
Uběhly tři měsíce od posledního vydání Zpravodaje a už máte před sebou jeho letníčíslo. Dnes se 
budeme více věnovat tématu, které je pro budoucnost obce velmi důležité, a to je naše škola a školka. 
Určitě jsme všichni rádi, že v Holetíně škola je, a přesto, že je to malotřídka s některými zápory, které
tento typ škol přináší, její současné osazenstvo dokáže pro žáky maximálně využít všechny klady, které
právě malá škola umožňuje. Seznamte se tedy s personálem, který se stará o Vaše děti, vnoučátka a 
všechny malé spoluobčany ve zdejší škole a školce. Seznamte se s jejich představami a plány. Mimo jiné 
Vám přinášíme i informace z konkurzu na ředitele školy. 

Jestli je něco, co naši obec v minulosti pozitivně zviditelňovalo v okolí, je to koupaliště. Podívejme se 
společně s panem Kynclem pár desítek let zpátky, jak to všechno bylo. Možná nám pan starosta naznačí
i co by mohlo být dál… Skoro jisté je to, že se v areálu bude hrát fotbal. Zbrusu nové holetínské mužstvo 
tam bude hostit své soupeře. 

Nově jsme pro Vás v tomto čísle otevřeli pravidelnou rubriku – právnické okénko. V kronice jsme 
tentokrát nalistovali rok 1926. Připravili jsme informace z odboru dopravy a ve fejetonu se zamyslíme 
nad rychlou jízdou.

Je léto, čas cestování. Vezmeme Vás na výlet do italského městečka Civitella D’Agliano, 
partnerského města Hlinska, kam v květnu zavítali studenti hlineckého gymnázia. Pro ty zVás, kteří se 
chystají opustit na několik dnů nebo týdnů Holetín a odletět za jižním sluncem, uvádíme pár užitečných 
rad ke zpřísněnému odbavování na letištích. A pro ty, kteří se nechystají naši českou kotlinu v létě opustit 
a chtějí si přesto užít něco zahraničního, máme doporučení – uvařte si s námi pravé italské lasagne, 
jejichž recept naleznete na poslední stránce.

V každém případě Vám přejeme mnoho slunných dní, šťastné návraty z Vašich cest, dětem 
vysvědčení, se kterým budou především samy spokojeny, a krásné prázdniny. Těšíme se s vámi na podzim 
v dalším čísle nashledanou. 

Ing. Helena Kučerová
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Přesný název školy je Základní škola a mateřská škola Holetín. Poněkud krkolomný název respektuje 
požadavek současného školského zákona, aby z názvu školy vyplývala její činnost. Škola je 
příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Holetín. Obec se finančně podílí na provozu školy - opravy, 
nutné rekonstrukce, platby za elektřinu, revize, odpady... Mzdy všech zaměstnanců jsou hrazeny 
(v případě naplněnosti školy) ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje.

Základní škola je málotřídní, to znamená, že 
v jedné třídě jsou umístěni žáci různých ročníků -
nyní I. třídu (1. - 3. ročník) navštěvuje 14 dětí a II. 
třídu (4. a 5. ročník) 15 dětí. Díky nižšímu počtu 
dětí ve třídách se můžeme dětem věnovat 
srovnatelně, jako ve školách úplných. Vyučování
ve škole probíhá podle vzdělávacího programu 
Základní škola, od září 2007 se děti v 1. třídě
(a v dalších letech postupně i ve vyšších 
ročnících) budou učit podle Školního vzdělávacího 
programu ZŠ Holetín, který v současnosti 
dokončujeme.

Výuku zajišťují Mgr. Martin Bureš, Mgr. 
Veronika Havlíčková na plný úvazek a Olga
Vokálová a Jitka Jetmarová na částečný úvazek.

pokračování na straně 5
Výuka čtvrtého a pátého ročníku

ZŠ a MŠ Holetín

Dobrý den, milé dámy a pánové!



Historie holetínského koupaliště
První nápad na stavbu se zrodil na výborové schůzi místní 

jednoty Sokola v roce 1955. Poté pan Václav Polanský jako 
předseda jednoty, podporován celým výborem, zahájil jednání 
o povolení stavby na místním Národním výboru v Dolním 
Holetíně. V jeho čele byli tehdy pan F. Nedbal jako předseda 
MNV a pan J. Zlevor jako tajemník MNV. 

Tato jednání byla úspěšná a po schválení Okresním 
výborem pro tělovýchovu a sport a po přislíbení státní dotace 
ve výší 160 000 Kčs byla stavba dne 7.4. 1957 zahájena. 
Stanovenou podmínkou bylo, že dotace pokryje 2/5 konečné 
hodnoty stavby a 3/5 této hodnoty budou vytvořeny bezplatnou 
prací členů Sokola a ostatních místních obyvatel. Další 
podmínkou bylo, že plaveckého bazénu bude užívat alespoň 20 
tisíc lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí, což bylo bez 
problémů dodrženo, neboť v okolních městech a vesnicích 
(Hlinsko, Skuteč, Chrast, Trhová Kamenice, Raná, Miřetice,...) 
neexistoval podobný areál. 

Bazén je situován v prostoru posledního rybníka celé 
kaskády menších rybníků na toku lučního potoka pramenícího 
na Medkových kopcích, protékajícího výlučně lučním 
porostem a napájeného lučními studánkami po obou bocích 
toku. Rybníky byly zrušeny v 18. století. Podle předběžného 
zjištění měl průtok až 5 l/s kvalitní čisté vody vhodné pro 
koupání. Celková výměna vody v bazénu byla možná i dvakrát 
za sezónu. Bazén byl průtočný a byl opatřen po celém obvodu 
brodištěm pro opláchnutí nohou před vstupem do vody. Každé 
jaro se vypouštěl a byl čištěn hasičským sborem 
a desinfikován.  

Plán stavby bazénu byl bezplatně poskytnut městem 
Litomyšl (bazén v Litomyšli hostil například i světové závody 
v plavání.) Holetínský bazén je jeho přesnou kopií, postrádá 
však hloubku pro jiné skoky než ze startovacích bloků. Bazén o 
objemu 2000 m3 vody se nevypouští a je k dispozici jako 
hasičská protipožární nádrž (byl tak i několikrát využit). Přes 
zimu může být využíván k bruslení. 

