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Chytrost nejsou žádné čáry. A nebo jo?

ČTĚTE

Jednou z věcí, kterou mně rodiče vštěpovali, bylo, že nemusím být chytrá, ale musím si
umět v životě poradit. Poslední dobou ale občas přemýšlím o tom, jak se vlastně takový
chytrý člověk pozná. Má vysoké IQ? A kolik? Nad 120? Nad 130? Nebo umí rychle
odpovědět na každou otázku? Sype ze sebe encyklopedické znalosti z nějakého oboru?
Je to ten, co dokáže v hospodě hodiny rozebírat jakékoliv téma? Nebo snad dokonce ten,
co se takzvaně „vyzná“? A kde začíná vychytralost? A nebo je chytrý právě ten, co si umí
vždycky poradit? A co teprve taková moudrost! To je ještě větší oříšek. Moudří přece
často raději mlčí. Jak je tedy poznám?
Radu rodičů beru vážně a snažím se vždycky si nějak poradit. Jen poslední dobou
přicházím na to, že „poradit si“ neznamená zvládnout úplně všechno sama. Už mi není
hloupé slušně někoho požádat o pomoc a ono to funguje! Prostě chytrost a moudrost má
mnoho podob a jsem moc zvědavá, co mi na toto téma řekne účastník soutěže
Nejchytřejší Čech – Pavel Novák z Horního Holetína. Už jsme ho ve Zpravodaji
představovali jako nového zastupitele a tentokrát ho vyzpovídáme ještě víc. Ostatně,
s Pavlem si je stále o čem povídat.
Jak už je obvyklé, na většině akcí nechyběl můj fotoaparát, a kde chyběl, někdo
ochotně vypomohl. Připravte se tedy na velkou spoustu fotografií. Psaní Zpravodaje je
někdy velmi příjemné. Jako v tomto případě, kdy jsem si vyzkoušela Ajurvédskou
terapii, abych vám o ní mohla napsat. Bylo to úžasné!
Takže to shrňme: čeká nás trocha práce, trocha zábavy, spousta fotek, …
Přeji krásné léto plné příjemných zážitků!
Helena Kučerová

• Rozhovor
se staros
tou

Ptal jsem se starosty
Protože jsem se v poslední době do Holetína moc nepodíval, chtěl bych se tě ze
ptat, co je ve vesnici nového.
Nového toho moc není, protože není možné zahajovat nové projekty v době, kdy není
plně funkční přístupová silnice. Z tohoto důvodu byly všechny ostatní akce naplánová
ny na druhou polovinu roku. Pro obec je dobré, když se většina výdajů naplánuje
v první polovině roku, abychom mohli předpovědět zůstatek na konci prosince a na
plánovat, jak s tímto zůstatkem naložit. Teď ale kvůli té silnici nemůžeme dělat nic.
Plánujeme opravit cestu „Na Kolaji“. Tam samozřejmě musíme počkat na plnou prů
jezdnost hlavní silnice, protože je používaná místními obyvateli.
Další plánovanou akcí je výstavba víceúčelového hřiště. Na něj se nyní připravuje vý
běrové řízení. Do soutěžení to zadáváme jako celek, abychom předešli sporům při pří
padných reklamacích a aby za kvalitu podkladů a povrchů byla odpovědná jedna firma.
Dále také zvažujeme, jak by bylo možné v budoucnu využít holetínské dopravní cvi
čiště. O tom si ale povíme v některém z následujících čísel zpravodaje.
Několikrát jsi zmínil opravu silnice. Četl jsem, že plánovaný termín dokončení je
29. srpna. Probíhají práce podle plánu?
Možná se zdá, že se práce v poslední době zpomalily. Je to tím, že je třeba dodržovat
technologické přestávky, zejména u mostů. Podle plánu má dojít nejprve k dokončení
centrální silnice, pak se teprve budou řešit záhozy za obrubníky a příjezdy k nemovi
tostem. Zatím jsou tyto okrajové části ve stavu, který neodpovídá slibovanému. Při po
sledním jednání byla na toto stavební firma upozorněna.
Předpokládám, že celá stavba bude dokončena v termínu. Vzhledem k podmínkám
dotace by v případě prodlení mohly nastat problémy s jejím čerpáním. Do stanoveného
termínu musí dojít i ke kompletnímu předání stavby včetně dokumentace, proto firma
předpokládá ukončení hlavních stavebních prací ještě o něco dříve.
Tomáš Kučera
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Závěr školního roku
Dokončení projektu
S koncem školního roku končí i celoroční projekt
starších školáků nazvaný stručně: „Kniha‘‘. Po
tisku, autogramiádě a křtu vlastní kuchařky
vznikly knihy zaplněné ilustracemi a úryvky
z deníků. Nejtěžší úkol jsme si schovali na závěr.
Objevit kouzlo knihařského a tiskařského řemesla,
obdivovat krásu starých tisků a rozluštit stará
písma jsme se rozhodli začátkem června ve Škole
na zámku v Litomyšli.
Jak dříve vznikaly knihy? Kdo a jak je psal? Co
se do nich psalo? Program s názvem „A světlo světa
spatřila kniha“ nás provedl historií knih od
nejstarších ručně psaných kodexů, přes renesanční
objev knihtisku Johannese Guttenberga až
k moderní tvorbě exlibris Josefa Váchala. Měli
jsme příležitost se blíže seznámit s historickými
řemesly (knihtisk, výroba knih, fungování skriptorií
a tvorba iluminací). Naučili jsme se pojmenovat
jednotlivé části knihy a dozvěděli se, jak vznikaly
ilustrace (iluminace).
V rámci následného workshopu si všichni žáci
vyrobili
vlastní
knížku
a
vytvořili
vlastní
iluminovanou iniciálu.

Program na poslední dny školy
Ve dnech posledního týdne školního roku
2014/2015
chystáme
ještě
několik
aktivit.
Prožijeme hodinu hudební výchovy na kúru farního
katolického kostela v Hlinsku. Prověříme a
procvičíme si silniční i cyklistické znalosti na
dopravním hřišti. Pěkné počasí snad vyjde na
tematickou vycházku arboretem v HZDL Luže, jejíž
cílovou stanicí bude hrad Košumberk. Na
prázdninový program se naladíme vesmírným
promítáním Mobilního planetária Praha ve velké
kupoli na školní zahradě.
Mgr. Pavlína Krehel’ová
Škola o prázdninách
Během letních prázdnin by okolo školy měl panovat
mimořádný ruch. Dojde na plánovanou opravu
střechy školy a úpravu zahrady v přírodním stylu.
O druhé ze zmiňovaných akcí se zmíním

