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A na kolik se cítíte vy?

ČTĚTE

Bylo mi kolem 17, když jsem chodila se svým manželem a poznala jeho rodinu. Má tři
sestry o jedenáct, deset a osm let starší než já. V té době (bylo jim téměř třicet!) mi
připadaly „strašně starý“. Teď to jsou dámy, které už dávno oslavily padesátku a
„starý“ mi nepřijdou ani náhodou. Čím to je? Že by jenom tím, že se člověku s věkem
pohled na stáří posouvá? Ale vždyť ony mají stále přede mnou těch zhruba deset let
„náskok“. Nebo je to tím, že se prodlužuje průměrný věk, kterého se dožíváme, tak jsme
mladí déle?
Před sto lety byl padesátiletý muž „ctihodným kmetem“. A dneska? Většina
padesátníků vypadá „k světu“, žijí aktivním životem, jejich kariéra je na vrcholu, kupují
si motorky, skákají s padákem, žení se, zakládají rodiny a plodí potomky. Plní si své
sny.
Ještě před revolucí, tedy před pětadvaceti lety se holky vdávaly dřív, než oslavily
dvacetiny, hned nato rodily děti a ve čtyřiceti tak byly několikanásobnými babičkami
žijícími pro svá vnoučata a pomalu vzhlížejícími k blížícímu se důchodu. Teď je mezi
mými vrstevnicemi rozhodně víc čerstvých maminek než babiček. A důchod? Jéje! Co to
je? Na takové scifi není čas. Žijeme! Cestujeme, pečujeme o sebe a snažíme se vypadat
dobře (čož se nám daří někdy více, někdy méně), chodíme na diskotéky, studujeme a
užíváme si života. A jestli si někdo ťuká na čelo, že jezdíme na kolečkových bruslích? To
asi bude starý on, ne my. Občas nás teda někdo vrátí na zem (třeba tím, že je moc mladý
na to, aby nám tykal), ale jinak jsme staré a staří přesně tak, jak se cítíme, jak se
chováme a jak žijeme.
K těmto úvahám mě přivedl mimo jiné rozhovor do tohoto čísla Zpravodaje, který jsem
dělala s dvěma mými kamarády, padesátníky, kteří jsou duchem velmi mladí a jak sami
o sobě tvrdí, pořád se cítí jako kluci před vojnou.
Při své práci potkávám i řadu velmi aktivních šedesátníků, sedmdesátníků a starších,
kteří cestují, surfují po netu, učí se jazyky a energie z nich jen čiší. Na druhou stranu
jsou mezi námi dvacetiletí, třicetiletí, ze kterých nečiší nic. Nic je nebaví, nezajímá a jsou
vlastně staří. Takže přátelé! Žijme, užívejme si a nebuďme staří páprdové a tetky, ať nám
je třicet, čtyřicet nebo třeba pětasedmdesát. V Holetíně k tomu máme spoustu
příležitostí. Pokud nám to nestačí, vyrazme někam dál a výš. Já vím, že je vždycky
riziko, že si můžeme natlouct, ale je to lepší, než sedět na zadku. Hlavně dělejme to, co
baví právě nás a ne to, co se v našem věku sluší nebo co je momentálně in. Život je
krásný a krátký.
Helena Kučerová

• Zpátky do
školy a
školky

Informace o modernizaci silnice II/355 Hlin
sko – Dřeveš, procházející obcí Holetín
Rádi bychom pro naše občany shrnuli podstatné
informace ohledně modernizace silnice procházející
Holetínem. Jedná se o kompletní modernizaci vo
zovky, včetně konstrukčních a asfaltových vrstev
(opravy propustků, osazení silničních obrub dle
projektové dokumentace, obnova vpustí a další sou
visející činnosti včetně položení vrchních asfaltových
vrstev). Součástí akce je v katastru obce Holetín re
konstrukce dvou mostů (pod koupalištěm a u
bývalého hostince U Oplištilů) a výstavba opěrné zdi
v délce 132 m podél toku na Dolním Holetíně. Investorem a zadavatelem akce je vlast
ník komunikace II/355 – PARDUBICKÝ KRAJ. Za zhotovitele akce byla Pardubickým
krajem ve výběrovém řízení vybrána firma OHL ŽS, a. s. Brno. Pokračování na straně 4
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gogy a s výzvou, aby děti naslouchaly své vnitřní
moudrosti a byly tak dobrými občany. Další část
patřila hlavně prvňáčkům a paní učitelce. Na závěr
už zbylo jen konstatování: školní rok 2014–2015 je
zahájen!

Škola hlásí: Zahájeno!
Zahájení školního roku

Poznáváme místní firmy
Během loňského školního roku jsme s dětmi
navštívili několik místních firem. Cílem projektu je,
aby děti poznaly místní podniky – na co jsou zamě
řené, kdo v nich pracuje a prohloubit tak vazbu ke
své obci. Navštívili jsme například truhlářství pana
Halamky, holetínské Agrodružstvo, galvanovnu pa
na Beneše, truhlářství pana Severýna. Vždy jsme
velmi mile přivítáni a děti se od ochotných průvod
ců během exkurze dozvědí vše, co je zajímá. Touto
cestou chceme všem ještě jednou poděkovat za při
jetí. Koordinátorem projektu je vychovatelka školní
družiny Olga Vokálová.
Na sklonku léta nastal ve škole pravidelný, přesto
výjimečný okamžik – nepozorován, ale očekáván, se
do školy dostavil nový školní rok. Seznámit se s
ním do školy přišli pedagogové, zástupci obce, rodi
če, děti, ale hlavně neuvěřitelný počet deseti (!)
prvňáčků. Zahájení jsme prožili obvyklým způso
bem: po přivítání pronesl několik slov ředitel školy
– letos na téma poslání současné školy, na něho
navázala paní místostarostka Lada Horáková s
přáním úspěšného školního roku pro děti i peda

Nabídka obědů pro občany
Se začátkem školního roku připomínáme možnost
odebírat obědy ze školní jídelny. Během loňského
roku tuto možnost začala využívat řada občanů.
Obědy jsou velmi kvalitní – jsou pod soustavným
dohledem státních orgánů ohledně správného za
stoupení jednotlivých výživových složek a jsou vel
mi chutné. Cena jednoho obědu je 68 Kč. Případné
dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny paní Vla
dimíru Tichou (tel. 739 455 236).
Mgr. Martin Bureš

Aktuality z mateřské školky
A co nás tento rok čeká?
Budeme dále pokračovat v projek
tu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, roz
loučíme se na zimu s naším stromem
na školní zahradě a hezky ho uspíme,
založíme si lesní koutek na hraní, bu
deme dále spolupracovat s rodiči a
pomáhat našim kamarádům v Africe.
Čekají nás divadélka a jiné zají
mavé projekty, jako např. vynášení
Morény, výtvarné dílničky apod. Na
dále budeme třídit odpad a učit se
chovat ekologicky.
Spolu s naším skřítkem Me
cháčkem odemkneme
kouzelnými
klíči čtvero ročních období a poznáme
jejich kouzla a krásy.
Bude toho spousta, a tak to má
být, prostě školka plná zábavy.
děti a paní učitelky z MŠ
Letní prázdniny nám rychle uběhly, ale my jsme
rozhodně nesmutnili. Moc jsme se na sebe s dětmi
těšili. A tak hurá, školka už je plná dětí!
V novém školním roce jsme přivítali mezi sebou
nové děti, kterým jsme ukázali, že školka je místo,
kde si hrajeme, kreslíme, zpíváme, cvičíme, čteme
pohádky a příběhy, cvičíme a sportujeme, ale také
si pomáháme, respektujeme se a učíme se spoustě
novým věcem a vědomostem.