Do areálu koupaliště patřil velký bazén, malý bazén, 

kolotoč pro děti, budova šaten, toalety a sprchy, budova na 
nářadí a stavební materiál. Areál byl uveden do provozu v roce 
1960. Platilo se celodenní symbolické vstupné - 50 haléřů děti 
do 15 let a studenti, dospělí 2 Kčs. Členové Sokola a všichni ti, 
kteří pracovali na výstavbě, měli vstup volný. Na údržbu a 
provoz se doplácelo výtěžkem z pořádaných akcí (taneční 
zábavy, koncerty, veřejná tělovýchovná vystoupení), které byly 
v okolí velmi populární. 

Postupně se zřídilo ubytování pro zájezdy (až 50 lidí), 
prostor pro občerstvení, byt pro správce, celkové oplocení, 
vstupní brána, elektrické osvětlení. Jako ochrana proti 
nepříjemnému větru bylo vysázeno 400 větrolamných topolů. 
Nakonec byl areál zkrášlen ozdobnými keři. Dodatečně bylo 
vyměřeno a vybudováno hřiště pro kopanou a antukový kurt 
pro odbíjenou. 

Na vybudování se podílelo mnoho místních řemeslníků, 
organizátorů tělovýchovných a kulturních akcí a dobrovolníků 
z řad občanů. Patnáctičlenný výbor Sokola za předsednictví 
pana V. Polanského řídil výstavbu a dohlížel na následnou 
činnost areálu. 

Nepřehlédnutelnou zásluhu na celém projektu měl právě 
pan Václav Polanský, kameník narozený 25.9.1908 v Dolním 
Holetíně. V roce 1919 se stal aktivním členem nově založené 
Sokolské jednoty v Holetíně. V dorosteneckém věku působil i 
jako cvičitel. Absolvoval cvičitelskou školu v Tyršově domě 
v Praze. Celý život byl oddaným vyznavačem sokolských 
zásad, které dodržoval až do své náhlé smrti 8. 5. 1977. Jeho 
činnost byla dvakrát přerušena- poprvé 2. světovou válkou a 
poté nepříznivou situací, vzniklou jeho nesouhlasem 
s aktuálním politickým režimem. Pro svoji příkladnou 
obětavost byl oblíben a ctěn převážnou většinou spoluobčanů a 
lidí, s nimiž při svých pracovních, společenských a politických 
činnostech přišel do styku. Vzpomínka na něho nepřetrvává jen 
v koupališti jako takovém, ale hlavně v srdcích všech, kteří ho 
pamatují.   

Jindřich Kyncl

• Vzniklo Hospodářské a strojní družstvo pro rozvod a upotřebení 
elektrické energie, 21.června se konala ustavující schůze a do 
výboru byli zvoleni: Vincenc Suchý – továrník, Jan Děťák – rolník, 
Čeněk Mládek – hostinský, Jindřich Oplíštil – rolník, František 
Řádek – klempíř, František Tichý – domkář.

• Na obecním hřbitově bylo pochováno 17 a načb. evangelickém 6 
osob, celkem 23 osoby.

• 8.6. zemřel K. V. Rais a národ to velmi prožíval. V kronice je 
vzpomínáno jeho působení ve zdejším kraji.

• V obecní knihovně bylo 250 svazků, přihlášeno 28 čtenářů.
• Dle statistických údajů se ceny pohybovaly takto: 1q brambor 80 

korun, 1kg hovězího masa 14 korun, 1 kg vepřového nebo telecího 
masa 17 korun, 1 kg chleba 2,2 koruny, 1 kg másla 22 koruny, 1 
vejce 50 haléřů, husa 40 korun, kuře 10 korun, holoubě 5 korun.

• A výdělky? Zedník si za den vydělal 34 koruny, tesař 35 korun, 
pokrývač 48 korun, dělník ke stravě 15 korun – muž a 10 korun -
žena, dělník bez stravy 20 korun – muž a 14 korun – žena. Služka 
si vydělala za měsíc 100 korun a čeledín 130 korun.

• Zemědělce sužovaly plísně na žitě, což dramaticky zvedlo cenu žita 
v dalším roce. Velké škody způsobili také slimáci.

Z holetínské kroniky – rok 1926

V současnosti se v obci rozjíždí proces relativně
organizované a obcí podporované výstavby několika 
rodinných domů. Vznikne tak prakticky nová ulice i 
s veřejným prostranstvím. V souvislosti s touto 
výstavbou možná leckoho napadá, zda by nebylo načase 
začít ulice v Holetíně pojmenovávat. Toť úkol pro naše 
zvolené zástupce. Spleť ulic a uliček se rozrůstá a najít 
v několik kilometrů dlouhé obci konkrétní dům může být 
pro nedomorodce někdy nepřekonatelný problém.
Proto by nebylo marné pouvažovat o označení ulic, 
nehledě na to, že smaltované tabulky a poštovní adresy 
se jménem ulice jsou mimojiné i znakem prestiže obce. 
Co takhle ulice Ke Koupališti, Babákovská, U Dráhy, 
Dlouhá, Ranská a podobně? A jaký název pro onu 
novou? Napadá mě jeden výstižný – Za Školou. Aspoň
by děti tamních nových obyvatel mohli chodit „Za 
Školu“ domů.:-)

Martin Pavliš

Názvy ulic v Holetíně?



Víte, kdo se stará o Vaše děti?
Mgr. Martin Bureš
ředitel ZŠ a MŠ

Je mi 37 let. Bydlím ve 
Štěpánově u Skutče, jsem 
ženatý. S ženou 
vychováváme 2 děti (3,5 a 
1,5 roku).

