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Časopis pro pány
Tohle přirovnání mě napadlo, když jsem sestavovala obsah dnešního, již 

dvacátého, čísla Holetínského zpravodaje. Jak už bylo zmíněno v minulém 
vydání, chceme se tentokrát víc věnovat našim hasičům, kteří v červenci oslavili 
120. výročí založení sboru, výrazně se poslední dobou rozrůstají jejich řady 
o nové členy (a členky) a pilně a úspěšně soutěží v požárním útoku. 

Druhé velké téma se týká sportu, tedy konkrétně fotbalu. Asi vám neuniklo, 
že fotbalový klub Sokol Holetín ve své krátké historii dosáhl dalšího významného 
úspěchu. Postoupil do okresního přeboru, což je vyšší fotbalová soutěž, která 
následuje po IV. a III. třídě a už se určitě nedá nazývat „pralesní ligou“. V této 
soutěži se Holetín potká s rivaly z menších okolních měst, jakými jsou třeba 
Chrast nebo Proseč a také z obcí, kde má fotbal dlouhou a bohatou historii – tady 
mě napadají například Miřetice, Rváčov, …

Bohužel asi zklamu ty, kteří si pod nadpisem „časopis pro pány“ představí 
hambaté obrázky. Tam se skutečně Zpravodaj zatím neposunul a ani to v blízké 
době nepředpokládám. Možná by tedy byl výstižnější název „časopis o pánech“ 
(omlouvám se mladým hasičkám). A odsud už jen malý krůček k „časopisu pro 
dámy“. Co by mohlo být pro naše čtenářky zajímavější, než čtení o odvážných 
hasičích a úspěšných sportovcích doplněné fotografiemi? Recepty to asi nebudou.

I když i ty zde mají své stálé místo, stejně tak jako informace ze školy, 
z úřadu, z kroniky, z Kulturně-společenského centra atd.

Pokud jste si neužili letošní léto podle svých představ, zkuste to dohnat aspoň 
na podzim. Ani nemusíte cestovat nikam daleko. I v Holetíně bude spousta akcí, 
které vám následující měsíce mohou zpříjemnit. Třeba se tam potkáme.

Ing. Helena Kučerová

Stodvacáté narozeniny – pořádný důvod k oslavě
Mnoho týdnů plánování, příprav, zařizování, aby všechno klaplo. Aby všichni měli 

dost jídla, pití a skvěle se bavili a nakonec se vám postaví do cesty něco, co neovlivníte – 
počasí. Asi tak by se dala shrnout oslava 120. výročí založení našeho hasičského sboru. 
Termín byl vybrán skvěle. Kdy jindy by mělo být krásně, než 31. července? Jenže letos 
by se víkend s pěkným letním počasím hledal dost těžko. 

Nakonec ale všechno dopadlo na výbornou! Příznivci a přátelé našich hasičů se 
nenechali odradit a na koupaliště dorazili v hojném počtu. Odměnou jim byla zajímavá 
podívaná v podobě ukázek útoků dětí i dospělých, menší klání sborů okolních obcí, 
předvedení historické techniky a simulovaný zásah hlineckých hasičů na hořícím 
automobilu. Zajímavé bylo shlédnutí práce se služebními psy. Celou akcí provázel
moderátor Pavel Kalous. Všichni se skvěle 
bavili při vystoupeních Holetínských trnek. 
Došlo i na proslovy, poděkování a dary. 
Zkrátka nepřišli ani milovníci dobrého jídla 
a pití. Obojího byla hojnost.
Přestože se plánovaná taneční zábava se 
skupinou MAT 4 vzhledem k vytrvalému 
dešti neuskutečnila, kdo chtěl, bavil se při 
reprodukované hudbě do pozdních hodin. 
Velitel hasičů Eda Suchý by rád touto 
cestou poděkoval všem návštěvníkům za 
přízeň a těm, kteří se podíleli na přípravě 
akce, za spolupráci.

(kuč)
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Ze strnišť fouká podzimní vítr a přivál nám 
všechny roztoulané školáky zpátky do školy. 
Prvního září usedlo do lavic pět prvňáčků. Celkem 
letos bude do školy docházet 25 dětí, které se 
všechny budou učit podle našeho školního 
vzdělávacího programu „Poznávám svět“. (Jeho plné 
znění si můžete přečíst na webu školy v oddíle 
Dokumenty.)

