil za velké 
pomoci paní Mgr. Růžičkové 
z Pardubického archivu.
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listiny (neboť stížných listů bylo vzhledem 
k množství přivěšených pečetí a podpisů na nich 
hned několik), je uložen v archivu ve skotském 
Edinburgu a pečeť Jana Rubíka, je zde uváděna 
v pořadí jako 251. Zajímavostí z historie by bylo 
mnoho, avšak prostor pro náš rozhovor není zase 
tak velký.

Všeobecně se o vás ví, že jste tramp…
Tak tramping 

je moje veliká a 
životní láska. Ne-
souvisí však jen s 
pobytem v příro-
dě, ale já se zají-
mám o věc hlou-
běji, tedy o tradice 
a kulturní dědictví 
této početně ne-
zanedbatelné 
skupiny našeho 
národa. Vždyť sta-
tistiky mluví 
o tom, že kolem 
roku 1968 se hlá-
silo k trampingu
téměř milion lidí, což je šokující. Tedy každý 
patnáctý občan tehdejší Československé repub-
liky se cítil býti trampem nebo s trampingem 
sympatizoval. Je pravda, že mnoho sympatizantů 
bylo i z řad skautů a podobných organizací jako 
třeba Zálesák, který fungoval tehdy nutně pod 
Svazarmem. Já osobně svůj přístup k trampské 
historii vyjadřuji aktivním členstvím v občanském 
sdružení Naše muzeum, která pro státní sbírky 
Národního muzea shromažďuje archiválie doku-
mentující trampské hnutí od jeho vzniku, tedy od 
roku 1918. Dále jsem byl léta přispěvatelem 
westernového časopisu WESTERN WORLD, který 
krom westernové náplně, měl i trampské rubriky. 
Jsem dopisovatelem a fotodokumentaristou 

Desková maska inspirovaná 
motivem kmene Haida, symbolizuje 
medvěda. Autor ji zhotovil pro 
letošní Celostátní výstavu Klubu 
trampů řezbářů.

Titul pro titul
Za vlády komunistického režimu bylo vysokoškolské vzdělání těžko dostupné široké veřejnosti. Přednost 

samozřejmě dostávaly děti prominentů KSČ a ti ostatní si svou pozici museli tvrdě obhájit znalostmi. 
Mnozí, a bylo jich dost, se na vysokou školu nedostali. Je dobře, že v dnešní společnosti je vysokoškolské 
studium umožněno nesrovnatelně většímu počtu zájemců. Studium je velice náročná a dlouhodobá 
činnost, ale mnozí vlivní, či děti vlivných dokazují, že se vše dá koupit. 

Hladinu veřejnosti rozvířilo dění na univerzitě v Plzni. Zasvěcení žasnou, nezasvěcení alespoň kroutí 
hlavou. Kam až to v našem školství – v tomto případě vysokém a ještě k tomu právním, vedlo! Mě osobně 
na celé kauze zaráží její morální pozadí. Jaký je morální profil „významných“ studentů plzeňské univerzity? 
Někteří z nich pochybení uznávají, ale o své posty nechtějí přijít. Vím, že i dříve se používalo rčení: 
„Vystudoval na praseti“, dnes jsou ta prasata asi zlatá. A morálka? Co asi toto slovo říká takovýmto lidem?

Vzpomínám si, jak velké studijní úsilí vynakládali žáci v době, kdy se už na střední školy dělaly 
v podstatě státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Dnes je většina žáků končících 
základní školu přijímána na střední školy či učební obory s maturitou bez přijímacích zkoušek a druhé 
pololetí 9. ročníku ZŠ pokládají za zbytečnou ztrátu času – vždyť jsou již přijati a „nemusí se tedy učit“. 
Tento postoj některým bohužel přetrvává i po nástupu na střední a možná i vysoké školy. Vidina titulu je 
však lákavá, zejména je-li vhodná příležitost...

A státní maturita? Napětím jsme skoro ani nedýchali, když nám naši pedagogové rozdělávali 
zapečetěnou obálku s maturitními tématy. Proč se v současnosti tolik diskutuje nad znovuzavedením 
státních maturit? Domnívám se, že by se tím zvýšila prestiž  středoškolského vzdělání, které má nyní 
různou úroveň. Uvědomuji si, jakou hodnotu měla složená maturitní zkouška před padesáti lety! Byla 
téměř na úrovni dnešního vysokoškolského vzdělání. Tím chci říci, že dosažení jakéhokoliv, zejména 
vysokoškolského vzdělání, by i v dnešní době mělo být ctí a ne podvodem, nemluvě o příkladu pro další 
generace. V žádném případě se svým článkem nechci dotknout poctivých studentů, kterých je bezpochyby 
i v dnešní době valná většina a já si jich vážím.