podrobněji: na každou zahradu u školky a školy
patří i prvky podporující pohybové aktivity dětí.
Prolézačky, které na zahradě sloužily několik
posledních let, již postupně dospěly ke konci své
životnosti, a proto byly na jaře odstraněny.
Jako vhodný způsob, jak vybavení zahrady
obnovit a také podstatně rozšířit se ukázalo podání
žádosti o podporu v rámci Operačního programu
pro životní prostředí, který vyhlašuje Státní fond
životního prostředí ČR. V tomto programu jsou
podporovány takové úpravy zahrad při mateřských
školách, které vedou k
těsnějšímu sepětí
člověka s přírodou: poznávání tradičních technik a
rozvíjení manuální zručnosti s využitím přírodních
materiálů a vlastních výpěstků. Cílem je přivést
děti k uvědomění si sebe sama nejen jako součásti
lidského společenství, ale i přírody a prohloubit tak
u nich zodpovědné chování k přírodě i k ostatním
lidem.
V březnu jsme tedy s pracovníky firmy Oregio a
dalšími místními partnery připravili potřebnou
žádost. K naší velké radosti jsme se 26. května
dozvěděli, že žádost byla schválena. Získali jsme
tak prostředky, které několikanásobně převyšují
naše vlastní možnosti a umožní nám vybavit
zahradu řadou nových a zajímavých prvků. Na naši
novou zahradu vás po jejím dokončení na podzim
rádi pozveme.
Mgr. Martin Bureš
Školka
Jaro v naší školičce provázely zvuky afrických
bubnů a dalších méně známých hudebních
nástrojů, na které si pod vedením zkušených
muzikoterapeutů manželů Jasanských mohly děti
zahrát. V dubnu nás zdramatizované lidové
pohádky Hrnečku, vař a O Palečkovi zavedly do
světa kouzel a tajů. Jedno představení jsme mohly
zhlédnout u nás ve školce a za druhým jsme se
vydaly k našim kamarádům do MŠ Milíčova
v
Hlinsku.
Během
jarního cestování
nás
v hlineckém Betlémě okouzlily dřevěné hračky
vyráběné v našem regionu, a to prostřednictvím
interaktivní výstavy Příběh dřevěné panenky. Díky
tomu už víme, kolik práce je třeba k výrobě těchto
kouzelných hraček z kousku voňavého dřeva.
Koncem dubna nás již tradičně navštívila
čarodějnice Elixíra, se kterou si naši malí
čarodějové a čarodějnice mohli zahrát a zatančit.
1. červnový den, svátek všech dětí, byl ve znamení
karnevalového veselí. Také nám tento den
odstartoval zapojení do 5. týdne čtení dětem, jenž
probíhal v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
Tentokrát nám předčítaly ochotné babičky dětí.
A stálo to opravdu za to. Pohádka nás provázela
i na školkovém výletě, kdy jsme 4. června navštívily
zámek v Litomyšli a přilehlé okolí. Průvodkyní
renesanční stavbou nám byla sama kněžna
Kajetána se svojí komornou Rózinou. Se školním
rokem se rozloučíme uspořádáním kavárničky pro
prarodiče, kterou otevřeme v pondělí 15. června.
Děti své babičky a dědečky pohostí a potěší
písničkou a pohádkou.
učitelky MŠ Jitka Jetmarová, Klára Mihulková
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č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 12. března 2015
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Holetín za rok 2014
• Rozpočtová opatření
• Informace z valné hromady Sdružení obcí
mikroregionu Hlinecko
• Doručené žádosti
• Dohody o budoucí spolupráci mezi Obcí Holetín a
p. Milanem Svobodou
• Plánované opravy budovy hasičské zbrojnice
(veranda, garážová vrata)
Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2014
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok
2014 bez výhrad
• Účetní závěrku obce Holetín za rok 2014
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Holetín za rok 2014
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok
2014 ve výši 118.735,00 Kč a převedení částky
15.000 Kč do fondu odměn a částky 103.735 Kč
do rezervního fondu školy
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle
návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ
Holetín
• Realizaci akce s názvem „Zahrada u ještěrky“ a

umožní její následnou péči a údržbu po dobu
nejméně 5 let od ukončení akce, tedy minimálně
do 31.12.2020.
• Rozpočtovou změnu č. 1/2015
• Záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem č.
1/2015
• Prodej pozemku dle předloženého záměru obce
Holetín č. 1/2015
• Na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy
poskytnutí částky 50 tis. Kč fotbal. klubu TJ
Sokol Holetín
• Příkazní smlouvu č. 02/2015 (zastupování obce
ve věci zadání veřejné zakázky) dle předloženého
návrhu
• Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012
o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb dle
předloženého návrhu
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci mezi
obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012 dle
předloženého návrhu
• Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2015 –
2019 dle předloženého návrhu
• Jmenování likvidační komise ve složení: Havlová
Jana – předseda, Vokál Aleš a Kameník Aleš –
členové
• Zahájení výstavby víceúčelového hřiště Holetín
v roce 2015
Vydává
• Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Holetín
Pověřuje:
• SDH Holetín sběrem kovů na území obce Holetín

č. 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 8. června 2015
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Informaci o činnosti Mikroregionů Skutečsko –
Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
• Informace o získaných dotacích v roce 2015
• Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akce
„Oprava místní komunikace Na kolaji“ a „Oprava
střechy budovy ZŠ a MŠ Holetín“
• Záznamy o výběru dodavatele na akce „Výměna
garážových vrat u hasičské zbrojnice“ a „Oprava
místní komunikace na poz. p.č. 430/31, kat.
území Holetín
• Informaci o realizovaných akcích
• Rozpočtová opatření
• Doručené žádosti a stížnosti
• Informace ohledně pozemkové parcely č. 2170/2

v k. ú. Holetín (autocvičiště)
• Informace ohledně aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
Schvaluje:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/15/22032 (Oprava střechy
budovy ZŠ a MŠ Holetín) dle předloženého návrhu
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších
nabídek na akce: „Oprava místní komunikace Na
kolaji“, „Oprava střechy budovy ZŠ a MŠ Holetín“,
„Výměna garážových vrat u hasičské zbrojnice“, a
„Oprava místní komunikace na poz. p.č. 430/31,
kat. území Holetín a smlouvy o dílo s vítěznými
uchazeči dle předložených návrhů
• Rozpočtovou změnu č. 2/2015 dle předloženého
návrhu
• Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem
č. 2 – 6 /2015
• Prodej pozemků dle schválených záměrů obce
Holetín č. 2 – 5 /2015
• Uzavření pachtovní smlouvy dle schváleného
záměru obce Holetín č. 6 /2015
• Převod finančních prostředků z rezervního fondu
příspěvkové organizace (PO) ZŠ a MŠ Holetín do
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fondu investičního ve výši 72 tis. Kč a čerpání fin.
prostředků z investičního fondu PO do výše
povinné spoluúčasti pro financování projektu
„Zahrada u ještěrky“
• Uzavření kupní smlouvy č.: S 1203/14 mezi Obcí
Holetín a Lesy České republiky, s.p.
• Příkazní smlouvu mezi Obcí Holetín a Prodin
a.s (zpracování žádosti o příspěvek z rozpočtu
SFDI na výstavbu chodníků v obci Holetín – 3.
etapa včetně zajištění související administrace
akce) dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené
mezi Obcí Holetín a Městem Hlinskem dne
12. 7. 2007 (projednávání přestupků) dle

předloženého návrhu
• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0 – 10/2011 (zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu) dle předloženého návrhu
Neschvaluje:
• Žádost o součinnost a pomoc při odstranění
načerno odloženého odpadu u lomu Paště,
pozemek parc. č. 1361/1 v katastru Dolní Holetín
Zplnomocňuje:
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním
úkonům a podpisu písemností
v souvislosti s dotací na akci „Chodník podél
silnice II/355 v obci Holetín – 3. etapa“

Informace z Kulturněspolečenského centra Holetín
Uskutečnilo se
V sobotu 21. března 2015 se uskutečnil Veliko
noční jarmark. Několik desítek prodejců nabízelo
své výrobky v prostorách Kulturněspolečenského
centra Holetín. K vidění a koupi tak byly především
velikonoční a jarní dekorace, kraslice, svíčky, vý
robky zdravé výživy, perníčky, bižuterie a spousta
dalšího
zboží.
Kdo
přišel,
určitě
neod
cházel s prázdnou a všichni se jistě správně naladi
li na nadcházející Velikonoční svátky.
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu jaro–léto, která byla plánována na 19. a
20. dubna, musela být z důvodu aktuální komplet
ní uzavírky Holetína zrušena, neboť se jedná o regi
onální akci, kdy na burzu přivážejí své zboží
k prodeji a zároveň nakupují nejen občané Holetí
na, ale i okolních obcí, kteří by se však vlivem
uzavírky nemohli na burzu do Holetína dostat.
V sobotu 25. dubna 2015 pořádalo Kulturní
centrum Holetín zájezd do Horáckého divadla Jih
lava na světoznámou muzikálovou komedii Někdo
to rád horké v režii Kateřiny Duškové. Představení
mělo velký úspěch a všichni se příjemně pobavili.
V sobotu 23. května 2015 jsme v Kulturním
centru slavnostně přivítali sedm nových občánků
Holetína. O podrobnostech této slavnostní události
si přečtěte na jiném místě tohoto zpravodaje.
Sousedské besedování
s
překvapením –
pravidelná akce, při níž si mohou občané či oso
by s blízkým vztahem k Holetínu společně popoví
dat, zavzpomínat i dozvědět se něco zajímavého
z historie naší obce, se konala v pondělí 8. června
2015. Na návštěvníky čekalo překvapení v podobě
vystoupení dětí z místní ZŠ, které jej secvičily pod
vedením paní Olgy Vokálové. Nejprve jsme slyšeli
hudební pásmo – hru na klarinet, trubku, kytaru a
klávesy, poté vystoupily děti z 1.–3. třídy se svojí
verzí pohádky O
veliké řepě. Následovala
zveršovaná pohádka Františka Hrubína – Červená
Karkulka, poté přišly na řadu básničky a nakonec
taneční vystoupení. Celé pásmo se dětem opravdu
vydařilo a obecenstvu líbilo. Děkujeme všem účin
kujícím i paní vychovatelce! Po tomto kulturním
programu se všichni návštěvníci zapojili do zábavné
hry a vrátili se tím do svých školních let. Nakonec