Jako zástup za paní 
učitelku Zuzanu Nová-
kovou, která si užívá ra-
dosti mateřské dovolené, 
nastoupila paní učitelka 
Pavlína Krehel'ová. Zde 
je její krátký „medailon“: 
Jmenuji se Pavlína Kre-
hel'ová, pocházím ze 
Slatiňan, ale již 7. ro-
kem žiji ve Skutči. Je mi 
37 let, mám 14letého 
syna Michaela a dceři 
Alexandře byly právě 
3 roky. Jsem absol-
ventkou SPgŠ v Lito-
myšli, v příštím školním 
roce dokončuji vysokoškolské vzdělání pro 1. stu-
peň ZŠ. Během své 19leté praxe jsem pracovala 
jako vychovatelka ŠD a učitelka výchov na druhém 
stupni ZŠ ve Skutči. Poté byla mým působištěm 
malotřídní ZŠ v Orli. V roce 2000 jsem se vrátila na 
ZŠ Smetanova do Skutče, kde jsem převážně vyu-
čovala v 1. a 2. třídě. V oblasti zájmové činnosti 
jsem vedla kroužky: taneční, módního návrhářství a 
hry na sopránovou zobcovou flétnu.

EU peníze školám
V loňském zářijovém čísle Holetínského 

zpravodaje jsem informoval o tom, že škola se 
chystá podat žádost v dotačním programu „EU 
peníze školám“. Protože jsme se rozhodli obejít se 
při podání žádosti bez pomoci externí firmy 
(a ušetřit tak škole řádově desítky tisíc korun), 
žádost jsme podali až v květnu. Žádost byla 
o prázdninách schválena a od 1. října tak ve škole 
30 měsíců poběží projekt, který přináší částku 
400 tisíc korun určenou na vybavení školy, 
vzdělávání učitelů a odměny pro pedagogy, kteří 
budou tvořit nové moderní výukové materiály 
především s využitím informačních technologií. 
Škola tak bude vybavena na mimořádně kvalitní 
úrovni.

Krátké ohlédnutí za závěrem 
minulého školního roku

Úspěšné završení jedné etapy v projektu 
Recyklohraní

Po dvouletém zapojení do školního recyklačního 
programu Recyklohraní dosáhli naši žáci hned 
několika cílů. Prvním z nich je to, že se nám 
recyklace „dostává pod kůži“ a stává se pro nás 
běžnou součástí života. Ten druhý, hmatatelnější, je 
získání odměny za plnění mnoha někdy nelehkých 
úkolů. Získané body jsme proměnili za ceny patřící 
do kategorie sportovního vybavení a to stolní fotbal

a volejbalový míč, který bude využíván na nově 
zrekonstruovaném hřišti. (Jitka Jetmarová)

Poděkování Holetínským Trnkám
Za děti a zaměstnance školy chci poděkovat 

místnímu občanskému sdružení Holetínské trnky 
za uspořádání druhého ročníku „Trnkohraní“. Vloni 
se uskutečnilo fotbalové utkání mezi dětmi 
a Holetínskými trnkami – Trnky nám tehdy 
dovybavily fotbalové hřiště skvělými brankami. 
Letos pro nás Trnky připravily další dárek: 
volejbalovou síť včetně sloupů pro její uchycení. 
Takže kromě fotbalu jsme se letos utkali i ve 
volejbalu (nebo něčem tomu podobném :-)). 
K příjemné atmosféře setkání přispělo ozvučení 
akce, sladké pohoštění a závěrečné opékání klobás. 

Prázdninová údržba
Prázdniny jsou tradičně obdobím údržby. Letošek 

nebyl výjimkou, a tak se děti vrátily do nově 
vymalované družiny a jídelny, prošly po nových 
čistících zónách v zádveří a v první třídě přibyl 
krásný koberec.

A ještě...
Jenom telegraficky o akcích, které jsme zažili bě-

hem druhé poloviny května a v červnu: nejprve 
k nám do školy dorazila paní Nováková 
z Kameniček, která s sebou přivezla sbírku vy-
cpaných zvířátek, obývajících naše lesy. Děti tak 
měly možnost spatřit zblízka kunu, lišku, veverku a 
spoustu dalších živočichů. Další akcí byla ukázka 
afrických bubnů, kterou nám zprostředkovala sku-
pina Mbunda Afrika. V závěru června jsme s dětmi 
navštívili pietní místo Ležáky a poslední zajímavou 
zkušeností loňského školního roku byla exkurze do 
Lozic u Luže, kde nám pan farmář ukázal výrobu 
kozího sýra. (Více si můžete opět přečíst a pro-
hlédnout na školním webu www.zs.obecholetin.cz.)