Mgr. Vlastimila Bulisová

mezinárodního trampské-
ho internetového portálu 
Trampnet.sk 
s návštěvností 30 000 li-
diček z celého světa za 
měsíc. Reporty z osad 
a trampských setkání za-
sílám také do asi 
nejčtenějšího trampského 
časopisu PUCHEJŘ, který 
vydává pražské sdružení 
Avalon. Mých aktivit 
v trampském dění je 
mnohem víc, avšak nebu-
deme jimi čtenáře Ho-
letínského zpravodaje 
unavovat…
Jste takový „ne-
stranný“ pozorovatel 
dění v obci. Chcete se 
k tomu nějak vyjádřit?

Ono se asi nedá říci, že nestranný. Jsem zdejší 
rodák, šestadvacet roků jsem zde měl své trvalé 
bydliště a mám zde stále i svou rodnou chaloupku, na 
které trávím hodně času. Takže se dá říci, že jsem 
svou pupeční šňůru, která mne spojuje s Holetínem, 
za pětapadesát let nikdy nepřestřihl. Dění v obci mi 
není cizí a bedlivě jej sleduji. Hodně se toho tady za 
poslední léta změnilo a myslím, že jenom k lepšímu. 
I současné omlazené obecní zastupitelstvo má hezky 
našlápnuto tím správným směrem. Tak ať to, co si 
předsevzali, se jim dobře daří! Snad mne jen trochu 
zamrzelo, že letošní polokulaté výročí 865 od první 
písemné zmínky nestálo nikomu za vzpomínku. Na 
další možnost oslavy si zase budeme muset počkat 
dlouhých pět let. Pro nás starší je to dlouhá doba.

Chcete něco podotknout na závěr?
Snad bychom náš rozhovor mohli zakončit slovy 

klasika: „Naše cesty mohou býti různé, jenom vůli 
mějme všichni rovnou!“

Řezba z lipového dřeva (60 × 
40 cm) má název „VĚČNÁ 
INSPITACE“ a tou byla od 
pradávna žena a hudba
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Naši 
nejmenší
21. listopadu 2009 
proběhlo na Obecním úřadě 
slavnostní vítání občánků. 
Od dubna do června se 
v Holetíně narodilo pět 
chlapečků. Jejich rodinám 
gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví.

Rodině Dejdarových ke 
dvěma roztomilým 
holčičkám přibyl syn 
Jakub.

Manželé 

Lucie a Milan 

Staňkovi 

z Dolního 

Holetína si 

z porodnice 

přivezli syna 

Filipa. 

Z vnoučka se 

radují i obě 

babičky.

Štěpána 

Saifra 

z Horního 

Babákova na 

vítání 

doprovodila 

šťastná 

maminka, 

babička 

a malá teta.

Malého 

Nicolase 

Štěpánka 

budou 

rozmazlovat 

nejen 

maminka 

s tatínkem, 

ale i babička 

a prababička.
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Rodina 

Jedličkových 

z Dolního 

Holetína 

dorazila na 

vítání bez 

ochořelé 

maminky. Malý 

Daniel má 

doma tři starší 

sestřičky.

K podzimu patří draci
V sobotu 10. října proběhla DRAKIÁDA, 

kterou uspořádalo místní sdružení Holetínské 
trnky.  I přes nepřízeň počasí se sešlo 
v odpoledních hodinách na kopci u vlakové 
zastávky  okolo čtyřiceti  účastníků. Navzdory 
bezvětří začali nad Holetínem poletovat draci. 
Ovšem let každého z nich byl omezen pouze na 
dobu, po kterou vydrželi soutěžící běhat. Běhali 
všichni! Děti, maminky, tatínkové, babičky 
i dědečkové. Chvílemi nebylo zřejmé, zda probíhá 
Drakiáda nebo běžecký závod. Všichni jsme se 
dobře bavili a smáli jsme se ještě hodně dlouho. 
Protože bylo chladno, pro děti byly připraveny 
várnice s horkým čajem, pro dospělé horká 
medovina a nakonec si všichni opekli buřty. 

Draci i soutěžící byli provětráni a vzhledem 
k fyzické náročnosti letošní Drakiády dostali 
ceny všichni. 

Přestože je před námi dlouhá zima a každý asi 
raději „zaleze“ za kamna, chystáme  pro všechny, 
kteří se chtějí opět „vyřádit“ na čerstvém 
vzduchu, zimní akci.  Víc neprozradím, včas 
dáme všem vědět, jenom doufám, že tentokrát 
nám bude počasí víc nakloněno – bez sněhu to 
opravdu nepůjde :-).