Zeptali jsme se paní učitelky Kláry Mihulkové,
která po pár letech vystřídala Martinu Tichou:
Po jaké době jste se do naší školky vrátila a těšila
jste se zpátky?
Byla jsem tři roky a kousek na mateřské dovo
lené. Mám tříletou Kristýnku, která teď nastoupila
do školky do Skutče. Zpátky jsem se moc těšila.
Vůbec to nebylo těžké rozhodování, jestli se sem
vrátit.
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Školní lavice zaplnilo deset nových žáčků
Tak jsem šla letos posledního srpna večer
spát s obavami. Ne, nemám noční můry, ani nebyl
úplněk. Bála jsem se, že ráno zapomenu jít do ško
ly a zamířím automaticky do Hlinska do kanceláře.
Přece jenom v naší rodině už 1. září nic zvláštního
nepřináší.
Je možné, že se lehce neusínalo i někomu z de
seti nových prvňáčků nebo dokonce členům peda
gogického sboru. Na učitelích ale ráno nervozita
rozhodně znát nebyla. Dokonce všichni shodně tvr
dili, že se těšili. Začali zvesela a optimisticky. Paní
učitelka Kreheľová, která bude letos mít první tří
du, měla pro nové žáčky připravený poutavý úvod,

při kterém se všichni bez problémů zapojili a před
vedli, jak jsou šikovní. Ještě před tím všechny žáky
přivítal pan ředitel Martin Bureš a za obec Holetín
je pozdravila paní místostarostka Lada Horáková.
Deset žáků v první třídě už jsme dlouho neměli.
Naposledy tomu tak bylo v roce 2002 a rok před
tím jich bylo dokonce jedenáct. Dovolujeme si vám
všechny představit na fotografiích, pro které nám
ochotně zapózovali. Přejeme všem prvňáčkům
i jejich starším kamarádům hodně školních úspě
chů a krásných vzpomínek na tohle příjemné obdo
bí.
(kuč)
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Informace o modernizaci silnice...
Pokračování ze strany 1

V předchozím zpravodaji naši občané obdrželi infor
maci o chystaném zahájení stavby v červnu 2014.
Už tehdy vyjádřil starosta obce obavy, zda tento
termín bude dodržen. Bohužel se obavy naplnily a
stavba byla zahájena až na počátku měsíce srpna,
a to odfrézováním vozovky po první rekonstruovaný
most a započetím prací na výstavbě opěrné zdi. Za
hájení rekonstrukce mostu pod koupalištěm bylo
oddáleno z důvodu nutné přeložky vody a sloupu
nízkého napětí. Vlivem tohoto zdržení není z tech
nologického hlediska možné, aby byla rekonstrukce
mostu dokončena do letošní zimy, proto se investor
se zhotovitelem dohodli na posunu zahájení rekon
strukce mostu pod koupalištěm až na počátek roku
2015.
Ze zápisu z 1. kontrolního dne stavby, konaného
dne 1. září 2014, vyplynulo mimo jiné následující
(citace části zápisu): „Zhotovitel provede do konce
stavební sezóny, tj. do 31. 10. 2014, sanace lokálně
poškozených míst, která byla určena TDI a projek
tantem, včetně všech konstrukčních i asfaltových
vrstev. V součinnosti s tím bude provedeno
odvodnění konstrukce vozovky prohloubením
silničních příkopů do hloubky 150 mm pod úroveň
pláně. Dále bylo dohodnuto, že bude dokončena
výstavba mostu SO 203 a opěrné zdi SO 211 (pozn.
redakce – U Oplištilů).“ Znamená to tedy, že do

začátku zimního období by měl být modernizace vo
zovky dokončena v úseku od Hlinska až k mostu
pod koupalištěm, který bude přes zimní období
provizorně zprovozněn. Dokončena by měla být
i oprava mostu a opěrné zdi na Dolním Holetíně.
Během zimního období by tedy Holetín měl být pro
motorová vozidla volně průjezdný.
Akce „Modernizace silnice II/355 Hlinsko –
Dřeveš“ (včetně rekonstrukce druhého mostu v Ho
letíně a mostu mezi Tisovcem a Dřeveší), musí být
dle harmonogramu stavby dokončena nejpozději do
srpna 2015.
vedení obce
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Pohádky opět zavítaly do Holetína
Tradiční pohádkový les, který se letos konal
21. června, opět přivítal obrovské množství dět
ských i dospělých zájemců. Startovní číslo si vy
zvedlo téměř 500 dětí! A než se dostaly na trasu,
rozhodně se nenudily. U atrakcí, které mohly větši
nou využít zdarma, bylo hodně živo. Přijely houpač
ky, nechyběl skákací hrad, koupit se daly i tradiční
pouťové pochoutky nebo balónky. Možná taková
náhrada za pouť, která se tímto způsobem už
mnoho let v Holetíně neslaví. Obrovský zájem byl
o malování na obličej. Šikulové se mohli také na