Mgr. Martin Bureš

Hola, hola, škola volá!

Školka
Po prázdninách plných zážitků se v naší školce 

scházíme v částečně pozměněném obsazení. Paní 
učitelku Kláru Mihulkovou, která nastoupila na 
mateřskou dovolenou, vystřídala paní učitelka 
Martina Tichá, která se z rodičovské dovolené 
vrátila na své původní místo. K částečné obměně 
došlo i v dětském kolektivu. Do 1. třídy odešlo 
5 žáčků a 6 nových dětí jsme do MŠ přijali. Ve 
školním roce 2011/2012 bude školku navštěvovat 
23 dětí, z toho 4 se budou připravovat na nástup do 
ZŠ. 

Na novinky došlo i ve vybavení školky. Během 
prázdnin třídu rozzářily nové záclony a v průběhu 
září nahradí staré stolečky a židle nábytek nový, 
jenž nám bude zpříjemňovat nejen stolování, ale 
i hry a plnění úkolů. 

Včelí medvídci, Čmelda a Brumda, nás budou 
provázet i tímto školním rokem, tentokrát na téma 
Cestujeme s Čmeldou a Brumdou. A budeme 
cestovat nejen po okolí Holetína, ale chtěli bychom 
vyletět i do vesmíru a možná i do „Země pohádek“. 
Teď zbývá už jen nasednout a LETÍME!!!

Jitka Jetmarová
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Dětičky z holetínské školičky

TřeťáciČtvrťáci

Páťáci Prvňáci Druháci

Školka
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Hasiči jdou z  akce do akce
Naštěstí se nejedná o požáry, ale většinou o soutěže. 
A jak se jim daří? Posuďte sami.
4. 6. Okrsková soutěž na Vyhnánově

● 1. místo muži mladší
● 2. místo muži starší

11. 6. Soutěž v  Mrákotíně
● 8. místo muži z 25 družstev 

25. 6. Okresní kolo soutěže 
v Otradově

● muži 11. místo
16. 7. Soutěž v Jeníkově

● muži 2. místo
● ženy 3. místo

23. 7. Soutěž ve Studnicích 
u příležitosti oslav 110 let 
založení místního sboru

● muži 1. místo
30. 7. Oslavy 120. výročí 

založení SDH Holetín 
6. 8. Pohár starosty Včelákov

● muži 6. místo
● ženy 2. místo

6. 8. Noční soutěž v  Dědové
● muži 20. místo
● ženy 6. místo

13. 8. Noční soutěž v  Mrákotíně
● muži 9. místo

20. 8. Noční soutěž v  Kladně
● Muži mladší 9. místo
● Muži starší 20. místo
● Ženy 5. místo

3. 9. Soutěž ve Vortové
● muži 4. místo
● ženy 4. místo

V  září se sezóna soutěží uzavírá. Na říjen je 
naplánováno slavnostní posezení členů sboru a na 
prosinec tradiční výroční schůze.
Velitel sboru děkuje starostovi obce a zastupitelstvu za 
podporu hasičů a spoluobčanům za hojnou účast na 
červencové oslavě.

Okrsková soutěž na Vyhnánově

Z archivu SDH
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Sbor dobrovolných hasičů Holetín



– 6 –

č. 3/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného 

dne 13. června 2011
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání
a) Bere na vědomí:

● Splnění úkolů uvedených v usnesení 
zastupitelstva obce č. 2/2011

● Doručené žádosti
● Informace o realizovaných akcích
● Výzvu majitelům sakrálních staveb

b) Schvaluje:
● Jaroslava Halamku a Vladimíra Zlesáka 

ověřovateli zápisu
● Program jednání včetně bodů doplněných 

v úvodu zasedání
● Veřejný způsob hlasování o přijetí usnesení 

v závěru zasedání
● Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu 

obnovy venkova – ev. číslo: OŽPZ/11/40994
● Smlouvu o poskytnutí grantu – evidenční číslo: 

OŠKT/11/40758
● Rozpočtovou změnu č. 3/2011
● Vyřazení a likvidaci opotřebovaného DHM a 

DDHM v Základní škole a mateřské škole Holetín
● Podání žádostí ve věci změny adresy PO ve 

školském rejstříku na MŠMT a Krajský úřad
● Pronájem bytu v budově č. p. 105 na Horním 

Holetíně od 1. 7. 2011 na dobu 1 roku s 
možností prodloužení současnému nájemci 
(M. V.)