Ještě bych Vám všem chtěla popřát za 
všechny „Trnky“ poklidné vánoční svátky 
v kruhu rodinném a do nového roku 2010 
veselou mysl, pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Jana Břeňová

Vážení čtenáři, v dnešním díle se zaměříme na novinku, 
která se každého z nás počínaje rokem 2010 více či méně 
dotkne. Je jí nový trestní zákon, který nabude účinnosti 
1. 1. 2010 a nahradí tak již téměř půl století starý současný 
trestní zákoník.

Některé změny, které přináší nový trestní zákon

Věděli jste, že… ačkoliv se vedla horká diskuze o snížení 
věkové hranice trestní odpovědnosti v novém zákoně na 14 
let, nakonec převážil názor zachovat hranici současnou? 
Ještě před tím, než nový zákon bude účinný, byla tato 
hranice v srpnu letošního roku opět zvýšena na stávajících 
15 let. To však neznamená, že osoby mladší nelze žádný 
způsobem právně postihnout. K „potrestání“ osob mladších 
15 slouží například soudem pro mládež uložená výchovná 
omezení, povinností, napomenutí, dohled probačního 
úředníka nebo i zařazení do terapeutického, psychologického 
nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku 
výchovné péče.

Jednou z novinek bude i zvýšení trestních sazeb odnětí 
svobody u činů proti lidskému životu a zdraví. Například za 
společensky nejvíce odsuzovanou vraždu bude činit sazba 
nově 10–18 let namísto dnešních 10–15. Zvýšená je i sazba 
u ublížení na zdraví (nově až 3 roky) nebo těžké újmy na 
zdraví (až deset let).

Další novinkou jsou i nové druhy trestů – domácí vězení, 
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
nebo i opatření zabezpečovací detence pro pachatele, kteří za 
své činy nejsou trestně odpovědní (např. psychicky 
narušení), ale nelze je ponechat na svobodě.

Přeji však všem čtenářům, aby se s úpravou v novém 
trestním zákoně nemuseli vůbec setkat. Přeji příjemný nový 
rok!

Mgr. Martin Pavliš

Foto Mgr. Martin Pavliš
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Začátkem listopadu se 
naši důchodci opět dobře 
bavili při moravské 
dechovce p. Sedlaříka
Setkání občanů důchodového věku – tato velmi 
vydařená a hojně navštěvovaná akce se letos konala 
již po třetí. A opět byla skvělá. Všichni jsme se 
dobře bavili. Pane starosto a ostatní zastupitelé, 
děkujeme za přípravu a organizaci této akce. 
Děkujeme a vážíme si toho.

Mgr. Vlastimila Bulisová
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Od šedesátých let devatenáctého století se začali 
lidé organizovaně připravovat na boje s ohněm 
a vznikaly první dobrovolné hasičské sbory. V roce 
1875 byl založen hasičský sbor v Hlinsku. Vznik 
hasičského sboru v Holetíně se datuje již do roku 
1891, jak o tom hovoří naše kronika i archivní 
dokumenty. Ustavující valná schůze proběhla 
26. července 1891. V prvních čtyřech letech měl 
sbor 43 členy. Prvním velitelem byl Vincenc Mládek, 
jeho náměstky Václav Oplištil a Václav Hanus. 
Jednatele dělal Josef Hanus (H. Holetín), 
pokladníka Josef Picek. Ve výboru dále figurovali: 
Josef Profous, V. Malina, Josef Šinkora, Josef 
Louvar, František Oplištil, Josef Hanus (D. Holetín), 
Josef Drahoš. V roce 1895 Josefa Šinkoru nahradil 
Václav Zahradecký. V dalších letech se na místě 
velitele vystřídali: Antonín Hanus, František Kyncl, 
Jan Navrátil, Vincenc Havel, Čeněk Mládek a Jan 
Sodomka.

Od roku 1892 byl pravidelně pořádán hasičský 
ples. V roce 1896 se náš sbor společně s hlineckým 
a ranským zúčastnil okrskového cvičení v Rané. Od 
počátku se hasiči účastnili  kulturních 
a společenských akcí v obci, například 25. 6. 1893 
svěcení kaple na Horním Holetíně. Zajímavý je 
inventář, který v prvních letech sbor vlastnil. Byly 
vykazovány 4 žebříky hákové, 8 střešních, 3 jiné, 10 
košů na vodu, 1 stříkačka bez savice, 1 stříkačka 
čtyřkolová se savicí a 100 m hadic.