Po maturitě na 
hlineckém gymnáziu jsem 
vystudoval Vysokou školu 
pedagogickou v Hradci 
Králové, obor fyzika a 
základy techniky pro 5. - 9. 
ročník základní školy. Po 
ukončení studia jsem jeden 
rok učil v ZŠ Bělá, potom 
absolvoval roční civilní
vojenskou službu jako

vychovatel v Hamzově
dětské léčebně v Luži. 
Několik let jsem pracoval 
ve stavební firmě jako 
stavební technik. V roce 
2000 jsem se vrátil do 
školství. Pracoval jsem tři 
roky v ZŠŘepníky (zástup 
za mateřskou dovolenou) a 
v roce 2003 jsem nastoupil 
do ZŠ Holetín. V roce 2005 
jsem byl pověřen vedením 
školy, když nebylo v 
konkurzech obsazeno místo 
ředitele. Sám jsem byl z 
konkurzu vyřazen v 
souladu s tehdy platnou 
legislativou. V současnosti 
studuji druhým rokem 
tříleté Rozšiřující studium -
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
na Univerzitě Karlově v 
Praze.

Ve své práci se snažím, 
aby škola a školka byly 
přínosným a vlídným 
místem pro všechny: děti, 
rodiče i zaměstnance.

Jmenuji se Veronika 
Havlíčková. Je mi 40 let. 
Bydlím v Krucemburku se 
svým manželem  a dětmi.

Vystudovala jsem 
magisterské studium 
„Sociální pedagogiky“ na 
Masarykově univerzitě
v Brně. Pedagogickou 
způsobilost jsem získala 
ukončením studia 
„Učitelství českého jazyka 
a literatury“ na Univerzitě
Palackého v Olomouci. 
V současné době ukončuji 
„Učitelství 1. stupně ZŠ“
na pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy 
v Praze. Zároveň se 
účastním kurzu logopedie, 
abych mohla pomáhat

Vašim dětem se správnou 
výslovností. 

Po mateřské dovolené
jsem vyučovala na SOU
Hlinsko. V letech 1997 -
2005 jsem byla zaměstnána 
v ZUŠ Chotěboř. A od 
roku 2005 jsem 
zaměstnankyní Vaší
základní školy.

Mgr. Veronika Havlí čková
učitelka ZŠ

Jitka Jetmarová
učitelka ZŠ a MŠ

Jetmarových na Dolním Holetíně
jako mladší dcera. V letech 1989 -
1993 jsem studovala na Střední
pedagogické škole v Litomyšli obor 
vychovatelství. Na jaře roku 1994 se 
mi narodil syn Jakub. Od září 1998 
jsem 2 roky pracovala jako učitelka 
v MŠ Rubešova v Hlinsku. V roce 
2001 se mi narodila dcera Štěpánka. 
Po mateřské dovolené jsem byla 
krátkou dobu zaměstnána jako 
prodavačka. Od roku 2005 pracuji 
opět ve svém  oboru - jako učitelka 
ve zdejší mateřské a základní škole.

Olga Vokálová
vychovatelka a učitelka ZŠ

Je mi 49 let, jsem vdaná, mám 
dvě dospělé děti a bydlím se svojí
rodinou v Holetíně. Vystudovala 
jsem Střední odbornou 
pedagogickou školu. Po maturitě
jsem rok pracovala v Domě dětí a 
mládeže v Hlinsku. Po mateřské
dovolené jsem nastoupila do ZŠ
Resslova v Hlinsku, kde jsem 
pracovala jako vychovatelka 
školní družiny. Od roku 1983 
pracuji jako vychovatelka školní
družiny v ZŠ Holetín, kde také
vyučuji výtvarnou a    tělesnou 

výchovu a pracovní
činnosti.

Narodila jsem se 
v květnu roku 1975 v rodině

Narodila jsem se 20.2. 1982 
v Hlinsku. Po ukončení základní
školy jsem studovala na Integrované
střední škole v Havlíčkově Brodě
obor operátorka oděvní výroby, 
který jsem ukončila v roce 2001. 
Ještě v tomto roce jsem nastoupila 
jako asistentka pro integrované děti 
do ZŠ v Holetíně. V roce 2003 jsem 
studovala na Masarykově univerzitě
v Brně obor vychovatelství, který
jsem ukončila v roce 2004 a poté
jsem začala pracovat nejprve jako 
učitelka v ZŠ v Holetíně a od roku 
2005 působím jako učitelka 
v mateřské škole. Mezi moje záliby 
patří práce s dětmi a národní

Martina Tichá
učitelka MŠ

házená, kterou hraji závodně
v nejvyšší soutěži - 1. lize. 
Zároveň trénuji kategorie 
mladších a starších žákyň.



Další, neméně důležití 
zaměstnanci školy

Máme dvě dospělé
děti. 

V základní škole 
Holetín pracuji od 
roku 1991. Nejprve 
jsem pracovala jako 
školnice v mateřské
škole, od roku 2004 
mám na starosti celou 
budovu včetně
vytápění. Před tím 
jsem byla zaměstnána 
jako kožešnice ve 
Vzoru Hlinsko.

Marie Havlová
školnice

kuchařka
Jaroslava Soudková

Jmenuji se 
Jaroslava Soudková, 
rozená Pavlíková
z Horního Holetína. Je 
mi 42 let.

Vyučila jsem se 
v n. p. Bytex Hlinsko a 
po roce odešla na 
mateřskou dovolenou. 
Z prvního manželství
mám dvaadvacetiletou 
dceru. Po mateřské
dovolené v roce 1986 
jsem nastoupila do MŠ
Holetín jako školnice. 
Po dvou letech jsem

přestoupila do školní jídelny, 
kde pracuji dodnes.

Společně s druhým 
manželem vychováváme 
4 děti.

Vychovala jsem dva 
syny, Aleše a Jana. 
Bydlíme na Dolním 
Holetíně. 

Jsem vyučená
kuchařka. Od vyučení
jsem vařila v Hotelu
Slavia Trhová
Kamenice, po mateřské
dovolené jsem 
nastoupila do MŠ Kara
Hlinsko a od roku 1992 
pracuji ve školní jídelně
Holetín.

Vladimíra Tichá
kuchařka

Je mi 43 let. Bydlím na 
Horním Holetíně
s manželem Františkem. 

V letošním roce jsem 
oslavila 45. narozeniny.