chvíli stát malým hasičem a vyzkoušet si stříkání
z hadice.
Na trase čekala celá plejáda tradičních nebo no
vých masek. Přesvědčte se sami na přiložených fo
tografiích.
A aby toho nebylo málo, Pohádlový les Holetín
2014 byl spojen se slavnostním otevřením nového
krytého parketu v areálu koupaliště. O zábavu měli
tedy postaráno i dospěláci, kterým od večera do rá
na hrála naše oblíbená kapela MAT4. Byla to vy
dařená akce! (kuč)
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Pohár starosty už potřetí
Třetí ročník hasičské soutěže o Pohár starosty obce
Holetín se uskutečnil letos 16. srpna. V mužské ka
tegorii se zúčastnilo 12 týmů. Domácí Holetín k velké
radosti publika získal časem 27,82 s putovní pohár
za první místo. Na druhé a třetí příčce se umístily
Choltice a Prosetín. Ženy zde byly zastoupeny třemi
soutěžními týmy. První skončila děvčata z Malinného
časem 27,89 s, druhé místo obsadily domácí a třetí
příčka zbyla na Hrochův Týnec. Rovněž dětská ka
tegorie měla tři účastníky. Nejlépe se dařilo soutěží
cím ze Žďárce u Skutče, pohár za druhé místo pu
toval na Včelákov a za třetí kousek vedle na Příkra
kov.
Celá soutěž probíhala v režii našich mladých hasi
čů a nutno říct, že se jim po organizační stránce vel
mi povedla. Zdařilé bylo i moderování Filipem Tyng
lem. Myslím, že už teď se můžeme těšit na další
ročník!
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Informace z Kulturněspolečenského centra Holetín
Uskutečnilo se:
Dětský karneval
Na svátek Dne dětí, 1. 6. 2014, se uskutečnil v Kul
turněspolečenském centru Holetín Dětský karne
val. Dětičky v pohádkových kostýmech byly okouz
lující. U členek pořádajícího spolku Holetínských
trnek plnily děti různé zajímavé úkoly, mohly si za
zpívat a zatancovat. Za své výkony dostaly odměnu
v podobě drobných dárků a sladkostí. Dětský
karneval se myslím opravdu vydařil!
Sousedské pobesedování s překvapením
9. června 2014 se uskutečnilo v Kulturním centru
tradiční Sousedské pobesedování. Netradiční na
něm bylo to, že bylo celé laděno pohádkově. Babič
ka s Karkulkou přivítaly všechny návštěvníky a
hned jim zadaly pohádkové úkoly. Po jejich splnění
si každý zalovil v košíčku Karkulky, ale nevytáhl
ani bábovku ani víno, ale lísteček s kouzelným čís
lem. V pořadí čísel si pak každý návštěvník vybral
nádhernou kytičku, která mu jistě zdobila okno ce
lé následující léto. Za jejich pečlivé pěstování a pří
pravu děkujeme paní Jiřině Bělouškové! Podě
kování na celé zdařilé akci ale patří mnoha dalším,
kteří byli ochotni převléknout se za nějakou pohád
kovou postavu a předvést tak její krásu přítomným
návštěvníkům. K vidění tak byla Marfuška spolu
s Nastěnkou a Ivánkem, šíleně smutná princezna a
dva rádcové, Popelka s princem, princezna se zla
tou hvězdou na čele s kuchtíkem, Šípková Růženka
s princem a Káča s čertem. Zkrátka nové, nebo sta
ronové kostýmy, připravené pro Pohádkový les
2014. Naše poděkování patří Markétě Hanusové,
Daniele Horákové, Nikole Klikové, Elišce Zlesákové,
Jaroslavu Jelínkovi a Vojtovi Klikovi. Za přípravu
všech kostýmů i soutěží patří velký dík paní Vlasti
mile Bulisové. Celá vydařená akce byla zakončena
nádherným tanečním vystoupením vicemistrů ČR
v kategorii Junior II v tancích standardních, latin
skoamerických a kombinaci a zároveň mistrů ČR
v české polce – Valentýny Hanušové z Hlinska a Ja
roslava Jelínka z Holetína. I jim patří samozřejmě
velký dík!
4. výročí otevření Kulturněspolečenského cent
ra Holetín
Jako každý rok od počátku působení Kulturně
společenského centra Holetín, i letos jsme oslavili
výročí jeho otevření, a to v pořadí již čtvrté. Ten
tokrát bylo téma věnováno dětem. Díky výstavě,
která se uskutečnila ve dnech 15.–25. září 2014,
jsme mohli společně nahlédnout do dvou naprosto
odlišných dětských světů.
Očima
čtyř
českých
fotografek,
Alžběty
Jungrové, Jarmily Štukové, Markéty Kutilové a
Lenky Klicperové, jsme si přiblížili na 21 fotografi
ích život pracujících dětí, s nimiž se autorky se
tkaly při svých cestách po Africe, Asii a dalších roz
vojových zemích. Výstava nesla název „Ukradené
dětství“ a byla již vystavována v mnoha městech a
obcích ČR.

Návštěvníci se v rámci výstavy mohli také zú
častnit samostatného promítání filmu dánského
režiséra Franka Piasecki Poulsena s názvem Krev
v mobilech, který pro tyto účely zapůjčila, stejně
tak jako výstavu fotografií, organizace Člověk
v tísni. Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu
mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví
obětí války v Demokratické republice Kongo? Bez
vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází
z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil
neobešel. Na místě jednoho z největších dolů v regi
onu v konžské Bisie je každodenní realitou dětská
práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením
a přestřelky mezi členy místních gangů.
Protiváhou tomuto nelítostnému dětskému světu
je svět bezstarostných dětských her a knížek. Dru
há část výstavy byla proto věnována knížkám pro
děti a mládež z nakladatelství FRAGMENT. Řada
z vděčných čtenářů určitě ocenila možnost zakou
pení knížek po dobu výstavy s 15% slevou. Hry a
hlavolamy, které byly na výstavě k vidění
i „osahání“, jsou po skončení výstavy k dispozici na
hraní dětem v připravovaném herním odpoledni
v Kulturněspolečenském centru.
Cílem výstavy tedy bylo nejen seznámení ve
řejnosti s novými knihami a hrami pro děti a mlá
dež, ale hlavně zamyšlení nad rozdílnými možnost
mi a příležitostmi těch nejmenších obyvatel naší
planety v jejich různých částech. Věřím, že kdo si
nenechal ujít výstavu, měl jistě nad čím přemýšlet.
Fotografie z akcí Kulturněspolečenského centra
Holetín naleznete na www.holetin.org

Připravuje se:
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu podzim – zima 2014
Kulturní centrum připravuje pro občany Holetína,
ale i celého přilehlého regionu Burzu oblečení, hra
ček, sportovních aj. potřeb na sezónu podzimzima
2014. Burza se uskuteční od soboty do úterý – ve
dnech 4.–7. 10. 2014, a to v sobotu a neděli od
14 do 18 hod. a v pondělí a úterý od 8 do 16 hod.
Akce probíhá tak, že prodávající před burzou požá
dají o přidělení unikátního kódu, kterým své zboží
označí spolu s jeho cenou a přiloží soupis všech vě
cí. Příjem zboží do burzy bude probíhat od pondělí
do středy 29. 9.–1. 10. v 7:30–16:00 hod. Přidělení
unikátního kódu a sjednání přesného termínu pře
dání na tel. 725 444 588.
V pátek 24. 10. 2014 se v 18hod. uskuteční
v Kulturním centru promítání záběrů z potápění
s názvem Elba – Po stopách Napoleona. Přednáší
Ing. Jiří Hnízdil. Vstupné dobrovolné.
Také před letošními Vánoci se můžete těšit na
tradiční Vánoční koncert. Uskuteční se v sobotu
13. 12. 2014 od 15 hodin. Uvidíte, a především
uslyšíte smíšený pěvecký sbor MUSICA SARENSIS
ze Žďáru nad Sázavou. Vstupné zůstává symbo
lických 50 Kč. Prodej vstupenek bude zahájen v
pondělí 8. prosince od 13 hod. v kulturním centru.
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Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu
22. 11. 2014 od 9 do 17 hod. Jako každoročně bu
de k vidění a koupi zejména vánočně laděné zboží
jako vánoční svícny a ozdoby na dveře, svíčky, me
dové výrobky, nádherně zdobené perníčky, koření,
ale i výrobky předurčené k tomu, aby se staly
vánočními dárky – jako bižuterie, keramika a řada
dalších.