V roce 1905 došlo k významné události, a to 
k rozdělení sboru na hornoholecký a dolnoholecký. 
Přesněji, nově vznikl sbor pro Dolní Holetín, který 
se vyčlenil z toho původního. Proto je tento 
letopočet někdy udáván jako datum vzniku. U této 
příležitost daroval Horní Holetín novému sboru 
Dolního Holetína část výzbroje pro mužstvo 
a peněžitou částku na zakoupení nové stříkačky. 
V dalších letech byla věnovaná pozornost hlavně 
výcviku členů a doplňování vybavení, na které se 
prostředky vydělávaly pořádáním různých akcí. 

Zařízení sborů bylo velmi primitivní, do první 

Hasiči budou brzy slavit 120. výročí založení
stříkačky se musela lít voda nádobami, později 
přibyla nová, která si nasávala vodu sama, ale 
i výkon tohoto zařízení byl malý. Dřina neodpadla 
ani po zakoupení ještě výkonnějších čtyřkolových 
strojů. Hasiči na Horním Holetíně měli o trochu 
větší štěstí v tom, že zastupitelé jim byli více 
nakloněni, starostou a zároveň velitelem mužstva 
byl Čeněk Mládek, proto získávali i větší finanční 
podporu z prostředků obce. V polovině třicátých let 
se tak tento sbor dočkal nové motorové stříkačky. 
Na Dolním Holetíně  takové pochopení u obecního 
zastupitelstva hasičský sbor neměl a tak si musel 
vystačit s tím, co měl. Nepomohla ani peněžitá 
pomoc Zemské hasičské jednoty v roce 1939, 
protože obecní zastupitelstvo zamítlo žádost 
o doplacení zbývající částky. V této době se sbor na 
Dolním Holetíně začal rozpadat, protože členové 
ztráceli zájem za takových podmínek pracovat. 
Nakonec zůstalo jen 7 členů, kteří byli odhodláni 
udržet sbor při životě za každou cenu. Byli to: 
Ladislav Voldán – předseda, František Janoušek – 
velitel, Jan Malina, Čeněk Mutr, Václav Halamka, 
V. Zlesák, J. Rybenský.

Další období bylo pro hasiče ještě těžší, protože 
začala 2. světová válka. Kruté okamžiky prožívali 
členové našich sborů i 24. června 1942, kdy se 
vydali hasit veliký požár v obci Ležáky, ale byli 
zastaveni gestapem. Tyto události měly velký dopad 
na hasičské jednoty, protože členové měli strach 
vzít jakoukoliv funkci a zodpovědnost. V roce 1943 
se motorové stříkačky dočkali i na Dolním Holetíně, 
protože nařízením protektorátních úřadů musel 
starosta sestavit družstvo, které bylo schopno 
v případě požáru zasáhnout. I tak sbor do konce 
války fungoval více méně formálně.

Po skončení války nastalo oživení, kdy do sboru 
přibyli noví členové z řad mladých a těch, kteří se 
vrátili z nuceného nasazení v Německu. 

Informace čerpány z místní kroniky 
a z materiálu pana Ladislava Kolbaby.

(kuč)

Dálková doprava vody
Je to již podruhé, co se v našem okrsku nacvičovala dálková doprava 

vody. Loni se podobné cvičení konalo na Babákách, letos 13. září se sbory 
sešly v Holetíně. Dálkové dopravy vody se zúčastnily čtyři posádky ze 
sousedních vesnic po sedmi členech. Přijely hasičské sbory z Babákova, 
Příkrakova, Tisovce, Kvasína a nechyběli samozřejmě ani holetínští hasiči. 
Tohoto poplachového cvičení byli přítomni i starostové příslušných obcí, 
okrskový velitel pan Ťopek a z okresního velitelství se dostavil pan 
Zelenka.

Dne 13. září v 8:30 hod. byl vyhlášen poplach na místní hasičské 
zbrojnici a místním rozhlasem. Občanům bylo oznámeno, že se jedná 
pouze o poplach cvičný. Voda byla hasičům poskytnuta z holetínského 
koupaliště.

Původním cílem byla základní a mateřská škola, ale z určitých důvodů mu-
sel být cíl změněn  Stal se jím kravín na Dolním Holetíně.

Všechny hasičské sbory se dostavily na určené místo v krátkém časovém 
limitu. O plánovaném poplachu věděli pouze starostové a velitelé výše uve-
dených sborů.