č. 2/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 2.4. 2007 v l8.00 

hodin na OÚ Holetín
Obecní zastupitelstvo po projednání
a) schvaluje:
- Ověřovatele zápisu: Halamka Jaroslav, Pohorský Václav
- Program zasedání zastupitelstva obce
- Prodej parcely č. 1576/27 (1000 m2) manželům B. za cenu 50 Kč/m2

- Prodej parcely č. 1576/26 (1001 m2) manželům K. za cenu 50 Kč/m2

- Pronájem části obecního pozemku č. p. p. 430/31 (40m2) za účelem 
uskladnění palivového dřeva za roční nájemné 1 Kč/m2

- Pronájem části obecního pozemku č. p. p. 235/3 (100m2) a části 
obecního pozemku č. p. p. 235/5 (50m2) za účelem uskladnění dřeva 
za roční nájemné 1 Kč/m2

- Koupě parcel: č. 1556/3-část, 1056/4, 1056/5, 1072 a 1073/2-část, 
celkem 14990m2 za cenu 50 Kč/m2 za účelem sportovně rekreačního 
vyžití

- Nájem parcely č. 1078/2 (1599 m2) za účelem sportovně rekreačního 
vyžití za roční nájemné 1 Kč/m2

- Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Holetín
- Na základě zmocnění uvedeného v §6 odst. 6, písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb. (stavební zákon) žádost obce, aby změnu č. 1 územního 
plánu obce Holetín pořizoval Městský úřad Hlinsko podle §6 odst. 1,
písm. c)

- Program obnovy obce na období 2007 – 2013
- Výprodej knih místní knihovny za 5 Kč za svazek
b) bere na vědomí:
- Splnění úkolu z usnesení č. 1/2007 zastupitelstva obce:

• Vyřízení žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les
• Projednání žádosti pana V. S. o prodej, směnu či nájem pozemků
• Podpis Kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do společnosti 

s firmou Vodovody a kanalizace Chrudim a. s.
• Informace o jednání starosty obce s panem J. M. a panem M. S. 

ve věci připomínek občanů
- Informace o realizovaných akcích:

• Dokončení kabelového vedení pro 6 RD – Dolní Holetín 
(kolaudace proběhne 5. 4. 2007)

• Odkoupení části pozemku 893 (propojení parcel pro výstavbu 
RD na H. H. s komunikací Holetín – Raná)

• Probíhá bezúplatný převod nemovitostí TJ Sokol Holetín na 
Obec Holetín

• Jednání s majiteli pozemků v areálu koupaliště
• Jednání s Lesy ČR s. p. , povodí Labe
• Terénní a povrchové úpravy části zahrady ZŠ a MŠ pro umístění 

již zakoupených prvků dětského hřiště (domek, prolézačka, 
skluzavka, houpačky)

• Kolaudace vodovodního řadu na H. H., jeho předání společnosti 
VAK Chrudim (obec obdržela na účet 119 000 Kč)

• Prořezání lípy u pomníku padlých nad kaplí
• Vypsání konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Holetín (podmínka pro 

setrvání současného ředitele ve funkci)
- Informace o doručených žádostech občanů
c) pověřuje:
- Předsedu stavební komise dořešením směny a nájmu pozemků na 

základě žádosti pana V. S. (termín: 31.12.2007)
- Starostu obce účastí s právem hlasování na všech následujících 
řádných a mimořádných valných hromadách společnosti Vodovody a 
kanalizace Chrudim, a. s. (dokud OZ nerozhodne jinak)

- Starostu obce spoluprací s pořizovatelem (MěÚ Hlinsko) na změně č. 
1 územního plánu obce Holetín



pokračování ze strany 1
Do mateřské školy v současnosti dochází již 27 dětí, což je 

téměř kapacitní strop pro jednotřídní MŠ. S dětmi pracují
učitelky Martina Tichá a Jitka Jetmarová. Mateřská škola již
má svůj vzdělávací program hotový.

Součástí školy je i školní družina s provozem od 11:45 do 
16:00. Vychovatelkou je Olga Vokálová.

Stravování dětí a zaměstnanců školy zajišťuje školní jídelna 
- kuchařky Vladimíra Tichá a Jaroslava Soudková. Vaříme také
obědy pro Základní školu v Rané.

O prostory školy se stará školnice paní Marie Havlová, 
která v zimních měsících zajišťuje také vytápění budovy.

Menší počet narozených dětí v posledních letech zasáhl 
většinu škol, holetínská škola není výjimkou. Kritickým pro 
základní školu je příští školní rok 2007/2008, kdy do zákonem 
stanoveného stavu budou chybět čtyři děti a na financování
mezd se musí začít podílet i obec. Tato nepříznivá situace by 
měla ovšem trvat pouze příští rok. Mateřská škola je totiž
postavena před opačný problém - školka je pro příští školní rok 
naplněna téměř k maximální možné hranici.

V posledních letech se tvář školy a školky co do 
vybavenosti výrazně proměnila: v roce 2005 byla
zrekonstruována nevyhovující sociální zařízení; obě třídy jsou 
vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židličkami, které
lze přizpůsobit vzrůstu dětí; schodiště ve škole 
s nebezpečnými hladkými kamennými schody bylo obloženo 
dlažbou a při té příležitosti i chodby v 1. patře; malé letité
botníky byly nahrazeny pěknými šatnovými boxy;  ve třídě MŠ
je instalováno nové zářivkové osvětlení odpovídající
hygienickým normám; obě třídy jsou vybaveny počítači 
s připojením k internetu a od ledna využíváme při výuce 
i datový projektor; v přízemí školy je vybavená tělocvična, 
odpovídající venkovní hřiště nám bohužel zatím chybí; 
v současnosti probíhá obnova zahrady, aby mohly být 
instalovány nově zakoupené prolézačky pro děti MŠ. Je 
zřejmé, že tato proměna je možná jen díky péči, kterou se 
rozhodlo minulé i současné zastupitelstvo škole věnovat.