● Záměr na pronájem bytu v budově č. p. 25 
v areálu koupaliště

Obecní byt na koupališti
V posledním čísle Zpravodaje byli naši občané 

informováni o uvolnění obecního bytu v areálu 
koupaliště a také o tehdy aktuálně zveřejněném 
záměru obce na pronájem tohoto bytu o velikosti 2+1 
(61 m2), jehož užívání je vázáno na správu a údržbu 
areálu koupaliště. Záměr byl uveřejněn na úřední 
desce OÚ od 14. 6. 2011 do 15. 7. 2011. Po tuto dobu 
měli zájemci možnost podat přihlášku. Přihlášky se 
sešly dvě a zastupitelé se na základě vyplněných dat a 
posouzení předpokladů obou zájemců na údržbu a 
správcovství v areálu koupaliště rozhodli pronajmout 
byt panu P. H. 

Smlouva na pronájem bytu bude dle záměru obce 
sepsána na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude 
nájem a údržba areálu probíhat bezproblémově, bude 
v případě zájmu nájemce smlouva prodlužována. 

V průběhu měsíců červen a červenec zároveň 
probíhala v bytě celková rekonstrukce. Došlo 
k vybourání stropů, které byly v havarijním stavu, také 
nevhodné příčky již nestojí na svých místech, zdi 
dostaly nové omítky, podlahy nové betony, bylo 
provedeno odizolování zdí a natažena nová 
elektroinstalace. V obytných pokojích je položeno nové 
linoleum. Nyní probíhají poslední úpravy, pokládka 
dlažby v kuchyni i na chodbě a instalace kuchyňské 
linky. Po vzájemné dohodě se nový nájemce do bytu 
nastěhuje k 1. 10. 2011.

Oprava objektu bývalé stodoly 
u Kulturně-společenského centra

Dne 5. září t. r. byla dokončena realizace akce 
„Oprava budovy přiléhající k  objektu Kulturně-
společenského centra Holetín“. Celkový rozpočet 
396 tis. Kč byl částkou 100 tis. Kč 
spolufinancován z  rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v  rámci Programu obnovy 
venkova. Firma, která opravu zajišťovala, 
provedla vybourání a výměnu čtyř vrat do 
budovy a obnovu fasády. Jak tedy mohli naši 
občané v  prvních zářijových dnech zaznamenat, 
bývalá stodola již má stejný „kabát“ s Kulturně-
společenským centrem a celý objekt působí 
jednotným upraveným dojmem. Posuďte sami.

Lada Horáková

Změna adresy školy
Pokud máte co do činění s holetínskou 

školou, mohli jste zaznamenat změnu její 
kontaktní adresy. K datu 12. července 2011 bylo 
totiž Základní škole a mateřské škole Holetín 
přiděleno nové číslo popisné 178. Škola 
historicky používala adresu Holetín 20 (bez 
uvedení místní části obce „Horní“). Protože se 
však jedná o budovu občanské vybavenosti, 
která v nedávné době nemusela být označena 
číslem popisným, bylo v katastru nemovitostí u 
školy číslo popisné 20 vymazáno a následně bylo 
před více než 20ti lety přiděleno na Horním 
Holetíně rodinnému domu, avšak škola jej dál 
používala. Při podávání žádostí o dotace na 
budovu školy jsme na tento problém narazili. 
Pro nápravu stavu bylo tedy škole přiděleno 
nové výše uvedené číslo popisné. Nyní musí 
následovat kolotoč přepisů popisného čísla 
v různých institucích a u dodavatelů, čemuž 
bude v první fázi předcházet změna zřizovací 
listiny školy. Lada Horáková
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Nejprve mi dovolte souhrnné seznámení s pravidelnými 
akcemi (neboli kroužky a kurzy) Kulturně-spole-
čenského centra od září 2011 a připravovanými mimo-
řádnými akcemi.