Pravidelné zájmové kroužky a další
Po prázdninovém odloučení se naši spoluobčané
opět rádi setkali v Kulturněspolečenském centru
Holetín na tradičním Sousedském besedování dne
8. 9. I pro letošní rok bude zachováno jeho konání
každé 2. pondělí v měsíci (nebudeli uvedeno
jinak). Na setkání se tedy následně můžete těšit ve
13:30hod. v termínech: 13. října, 10. listopadu a
8. prosince 2014. Nebude chybět pravidelné čtení
i prostor pro popovídání.
Pravidelně v úterý a ve středu, a to počínaje
30. 9., budou moci děti od 6 do 13 let navštěvovat
v kulturním centru Herní odpoledne pro děti pod
vedením Lady Horákové, a to vždy od 14:30 do
16:30 hod. Pro děti budou připraveny stolní hry
pro jednotlivce i skupiny, děti si budou moci za
hrát stolní tenis nebo stolní fotbálek. Přijít mohou
děti bez předchozího přihlášení, ovšem pouze s vě
domím rodičů. Dítě musí znát nebo mít zapsáno
telefonní číslo rodičů. Herní odpoledne je pro děti
bezplatné. S sebou přezůvky.
Počínaje říjnem, a to od 7. 10., bude opětovně
zahájeno Cvičení s Petrou Štěrbovou (cvičení „zum
bového typu“). Oproti loňskému roku se mění ter
mín cvičení, které nebude probíhat v pondělí, ale
každé úterý! Čas zahájení bude upřesněn přímo se
zájemci (předběžně 18 hod.). Cena zůstává
60 Kč/cvičení v délce zhruba 1 hod. Cvičení bude
realizováno pouze za předpokladu dostatečného
zájmu. Prosím proto všechny zájemce, aby se na
cvičení předem nahlásili na tel. 725 444 588.
Každou středu od 18 hod. se cvičí v klubovně
KSC Jóga pod vedením Věry Pochobradské. Bližší
informace a přihlášky na http://yoga.mistecko.cz
v sekci Rozvrh cvičení. S sebou karimatku, šátek a
deku. Cena 30 Kč.
Každý čtvrtek, počínaje 18. 9., si mohou děti
přijít zahrát stolní tenis pod vedením pana Emila
Havla, a to od 18 hod. (Pozor! Změna času začátku
oproti předchozímu roku!). Kroužek je pro děti pro
letošek zdarma. K dispozici jsou k zapůjčení
i pingpongové pálky a míčky. Přijďte se s dětmi
nezávazně podívat na jakýkoliv trénink. S sebou
sportovní oděv a obuv s bílou podrážkou.
Každý čtvrtek, počínaje 11. 9., může veřejnost
využít Keramickou dílnu v klubovně Kulturního
centra. Přijít může kdokoliv (malé děti pouze v do
provodu dospělé osoby). Rozhodující není znalost
či neznalost techniky práce s hlínou. Máte tedy je
dinečnou šanci přijít se odrelaxovat při práci s hlí
nou a přitom vytvořit originální dárek pro sebe či
své blízké. Činnost probíhá od 16 do 18 hod. pod
vedením paní Mileny Jelínkové. Cena je 30 Kč/h.
Lada Horáková

Není dětství jako dětství
Co vedlo koordinátorku KSC k tomu, že zor
ganizovala právě takovou neobvyklou výstavu?
K realizaci výstavy vedla poměrně dlouhá cesta.
Nejdřív vždycky přemýšlím nad vhodným tématem.
Tentokrát jsem se rozhodla, že výstava by měla být
o dětech a pro děti. Na stránkách organizace
Člověk v tísni mě zaujalo, že půjčují výstavy a na
šla jsem tuto s názvem Ukradené dětství. Připa
dala mi hodně zajímavá, poučná, ale také velmi
smutná. Měla jsem pocit, že je potřeba ji něčím
rozveselit a v tu chvíli mě napadlo ji doplnit dět
skými knížkami a hrami, které jsem měla v plánu
ukázat původně. Došlo mi, že se jedná o dva úplně
rozdílné dětské světy a je zajímavé vidět právě ten
kontrast. Ukradené dětství ukazuje těžký život dětí
v rozvojových zemích a knížky a hry jako protiklad
ukazuje svět dětí ve vyspělých zemích.
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Blahopřejeme ke stým na
rozeninám!
Když je někomu 100 let, nemůžeme to v našem
Zpravodaji jen tak přehlédnout. Nestává se to moc
často a i tentokrát to není na dort se stovkou sví
ček. Spíš na dva dorty, na které se svíčky rozdělí
rovným dílem. Tedy po padesáti. Snad mi dáte za
pravdu, že ti dva oslavenci tak nějak patří k sobě.
Kromě toho, že jeden je předsedou fotbalového klu
bu SOKOL Holetín a druhý velitelem Sboru
dobrovolných hasičů Holetín, pojí je vazby přátel
ské, pracovní i příbuzenské.
Ano, v tomto netradičním dvojrozhovoru vám
představujeme Jaroslava Halamku a Eduarda
Suchého.

nou, obnovil vlastní firmu a Eda po dvou letech šel
pracovat k němu. Se smíchem dodávají, že prostě
bez sebe nemohli být. A tak tomu je dodnes.
Dokonce v jednom období oba dva rybařili a
společně dělali rybářské zkoušky. Jen Jardu prý
k tomu vedlo potěšení z přírody a Edu chuť na ma
so.
Kolik času spolu trávíte v současnosti?
Stále docela hodně. Jsme spolu samozřejmě v prá
ci. Tím, že jsme navíc příbuzní, absolvujeme
společně všechny oslavy svátků, narozenin a další
rodinné akce. Oba jsme členy SDH Holetín, takže
se k tomu musí přičíst i aktivity hasičů a samozřej
mě se potkáváme také na fotbale.
Dřív, když jsme měli děti malé, jezdili jsme
společně i na dovolené. Teď už jezdíme každý
zvlášť.
V čem si myslíte, že jste stejní a v čem se liší
te?
Po dlouhém přemýšlení dospěli k tomu, že jsou
vlastně každý jiný, ale rozhodně to nepřináší
zásadní rozpory. Opět jeden bydlí na Horním
Holetíně a jeden na Dolním, i když si to vyměnili.
Jarda víc fandí fotbalu a Eda se raději podívá na
hokej. V zásadních věcech se ale vždycky nějak do
hodnou.
To, že jste jeden předsedou fotbalového klu
bu a druhý velitelem hasičů, vám usnadňuje
spíš spolupráci mezi spolky nebo ztěžuje?
Určitě usnadňuje. Tím, že jsme spolu v neustálém
kontaktu, můžeme věci řešit hned a rychle se do
hodnout. Pro oba spolky je to asi dobře.