Každá základní škola má povinnost vytvořit svůj Školní
vzdělávací program - tento program má postupně nahradit 
centrálně stanovené osnovy, podle kterých se učí v současnosti. 
Při tvorbě vlastního programu jsou školy samozřejmě vázány 

Vybavení školy i školky se v poslední 
době z velké části inovovalo

pravidly, ale zároveň je jim umožněno nabídnout dětem 
činnosti a vzdělání, o které je v daném místě zájem -
například v ekologické oblasti, práci s počítačem apod. Ve 
školním programu, který právě dokončujeme, klademe důraz 
na výuku anglického jazyka přidáním vyučovacích hodin. 
Zároveň zachováváme základní požadavek reformy, aby se 
děti spíše učily zpracovávat informace a řešit problémy, než
aby se pamětně učily velké množství poznatků. 

Otázkou zůstává vhodnost požadavku, aby každá škola 
tvořila program samostatně, protože náročnost tvorby je 
mimořádná a podpora změn ve školství nejasná.

Snažíme se dětem nabízet i zajímavou mimoškolní
činnost jako protiváhu trávení volného času u televize 
a počítače. V letošním roce ve škole působily tři kroužky. 
Hru na flétnu s mladšími dětmi cvičila paní učitelka 
Havlíčková. Starší děti procvičovaly dovednost svých prstů v 
jemné práci při tvorbě papírových modelů s p. učitelem 
Burešem. Velmi vítaná pomoc přišla z řad rodičů - program 
přírodovědného kroužku zajišťovala paní Bažantová.

Již dva roky jsou v provozu internetové stránky, které
podrobně informují o dění ve škole a školce. Na adrese 
www.zs.holetin.cz  můžete najít základní informace o škole, 
najít důležité zprávy týkající se provozu školy, dozvědět se 
o posledních akcích, prohlédnout si obrázky výrobků dětí, 
najdete zde i katalog školní knihovny. U zobrazených 
fotografií je vždy i číslo - jakoukoliv fotografii si můžete 
objednat.

Náš kolektiv se snaží o to, aby děti už od mateřské školy 
dostávaly dobrý základ jednak ve vzdělání, jednak 
v mezilidských vztazích.

Mgr. Martin Bureš a kolektiv ZŠ a MŠ Holetín

Příjemné prostředí naší mateřské školy

Mgr. Martin Bureš byl pověřen řízením ZŠ a MŠ Holetín 
v září roku 2005. Do funkce byl dosazen prozatímně s tím, že 
nesplňuje podmínky dosaženého vzdělání (má aprobaci na 
druhý stupeň základní školy a řídí školu, kde je první stupeň). 
Pan Bureš začal ještě v roce 2005 studovat dálkově vysokou 
školu, kde získá potřebnou kvalifikaci. Ve své práci se velmi 
osvědčil, což lze usuzovat ze spokojenosti rodičů, žáků i jeho 
spolupracovníků (tedy spolupracovnic). Přesto, aby bylo 
vyhověno zákonu, musel být vyhlášen nový konkurz. Do toho 
se přihlásil pouze jeden uchazeč, právě současnýředitel Mgr. 
Bureš. 

Dle zákona musela být sestavena sedmičlenná konkurzní
komise složená ze zástupce České školní inspekce, zástupce 
Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru školství, 
mládeže a sportu,  zástupce školské rady, zástupce školy, 
odborníka v oblasti státní správy ve školství (zde ředitel jedné
z okolních škol) a dvou zástupců zřizovatele (členové
zastupitelstva obce Holetín, přičemž předsedou komise byl pan 
starosta). Konkurz se konal dvoukolově a přesto, že byl jediný
kandidát, musel zpracovat písemný podklad Koncepci školy a 
následně přesvědčit komisi o své odbornosti, způsobilosti a 
kompetentnosti. 

Pan Bureš komisi o svých kvalitách bez problémů
přesvědčil a může být řádně jmenován do funkce. Přejeme mu 
hodně úspěchů.

Konkurz na ředitele školy



Areál koupaliště
Areál koupaliště patří bezesporu k nejhezčím lokalitám 

obce Holetín i širokého okolí. Proto se také obecní
zastupitelstvo rozhodlo investovat nemalé finanční prostředky 
na získání této lokality do vlastnictví obce, což se vpotřebné
míře podařilo. Zároveň proběhla jednání s představiteli TJ 
Sokol Holetín o bezúplatném převodu budov v areálu 
koupaliště na Obec Holetín. Tato jednání byla úspěšná a 
k zápisu změn vlastníka budov došlo na Katastrálním úřadě
v Chrudimi dne 11. 5. 2007. Využívám tedy této příležitosti 
k poděkování TJ Sokol za jejich dar obci.

Co by měla tato skutečnost přinést obyvatelům Holetína 
ještě v tomto roce?

Zamýšlíme vybudovat dětský kout pro děti od 3 do 12 let, 
zprovoznit zahradní restauraci v letních měsících za účelem 
možnosti občerstvení a pořádání různých společenských a 
kulturních akcí. Neměli bychom zapomenout na nově
vznikající fotbalový klub TJ Sokol Holetín – oddíl kopané, 
jehož existence významně přispěje ke sportovnímu a 
kulturnímu vyžití v obci.

O dalších záměrech v souvislosti s koupalištěm vás budeme 
průběžně informovat v některém z následujících vydání
Holetínského zpravodaje.

Jan Břeň, starosta

Dne 2.5. 2007 se na koupališti uskutečnila pracovní
schůzka, na které se projednávalo založení fotbalového oddílu 
Sokol Holetín. Několik místních nadšenců se již řadu měsíců
zabývá myšlenkou vzniku fotbalového oddílu v Holetíně. 
V úvodu schůzky se diskutovalo všeobecně, řešily se veškeré
možné argumenty pro a proti a z diskuse vyplynulo, že 
založení fotbalového oddílu bude vítaným krokem.

V první fázi bude mít FO jedno mužstvo dospělých, které
zahájí novou sezónu  2007 – 2008 jako účastník IV. třídy OFS 
Chrudim.

Vedení fotbalového oddílu bude tvořit p. Jaroslav Halamka
– předseda, p. Jiří Bartizal – sekretář, p. Jiří Korbel – správce,
sl. Klára Poláková – hospodářka, p. Pavel Kalous – koordinátor 
činnosti klubu. 