PRAVIDELNÉ AKCE
Karate – každé pondělí 17:30–18:30, Klubovna (pod ve-

dením Hany Zdražilové), cenu určuje vedoucí kurzu
Zumba – každé pondělí 18:00–19:00, Multifunkční sály  

(bez lektora – promítaní na plátno, zajišťuje Jana 
Břeňová nebo zástup), zahájení přibližně od října, 
cena 30 Kč/hod. 

Jóga – každé úterý 18:00–19:00, Multif. sály (cvičí Věra 
Pochobradská), cena 30 Kč/hod., s sebou karimatku 
a šátek

Klubovna pro děti – každá středa 15:30–17:00, Klu-
bovna (vede Lada Horáková), určeno pro školní děti

Tai-chi – 10 lekcí, vždy 17:00–18:00, zahájení 14. 9. 
v Multif. sálech (pod vedením Eriky Šafránkové), 
cena 1000 Kč/10 lekcí

Keramika pro děti – každý čtvrtek 15:30–16:30, Klu-
bovna (pod vedením Mileny Jelínkové), cena 
30 Kč/hod.

Keramika pro dospělé – každý čtvrtek 16:30–18:30, 
Klubovna (pod vedením Mileny Jelínkové), cena 
30 Kč/hod.

Stolní tenis – každý čtvrtek 17:00–18:00, Multif. sály 
(pod vedením Emila Havla), zápisné 200 Kč

Anglický klub – každý pátek 14:30–15:30, Klubovna 
nebo Multif. sály (pod vedením Lady Leszkowové), 
zápisné 200 Kč

STREET DANCE – každý pátek 15:30–16:30, Klubovna 
nebo Multif. sály (pod vedením Karolíny Blehové), 
cena 300 Kč/pololetí

Klubovna pro mládež – každý pátek 16:00–21:00, Klu-
bovna, po předchozí dohodě s koordinátorkou

Přihlášky adresujte na mail kulturnicentrum@hole-
tin.org nebo tel. 725444588. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem vedou-
cím pravidelných kroužků, kteří i letos byli ochotni 
v započatých kurzech ve vlastním volném čase pokra-
čovat, a to bez nároku na honorář nebo za symbolickou 
odměnu.

MIMOŘÁDNÉ AKCE
24. září 2011 od 14 hodin – Oslava 1. výročí otevření 

Kulturně-společenského centra Holetín
24. září až 26. října 2011 – Výstava obrazů Markéty 

Adámkové
29. září 2011 – 9 hod. Setkání maminek
7. října 2011 – Přednáška s cestovatelskou tématikou
17. října 2011 13.30 hod. – Sousedské pobesedování
27. října 2011 9 hod. – Setkání maminek
4.–8. listopadu 2011 – Burza podzimního a zimního ob-

lečení (sběr oblečení na burzu bude probíhat ve 
dnech 1.–3. 11. 2011)

14. listopadu 2011 13.30 – Sousedské pobesedování
19. listopadu 2011 – Vánoční jarmark
24. listopadu 2011 9 hod. – Setkání maminek
4. prosince 2011 – Vánoční koncert
12. prosince 2011 – Sousedské pobesedování
pozn.: Změna termínů a časů konání vyhrazena

A nyní mi dovolte několik upřesňujících slov 
k připravovaným mimořádným akcím Kulturně-spole-
čenského centra.

Nejbližší připravovaná akce je oslava 1. výročí 
otevření, která se uskuteční přesně v tentýž termín, kdy 
byl „kulturák“ minulý rok otevřen, tedy 24. září, které 
letos připadne na sobotu. Připraven je bohatý kulturní 
program, s nimž se můžete seznámit v přiložené po-

Co se chystá v  Kulturně-společenském centru do konce roku?
zvánce. Občanské sdružení Holetínské trnky při tomto 
slavnostním dni nejen zpestří program svým vystou-
pením „ABBA“, ale zároveň i zajistí občerstvení včetně 
specialit teplé kuchyně. Živá hudba bude hrát podle ná-
vštěvnosti až do pozdních večerních hodin. Tímto chci 
naše spoluobčany srdečně  na akci pozvat a zároveň 
velmi poděkovat všem obětavým pořadatelům a účinku-
jícím, kteří jsou ve svém volném čase ochotni pomoci při 
pořádání kulturních akcí v obci a pozvednout tím její 
společenský život. 