Od kdy se vy dva vlastně znáte? Kdy se vaše
životní cesty sešly a kdy rozešly?
Od první třídy. Do školky jsme nechodili, ještě tady
nebyla. Ale tím, že jsme jeden z Horního Holetína a
jeden téměř z Dolního, v té době jsme spolu ještě
moc nekamarádili. Drželi jsme se spíš doma a tak
daleko jsme nechodili. Dělili jsme se na Horňáky a
Dolňáky. Kamarádit jsme spolu začali asi až od
šesté třídy, kdy jsme začali chodit do školy do Hlin
ska. Oba jsme nastoupili na Dívčí školu, kam jsme
chodili až do osmé třídy a do deváté jsme šli
společně na ZŠ Smetanovu.
Po základce jsme se oba šli učit pro Transportu,
i když Eduard se učil v Chrudimi a Jaroslav
v Hranicích na Moravě. Tam se naše cesty částečně
rozešly, ale kontakty jsme spolu samozřejmě
udržovali. Třeba jsme společně chodili na zábavy.
Po učení jsme oba pracovali v Transportě v Chrudi
mi, i když každý na jiné dílně. Pak šel Eda na vojnu
a svého kamaráda Jardu požádal, aby mu pohlídal
sestru Ivetu. Jarda mu rád vyhověl a brzy se stali
švagry, čímž se jejich životy ještě víc propojily. Pak
absolvoval pětiměsíční vojenskou službu i Jarda.
Po několika letech oba shodou okolností pra
covali v holetínském JZD a dokonce v kravíně,
i když každý v jiném. Jaroslav pak začal s truhlaři

Těžká otázka na závěr: Jak na vás zapůsobila
padesátka a jaké máte plány do budoucna, co
byste chtěli dokázat?
J: Já si padesátku nějak nepřipouštím. A do bu
doucna bych chtěl hlavně dobré zdraví nejen pro
sebe, ale i pro celou rodinu. Jinak jsem stále tím
„mladým klukem před vojnou“, stejně jako jsem se
cítil před 50. narozeninami.
E: Tím, že mám krátce po oslavě, jsem rád, že
jsem mohl pozvat kamarády a užít si to s nimi.
Když o tom přemýšlím, tak musím říct, že těch pa
desát let strašně uteklo.
Oba: Jsme rádi, že máme dobrou partu kamará
dů, tak nás život moc baví a jsme rádi na světě.
Určitě bychom ani jeden nevydrželi sedět někde
sám stranou. Rádi bychom také byli prospěšní i pro
naši vesnici.
Co byste si navzájem k narozeninám popřáli?
J: Edovi bych chtěl popřát hlavně hodně zdraví, po
hodu a abychom si dál takhle rozuměli. I když má
me někdy mezi sebou mráček, tak to hned přejde a
jsme dál dobrými kamarády.
E: Jardovi přeji také samozřejmě hodně zdraví a
aby se mu dařilo v podnikání.
(kuč)
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č. 3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 30. června 2014
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávy finančního a kontrolního výboru
• Informaci o činnosti mikroregionů Skutečsko
– Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o. s.
• Informaci o realizovaných akcích
• Informaci o doručených žádostech
• Záměr obce na hospodaření s majetkem
č. 3/2014
• Rozpočtová opatření
• Informaci o uskutečněné akci „Pohádkový
les“
• Informaci o vývoji žádosti o poskytnutí
dotace ze SFDI na akci „Výstavba chodníků
podél komunikace II/355 v obci Holetín –
napojení na centrální část“.
Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle
předloženého návrhu
• Smlouvu č. 753/2014 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2014
(„Výstavba chodníků podél komunikace
II/355 v obci Holetín – napojení na centrální
část“ – ISPROFOND 5537510084)
Zplnomocňuje:
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním
úkonům a podpisu písemností v souvislosti s
dotací na akci „Výstavba chodníků podél
komunikace II/355 v obci Holetín – napojení
na centrální část“ – ISPROFOND
5537510084.

č. 4/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného
dne 22. září 2014
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávy finančního a kontrolního výboru
• Rozpočtová opatření
• Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko –
Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o. s.
• Informace o realizovaných akcích
• Záznam o výběru dodavatele (Obnovovací nátěr fasády
budovy OÚ v Holetíně)
• Informace o doručených žádostech
• Informace ohledně probíhající modernizace silnice
II/355 Hlinsko – Dřeveš
Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 4/2014 dle předloženého návr
hu
• Záměry obce na hospodaření s majetkem č. 4/2014,
5/2014 a 6/2014
• Prodej pozemků dle záměrů č. 4/2014, 5/2014 a
6/2014 a uzavření kupních smluv se žadateli
• Uzavření smlouvy o dílo (Obnovovací nátěr fasády bu
dovy OÚ v Holetíně)
• Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2015 na výměnu střešní
krytiny budovy Základní školy a mateřské školy Ho
letín
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle před
loženého návrhu ZŠ a MŠ Holetín
• Smlouvu č. IV122012638/VB/01 o uzavření budou
cí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu, dle předloženého ná
vrhu

Jak volit v komunálních volbách 2014
Usnesením obecního zastupitelstva č. 2/2014 bylo
stanoveno, že v letošních komunálních volbách
budeme v Holetíně volit 9 zastupitelů. Každý
oprávněný volič má tedy k dispozici 9 hlasů.
Existuje několik možností, jak s nimi naložit:
• volba jedné strany
• výběr jednotlivých kandidátů (max. 9) bez
ohledu na stranu
• kombiace předchozích možností
Příklad 1: Označím stranu č. 6.
Všichni kandidáti strany dostanou po jednom
hlasu, strana v součtu dostane právě tolik
hlasů, kolik má kandidátů
Příklad 2: Označím 2 kandidáty strany č. 6 a 3
kandidáty strany č. 8
Hlasy se přičtou zvoleným kadidátům a v součtu
strana č. 6 získá 2 hlasy a strana č. 8 získá 3
hlasy. Zbylé 4 hlasy propadnou.
Příklad 3: Označím stranu č. 6 a 2 kandidáty
strany č. 8