Před novým oddílem kopané a zvláště jeho vedením stojí
v současné době poměrně složité úkoly. Složit hráčský kádr, 
který by měl čítat alespoň 18-20 hráčů, vybrat k mužstvu 
realizační tým (trenéra, vedoucího  mužstva, zdravotníka), 
vybavit mužstvo po materiální stránce – tzn. zajistit alespoň
dvě sady kompletních dresů, šusťákové soupravy, míče, 
tréninkové pomůcky atd.

V průběhu května byl nový oddíl zaregistrován na OFS 
Chrudim, nyní se začalo projednávat s okolními oddíly a 
vytipovanými hráči o možnosti přestupu či hostování v novém 
oddíle Sokola Holetín. Vedení oddílu již oslovilo zastupitelstvo 
obce Holetín o pronájmu pozemků a o příspěvek na činnost. 
V současné době se intenzivně jedná s několika sponzory o 
podpoře činnosti oddílu.

Oddíl kopané věří, že od nové sezóny si místní občané
najdou cestu do fotbalového areálu a pravidelně budou 
navštěvovat utkání našich hráčů.

Petr Beneš

Které řidičské průkazy si musíme vyměnit  a kdy?
Ještě do konce letošního roku musí být vyměněny řidičské

průkazy, které byly vydány od 1.7. 1964 do 31.12. 1993. Jedná
se o 4 typy průkazů. Dále do konce roku 2010 musí být 
vyměněny průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000. Do 
konce roku 2013 pak průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4. 
2004. Chtěla bych apelovat na všechny, kterých se výměna 
týká, aby ji  nenechávali na poslední chvíli. Ušetří tím spoustu 
času a nervů sobě i nám na odboru dopravy.

Jaké jsou v současné době poplatky za registraci 
vozidel?

300 Kč se platí za přihlášení motocyklu do 50 cm3, 500 Kč
za přívěs do 750 kg celkové hmotnosti a motocykl nad 50 cm3, 
700 Kč se platí za přívěs a přípojná vozidla nad 750 kg celkové
hmotnosti a 800 Kč se platí za osobní a nákladní vozidla a 
traktory.

V čem nejčastěji lidé chybují?
Velmi často zapomínají na to, že k žádosti o polopřevod

(odhlášení vozidla na jiného majitele) je nutné předkládat i 
osvědčení o registraci vozidla (dle zák. 56/2001, zák 226/2006 
Sb.) – malý technický průkaz - k provedení omezení osvědčení
o registraci vozidla.

Jak je to s trestnými body, které získám za 
přestupky na silnicích? Kdy mi je vymažou?

Pokud od posledního přestupku, při kterém byly řidiči 
přiděleny body uplyne 1 rok, jsou řidiči automaticky odebrány 
4 body. Pokud tedy jich získal méně, dostane se na nulu, pokud 
jich získal více, odečtou mu 4 body a další až zase po 1 roce 
bez přestupků.

Chceš něco vzkázat občanům?
Chci jim vzkázat, aby dodržovali povolenou rychlost. 

Pokuty jsou tisícové, každý den  řešíme na odboru spoustu 
bodů získaných právě za překročení rychlosti a hlavně to riziko 
nestojí za pár ušetřených minut.

Ireně Zárybnické děkuje za rozhovor Ing. Helena Kučerová

Fotbalový klub SOKOL Holetín

Rozhovor s pracovnicí odboru dopravy 
Městského úřadu Hlinsko Irenou Zárybnickou

o nejčastějších dotazech občanů

Tak tu máme zase léto. Krásnýčas prázdnin, 
cestování, lenošení na zahrádce, grilování s přáteli a pro 
někoho také vhodná doba k práci na zahrádce a kolem 
domu. Každý má jinou představu, jinou formu rekreace. 
Důležité je, abychom se navzájem respektovali a nerušili. 
Takže vy, kteří máte dost pracovního elánu i v neděli 
odpoledne, o víkendech hned po rozednění nebo za 
soumraku, respektujte, prosím to, že Vaši sousedé chtějí
právě v tento čas spát, pít kávu na terase nebo jinak 
odpočívat. Zkuste práci se sekačkou, cirkulárkou a 
podobnými hlučnými nástroji pokud možno přesunout na 
vhodnější dobu. Určitě to posílí naše dobré sousedské
vztahy.

Léto – čas odpočinku?



Je květnové poledne. Sluníčko svítí, ale 43 studentů
Gymnázia K. V. Raise Hlinsko ho příliš nevnímá, právě totiž
nastupují do čtyřhvězdičkového autobusu firmy Jiráček z Luže. 
Díky grantu města Hlinska - 50 000 Kč, rodičům, škole, která
je uvolnila, a hlavně ochotě profesorů R. Novákové,  V. 
Hospodáře a M. Bureše mohou vyrazit za dobrodružstvím a 
poznáním do Itálie…

Cesta z Hlinska utíkala jako voda, už jsou tu hranice.Večer 
jsme si krátili filmem. Ráno nás čekala devítihodinová
prohlídka Florencie. Když jsme v 5 hodin ráno (pro mnoho 
z nás to byla ještě noc) vystoupili z autobusu, únavu po nepříliš
vydatném spánku odvála ta nádhera kolem nás. Stály jsme na 
náměstí Piezzale Michelangelo, před kterým se rozprostíralo 
celé hornaté město zahalené do ranního oparu a uprostřed stála 
replika sochy Michelangelova Davida. Než nad obzor vyšlo 
sluníčko, kochali jsme se tímto nezapomenutelným výhledem. 
Pak jsme se dali do pohybu podél řeky a než jsme se dostali do 
centra, město pomalu ožilo. Nikdo z nás by tam nahoře neřekl, 
jak může být to kouzelné městečko za poledního žáru rušné. 
Zhlédli jsme mnoho chrámů. V poledne jsme ochutnali italskou 
zmrzlinu a už jsme šli po „mostě zlatníků“ tedy Ponte Vecchio, 
abychom se dostali včas na místo, odkud si nás odpočatí páni 
řidiči vyzvedli.