je čekalo i malé překvapení v podobě dvou letniček
a zápichů, které pro nás již tradičně vyrábí děti ve
školní družině. Za přípravu dárečků a programu
moc děkujeme paní Bělouškové a Bulisové.
V sobotu 13. června 2015 se v Kulturním centru
Holetín uskutečnil Dětský karneval. Tento rok poja
li karnevalově svoji účast na této akci pro děti
i dospělí, u nichž děti plnily své úkoly. Pořádajícím
spolkem byly Holetínské trnky. Den začal opravdu
sluníčkově, a tak nejpopulárnější byla soutěž, při
níž mohly děti smočit ručičky do vody. I přesto, že
prudká bouřka zahnala několik venkovních
stanovišť ze dvora objektu dovnitř, atmosféra byla
příjemná a pohádková. Děti přišly v krásných mas
kách, a tak je neminula ani nějaká ta drobnost a
sladká odměna. Odměny do soutěží věnovali: Ho
letínské trnky, OÚ Holetín a MAS Hlinecko.

Připravujeme
16. 7. 2015 v 18 hod. přednáška Ajurvéda – inspi
race pro dlouhý a zdravý život. Pro většinu lidí je
Ájurvéda neznámý pojem, nikdy o ní neslyšeli. Při
tom v Indii a na Srí Lance, odkud pochází, je kaž
dodenní součástí života. Je to 5 tisíc let starý uce
lený systém o
životě – od toho název
Ájur (život) + Véda (věda, nauka).
První spisy pojednávající o Ajurvédě byly napsá
ny před 5 tisíci lety. Položila základní kámen
mladším medicinálním směrům jako je čínská nebo
řecká medicína nebo léčitelství starého Egypta.

–4–

Každé úterý se bude nepřetržitě i během
prázdnin cvičit v klubovně Kulturněspolečenského
centra Holetín Jóga pod vedením Věry Pochobrad
ské. Pro začátečníky a osoby se zdravotními potíže
mi probíhá jóga v 1718hod., klasická jóga se cvičí
v 18:15–19:15hod. Bližší informace a přihlášky na
tel. 722 091 796 u paní Pochobradské. S sebou,
šátek a deku. Cena jedné hodiny jógy je 30 Kč.
V průběhu prázdnin může být dospělé osobě za
půjčen sál kulturního centra pro účely stolního
tenisu kdykoliv po dohodě na tel. 725 444 588.
Od září připravujeme kurzy angličtiny pro
dospělé. Cena i délka vyučovací hodiny angličtiny
bude závislá od počtu přihlášených osob, a to od
80 do 120 Kč za vyučovací hodinu – délka vyučova
cí hodiny 60–90min (1× týdně). Délka kurzu je
5 měsíců (cca 18–19 týdnů, resp. vyučovacích
hodin), předběžně září 2015 – leden 2016. V přípa
dě zájmu budou kurzy pokračovat i po tomto obdo
bí. Splatnost kurzů bude předem. Lektor Tomáš
Dymáček má dlouholetou zkušenost s kurzy Aj a
Nj. Prosíme všechny zájemce o kurzy, aby se
předběžně přihlásili během měsíce července,
nejpozději do pol. srpna 2015 (stačí formou sms –
uveďte celé jméno a stupeň znalosti angličtiny – za
čátečník, mírně pokročilý, pokročilý) na tel.
725 444 588 (telefonicky mimo 30. 7.–9. 8.) nebo
na email kulturnicentrum@holetin.org. Podrob
nosti budou sděleny koncem srpna 2015.
Paní Horáková nabízí našim občanům od září
2015 individuální kurzy základů práce s počítačem
– Word, Excel, Power Point, Internet dle indivi
duálních požadavků. Kurzy se uskuteční v Kul
turním centru Holetín, počet účastníků na jednu
individuální hodinu je stanoven na 12 osoby. Bojí
te se na počítač už jenom „sáhnout“, ale potřebuje
te se s tím „strašákem“ naučit pracovat, abyste se
hnali lepší práci nebo třeba jenom ke komunikaci
se svými blízkými a dosud jste nedostali příležitost
se práci s počítačem naučit? Ať jste muž či žena,
mladý či dříve narozený, nebojte se a zeptejte se na
více informací nebo se přihlaste na tel.
725 444 588 (o prázdninách volejte mimo 30.7.
9.8.). Cena 1 hodiny kurzu (60min.) je 60Kč vč.
podkladového materiálu. Výnos z kurzů bude pou
žit na dovybavení herny pro děti v Kulturním cent
ru Holetín.
Konec září 2015 bude věnován oslavě 5. výročí
otevření Kulturněspolečenského centra Holetín.
Bližší informace budou sděleny prostřednictvím
plakátů, místního rozhlasu aj.
24.  26. 10. 2015 Burza oblečení a dalšího zboží
se koná v Kulturním centru Holetín od soboty do
pondělí, a to o víkendu v 812hod. a v pondělí
8–16 hod. Do burzy přijímáme prakticky jakékoliv
funkční nezničené zboží od oblečení a obuvi, přes
sportovní potřeby, vybavení do domácnosti, knížky,
hračky apod. Nadrozměrné zboží je možno zařadit
do burzy pouze formou inzerátu. Každý, kdo chce
na burzu umístit své zboží, si musí předem požádat
o přidělení unikátního kódu pro svoji osobu. Tímto
kódem a pořadovým číslem se označí každé zboží a

vše se spolu se soupisem zboží předá ve vyznačené
dny do Kulturního centra. Přidělení unikátního kó
du žádejte u paní Horákové na tel. č. 725 444 588,
kde obdržíte i veškeré další informace. Sběr zboží
do burzy se uskuteční v Kulturním centru, a to
v pracovní dny od 14. do 21. října 2015. Čas pře
dání zboží je vhodné individuálně předem do
hodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
Vánoční jarmark nás letos čeká 21. listopadu
2015
Vánoční koncert je předběžně plánován na
13. prosince 2015.