Při takovéto akci se přečerpává voda z jedné stříkačky do druhé a používají 
se omezovače tlaku, aby byl tlak stejný v celém vedení. Je to velmi náročné.

Akci monitoroval a zaznamenával okrskový velitel Ťopek. Do závěrečné 
zprávy bylo uvedeno, že po vyhlášení poplachu v 8:30 hodin, byla voda na 
konci vedení, které měřilo 800 m, v 9:20 hod.

Velitel našich hasičů vyhodnotil tento poplach jako velice zdárný.
Eduard Suchý, velitel
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Podzimní sezóna roč. 2009/2010 našim 
jednotlivým mužstvům skončila. Zpravodajskou 
povinností je třeba se vrátit ke všem odehraným 
utkáním v průběhu měsíců září – listopad t. r.

III. třída dospělých  
5. 9. Křižanovice – Holetín 4:1

Zápas se nám po herní stránce vůbec 
nevydařil. Na vedoucí gól domácích již 
v 5. min. jsme odpověděli brankou v 8. min. 
Lukáše Wasserbauera. Do šaten  jsme 
odcházeli za nepříznivého stavu 3:1 pro 
domácí. V 68. min. střílí domácí čtvrtou 
branku a potvrzují první podzimní porážku 
našeho mužstva.

12. 9. Holetín – Bořice 6:1
Velmi dobrou kombinační hrou a střeleckou 
pohotovostí jsme soupeře přehráli. Góly 
stříleli Ondřej Havel 2, Petr a Lukáš 
Wasserbauerovi, Ondřej Zárybnický a Michal 
Ondráček. Přihlíželo 110 diváků.

19. 9. Bojanov – Holetín 2:3
Cenné vítězství po dobrém kolektivním 
výkonu mužstva. Branky dali Lukáš 
Wasserbauer, Vojtěch Halamka, Ondřej 
Havel. I zde byli hodně slyšet holetínští 
příznivci.

26. 9. Holetín – Dřenice 3:1
Tímto vítězstvím jsme se po 8. kole dostali 
na čelo tabulky. Kvalitní výkon především 
v prvním poločase korunovali brankami Petr 
Wasserbauer 2, Jan Vrána. Sledovalo 130 
diváků.

diváků z Holetína. O branky se podělili Michal Suchý, 
Ondřej Pospíšil, Lukáš Wasserbauer.

24. 10. Holetín – Slatiňany B 0:2
S Fotbalově zkušeným soupeřem se nám utkání 
nepovedlo, řadu gólových příležitostí jsme 
neproměnili. A tak jediná podzimní porážka na 
domácím hřišti přišla v nepravou chvíli. Diváků 115.

31. 10. Rosice – Holetín 5:0
Na poslední podzimní zápas sezóny jsme pro naše 
příznivce připravili autobusový zájezd. Samotné 
utkání se hodnotí velice těžce, kopaly se na nás 3 
penalty, od 15. min. jsme hráli v deseti. Naši 
fanouškové viděli – bez komentáře.

Tabulka po podzimní části
+ 0 − skóre b.

1. Tuněchody 10 1 2 32:10 31
2. Vítanov 8 4 1 31:11 28
3. Rosice 8 3 2 40:12 27
4. Holetín 8 2 3 34:22 26
5. Načešice B 6 3 4 44:32 21
6. Slatiňany B 7 0 6 33:25 21
7. Křižanovice 6 2 5 37:38 20
8. Prosetín B 5 2 6 26:32 17
9. Míčov 5 1 7 25:38 16
10. Miřetice B 4 1 8 13:28 13
11. Orel 3 2 8 24:40 11
12. Bořice 3 2 8 21:43 11
13. Dřenice 2 3 8 11:20 9
14. Bojanov 2 2 9 17:37 8

Okresní přebor dorostu
5. 9. Holetín – Luže 4:1

Utkání probíhalo za neustálé převahy domácích. Ve 
23. min. jsme šli do vedení brankou Martina 
Doležala. Soupeř vyrovnal se štěstím v 56. min. 
Zasloužené vítězství (mohlo být i více gólů) zajistili 
mezi 72. min. –  84. min. Filip Zeman 2, Michal 
Havel.

12. 9. Heřmanův Městec – Holetín 4:0
Jednoznačné vítězství mužstva z čela tabulky.

19. 9. Holetín – Hrochův Týnec 10:1
Soupeř nastoupil pouze v 9 hráčích, tomu odpovídala 
i jeho hra. Kombinační hrou a střeleckou pohotovostí 
jsme dosud nejslabšího soupeře vysoce přehráli. 
Branky stříleli Martin Doležal 3, Michal Suchý 2, 
Michal Havel, Patrik Vondráček, David Sochor, 
Martin Zdražil, Tomáš Kadlec.