Navečer jsme dorazili do partnerského městečka Civitella 
d’Agliano, kde jsme se ubytovali v hostelu, který otevřeli den 
před naším příjezdem. Byl opravdu špičkově vybavený a 
všechen nábytek voněl novotou. Jestli jsme ubytovnu 
vychvalovali až do nebes, na jídlo nám už slova chvály 
nestačila. Italové snídají zásadně sladké, a tak i my jsme si dali 
bábovku. Místo oběda jsme dostávali balíčky, byly to igelitové
tašky, takže hladem jsme vážně netrpěli. Večeře jsou tam, jak 
bych to řekla, takové společenské události. Začínají od 20. 
večerní a trvají do pozdních nočních hodin – a představte si, že 
celou tu dobu jsme něco jedli. Ochutnali jsme jejich předkrmy, 
pizzy, těstoviny (pro znalce pasta) i dort. 

Druhý den jsme navštívili historické památky středověkého 
města Orvieto, kam jsme vyjeli lanovkou, a historické sídlo na 
vrcholu skalního masívu Civita di Bagnoregio, odkud se 
nabízel panoramatický výhled na okolní krajinu. K večeru jsme 
si potom prohlédli Civitellu a nakoupili dárečky pro naše 
blízké.

Ve středu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací

Studenti hlineckého gymnázia na Apeninském poloostrově
v muzeu Tuscania a také jsme se zastavili v etruské nekropoli
Tarquinii, pak jsme jeli ještě na chvíli ke Středozemnímu moři, 
kde jsme se samozřejmě vykoupali. Mraky se stahovaly 
k bouřce, a tak jsme na nic nečekali a ukryli se do autobusu.

Poslední večeře a s ní spojený večer na rozloučenou se 
starostou, místostarostou i paní Šafaříkovou se protáhly. 
Majitel agroturistické restaurace nám dokonce i zahrál, a to 
nejenom známé romantické italské songy, takže se nikdo z nás 
nebránil ani tanci.

Poslední den nás ale čekal Řím, a tak jsme si ochotně
přivstali o dvě hodinky dříve. Na nádraží jsme opustili autobus 
a metrem se vydali do víru velkoměsta. I přes obrovské davy 
lidí jsme si prohlídku užívali. Prošli jsme Forum Romanum, 
kde je úžasná atmosféra, úplně vás pohltí i když dějepis zrovna 
nepatří mezi vaše nejoblíbenější předměty. Rychle jsme se 
přesunuli do Vatikánu, viděli jsme Fontánu Di Trevi, 
Španělské náměstí a jeho proslulé schody, galerii Leonarda da 
Vinciho a… I když devět hodin není na prohlídku Říma 
mnoho, viděli jsme toho hodně. 

Následoval přesun na nádraží a cesta domů. Do Hlinska 
jsme přijeli mnohem dřív, než jsme plánovali, unavení, ale 
hlavně plní zážitků. Itálie je země, ve které dýchá historie, ale 
žijí zde i ochotní, přátelští a obětaví lidé. 

Jana Pražanová, 
studentka 3. ročníku čtyřletého gymnázia

Od listopadu 2006 jsou v platnosti nová bezpečnostní pravidla
• Do kabiny letadla si smíte vzít pouze malé množstvítekutin 

v balení max. 100ml, všechna balení musí být v jednom 
plastovém sáčku o max. objemu 1l – v praxi to znamená: 
neberte si do příručního zavazadla raději žádné pití (napít 
dostanete v letadle), ani třeba krémy, parfémy, gely, …
Toto opatření se netýká léků a dětské výživy.

• Pokud nakoupíte tekutiny na letišti po odbavení (v Duty
free) nebo v letadle, zabalí Vám je do igelitového sáčku, na 
viditelné místo dají účtenku a uzavřou. Během cesty obal 
raději neotvírejte.

• Tekutiny apod. můžete normálně přepravovat 
v zavazadlech, které neberete na palubu a odbaví Vám je.

• Do příručního zavazadla si neberte ostré předměty –
zavírací nože, nůžky, pilník na nehty, pletací jehlice apod.

• Naopak na palubu letadla si vezměte drahé věci, ty 
v kufrech nenechávejte – kameru, fotoaparát, …

Chystáte se cestovat letadlem 
– tak nezapomeňte

OÚ Holetín s TJ Sokol Holetín – oddíl kopané 
Vás zvou na DĚTSKÝ DEN, který se bude konat 
23.6. od 15 hodin na koupališti

Děti, přijďte v maskách, čeká vás spousta 
soutěží, her, tancování a sladkých odměn.

Zábava a občerstvení i pro dospělé 
návštěvníky.

Kostel v městečku Civitella d’Agliano
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Vážení čtenáři, představujeme Vám tuto 
novou rubriku. V každém dalším čísle se zde 
budete moci setkávat sčlánkem na aktuální téma 
z oblasti práva, jak se s ním setkáváme každý den. 
Doufáme, že Vám naše rubrika bude užitečným 
rádcem.

Autoři
Číslo popisné
Věděli jste, že …každá budova musí být ze 

zákona označena číslem popisným? Tuto 
povinnost stanoví §32 zákona o obcích. Každý
vlastník budovy je povinen označit budovu číslem 
určeným obecním úřadem a dále jej udržovat 
v řádném stavu. Označení vlastník budovy 
provede na svůj náklad. Obecní úřad navíc může 
určit provedení a barvu čísel. Číslo musí být na 
viditelném místě, zapsané arabskou číslicí
(maximálně doplněné rozlišujícím písmenem) a 
bez dodatků. Vedlejší budovy (kolny, garáže 
apod. náležející k hlavní budově) neoznačujeme.

Připravil: Martin Pavliš

Náměty na témata článků můžete zasílat na adresu
martin@dreamnet.cz.