Pravidelné zájmové kroužky a další
činnosti od září 2015
Po prázdninách se můžete i nadále těšit na tra
diční Sousedské besedování, které bude zachováno
každé 2. pondělí v měsíci. Setkání se tedy bude ko
nat v kulturním centru od 13:30 hod. v termínech:
14. září; 12. října, 9. listopadu a 14. prosince 2015.
Tradičně nebude chybět pravidelné čtení i prostor
pro popovídání.
Cvičení s Petrou Štěrbovou (cvičení „zumbového
typu“) bude v případě dostatečného zájmu po
prázdninách opět obnoveno, a to zhruba od polovi
ny měsíce září. Den konání bude upřesněn (před
pokládané konání cvičení pondělí nebo úterý). Přiví
táme každého nového zájemce o cvičení! Na cvičení
se prosím přihlašujte už během prázdnin na tel.
725 444 588.
Každou středu se bude opět v září konat v Kul
turním centru Herní odpoledne pro děti, a to vždy
od 14.30 do 16.30 pod vedením Lady Horákové.
Pro děti bude připraven stolní tenis, děti si mohou
zahrát stolní hry, které jsou v Kulturním centru
k dispozici nebo se zapojit do zábavné soutěže. Pr
votně je třeba dítě přihlásit na tel. č. 725 444 588
(stačí SMS). Číslo telefonu, z něhož bude přihlášení
dítěte provedeno, bude zároveň sloužit jako kon
taktní telefon. Dítě nemusí Herní odpoledne navště
vovat pravidelně. Přijít mohou děti školního věku.
Herní odpoledne je pro děti bezplatné. S sebou pře
zůvky, resp. obuv s bílou podrážkou (na stolní
tenis).
Každý čtvrtek probíhá stolní tenis pod vedením
pana Emila Havla. Sál se stolním tenisem se otevírá
po 17. hodině. Pokud bude větší zájem, budou děti
rozděleny na dvě skupinky, mladší děti od
17 hodin, starší od 18hodin. Kroužek je pro děti le
tos zdarma. K dispozici jsou k zapůjčení i ping
pongové pálky a míčky, přesto se doporučuje, aby
dítě mělo vlastní pálku i míčky. S sebou sportovní
oděv a obuv s bílou podrážkou.
Každý čtvrtek bude moci veřejnost po prázdni
nách opět využít Keramickou dílnu v klubovně Kul
turního centra. Přijít může kdokoliv (malé děti pou
ze v doprovodu dospělé osoby). Činnost probíhá od
16 do 18hod. pod vedením paní Mileny Jelínkové.
Cena je 30Kč/hod. – podle délky strávené při práci.
Jóga bude probíhat dle rozpisu výše.
(Změna termínů akcí a kurzů je vyhrazena)
Lada Horáková
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Mgr. Pavel Novák
Je mu 34 let a pochází
z Hlinska. Tam žil do
svých 25 let, než se je
ho otec, holetínský ro
dák, rozhodl postavit
dům v Holetíně. Pavel
říká, že je za to rád, že
je tu krásně, klid
a
úžasné prostředí pro
děti. Základní školu a
gymnázium absolvoval
v Hlinsku a vysokou
školu v Liberci – pedagogickou fakultu technické
univerzity se zaměřením na matematiku a zeměpis.
Na studia, která nebyla zrovna levná, si různě při
vydělával. Mimo jiné si vyzkoušel i práci v okur
kárně v Německu nebo ve Skotsku sběr jahod. To
všechno absolvoval s bráchou a několika kamará
dy. Vzpomíná na to moc rád. Kromě peněz mu tato
zkušenost dala pocit svobody, samostatnosti a
umění se o sebe postarat. Samozřejmostí byla i vý
borná jazyková průprava.
Už jedenáct let je učitelem na základní škole
v Kameničkách. Jeho aprobací je matematika a ze
měpis. Kromě toho učí i tělocvik. Na této škole pů
sobil už jako student posledního ročníku univerzity
a to si mimo svou aprobaci vyzkoušel přírodopis,
němčinu, pracovní činnosti a chemii. Bylo to velmi
náročné na přípravu. Skloubení se studiem a spor
tovními aktivitami nebylo vůbec jednoduché. Právě
v té době ale asi odstartoval jeho styl života ve vel
mi vysokém tempu. Snaží se totiž být všude. Když
hovoří o koníčkách, tak na prvním místě jmenuje
svoji rodinu. Má čtyřletého syna Jakuba, dvouletou
dcerku Adélku a sympatickou manželku Zuzku,
která je také učitelka. Děti mimochodem náš roz
hovor zpestřovaly řadou zajímavých informací a
ukázkami svých výtvarných prací. Obě byly moc
fajn.
Od sedmi do asi dvaceti hrál na poměrně vy
soké úrovni závodně tenis, který řadí ve svých oblí
bených sportovních aktivitách na vrchol. Dalšími
jsou fotbal, florbal, badminton, squash, plavání,
kolo, běh, … Momentálně má se sportováním na
nějakou dobu pauzu, protože si na pouťovém fot
balu poranil koleno. Rád cestuje, což tak trochu
patří i k jeho práci zeměpisce. Nejraději navštěvuje
různá místa po České republice, kterou má pro
cestovanou celou. Ve zbývajícím čase se věnuje
úpravám domu a zahrádce. Navíc nedávno dal na
naléhání švagra, že by mohli něco udělat pro své
synky a nejen pro ně a začali spolu v Hlinsku tré
novat florbal s dětmi od tří do deseti let. Přihlásilo
se jim asi třicet dětí, které mají rozdělené podle
věku do dvou tréninkových hodin. A aby toho ne
bylo málo, tak začal trénovat ještě fotbal v Holetíně
pro podobnou věkovou kategorii. Je to pro něho za
jímavá zkušenost.
Ve škole nad rámec své hlavní činnosti vede řa

du projektů. Nedávno se jim podařilo zabodovat
v projektu Česko sportuje. Úkolem bylo zapojit co
nejvíc dětí do sportovních aktivit a na konkrétní té
ma vytvořit video. Obě části se povedly a vyhráli tak
30 tisíc korun, které jsou určeny na sportovní vy
bavení školy. Výborné výsledky dosahují i v země
pisných soutěžích a olympiádách. Jako druzí skon
čili jeho svěřenci v okresním kole ve sportovním de
setiboji nazvaném Odznak všestrannosti olympij
ských vítězů. V krajském kole byli třetí a jen jedno
místo je dělilo od postupu na kolo celorepublikové.
Tam se nakonec probojovala jedna žákyně a bude
to už po několikáté, co se republikového finále bu
dou účastnit Pavlovi svěřenci. V minulých ročnících
byli někteří velmi úspěšní.
Pavel je v Kameničkách také třídním učitelem.
Loni dovedl do finále – tedy do devítky – třídu, kte
rou měl v péči od šesté třídy a hovoří o ní, jako
o svých miláčcích. S těmito bývalými žáky se dále
pravidelně schází a neuvěřitelně si s nimi rozumí.
Letos měl zase deváťáky a příští školní rok ho bu
dou čekat zase páťáci. Vůbec nepochybuji o tom, že
i tenhle pan učitel je miláčkem svých žáků.
Kdo sledujete televizní vědomostní soutěže,
možná jste Pavla zaregistrovali v Míň je víc. Byla to
první televizní soutěž, které se účastnil a rozhodně
nebyla poslední. Soutěžil společně se svým brat
rem. Nápad přihlásit se pocházel od jeho švagrové,
která ví, jaký je Pavel soutěživý. Natáčení probíhalo
loni před Vánocemi a bylo dvoudílné. V prvním díle
se probojovali do druhého kola, ale nepostoupili až
do finále, tak mohli pokračovat ještě v dalším kole.
Druhý soutěžní den měli otázky na téma hudba a
to prý není jejich „šálek kávy“. A jaké jsou obory, ve
kterých se cítí silný? „Asi ty, kterým se věnuji ve
škole, tedy zeměpis, matematika, logika a také
sport. Co ale není moje silná stránka, je hudba,
film, kultura.“ prozrazuje na sebe. A prý se nebude
snažit to nějak dohánět. Tvrdí, že v jeho hlavě ne
zůstávají informace, které nepovažuje za důležité.
Rozhodně to ale neznamená, že by byl nekulturní
člověk. Rád se podívá na film nebo navštíví diva
delní představení, ale zajímá ho to jen potud, jestli
se mu to líbí, nebo ne. Neřeší, kdo to napsal, reží
roval, hrál, … S hudbou je to stejné. Má ji
puštěnou téměř pořád, ale jména hudebníků, kapel
a jejich alba si nepamatuje.
Tohle první setkání s televizní soutěží ho tak ně
jak nakoplo k dalším podobným zkušenostem.
Navíc na základě úspěšnosti ve výše zmíněném
projektu Česko sportuje ho oslovila Sazka a pozvala
ho v březnu na natáčení jednoho losování. Tam se
snažil propagovat svoji školu a to, jak aktivně spor
tují se žáky.
Aktuálně je zapojen do soutěže, kterou vyhlásila
Česká televize a jmenuje se Nejchytřejší Čech. Loni
proběhla první série a Pavla zaujala, proto se po vy
hlášení konkurzu na druhou přihlásil. Líbilo se mu,
že soutěž je zaměřena všestranně na logiku, komu
nikativnost, matematiku, sociální dovednosti, atd.
Při první soutěži si prý připadal dost chytrý, jak už
to tak na gauči v obýváku bývá. Možná v tom byla
nejenom jeho soutěživost, ale i určitá mužská je
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šitnost, která ho přivedla až na casting v dubnu
v Brně. Celkově se do tohoto ročníku soutěže při
hlásilo asi tisíc zájemců, což bylo méně, než
v ročníku prvním, ale zase prý byla mnohem vyšší
kvalita přihlášených, neboť už případní uchazeči
věděli, do čeho jdou. Jednalo se písemné testy, kte
ré spočívaly ve vyřešení třiceti logických úloh do tři
ceti minut. Tam Pavel uspěl a postoupil k ústním
zkouškám, ve kterých byl rovněž úspěšný. Pak če
kal na rozhodnutí, jestli postoupil mezi šedesát nej
lepších. Asi po dvou týdnech přišla kladná odpověď
a následovala další zkouška, která už byla ve stu
diu za přítomnosti kamer před porotou a obe
censtvem. Spočívala v rychlopalbě otázek a nako
nec přišlo řešení rébusu. Cílem bylo vytáhnout zát
ku z prázdné lahve za pomoci provázku,
kapesníku, otvíráku nebo trychtýře. Pavel říká, že
ho asi osvítilo a úkol splnil. Za další dva týdny se
dozvěděl, že už je mezi dvaceti čtyřmi nejlepšími
uchazeči a štáb České televize s ním přijede natá
čet medailonek. Po Novém roce tedy budeme moci
našemu zastupiteli, sousedovi a kamarádovi držet
palce. Hraje se o jeden milion korun. Získání fi
nanční odměny prý ale rozhodně není Pavlův cíl.
Na otázky, které mu chodí ze všech stran, jestli se
na soutěž nějak připravuje nebo učí, odpovídá roz
hodně záporně.
Ptala jsem se, jestli zná své IQ. Prý ano a bohatě
by stačilo na členství v Mense. Podmínky členství
mu ale nepřipadají zajímavé, proto se nepřihlásil.
Hodnotu IQ považuje za parametr, který může
člověku dát plus do nějakých dalších aktivit (např.
škol), ale za mnohem důležitější považuje pracovi