28. 9. Dřenice – Holetín 3:4
S posledním týmem tabulky se naši dorostenci 
trápili, výkon nebyl dobrý, přesto vybojovali důležité 
vítězství. Branky dali Michal Suchý 2, Filip Zeman 2.

3. 10. Holetín – Kameničky 0:2
V prvním poločase jsme se soupeřem (sestoupil 
z krajské soutěže) sehráli vyrovnanou partii, bohužel 
šance jsme neproměnili. Druhý poločas byl ve 
znamení převahy a důrazu hostí, což vyjádřili 
i brankově.

11. 10. Orel Hlinsko – Holetín 0:3
Ztracené body v domácím prostředí vybojovali naši 
dorostenci na hřišti ve Vortové, kde soupeř hraje svá 
domácí utkání. Góly stříleli Martin Doležal 2, Michal 
Havel.

24. 10. Tuněchody – Holetín 1:3
Utkání probíhalo za střídavé převahy a řady šancí na 
obou stranách. Holetínští střelecky důraznější, 
vítězství zajistili Michal Suchý, Martin Zdražil, Filip 
Zeman.

3. 10. Vítanov – Holetín 1:1
Dlouho očekávané derby přineslo kvalitní 
hru obou rivalů ze špice tabulky. Ve 47. min. 
gólem Lukáše Wasserbauera jsme vedli 1:0, 
domácím se podařilo vyrovnat brankou 
z penalty. Fotbalovou atmosféru podpořilo 
více jak 100 diváků z Holetína.

10. 10. Prosetín B – Holetín 2:3
S cílem udržet výbornou pozici na čele 
tabulky nastoupili naši odčinit červnovou 
blamáž s tímto soupeřem. V samotném 
utkání jsme neustále vedli, přestože domácí 
nastoupili se třemi hráči A mužstva. 
Zasloužené vítězství potěšilo více jak 35 
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28. 10. Rosice – Holetín 2:0
Ačkoliv jsme očekávali z tohoto utkání body, vý-
voj nebyl takový, jak jsme si představovali. Na-
šim hráčům se hra nedařila. K pohodě utkání 
nepřispěl ani nezkušený rozhodčí, který si neu-
měl zjednat disciplínu na hřišti. Nakonec do-
cházelo ke konfliktům nejen mezi hráči, ale 
i mezi fanoušky a hráči.

31. 10. Holetín – Rváčov 3:3
Začátek utkání byl pro nás nepříznivý. Soupeř 
po prvním poločase vedl už 2:0. Naši dorostenci 
se ale vzchopili a během krátké doby otočili skó-
re v náš prospěch na 3:2. Rváčovským se však 
do konce utkání ještě podařilo vyrovnat. Remízu 
jim zařídil jediný hráč, který dal hattrick. 
Branky vstřelili Michal Suchý, Martin Zdražil, 
Patrik Vondráček.

7. 11. Holetín – Bojanov 2:2
Po vyrovnaném utkání byla remíza zasloužená. 
Branky: Filip Zeman 2

14. 11. Holetín – Nasavrky 2:5
Proti vedoucímu celku tabulky podali naši do-
rostenci v prvním poločase velmi dobrý výkon a 
byli i lepším týmem. Parádní akcí byl druhý gól 
domácích po nádherném trestňáku Suchého 
a dorážce Vojty Vondráčka. V druhém poločase 
nám rozhodčí odepřel penaltu, naopak hosté 
z penalty zvýšili vedení a tím bylo utkání roz-
hodnuto. Vedoucí branku domácích vstřelil ve 4. 
min. Martin Doležal. Sledovalo 50 diváků.

Tabulka po podzimní části
+ 0 − skóre b.

1. Nasavrky 12 1 1 63:13 37
2. Kameničky 11 1 2 46:13 34
3. Heřmanův Městec 8 4 2 37:11 28
4. Skuteč 7 2 5 45:29 23
5. Luže 7 2 5 40:40 23
6. Rosice 7 1 6 40:32 22
7. Holetín 6 3 5 36:28 21
8. Rváčov 6 3 5 35:34 21
9. Bojanov 5 4 5 27:26 19
10. Ronov n. D. 5 2 7 32:31 17
11. Tuněchody 5 2 7 31:37 17
12. Prosetín 4 2 8 28:43 14
13. Hrochův Týnec 3 2 9 32:73 11
14. Orel Hlinsko 2 3 9 22:54 9
15. Dřenice 1 0 13 16:75 3

Okresní přebor starších žáků
6. 9. Holetín – Svratouch 5:3

Začátek zápasu vyšel lépe soupeři, který se ve 4. 
min. ujal vedení. Holetínský „Baroš“ vyrovnal ve 
13. min. Po dvou brankách Martina Zdražila 
a jedné Rudy Daňka si šli domácí po prvním 
poločase odpočinout. Po přestávce se hosté 
snažili vývoj utkání zvrátit, což se jim úplně 
nepovedlo. Naopak Martin Pátek pátým gólem 
pečetil konečný výsledek.