Součástí oslavy 1. výročí otevření bude také zahájení 
výstavy obrazů Markéty Adámkové z Kameniček, která 
své rané dětství prožila ve Vojtěchově a má tudíž 
k našemu kraji velmi blízko. Výstava bude otevřena až 
do 26. října, vždy ve středu a ve čtvrtek, v době od 8–10 
a 15–17hodin.

7. října v pátek proběhne v centru přednáška 
Ing. Vojtěcha Filipa, cestovatele, který si vybírá pro své 
poznání místa, která by si běžní turisté nevybrali už 
jenom proto, že nejsou pro běžného člověka bezpečná a 
„pohodlná“, avšak o to více jsou pro odvážné cestovatele 
zajímavá. Nepropásněte možnost seznámení se zážitky 
ze života běžných obyvatel exotických krajin. A téma 
přednášky? Nechte se překvapit a přijďte!

Burza podzimního a zimního oblečení „z druhé 
ruky“, která proběhne začátkem listopadu, bude příleži-
tostí pro všechny, kteří mají doma oblečení dětské, 
dámské i pánské (dle uvážení majitele též obuv a 
hračky, případně lyže, sáně aj. sportovní vybavení), vše 
v dobrém stavu, které již neupotřebí a mohou je „po-
stoupit“ dál někomu, komu mohou být ku prospěchu. 
K uspořádání burzy se samozřejmě váží technické 
požadavky na označení zboží, evidenci, režijní náklady a 
podobně, proto bude za každý přinesený kus oblečení 
aj. zboží vybírán manipulační poplatek 3 Kč bez ohledu 
na to, zda prodávající své zboží prodá či ne. Poplatek 
bude vybírán při předání zboží na burzu (v termínu 
1. až 3. 11. 2011), kdy bude zboží zaevidováno. Každý 
majitel si dále předem musí určit, za jakou cenu bude 
chtít své zboží prodávat. Bez stanovené ceny nebude 
možné zboží převzít. Pro upřesnění dodám, že pokud 
bude mít tato akce odezvu, chystám obdobnou burzu 
i na období jaro–léto, tedy začátkem jara.

Koncem listopadu a začátkem prosince se můžete tě-
šit na Vánoční jarmark i koncert, které slavily 
v loňském roce velký úspěch. Bližší informace budou 
našim občanům sděleny prostřednictvím rozhlasu a 
plakátů na obecních vývěskách.

Nově jsem zařadila do programu každý poslední čtvr-
tek v měsíci od 9 hodin setkání maminek na mateřské 
dovolené a žen v domácnosti s malými dětmi, které by si 
chtěly vzájemně vyměnit své zkušenosti se svými ra-
tolestmi a podělit se o své zážitky a starosti. Maminky, 
přijďte samozřejmě i se svými dětmi.

Na závěr bych chtěla naše spoluobčany požádat, 
pokud mají jakýkoliv námět na aktivity Kulturně-
společenského centra, aby se neváhali ozvat na mail 
kulturnicentrum@holetin.org, případně na tel. 
725444588.

Pro aktuální informace využijte internetové stránky 
www.holetin.org nebo samostatného odkazu na ofici-
álních holetínských stránkách www.obecholetin.cz a 
nově také Facebook Kulturně-společenské Centrum Ho-
letín.

Přeji všem krásný podzim a budu se těšit na shle-
dání s Vámi na jakékoliv akci v Kulturně-společenském 
centru Holetín!

Lada Horáková, koordinátorka 
Kulturně společenského centra Holetín‑
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Vladimír Oplištil
Pana Oplištila jsme oslovili 
proto, že je jedním z nej-
starších členů Sboru dob-
rovolných hasičů Holetín a 
především je stále členem 
aktivním. Narodil se před 
75 lety a celý život je věrný 
Holetínu. Ve 14 letech se 
nechal přesvědčit a šel se 
vyučit horníkem do Duch-
cova, poté působil několik 
let v dole Aloise Jiráska 
v Bílině. V  21 letech

rukoval na vojnu. Okolnosti dopomohly tomu, že 
skončil zase pod zemí – u PTP v  Ostravě. Celé dva 
roky 1 100 metrů pod zemí. Těžká vojna. Nebyly to 
ale politické příčiny nebo nevhodný původ, které by 
ho dovedly k  této vojenské jednotce. Jeho otec byl 
dělník. Jak sám přiznává, byl to důsledek jeho mla-
dické nerozvážnosti. Po vojně už rodnou obec ne-
opustil. 