tost, poctivost, vůli.
„Jak se pozná chytrost nebo chytrý člověk?“ zně
lá má další otázka. „Myslím si, že to jde ruku v ru
ce s inteligencí, tedy s IQ, ale zároveň i s EQ
(emočním kvocientem). Když má člověk jen vysoké
IQ a nedokáže se vžít do druhého, tak nemůže
správně vyhodnotit situaci a nechová se tedy
„chytře“. Další aspekt, který v chytrosti hraje roli,
jsou získané zkušenosti a pak samozřejmě nabyté
vědomosti,“ odpovídá s rozmyslem. „A myslíš si, že
jsi moudrý?“ ptám se. „No, spíš tvrdohlavý,“ směje
se.
A jaké má tenhle aktivní člověk plány do bu
doucna? Určitě co nejrychleji vyléčit nohu, i když
samozřejmě ví, že to bude chtít čas minimálně
několik měsíců. Spíš se s tím jakoby nechce smířit
a rád by už zase něco podnikal. Svoje zranění bere
jakou součást života a uvědomuje si, že se stávají
mnohem horší věci. Co se týče sportování, chce zů
stat u bezkontaktních sportů k udržení kondice –
plavání, běh, kolo. Určitě by rád hrál tenis, jakmile
to půjde. Na prázdniny má v plánu spoustu ak
tivit s rodinou, samozřejmě chce pořád aktivně pra
covat na výchově svých dětí. V září ho čeká natá
čení zmiňované soutěže. Ve své profesní dráze ne
plánuje žádné změny. Těší se na pokračování
sportovních projektů se svými žáky. Momentálně se
prý cítí spokojeně.
A jeho životní filozofie? Každá práce se má dělat
poctivě a pokud se jedná s lidmi, tak určitě s poko
rou a úctou. Tak se snaží chovat nejen sám, ale
chce k tomu vést i své děti a své žáky.
(kuč)

Jak se točí medailonek
Jak už jste se v tomto Zpravodaji dočetli, Pavel
Novák se probojoval mezi 24 nejúspěšnějších ze
všech přihlášených do nové série soutěže Nej
chytřejší Čech. Na podzim bude probíhat natáčení
soutěžních klání a na začátku příštího roku bude
soutěž vysílat Česká televize.
O každém z těchto soutěžících bude natočen
medailonek, ve kterém mají být účastníci předsta
veni veřejnosti.
S Pavlem se natáčelo jednoho slunečného dne
v polovině května. Přijel štáb ČT o sedmi lidech. Šé
fovala mu sympatická a optimistická paní reži

sérka. První část probíhala v zaměstnání, tedy na
základní škole v Kameničkách. Trvala tři hodiny a
nepochybuji o tom, že celá škola byla vzhůru noha
ma. Do natáčení byli zapojeni i žáci a pro všechny
to určitě byl výjimečný zážitek.
Po obědě se štáb přesunul do Holetína,
k Novákům na zahradu a zde se pokračovalo další
tři hodiny. Toto natáčení jsem měla možnost sle
dovat a řeknu vám, vůbec jsem Pavlově rodině ne
záviděla. Nejvíc jsem obdivovala statečného Kubíka,
který měl horečku a přesto se houpal, na povel zpí
val a skákal na trampolíně. Malá Adélka byla na
prosto bezprostřední a nenechala se „rozhodit“.
Paní Zuzka i Pavel museli mnohokrát opakovat kaž
dou větu a tvářit se u toho vesele a nenuceně. Mys
lím, že to pro ně byla fuška. Ze šestihodinového na
táčení vznikne devadesátivteřinový medailonek. Vý
sledek brzy uvidíme v televizi. (kuč)
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Vítání občánků
Manželům Janě
a Petrovi
Kynclovým
z Horního
Holetína přibyla
do rodiny
3. 12. 2014
nádherná dcera
Janička a
tříletý Péťa už
není jedináček.

Haně a Jiřímu
Zajebalovým
se 8. 9. 2014
narodil první
syn. Dali mu
jménu po
tatínkovi.
Bydliště mají
na Horním
Holetíně.

Tříletá
Laurinka
Hejduková z
Dolního
Holetína se od
15. 5. 2014
spolu s
maminkou
Martinou a
tatínkem
Pavlem těší z
malého
bratříčka
Kryštofa.
Gabriela
Kudrnková a
Ondřej Holas
z Dolního
Holetína
mezi sebe
přivítali
15. 11. 2014
prvorozené
ho syna Ta
deáše. Ra
dost z něho
má celá ši
roká rodina.
–8–

Velkou radost
mají manželé
Renata a Tomáš
Vařečkovi
z Horního
Holetína ze
svého
prvorozeného
syna Tomáše,
který spatřil
světlo světa
9. 10. 2014.

Dolní Holetín si
pro sebe a
svého prvního
synka Šimona
zvolili jeho
šťastní rodiče
Martina
Eliášová a Jiří
Stejskal. Šimon
se narodil
20. 2. 2015.

11. 2. 2015 má
v rodném listě
jako datum na
rození Štěpán
Rybenský z
Dolního Holetí
na. Radost do
života přinesl
svým příchodem
Mamince Heleně
Hampejsové a
tatínkovi Marti
nu Rybenské
mu.

Dětský karneval
Protože byl letos zrušen tradiční
pohádkový les, z nostalgie jsme
pojaly dětský karneval pohád
kově a samy jsme se převlékly
za pohádkové postavy. Můžete
to vidět na přiložené fotografii.
S dětmi, kterých přišlo asi 30,
jsme si zahrály různé hry, za
soutěžily a rozdaly jsme jim
sladké odměny. V průběhu od
poledne nás na chvíli dovnitř za
hnala bouřka s kroupami, ale
i tak jsme si karneval všichni
užili.
Holetínské trnky
–9–

Hasičská sezóna zahájena
Tento rok prošel opět změnami, co se týče sestavy
hasičských týmů. K ženám se přidaly Tereza
Karlíková a Eliška Zlesáková a k mužům Jiří Vacek
a Jaroslav Vojta.
Sezóna 2015 byla zahájena jako každý rok na
ligových závodech v Třemošnici 9. 5. 2015. Zde se
zadařilo ženám, které se umístily na 2. místě.

Třemošnice (liga) – ženy 2. místo

Dalšími závody bylo okrskové kolo v Kvasíně
16. 5., zde muži obsadili již po 6. první pozici, čímž
získali již druhý putovní pohár, který jim zůstává.
Z okrskového kola muži i ženy postoupili na
okresní kolo do Otradova, které se konalo
30. 5. 2015. Na tyto závody vyrazil pouze mužský
tým. Zde se běhají tři kategorie – štafeta, 100m
s překážkami a požární útok. Muži vynikli
především v požárním útoku, kde se umístili na
3. místě.