Označení kandidáti získají po jenom hlasu,
strana č. 8 v součtu 2 hlasy. Prvních 7 (9 mínus
2) „od shora“ na kandidátce strany č. 6 získá po
jednom hlasu, celá strana pak v součtu 7 hlasů.
Příklad 4: Označím 8 kadidátů strany č. 6 a
5 kandidátů strany č. 8
Celý hlasovací lístek je neplatný.
Příklad 5: Označím stranu č. 6 a stranu č. 8
Celý hlasovací lístek je neplatný.
Kdo bude v zastupitelstvu
Strany, které získají v součtu více než 5 % hlasů, si
madnáty rozdělí poměrným způsobem.
Pokud počet hlasů některého kandidáta převy
šuje průměr strany o více než 10 %, postupuje
v kandidátní listině na první místo. Mandáty
jednotlivých stran obsadí kandidáti podle pořadí na
takto upravené kandidátní listině.
Přesný popis najdete v Zákonu č. 491/2001 Sb.
Tomáš Kučera
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Rozpis zbývajících zápasů

Vážení sportovní přátelé,
fotbalový ročník 2013/2014 za řízení Sportovně
technické komise OFS Chrudim je minulostí. Naši
dospělí ve III. třídě nakonec obsadili bronzovou
příčku, když 19krát zvítězili, 3krát remizovali a
4krát odešli poraženi. Celkem získali 60 bodů. Naše
mužstvo získalo primát v počtu nastřílených
branek. Soupeřům jsme dali 93 gólů. Dostali jsme
jich 30. Gratulace v této souvislosti patří Lukáši
Wasserbauerovi za 25 a Stanislavu Filipimu za
23 vstřelených branek, čímž se stali nejlepšími
střelci uplynulé sezóny v III. třídě dospělých.
Velmi pěkného výsledku v I. třídě Pardubického
kraje v kategorii starších a mladších žáků dosáhlo
v uplynulém ročníku společné družstvo Prosetína a
Holetína. Starší obsadili 2. místo a mladší 3. místo.
Společná mužstva starších a mladších přípravek se
posunula ve fotbalové abecedě zase o kousek dál.
Losovací a hodnotící aktiv STK OFS Chrudim
2014/2015 z počátku července tohoto roku přinesl
zásadní změnu v počtu účastníků Okresního pře
boru dospělých. Poprvé bude šestnáct týmů. Ostat
ní dvě soutěže (III. a IV. třída) budou o čtrnácti
mužstvech. Rozšíření OP dospělých se dle úpravy
rozpisu soutěží čl. 23 týkalo Zaječic a Holetína.
Na základě vzájemné dohody fotbalových oddílů
Prosetína a a Holetína budeme mít v ročníku
2014/2015 v soutěžích Pardubického kraje
společné mužstvo dorostu, které bude hrát I. třídu
o deseti mužstvech. Společný tým starších a
mladších žáků nás bude reprezentovat v Krajském
přeboru o jedenácti mužstvech. Okresní přebor
starších a mladších přípravek Prosetín/Holetín bu
de i v novém ročníku 2014/2015 probíhat
turnajovým způsobem střídavě na všech hřištích
přihlášených účastníků. Starší celkem 13 mužstev,
mladší 16 mužstev.

Okresní přebor dospělých
Tabulka po 6. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Skuteč
Kameničky A
Stolany
Tuněchody A
Svídnice
Holetín
Vítanov A
Miřetice A
Chrast
Zaječice
Prachovice
Ronov A
Krouna A
Křižanovice
Rozhovice
Svratouch

+
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

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


0
1
1
0
2
2
2
1
3
4
4
4
4
4
4
4

Skóre Body
36:10
16
20:3
15
23:9
15
14:3
14
15:11
12
20:22
10
22:21
8
7:6
8
13:12
7
11:12
6
10:19
6
7:17
6
9:20
4
12:27
4
4:14
2
6:23
1

9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
15. kolo
13. kolo
1. kolo
14. kolo

SO
NE
SO
SO
ÚT
SO
SO
SO

4. 10.
12. 10.
18. 10.
25. 10.
28. 10.
1. 11.
8. 11.
15. 11.

16:00
16:00
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Holetín–Tuněchody
Rozhovice–Holetín
Holetín–Chrast
Stolany–Holetín
Holetín–Zaječice
Holetín–Miřetice
Křižanovice–Holetín
Ronov n. D.–Holetín