Tak nám to jaro pěkně začalo, teploty skoro jako uprostřed 
léta, silnice suché, podmínky pro jízdu na čemkoliv či 
s čímkoliv téměř dokonalé. My, obyvatelé Holetína, kteří
bydlíme přímo u velmi frekventované silnice, tuto skutečnost 
vnímáme již delší dobu. Všichni dobře víme, a to i ti 
spoluobčané, kteří nevlastní řidičský průkaz, že v obci je 
povolená rychlost 50 km/hod. Loni, v době po zavedení
bodového systému, jsme alespoň na pár týdnů poznali, že tato 
rychlost, kterou řidiči většinou dodržovali, je bezpečná a vůči 
chodcům a cyklistům ohleduplná. Je pravda, že někteří řidiči 
„padesátkou“ jezdí i nadále, zatímco jiní si pletou silnici se 
závodní dráhou a motocyklisté s jízdou na brněnském okruhu.

Co je vede k tomu, že předjíždějí za každou cenu i 
v nepřehledném místě a to téměř stokilometrovou rychlostí, 
mnohdy s mobilem u ucha? Proč převážně mladířidiči v autech 
a na motocyklech dokazují právě ve vesnici, jak mají silný stroj 
a co dovedou? Proč si tu bravurní jízdu nenechají třeba na 
státní silnici či na dálnici a proč ohrožují nejen své životy, ale
hlavně životy obyvatel obce? Vždyť mnohdy, i když se řádně

rozhlédneme a chceme rychle přejít silnici, to sotva stačíme.
Co vede mnohéřidiče k tomu, že nedodržují předpisy a 

jezdí jak chtějí? Či je to pro mladé lidi adrenalinový sport? 
Proč má ale potom adrenalinem překypovat i člověk, který je 
také účastníkem dopravního provozu, třeba jak chodec? Je to 
mnoho otázek a jistě různí řidiči by na ně odpovídali různě. 
Často slýchám: „S tím nic nenadělám, tak si toho raději 
nevšímám“. Já si myslím, že tím vlastně těm, co porušují
pravidla silničního provozu, dáváme jasně najevo: „Nic se 
neděje.“ Což kdybychom si alespoň my, obyvatelé Holetína, 
řekli: „V naší obci budeme od značky ke značce (myslím tím 
značení počátku a konce obce), jezdit, no, dejme tomu do 55 
km/hod. To by částečně zpomalilo ty, kdo nás rychlou jízdou 
ohrožují a zvukem dopravního prostředku, připomínajícím 
závody, znepříjemňují život. Nebo si snad máme postavit 
v obci figuríny policistů? Škoda jen, že není dostatek peněz na 
instalování stálých a stále měřících radarů. A nebo?... Všichni 
jistě odsuzujeme středověké praktiky, ale takové stání na 
pranýři či vymáchání v „obecním rybníku“ by možná také
pomohlo. To ale berte s rezervou... 

Vlastimila Bulisová

Jezdím, jezdíš, jezdíme

Ingredience: Boloňská omáčka: 1 lžíce olivového oleje, 1 střední cibule, 1 
stroužek česneku, 500 g mletého hovězího (kuřecího, sójového masa, jaké
kdo má rád), 250 g oloupaných celých či nakrájených rajčat v plechovce, 2 
lžíce rajčatového protlaku, 4 lžíce červeného vína, 1 lžíce sušené bazalky, 
sůl, čerstvě namletý pepř
Sýrová omáčka: 50 g másla, 50 g mouky, 600 ml mléka, 125 g sýra na 
strouhání (Čedar), 1/2 lžičky strouhaného muškátového oříšku
12 listů vaječných těstovin - lasagní

Postup přípravy: Boloňská omáčka: Olej, jemně nasekanou cibuli a 
prolisovanýčesnek osmažíme do měkka. Vmícháme maso, po zhnědnutí
masa přidáme rajčata, rajčatový protlak, víno, bazalku, sůl a pepř. Přivedeme 
k varu a povaříme na mírném ohni 20-25 minut.
Sýrová omáčka: V hrnci rozpustíme máslo, vmícháme mouku a minutu 
necháme osmažit. Postupně přidáváme mléko, přivedeme k varu při 
neustálém míchání, dokud omáčka neztuhne a není jemná. Přidáme 
muškátový oříšek. Přemístíme omáčku z ohně a vmícháme nastrouhaný sýr. 
Mícháme dokud se nerozpustí. Do pekáčku přijde nejprve vrstva boloňské
omáčky, na to sýrová omáčka, pak lasagne, vrstvy opakujeme, ukončíme 
vrstvou boloňské omáčky a sýrové omáčky navrch. Pečeme v předehřáté
troubě na 180 °C 30-35 minut, do mírného zhnědnutí sýrové omáčky, možno 
nechat déle, pokud omáčka nezhnědne.

Pozn.: Lasagne koupíte třeba v hypermarketu a je lepší použít ty, co se 
nemusí předvářet. Lépe se s nimi manipuluje.

Uvařme si: Pravé italské lasagne

Výzva občanům!
Vážení spoluobčané, jak víte, u hřbitovů je trvale umístěn 

velký kontejner, který má sloužit pro uložení odpadu z provozu 
hřbitovů (květiny, věnce,…). Za těchto podmínek je počítáno 
s jeho vyvážením 4-5krát do roka, což by mělo bohatě stačit. 
Jedno vyvezení nás stojí kolem 2500 Kč. 

Bohužel od ledna do května letošního roku musel být 
vyvážen už 3krát. Jakmile je prázdný, bystří spoluobčané ho 
během pár dnů naplní různým jiným, často stavebním, 

odpadem (může se samozřejmě jednat i o lidi z okolních obcí). 
Pokud bude tento trend pokračovat, kontejner bude muset být 
letos vyvezen nejméně 10krát.

Žádáme Vás tedy o to, abyste kontejner používali pouze 
k účelu, ke kterému je určen. Hrozí, že jeho časté vyvážení
zvedne poplatky, které platíme všichni za odpady. Znovu 
připomínáme, že je třeba využívat sběrného dvora v Hlinsku! 
Zároveň Vás žádáme, pokud uvidíte někoho, kdo naši výzvu 
nečetl, nebo ji nepochopil, nebojte se ho upozornit, že se chová
bezohledně a plýtvá penězi nás všech. Děkujeme.