6. 6. 2015 hasiči vyrazili na ligovou soutěž na
Seč a 20. 6. na ligovou soutěž do Brčekol. Zde se
mužům velice zadařilo, zaběhli čas 25:39 a obsadili
5. místo.
Činnosti hasičů
Jako každý rok se mladí hasiči zúčastnili sběru
kamene, čištění koupaliště a úklidu hasičské
zbrojnice.
Rozpis soutěží
Rozpis soutěží, videa a mnoho dalších informací
naleznete na internetových stránkách SDH Holetín
www.sdh.obecholetin.cz
V následující tabulce je rozpis soutěží na rok
2015.
Štěpánov (liga)
4. 7.
Blatno
11. 7.
Prosetín
24. 7.
Kameničky
25. 7.
Dědová
1. 8.
Holetín
15. 8.
Seč (liga)
21. 8.
Lukavice (liga)
22. 8.
Kladno
22. 8.
Chrudim (liga)
5. 9.
Hlinsko (liga)
6. 9.
Slatiňany (liga)
19. 9.
Horka (liga)
26. 9.
Morašice (liga)
3. 10.
Na závěr by Vás Sbor dobrovolných hasičů Holetín
rád pozval na již 4. ročník soutěže O putovní pohár
starosty obce Holetín, který se koná 15. 8. 2015 od
13:00 v areálu Koupaliště. Od 19:00 tradičně
zahraje k poslechu a tanci hudební skupina MAT4.
Veronika Pondělíčková

Čarodějnice
Jako už tradičně, i letos se 30. dubna slétlo do
areálu našeho koupaliště větší množství čarodějnic a
čarodějů. A nejvíc bylo těch nejmenších. Většina
oblékla své sváteční kostýmy a pořádali rej, opékali
buřty, lezli po prolézačkách, houpali se, tančili, …
A protože jim tam bylo dobře, můžeme je nejspíš
očekávat i příští rok.
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Vážení sportovní přátelé,
jarní
část
okresního
fotbalového
ročníku
2014/2015 (OFS Chrudim) zatáhla v polovině červ
na oponu. V okresním přeboru dospělých, kde hrál
TJ SOKOL Holetín, zvítězil a postup do I. B třídy
Pardubického kraje vybojoval SK Stolany. Jistým
sestupujícím do III. třídy z poslední příčky je Hol
cim Prachovice.
Naši „holetínští borci“ obsadili konečné 7. místo
(druhá polovina jarní části nedopadla dle našich
představ, na 5. místo rozhodně herně bylo).
Velmi pěkného umístění – 2. místo – v ročníku
2014/2015 dosáhlo společné dorostenecké muž
stvo Sokol Prosetín/Sokol Holetín v I. třídě Pardu
bického kraje. Z hráčů Holetína patří velká gratula
ce Petru Vackovi, Milanu Plachému, Dominiku
Rompotlovi, Jakubu Blatoňovi, Davidu Starému,
Jakubu Šlagrovi, Martinu Kulhánkovi, Martinu Pá
tkovi, a Ondřeji Vařečkovi. Poděkování a gratulace
patří také trenérům Jakubu Halamkovi a Radkovi
Teplému.
Starší žáci v krajském přeboru v ročníku
2014/2015 obsadili sedmé místo, mladší ve stejné
soutěži byli šestí.
Uplynulý ročník je minulostí, našim věrným ho
letínským fanouškům přeji klidné léto a na nějaký
čas odpočinek od fotbalu.

Okresní přebor dospělých
7. 3. 2015 Holetín–Křižanovice 3:2 (1:2)
Úvodní jarní mistrák se odehrál na dobrém teré
nu. Po vyrovnané úvodní desetiminutovce měli
v prvním poločase navrch domácí, chyběla však
častější střelba. V 33. a 39. minutě jsme soupeře
velice snadno pustili do dvougólového vedení.
Těsně před poločasovou přestávkou vstřelil dů
ležitou kontaktní branku Lukáš Wasserbauer.
Po změně stran v 48. minutě stejný hráč srovnal
na 2:2. V druhém poločase měli víc ze hry ho
letínští, zásluhou Ondřeje Zárybnického v 76.
minutě jsme otočili skóre a zaslouženě zvítězili.
Sledovalo 90 diváků.
14. 3. 2015 Holetín–Prachovice 4:2 (3:0)
Utkání začalo se čtvrthodinovým zpožděním,
protože hostům chyběly registrační průkazky.
Utkání mělo skončit kontumačně 3:0 pro domá
cí – nesprávný postup hlavního rozhodčího při
řešení situace před zahájením utkání. Průběh
prvního poločasu byl v režii našich hráčů.
Branky stříleli v 6., 32. a 45. minutě Petr Pilař,
Martin Ceral a Stanislav Filipi. Po obrátce
v 62. minutě zvýšil na 4:0 Lukáš Wasserbauer.
S příchodem nestárnoucího hráče Macháčka (55
let) na hřiště soupeř upravil výsledek na 4:2.
Sledovalo 95 diváků.
22. 3. 2015 Krouna–Holetín 3:2 (0:1)
Na hřišti posledního celku tabulky jsme první
poločas byli lepším týmem, ve 40. minutě nám