Výsledky zápasů
16. 8. 2014 Prachovice–Holetín 3:4 (1:2)
Úvodních deset minut prvního zápasu ročníku
2014/2015 probíhalo za mírné převahy domá
cích, bez brankového vyjádření. Naopak po pěk
né kolmici na Zdražila a jeho úniku střílíme ve
14. minutě naši vedoucí branku. V 16. minutě
jsme ve vápně nechali domácím moc prostoru,
což využili k vyrovnání skóre. Naše hráče to ne
rozhodilo a Ondřej Beneš prudkou přízemní
střelou upravuje na 1:2. Za zmínku stojí rychlý
sprint Standy Filipiho, který další brankou ne
skončil, byla to pouze pravá tyč. Začátek druhé
půle jsme nezvládli, pustili jsme domácí ve
47. minutě do vyrovnání. Soupeř v dalších mi
nutách zlobil, našim hráčům chyběla mezihra a
domácí po rohovém kopu otáčí na 3:2. Skóre
jsme se nezalekli, naopak zvýšeným úsilím jsme
převzali iniciativu. V 75. minutě střílí vyrovnáva
cí branku Lukáš Wasserbauer. Vítězná trefa
Standy Filipiho v 86. minutě znamená zaslou
žené vítězství a velice důležité tři body. Spokoje
nost vyjádřilo 50 přítomných příznivců Holetína.
23. 8. 2014 Holetín–Krouna 6:1 (2:0)
Domácí nastoupili s cílem potvrdit důležité body
z Prachovic. Od úvodních minut začali velice ak
tivně, rychlý únik Martina Zdražila ve 4. minutě
však brankou neskončil. Hosté dali o sobě vědět
v 17. minutě nebezpečnou standardkou. Skóre
zápasu otevřel o minutu později po akci Filipiho
na 1:0 Petr Pilař. V 25. minutě se našim hráčům
povedla pěkná kombinační akce a Martin Zdražil
zvyšuje na 2:0. Diváci si zatleskali i při pumelici
Petra Pilaře do břevna v 30. minutě. Ve zbytku
prvního poločasu se hrál pohledný kombinační a
pro diváka líbivý fotbal. Po změně stran ve
47. minutě se opět mění skóre zásluhou Standy
Filipiho. Soupeř zahrozil v 50. minutě opět po
standardní akci, střelu však zneškodnil vý
borným zákrokem brankář Halamka. Kvalita
hry, pěkné kombinační akce a střelecká produk
tivita provázela domácí až do konce utkání.
O zbývající branky se zasloužili v 58., 70., a
87. minutě Standa Filipi, Lukáš Wasserbauer a
Josef Pecina. Čestnou branku hostí dal v 90. mi
nutě Nevole. Sledovalo 170 diváků.
31. 8. 2014 Skuteč–Holetín 5:3 (0:2)
Na hřišti jednoho z favoritů soutěže jsme na
stoupili s určitým respektem, ale neprodat kůži
lacino. To jsme především v prvním poločase
zcela potvrdili. Do zápasu vstoupili aktivněji do
mácí, hosté však rychlými brejky zatápěli sku
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tečské obraně. V 16. až 19. minutě jsme bohužel
neproměnili tři gólové příležitosti. Ve 27. minutě
početná skupina holetínských příznivců již tles
kala rychlému průniku Zdražila a střelci gólu
Novákovi. Netrvalo dlouho a pěkná individuální
akce Petra Pilaře končí druhou brankou. V 39. a
43. minutě se prezentují domácí prudkou hlavič
kou do spojnice branky a nebezpečnou střelou
do tyče. Závěr prvního dějství byl ve znamení
velkého tlaku soupeře, kterému jsme odolali. Po
změně stran po naší chybě v obranné činnosti
snižují domácí ve 47. minutě na 1:2. V 52. mi
nutě Ondřej Zárybnický z levé strany zvyšuje na
1:3. Bohužel pro nás, soupeř laciným gólem
v 54. minutě upravuje na 2:3. Tento stav lídra
tabulky přiměl ke zvýšené aktivitě, kterou vyjád
řil vyrovnávacím gólem. Domácí náležitě využili
naší ztráty koncentrace a upravili na dvoubran
kové vedení. V závěru domácí střílí opět do tyče.
Hostům zabránil v korekci skóre v 87. minutě
výborným zákrokem brankář Vočadlo.
7. 9. 2014 Holetín–Vítanov 5:5 (2:2)
Vstup do utkání se lépe povedl hostům, kteří
v 6. minutě otevřeli skóre zápasu. Našim hrá
čům chvíli trvalo, než se dostali do hry. Ve
14. minutě rychlý únik Filipiho v brankové pří
ležitosti zmařil brankář soupeře. Krátce nato ne
bezpečný trestňák Filipiho míjí těsně pravou tyč.
Naše vyrovnání přišlo v 25. minutě z kopačky
Josefa Nováka. Ještě několikrát jsme ohrozili
soupeřova brankáře, ale koncovka byla nepřes
ná. Ve 40. minutě jsme mohli jít do vedení, hráč
hostí ale naši střelu mířící do opuštěné branky
odkopává na brankové čáře. Brejková situace
Lukáše Wasserbauera ve 42. minutě končí nád
hernou střelou pod břevno a je z toho vedení
2:1. Radost nám před odchodem do kabin zkazili
hosté z velmi dobře zahrané standardky. Bylo
vyrovnáno na 2:2. Začátkem druhého poločasu
po naší chybě v obranné činnosti střílí soupeř
vedoucí branku. Prakticky až do konce utkání
domácí neustále dotahovali skóre zápasu. Ani
48. minuta nám nepřinesla vyrovnání. Pokutový
kop Josef Pecina neproměnil. Aktivita směrem
dopředu nám v průběhu následných minut ne
chyběla. Střelec zápasu Novák vrátil v 73. minu
tě domácím srovnání skóre na 3:3. Bohužel
v tomto derby jsme se dopouštěli řady chyb
v obraně, což soupeř trestal i v 78. a 88. minutě.
Alespoň remízu v tomto důležitém a na branky
bohatém zápase zachránili v 85. a 90. minutě
Petr Pilař a Josef Novák. Vzhledem k celkovému
průběhu utkání to je pro holetínské mužstvo
ztráta bodů. Sledovalo 200 diváků.

Výsledky odehraných zápasů
31. 8. 2014 Prosetín/Holetín–Sebranice 1:0
7. 9. 2014 Polička B/Bystré–Prosetín/Holetín 3:6
14. 9. 2014 Prosetín/Holetín–Sloupn./Jehnědí 9:0
21. 9. 2014 Řetová/Ústí B–Prosetín/Holetín 3:3
Tabulka po 4. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+
Svratouch
4
Prosetín/Holetín 3
Proseč
3
Řetová/Ústí B
2
Moraš./Cerekvice 2
Horní Újezd
2
Polička B/Bystré 1
Luže
1
Sebranice
1
Sloupnice/Jehnědí 0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0


0
0
1
1
2
2
3
3
3
4

skóre
33:1
19:6
16:4
11:8
9:12
12:16
7:16
7:17
1:16
5:24

b.
12
10
9
8
6
6
3
3
3
0

Starší žáci – Krajský přebor
Rozpis zbývajících zápasů
9. kolo SO
10. kolo NE
12. kolo SO
14. kolo ÚT
13. kolo NE

04.
12.
25.
28.
02.

10.
10.
10.
10.
11.

9:00
9:30
9:30
9:30
9:30

Pardub.–Proset./Holetín
Proset./Holetín–V. Mýto
Slat./Chr. B–Pros./Hol.
Třemoš.–Proset./Holetín
Pros./Holet.–H. Městec

Výsledky odehraných zápasů
17. 08. 2014 H. Městec–Prosetín/Holetín 1:10
24. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Třemošnice 9:2
27. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Slat./Chrud. B 5:1
30. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Holice 1:3
03. 09. 2014 Prosetín/Holetín–Přelouč 2:5
07. 09. 2014 Choceň–Prosetín/Holetín 2:0
20. 09. 2014 Pardubice B–Prosetín/Holetín 4:2
19. 10. 2014 Hlinsko–Prosetín/Holetín 9:1
Tabulka po 8. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

+
8
6
5
3
4
4
3
3
1
0
0

0
0
1
0
3
1
1
2
0
0
0
0


0
1
2
2
2
2
2
5
7
7
7

Skóre
58:12
35:10
17:13
35:17
25:8
15:14
15:14
30:27
13:53
9:37
5:52

b.
24
20
15
13
13
13
12
9
3
0
0

Mladší žáci – Krajský přebor
Rozpis zbývajících zápasů

Rozpis zbývajících zápasů

9. kolo SO
10. kolo NE
12. kolo SO
14. kolo ÚT
13. kolo NE

6.
7.
8.
9.
1.

Výsledky odehraných zápasů
17. 08. 2014 H. Městec–Prosetín/Holetín 0:8
24. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Třemošnice 5:0
27. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Slat./Chrud. B 7:2
30. 08. 2014 Prosetín/Holetín–Holice 0:0

Dorost – I. třída Pardubického kraje
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

NE
NE
SO
NE
SO

28.
05.
11.
19.
25.

09.
10.
10.
10.
10.

10:00
13:00
16:00
10:00
12:00

Pros./Holetín–H. Újezd
Moraš./Cer.–Pros./Hol.
Svratouch–Pros./Hol.
Prosetín/Holetín–Proseč
Luže–Prosetín/Holetín
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04.
12.
25.
28.
02.

10.
10.
10.
10.
11.

10:45
11:15
11:15
11:15
11:15

Pardub.–Proset./Holetín
Proset./Holetín–V. Mýto
Slat./Chr. B–Pros./Hol.
Třemoš.–Proset./Holetín
Pros./Holet.–H. Městec

03.
07.
20.
19.