12. 9. Rváčov – Holetín 0:10
Jednostranný průběh utkání, ve kterém si naši 
žáčkové pěkně zastříleli do domácí branky. Na 
vysokém vítězství se podíleli Martin Doležal 3, 
Martin Zdražil 2, Rudolf Daněk 2, Jiří Vacek, 
Michal Novotný, Jiří Hamák.

20. 9. Holetín – Svídnice 3:0
První poločas byl v režii domácích, což potvrdil 
v 16. a 31. min. dvěma góly Martin Doležal. 
O vítězství rozhodl v 60. min. Martin Zdražil.

27. 9. Vítanov – Holetín 1:4
V utkání byli naši žáčkové lepším celkem, roli 
favorita splnili, když o branky se podělili oba 
Martinové – Doležal 2 a Zdražil 2.

28. 9. Holetín – Ronov n. D. 3:2
První poločas byl z naší strany lepší i brankově. 
Po přestávce z mnoha šancí jsme využili pouze 
jednu gólovku. Soupeř v 68. min. snížil na rozdíl 
jediné branky, naši mladíci však v bojovném 
závěru cenné vítězství uhájili. Branky stříleli 
Rudolf Daněk, Dominik Rompotl, Martin Doležal.

4. 10. Holetín – Rosice 4:1
V tomto utkání potvrdili naši žáčkové roli lídra 
tabulky a zejména v prvním poločase předvedli 
velmi dobrý výkon. Na čtyřech brankách 
v úvodních 35. min. se podíleli Martin Doležal 3x 
a Rudolf Daněk. Kosmetická úprava soupeře po 
přestávce již nic nezměnila.

10. 10. Ronov n. D. – Holetín 2:6
Domácím se odveta za prohru v Holetíně nepo-
vedla. K cennému vítězství přispěl hattrickem 
(v obou utkáních po sobě) Martin Doležal, Martin 
Zdražil, Rudolf Daněk, Vojtěch Klika.

18. 10. Holetín – Zaječice 2:3
Utkání se po dohodě pro nezpůsobilý terén 
v Holetíně hrálo na hřišti v Zaječicích. Přestože 
naši mladíci vedli již 2:0, utkání se jim nepodařilo 
dotáhnout do vítězného konce. Naopak první 
podzimní porážkou se na nás soupeř bodově 
dotáhl. Branky Vacek Jiří, Hanus Jaromír.

25. 10. Chroustovice – Holetín 1:2
Oboustranně vyrovnané utkání, ve kterém 
brankových příležitostí mnoho nebylo. Přesto naši 
žáčkové bojovným výkonem doslova vydřeli 
potřebné vítězství. Naše góly Rudolf Daněk, 
Martin Zdražil.

29. 10. Holetín – Zaječice 3:4
V zajímavém utkání proti sobě nastoupila vedoucí 
mužstva tabulky. Do zápasu lépe vstoupili naši 
mladíci. Již ve 3. min. Martin Zdražil otevřel 
skóre 1:0. Soupeř v 8. min. vyrovnal, domácí 
však ve 14. min. Jirkou Vackem šli opět do 
vedení. Hosté v 23. min. srovnali na 2:2 a další 
minuty patřily opět soupeři, který dvěma 
brankami otočil vývoj utkání. V 65. min. branku 
domácích střílí Martin Zdražil, další šance 
v závěru utkání jsme nevyužili a se stejným 
soupeřem již podruhé prohráli. Utkání by více 
slušela remíza.

8. 11. Svratouch – Holetín 4:3
V utkání šlo oběma soupeřům o přezimování na 
druhé příčce tabulky. Snaha našich fotbalových 
nadějí a tři vstřelené branky na vítězství nestači-
ly, takže nám patří bronzový stupínek. Branky 
stříleli Martin Zdražil 2, David Pánek.

Tabulka po podzimní části
záp. + 0 − skóre b.