zajistil vedení 1:0 Martin Zdražil. Po přestávce
v 53. minutě domácí vyrovnali po chybě
brankáře Byrtuse. Naši hráči i nadále měli
mírnou
převahu,
což
potvrdil
Lukáš
Wasserbauer brankou na 1:2 v 72. minutě.
Závěrečných 5 minut proběhlo z naší strany bez
bojovnosti a snahy dotáhnout vedení do
vítězného konce. Naopak domácí dvěma bran
kami velice snadno získali tři body. Pro 55 příto
mných holetínských fanoušků to bylo velké
zklamání.
28. 3. 2015 Holetín–Skuteč 2:1 (1:0)
Hosté byli v tomto utkání favority. První poločas
však vyšel lépe našemu mužstvu, brankové pří
ležitosti ve 13. a 37. minutě (Zárybnický a Filipi)
volaly po gólu. Po trestňáku Standy Filipiho ve
40. minutě se radovali naši fanouškové z vedení
1:0. V druhém poločase se střídaly rychlé akce
na obou stranách, utkání mělo velkou kvalitu.
Hostům se v 55. minutě podařilo vyrovnat na
1:1. Když se utkání blížilo k remíze, rozhodli
domácí o cenném vítězství v 86. minutě hlavič
kou Lukáše Wasserbauera. Přihlíželo 130 divá
ků.
11. 4. 2015 Holetín–Kameničky 2:0 (0:0)
Utkání v derby atmosféře sledovalo 210 diváků.
Soupeř byl úvodních 15 minut herně lepší, gó
lově se však neprosadil, ve zbytku poločasu
domácí hru vyrovnali. Zaujaly dvě nebezpečné
akce – v 33. minutě příležitost Ondry Beneše a
v 35. minutě únik soupeře, který však zne
škodnil skvělý brankář Žejdlík. V nástupu do
druhé půle vstřelil vedoucí branku ve 47. minutě
Josef Novák. Následující průběh byl v režii
domácích, soupeř v podstatě už nic nepředvedl.
Zasloužené vítězství domácích borců zpečetil
v 90. minutě Petr Pilař.
18. 4. 2015 Svídnice–Holetín 2:0 (0:0)
V utkání nevalné úrovně byla hra v 1. poločase
vyrovnaná, bez brankového vyjádření. Naše
mužstvo bylo z různých důvodů nekompletní
(chyběli – Pilař, Filipi, Černý, Zárybnický a
Šmok). Po přestávce domácí přidali na aktivitě,
což vyjádřili vedoucí brankou v 70. minutě. Po
minele Zemana v 76. minutě hráč soupeře po
stupoval sám na našeho brankáře Byrtuse a
zvýšil na konečných 2:0. Z našich vypra
covaných gólových příležitostí volali po skórování
dvě šance Josefa Nováka.
25. 4. 2015 Holetín–Svratouch 2:1 (1:0)
S tímto soupeřem jsme to v minulých ročnících
neměli doma nikdy jednoduché a potvrdilo se to
i v tomto utkání. V prvním poločase se jednalo o
vyrovnaný duel, více brankových příležitostí bylo
na straně domácích. Do vedení mohli jít hosté,
nařízenou penaltu skvěle chytil domácí brankář
Martin Žejdlík. V 37. minutě potěšila vydařená
akce Martina Zdražila a dorážka Lukáše Wasser
bauera na 1:0. Hostům se podařilo vyrovnat
v 61. minutě. Kazem zápasu byla příliš tvrdá hra
Svratouchu, kvůli níž nedohrál utkání Vojtěch
Vondráček a Martin Ceral. Oba zraněné ošetřilo
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přivolané ARO. Vítězství domácím zajistil
v 83. minutě Lukáš Wasserbauer. Zápas sle
dovalo 190 diváků.
1. 5. 2015 Vítanov–Holetín 1:2 (0:1)
Na tradiční derby (odložené kvůli počasí) přijelo
do Vítanova podpořit naše borce 60 fanoušků.
První poločas proběhl v režii našeho mužstva,
vedoucí branku vstřelil v 30. minutě Lukáš Was
serbauer. Domácí se v druhém poločase zlepšili
a v 57. minutě vyrovnali na 1:1. Naše šance
v 65. a 74. minutě (Novák a Zárybnický) jsme
neproměnili. O našem vítězství se rozhodlo
v 81. minutě, kdy za potlesku věrných příznivců
vstřelil branku Standa Filipi.
3. 5. 2015 Tuněchody–Holetín 4:1 (4:0)
S tímto soupeřem dlouhodobě nemáme dobrou
vzájemnou bilanci a potvrdilo se to i tentokrát
na hřišti v Kočí (v Tuněchodech probíhala re
konstrukce trávníku). Úvodních 15 minut jsme
nezvládli, domácí nás přehrávali a dali nám v 6.,
9., a 12. minutě tři branky. Až po tomto „náře
zu“ jsme začali hrát, hra se vyrovnala a v 29. mi
nutě přišla nádherná střela Filipiho, kterou však
domácí gólman stačil vyrazit nad břevno. Jenže
před odchodem do šaten nám domácí kanonýr
Adámek dal na 4:0 a bylo „vymalováno“.
V druhém poločase jsme po faulu na Filipiho
v 66. minutě vstřelili čestný úspěch z penalty
Lukáše Wasserbauera. Zkušený tým domácích
si vítězství v pohodě uhrál.
9. 5. 2015 Holetín–Rozhovice 2:3 (1:2)
V oboustranně kvalitním utkání potvrdil soupeř
výbornou jarní formu. Po samostatné akci Jose
fa Nováka se v 17. minutě domácí ujali vedení.
Hosté parádní dalekonosnou střelou v 26. minu
tě překvapili našeho brankáře Žejdlíka stojícího
daleko před pokutovým územím. A srovnali na
1:1. Z nenápadné akce v 38. minutě pak soupeř
otočil na 1:2. V 45. minutě přišla gólová trefa
Standy Filipiho na 2:2. Rychlý protiútok soupeře
v 69. minutě jsme nepokryli a hosté šli do ve
dení 2:3. Snaha našich hráčů vybojovat aspoň
remízu nic nepřinesla. Zápasu hraném před 210
diváky by ale remíza slušela více.
16. 5. 2015 Chrast–Holetín 3:1
Před tímto utkáním jsme měli na tohoto soupeře
plus pět bodů. Domácí vědomi si této sku
tečnosti přistoupili k zápasu. V prvním poločase
v rozmezí 22. – 26. minuty díky dvěma trefám šli
do kabin s náskokem. Další vstřelenou brankou
v 55. minutě si výhru pohlídali. Gólová střela
našeho Josefa Nováka v 84. minutě již nic neře
šila.
23. 5. 2015 Holetín–Stolany 1:4
V domácím prostředí jsme přivítali vedoucí
mužstvo tabulky a kandidáta na postup do
I. B třídy Pardubického kraje. Ve vyrovnaném
prvním poločase se vedení ujali hosté brankou
z penalty ve 13. minutě. Domácí své šance k vy
rovnání (18. a 20. minuta – Beneš/Was
serbauer, Filipi) neproměnili. Po přestávce lídr
soutěže potvrdil své kvality, kombinační hrou a

v držení míče Holetín předčil. Skóre soupeř
zvýšil o další tři branky a potvrdil tím jasný po
stup. V chladném počasí sledovalo zápas 150
diváků.
30. 5. 2015 Miřetice–Holetín 1:0 (1:0)
Zajímavé derby s řadou šancí na obou stranách,
ve kterém vynikali brankáři. Domácí šli do ve
dení v 35. minutě po dorážce P. Řezníčka. Naši
hráči se uvedli ve 23. minutě sólovým únikem
Martina Zdražila, kterému domácí brankář za
bránil. Odchod hráčů do kabin mohl být pro nás
veselejší, tutovku neproměnil Ondra Zárybnický.
Druhá půle byla otevřená, více aktivity bylo na
naší straně, domácí se snažili držet nejtěsnější
vedení. Neodpískaný faul ve vápně na Zdražila,
nezvládnuté využití stoprocentní šance nás při
pravilo o spravedlivou remízu. Přítomno 350
diváků za velké spoluúčasti holetínských fa
noušků.
6. 6. 2015 Ronov nad Doubravou–Holetín 2:2
Do vzdáleného místa našeho soupeře jsme pořá
dali autobusový zájezd pro naše příznivce. První
poločas se hrálo vyrovnané utkání. V koncovce
po naší hrubce v 35. minutě se šťastně radovali
domácí. Po přestávce v 57. a 64. minutě zá
sluhou Lukáše Wasserbauera otáčíme skóre na
1:2 za jásotu našich fanoušků. V samém závěru
po chybě brankáře Byrtuse domácí vyrovnávají
s jistotou účasti i v příštím ročníku nejvyšší
okresní soutěže. Utkání se hrálo za úmorného
vedra.
13. 6. 2015 Zaječice–Holetín 3:2 (3:0)
Pro domácí bylo utkání o bytí a nebytí a o zá
chranu v této soutěži. Jedině vítězství jim dávalo
naději, že nesestoupí. V prvním poločase měli
domácí velkou převahu, z které nám „šoupli“ tři
branky. Po změně stran nastoupil jiný Holetín,
ve 47. minutě se gólově prosadil Ondra Beneš.
Po vyloučení hráče domácích v 65. minutě trestá
gólem z penalty Martin Doležal. Taktovku i na
dále drželi naši hráči, šance sáhnout si na remí
zu rozhodně byly. Utkání často provázel prudký
déšť.
Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Stolany
Tuněchody A
Skuteč
Kameničky A
Chrast
Rozhovice
Holetín
Svídnice
Miřetice A
Vítanov A
Křižanovice
Ronov A
Svratouch
Krouna A
Zaječice
Prachovice

+
26
22
18
17
14
14
14
12
11
9
10
9
9
8
8
7

0
2
4
5
3
5
4
2
7
9
7
2
3
3
3
2
3


2
4
7
10
11
12
14
11
10
14
18
18
18
19
20
20

Skóre
117:37
76:32
93:47
76:42
71:53
53:44
76:80
59:65
46:50
56:77
64:83
56:93
58:83
44:85
49:72
43:94

b.
80
70
59
54
47
46
44
43
42
34
32
30
30
27
26
24

Dorost I. třída Pardubického kraje
5. 4. 2015 Prosetín/Holetín – Luže 3:0
12. 4. 2015 Sebranice – Prosetín/Holetín
19. 4. 2015 Prosetín/Holetín – Polička B
26. 4. 2015 Sloupnice – Prosetín/Holetín
3. 5. 2015 Prosetín/Holetín – Řetová
10. 5. 2015 Horní Újezd – Prosetín/Holetín
17. 5. 2015 Prosetín/Holetín – Morašice
24. 5. 2015 Prosetín/Holetín – Svratouch
31. 5. 2015 Proseč – Prosetín/Holetín

29. 4. 2015 Holice–Prosetín/Holetín
2. 5. 2015
Prosetín/Holetín–Hlinsko

1:6
4:1
0:9
5:1
3:8
2:0
1:2 p
3:2 p

Tabulka starší žáci

Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+
Svratouch
15
Prosetín/Holetín
13
Morašice/Cerekvice 9
Proseč
9
Řetová/Ústí B
8
Sebranice
8
Luže
7
Polička B/Bystré
7
Horní Újezd
3
Sloupnice/Jehnědí 2

0
2
4
1
1
2
2
1
0
5
0

 Skóre
1 91:11
1 70:21
8 53:39
8 51:33
8 51:48
8 27:46
10 46:58
11 31:50
10 34: 58
16 18:108

b.
48
44
29
29
28
27
23
21
15
6

PK
1
1
1
1
2
1
1
1

Starší a mladší žáci – krajský přebor
22.
12.
18.
22.
26.