09.
09.
09.
10.

2014
2014
2014
2014

Prosetín/Holetín–Přelouč 4:1
Choceň–Prosetín/Holetín 3:5
Pardubice B–Prosetín/Holetín 6:0
Hlinsko–Prosetín/Holetín 1:4

davě na všech hřištích přihlášených účastníků. Po
slední letošní turnaj na domácím prosetínském hři
šti proběhne v neděli 19.10. od 9:00 a od 11:00.
Účastní se mužstva Prosetín/Holetín, Proseč, Zaje
čice, Orel.

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

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

+
7
7
6
5
4
4
4
2
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0


1
0
1
3
2
3
3
6
7
7
7

Skóre
61:13
43:6
33:13
27:26
15:17
29:18
21:20
12:36
13:46
6:35
14: 44

Různé

b.
21
21
19
15
13
12
12
6
3
0
0

Starší a mladší přípravka – OP
Okresní přebor starších a mladších přípravek
Prosetín/Holetín bude i v
novém ročníku
2014/2015 probíhat turnajovým způsobem stří

Nejdůležitější změnou losovacího aktivu STK Kraj
ského fotbalového svazu ročníku 2014/2015 v mi
strovských soutěžích všech kategorií je v případě
nerozhodného výsledku zahrávání pokutových
kopů. Jejich vítěz získává navíc bod do tabulky.
V našem případě se to týká mužstva dorostu a star
ších žáků. Mělo by to přispět k větší atraktivnosti
zápasů.
S účinností od 1. 7. 2014 je změna v Sazebníku
odměn rozhodčích. V okresních a krajských soutě
žích se jejich odměny zvyšují.
Pro naše věrné příznivce připravujeme autobu
sový zájezd na mistrovské utkání dospělých do
Stolan v sobotu 25. října.
Jiří Bartizal, sekretář klubu

Trnkové léto
28. června Holetínské trnky obohatily oslavy 130.
Výročí založení hasičského sboru v Kladně. Vystou
pily s předtančením Sestry v akci a Trnky Brnky.

9. srpna se Trnky se svými přáteli a příznivci vy
pravily na Lipno nad Vltavou, kde podnikly výšlap
Stezka korunami stromů
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Holky, kluci, rodiče!
Ořechový dort
Velmi
ráda
někoho
potěším
vlastnoručně
vyrobeným dortem. Vím, že zdaleka nebývá
vzhledově dokonalý, snažím se však, aby byl
chutný a hlavně dělaný s láskou. Věřím, že se to
na něm pozná. Zkuste to taky. Prozradím vám svůj
oblíbený recept na klasický dort, který mám
poslední dobou nejraději. Je jednoduchý, zvládne
ho každý a budete mít radost vy i obdarovaný.
Ingredience: 180 g cukru krystal, 6 vajec, 100 g
hrubé mouky, 100 g mletých ořechů, 20 g kakaa,
1 prášek do pečiva
Postup: Celá vejce ušleháme s cukrem, do
ušlehaného vmícháme zbytek přísad, nalijeme do
vymazané a hrubou moukou vysypané dortové
formy. Pečeme asi 20 minut na 180 °C. Na
promazání použijeme marmeládu a svůj oblíbený
krém, na zdobení například čokoládu, marcipán a
hlavně fantazii.

Je škoda trávit dětství u počítače nebo u televize!
Pojďte si trochu zasportovat. A fotbal v Holetíně je
k tomu skvělou příležitostí. Fotbalový klub SOKOL
Holetín přijímá nové členy do všech mládežnických
kategorií. Zve kluky i holky už od 5 let. Děti se na
učí nejen hrát fotbal, ale získají i nové kamarády,
naučí se týmové
spolupráci a zlepší
si svou kondici. Bo
nusem pro rodiče
je, že fotbal na této
úrovni je oproti ji
ným sportům fi
nančně nenáročný.
Vezměte s sebou
i své známé a ka
marády z okolí!
V případě zájmu
kontaktujte trenéra
Jakuba
Halamku
na tel. 724 840 750.

Fotbalový klub SOKOL Holetín
Vás všechny zve na

1947
Rok 1947 byl rokem změn, začalo se
plánovat podle dvouletých plánů. Ještě
panovala nejednotnost politické situace.
V naší obci byly čtyři politické strany: Ko
munistická strana Československa, Sociální
demokracie, Československá strana socia
listická a Lidová strana. Poslední dvě
jmenované pracovaly spíš proti státní politi
ce. KSČ měla v Holetíně jen 21 členů a SD
jen 17. To bylo proti volebnímu zisku málo
a proto se mnozí jejich členové báli veřejně
vystupovat. Přes všechny tyto potíže byl
směr státní politiky udržen.
Tento rok bylo velké sucho a horko, kte
ré začalo o senosečích a trvalo až do podzi
mu. Teploty dosahovaly 35–38 °C ve stínu.
Úroda byla celkem normální, ale slámy bylo
málo a otavy nenarostly vůbec. Vše bylo
zprahlé až ke kořenům. Brambor bylo velmi
málo. Rybníky se zelenaly jako louky lebe
dou a hořkým lupením, potok byl vyschlý a
voda nebyla ve většině studní. Ze studní,
kde voda byla, lidé ve dne v noci vybírali vo
du hrníčky, aby naplnili putny.
Zemědělci i občané na vodotečích zři
zovali sběrné jímky a tam zemědělci jezdili
pro vodu pro dobytek. Doba byla zlá také
pro zvěř. V babáckém lese vyschly všechny
zdroje.
Tato situace ke klidu nepřispěla a
panoval strach před dalším obdobím.

TRADIČNÍ FOTBALOVÝ PLES
v sobotu 6. prosince Na Sále

Hraje MAT4

Společenská kronika
V červnu oslavila 80. narozeniny Lubomíra Vašáková
z Horního Holetína 93.
V srpnu oslavil 89. narozeniny Břetislav Křehlík
z Dolního Holetína 28.
Oběma dodatečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví.

Svaz zahrádkářů Holetín
nabízí

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Každou sobotu 8–12 hodin v prostorách původní
moštárny. Moštování bude probíhat po dobu, po jakou
bude zájem ze strany veřejnosti.

Trochu jiný Zpravodaj
Všimli jste si nějaké změny v našem Zpravodaji? Pokud
ne, je to dobře. Číslo, které právě čtete totiž nebylo
vytvořeno jako ostatní v Holetíně, ale jeho grafická část
vznikala daleko za hranicemi, ve východním Finsku.
Proč taková změna? Do Finska jsem se na 4 měsíce
vypravil napsat svou diplomovou práci, naučit se nové
vědecké metody, procvičit si jazyky a poznat nové lidi.
Posílám Vám tedy pozdrav z laboratoře výpočetní
chemie (říkám laboratoř, ale jde jen o místost s počítači)
uprostřed jezerní oblasti v zemi s překrásnou přírodou.
Tomáš Kučera

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