1. Zaječice 13 12 0 1 45:17 36
2. Svratouch 13 10 1 2 73:18 31
3. Holetín 12 9 0 3 48:23 27
4. Ronov n. D 12 5 2 5 21:20 17
5. Svídnice 12 4 2 6 36:37 14
6. Chroustovice 13 4 2 7 23:28 14
7. Vítanov 12 3 2 7 35:31 11
8. Rváčov 12 3 0 9 13:47 9
9. Rosice 13 1 1 11 9:82 4

Jiří Bartizal, sekretář klubu
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Prejt podomácku podle pana Kyncla
½ vepřové hlavy, 0,5–1 kg vepřového bůčku, 
0,5 kg vepřových jater, česnek, majoránka, 
pepř, sůl, 5–6 rohlíků
Maso uvaříme a nahrubo umeleme, syrová játra 
umeleme najemno, osolíme a okořeníme podle 
chuti, přidáme namočené rohlíky a vše dobře 
promícháme. Upečeme.

Naše hasičská jednotka 
je opět mobilní

SDH Holetín využíval k přepravě starou 
TATRU 805 z roku 1956, která byla kdysi 
zakoupena od armády. Byla přestavěna na 
hasičské auto a proběhla u ní generálka motoru. 
Našim hasičům sloužila spolehlivě několik 
desítek let. Nyní už bohužel nevyhovuje 
současným požadavkům a musela být odhlášena 
z registru vozidel. Pracuje se na tom, aby mohla 
být evidována jako veterán.

Vedení sboru ve spolupráci s panem 
starostou se už delší dobu snažilo o zajištění 
náhradního vozu, aby byli hasiči zásahuschopní. 
Teď se to konečně podařilo a v listopadu byl 
zakoupen devítimístný FORD TRANZIT. V autě je 
dostatek místa pro stříkačku i pro posádku a její 
vybavení. Auto bylo zakoupeno za finančního 
přispění obce Holetín. Hasičský sbor touto 
cestou děkuje panu starostovi a celému 
zastupitelstvu za pomoc při zajištění vozidla 
i dalšího vybavení družstva. Eduard Suchý

Pozvánky na plesy
5. 12. 2009 První fotbalový bál

pořádá SOKOL Holetín, hrají PIHY

23. 1. 2010 Hasičský bál
pořádá SDH Holetín, hraje MAT 4

13. 2. 2010 Myslivecký bál
pořádá Myslivecké sdružení, hraje MAT 4

19. 3. 2010 Trnkový bál
pořádají Holetínské trnky, hrají  PIHY

Občané čtou a píší 
Holetínský zpravodaj

Náš čtvrtletník vychází už tři roky a jistě jste si 
všimli, že články píše pouze omezený okruh 
autorů. Asi se mnou budete souhlasit, že by 
neuškodila změna. Noví pisatelé, neotřelá témata 
a pohledy na ně. 

Vyzýváme tedy občany, využijte této možnosti 
a seznamte spoluobčany se svým názorem. Příští 
rok bezesporu přinese mnoho událostí, které 
budou stát za zmínku. Je to rok olympiády, ale 
také parlamentních a komunálních voleb. I u nás 
v obci se děje spousta věcí, o kterých můžete psát 
a pokud máte dojem, že se u nás nic neděje, pište 
právě o tom. Nenechávejte si svůj názor pro sebe, 
případně pro úzký okruh posluchačů 
v restauračním zařízení. 

Podepsané články posílejte na 
holetinskyzpravodaj@seznam.cz nebo je přineste 
Ing. Heleně Kučerové, případně na obecní úřad. 
Uveřejňovat je budeme postupně v roce 2010 dle 
místa ve Zpravodaji. Těšíme se na Vaše příspěvky!

(kuč)

Pár chytrých vět o historii
Historie je učitelkou života.

Marcus Tullius Cicero
Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát.

Paul Valéry
My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, 
píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá 
přepsat.

Gabriel Laub
Moře je jako historie – z perspektivy vypadá 
monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám 
žaludek.

Gabriel Laub
Historiografie je plánování minulosti.

Thornton Wilder
Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli 
lépe než ti, kteří v ní žili.

František Vymazal
Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou.

Samuel Butler
Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů 
a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.

Josef Čapek

Vážení občané Holetína, 
dovolte nám, abychom Vám 
touto cestou popřáli krásné 
Vánoce naplněné příjemnou 
atmosférou a radostí 
z dárků. Rok 2010 prožijte 
ve zdraví, štěstí, rodinné 

pohodě a ekonomické dostatečnosti. I v příštím 
roce se budeme snažit, aby Váš život v naší obci 
byl příjemný, pohodlný  a bohatý.

Obecní zastupitelstvo a spolky

– 14 –


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14