3.
4.
4.
4.
4.

2015
2015
2015
2015
2015

Prosetín/Holetín–Choceň
Přelouč–Prosetín/Holetín
Proset./Holetín–Pardubičky
Proset./Holetín–Pardubice B
Vys. Mýto–Prosetín/Holetín

4:3
7:1
0:1
0:6
2:1

a
a
a
a
a

1:2 a 2:3
1:4 a 1:3

1:4
3:2
1:0
2:3
7:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přelouč
Pardubice B
Pardubičky
Hlinsko
V. Mýto
Choceň
Prosetín/Holetín
Holice
Slatiňany/Chrud.
Třemošnice
H. Městec

+
16
14
12
10
11
10
8
7
B 4
2
1

0 
3 1
2 4
5 3
5 5
4 5
6 4
1 11
1 12
1 15
1 17
1 18

Skóre
109:38
99:25
51:25
81:45
49:34
67:24
53:55
33:59
37:81
23:124
26:118

b.PK
521
451
443
394
381
382
25
231
13
81
51

Tablka mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V. Mýto
Pardubice B
Choceň
Přelouč
Pardubičky
Prosetín/Holetín
Holice
Hlinsko
Slatiňany/Chrud. B
Třemošnice
H. Městec

+
20
15
14
10
10
10
9
8
5
1
1

0
0
1
2
2
2
1
1
0
2
2
1


0
4
4
8
8
9
10
12
13
17
18

Skóre b.
134:17 60
124:37 46
109:43 44
73:70 32
46:43 32
60:49 31
38:60 28
50:74 24
46:91 17
25:118
5
18:121
4
Jiří Bartizal

Družstvo dorostu se umístilo na druhém místě soutěže

Horní řada zleva: Jakub Halamka, Dominik Rompotl, Jiří Novotný, David Starý, Petr Vacek, Tomáš
Vomáčka, Stanislav Huňáček, Radek Chlapec, František Slavík, Martin Kulhánek, Radek Teplý
Dolní řada zleva: Tomáš Šmaha, Radek Teplý, Martin Pátek, Vladimír Marek, Milan Plachý, Jakub Blatoň,
Oldřich Bouška, Václav Spilko, Ondřej Vařejčko
na zemi: Jakub Šlagr
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A co o chytrosti a moudrosti
praví Wikipedie a klasici?
Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a
praktické rozumění světu i člověku, zároveň
svrchované i taktně skromné, jež dává jisto
tu v rozhodování a jednání. K moudrosti
nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od
bezprostředních podnětů a okolností.
• Mlčet je známka moudrosti, ale jen mlčet
žádná moudrost není – židovské přísloví
• Není moudré být moudřejší než je nutno.
– Philippe Quinault
• Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s
sebou přinese stáří. – Solón
• Málokdo je tak moudrý, aby si vážil
oprávněné výtky víc než falešné chvály. –
François de la Rochefoucauld
• Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní.
Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.
– LaoC'
• Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. –
Sofoklés
• Devět desetin moudrosti spočívá v tom být
moudrý včas. – Marcus Tullius Cicero
• Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale
moudří je nevyslovují. – Wilhelm Bush
• Ten, kdo je stále moudrý, má smutný
život. – Voltaire
• Moudrost spočívá v konání, nikoliv v zís
kaných znalostech. – N. N.
• Chcešli dostat chytrou odpověď, musíš
položit chytrou otázku. – Johann Wolf
gang von Goethe
... a bonus o ženách a pro ženy
• Chytrá žena má milióny nepřátel – všech
ny hloupé muže. – Marie von EbnerEs
chenbachová
• Chytrá žena se svého muže neptá, kde
byl, chytrá žena to ví. – Marcel Achard
• Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě
těžší přestat. – Jablonskij
• Je lepší být krásná než chytrá, protože
průměrný muž lépe vidí, než myslí. –
Lansky

Společenská kronika
V posledních třech měsících oslavili
významné životní jubileum tito občané:
březen
Kameníková Marie, Horní Holetín 89 let
Havlová Emilie, Horní Holetín
89 let
Formánková Marie, Horní Holetín 80 let
Svatošová Anna, Dolní Holetín
93 let
květen
Bíško Radomír, Horní Holetín
80 let
Laštovicová Vlasta, Horní Holetín 80 let
Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Vyzkoušela jsem za vás
Dostala jsem pozvání na Ajurvédskou masáž, kterou bude
nově v Holetíně nabízet Věrka Pochobradská. Protože jsem
člověk zvědavý a zvídavý a nikdy jsem nic podobného ne
absolvovala, bez váhání jsem kývla. Zkusit se má přece
všechno a k práci „novináře“ to patří dvojnásob. V sobotu
odpoledne jsem se tedy k Věře vypravila a stále jsem vů
bec netušila, co mě čeká. Jestli si mám svléknout tričko,
nebo kalhoty a na připraveném lehátku si lehnout na bři
cho, nebo na záda.
Paní masérka mi vysvětlila, že Ajurvéda pochází z Indie
a terapie neboli masáž se týká celého těla. Zatím nabízí
péči o hlavu, obličej a dekolt. V budoucnu se však chystá
své dovednosti rozšířit. Předně se mě zeptala, jestli jsem si
vyčlenila dost času a jestli se večer nechystám do
společnosti. Ajurvédská masáž je oproti té klasické delší
proces spojený s relaxací a nakonec se účinek nechá do
znít při posezení u něčeho dobrého, třeba u bylinkového
čaje. Na společenskou akci se ptala proto, že se odchází
s vlasy promazanými vonným olejem, tedy účesem ne moc
vhodným do společnosti.
Lehla jsem si tedy na lehátko (na záda), neošetřovaná
část těla mi byla zabalena do deky a začalo míchání lek
tvarů pro ošetření. V dóze s horkou vodou stálo několik
mističek a v nich Věra připravila krémy a emulze pro
jednotlivé kroky. Vždy mi dala vybrat, jaká mi vyhovuje
vůně a složení (např. jestli s kokosem nebo s broskví).
Vzala široké měkoučké štětce a začalo natírání příjemně
teplými přípravky a čištění, poté další natírání a peeling.
S aplikací masážního krému byla spojená masáž, která
má hned několik částí. Provádí se klasická, lymfatická a
hemisferická (prý k vyvážení funkce mozkových hemisfér).
Jednalo se o nenásilné, velmi jemné tahy po obličeji, de
koltu, hlavě a samotných vlasech. Byla jsem opravdu celá
mastná a voňavá. Pro moji suchou pleť to bylo velmi pří
jemné povzbuzení. Následovala maska, která se musela
nechat nějakou dobu působit a v té fázi jsem už pomalu
začínala usínat. Nicméně musela jsem se probudit a ná
sledovalo poslední natírání pro hydrataci pleti. A jak jsem
se cítila? Velmi velmi příjemně, hladce a voňavě. Vyzkou
šela jsem to jako první a vám ostatním mohu doporučit.
(kuč)
Ajurvéda
Ajurvéda je staroindická věda o životě, která člověka učí
udržet svůj organismus ve zdraví a pohodě pomocí jedno
duchých a snadno dostupných prostředků. Byla založena
před více než 5000 lety a na rozdíl od klasické medicíny,
která se zaměřuje na konkrétní projevy nemocí, věnuje se
ajurvéda celému člověku v širším smyslu. Zprvu se vám
z toho všeho zamotá hlava, ale celé je to vlastně velice
prosté – poznat a pochopit sám sebe.
Ajurvédská masáž
Ajurvédská masáž je součástí programu detoxikace a
omlazení, přičemž je tělo intenzivně masírováno teplým
olejem a bylinkami. Ajurvédská masáž pleť povzbuzuje a
stimuluje tak, aby začala zase dokonale pracovat. Je hla
divá a tlaková. Je to tradiční indická technika harmonizu
jící tělo a mysl. Proto ajurvédská masáž dokáže nabít
člověka novou pozitivní energií.
Věra Pochobradská
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