Od roku 1960 až do odchodu do důchodu v  roce 
1996 pracoval u Pozemních staveb Pardubice jako 
řidič nákladního auta. S trochou nadsázky říká, že 
celý život vozil cihly a cement. Od začátku šedesá-
tých let je také díky panu Joskovi členem místního 
hasičského sboru. V  této organizaci tedy aktivně 
pracuje už téměř pět desítek let! 

Pan Oplištil je velice činorodý člověk a nezahálí 
ani v důchodu. Vrhl se na hospodaření, choval 
krávu a několik prasat. Králíky a slepice má do-
dnes. Svého času také zásoboval sousedy pečivem 
nebo výbornou uzeninou. Teď si užívá zaslouženého 
odpočinku, který si nedovede představit bez mari-
áše, kamarádů, hospůdky, … Rádi také zajdou 
s manželkou na oběd nebo na drink. A samozřejmě 
rádi tráví čas se svými čtyřmi vnoučaty a stejným 
počtem pravnoučat. 

Zajímalo mě, když už mezi hasiči strávil tolik let, 
jestli vidí nějaký rozdíl mezi jejich činností dřív a 
teď. Dřív to bylo prý samé cvičení a samá brigáda. 
Hasiči se automaticky zapojovali do tzv. akcí zet. Na 
začátku sedmdesátých let se stavěla školka, potom 
samoobsluha, vodovod, … Bylo potřeba navozit ma-
teriál a tak pan Vladimír zase jezdil. Ještě před tím 
se stavěla hasičská zbrojnice. To byl ale ještě Ho-
letín i hasičský sbor rozdělený na Horní a Dolní. 
Byla jsem také zvědavá, jak vypadalo takové hasič-
ské cvičení. Pan Oplištil s úsměvem vypráví: „No, 
svolali poplach, jelo se k  lomu, tam jsme dvakrát 
nebo třikrát zastříkali a zajelo se k  hospodě.“ Takže 
nic překvapivého. 

V  posledních letech naštěstí v  naší obci dlouho 
nehořelo, ale pan Oplištil určitě nějaké požáry pa-
matuje. Vzpomíná tedy, jak hořel stoh nebo stavení 
pana Doležala na Dolním Holetíně. „To jsme zrovna 
seděli v  hospodě a někdo tam přišel a říká, že my 
tady sedíme a on hoří barák. Bylo to už navečer, 
byla tma. Tak jsme tam utíkali. On už tam někdo 
byl a vynášeli peřiny a já se ptal, kde mají Doležala. 
Tak se šlo dovnitř a našli jsme ho už ohořelého,“ 
vypráví jeden ze svých smutnějších

zážitků. Dřív, když v  obci hořelo a ještě neměli 
hasiči k  dispozici sirénu, poplach byl vyhlašován 
místním rozhlasem. Mnozí z  nás také určitě pama-
tují dobu, kdy hasiči drželi hlídky o žních, aby se 
v případě požáru co nejrychleji zasáhlo. 

Mezi nejveselejší vzpomínky patří ty na hasičské 
bály. Konaly se i dřív každý rok a někdy byly 
dokonce maškarní. Mezi nezapomenutelné masky 
patřila například Klapzubova jedenáctka včetně 
rozhodčího, která běhala po sále s  mičudou. Or-
ganizovali se také věnečky, kdy byla hlavní družička 
a mládenec a šel průvod po celé vesnici. Bylo to 
s muzikou a pro rodiny hlavních aktérů to zna-
menalo přípravy jako na svatbu. Na závěr byla 
v hospodě tancovačka. Také chtěli udělat babský 
bál, ale z  toho nakonec sešlo. Na přípravě plesů 
spolupracuje pan Oplištil dodnes. Například chodí 
ke vstupu. 

Chtěla jsem slyšet nějakou zábavnou historku ze 
života sboru a pan Vladimír ochotně vypráví, jak šli 
jednou s panem Kolbabou vyhlédnout vhodné místo 
na stříkačku před cvičením, které mělo probíhat. 
Mělo to být ve Dřeveši v blízkosti lomu. „Byl tam 
barák, ale my nevěděli, že tam někdo bydlí. Místo se 
nám líbilo, ale najednou na nás vyběhl vlčák. Já 
jsem lehnul a Kolbaba přese mě. Naštěstí nás ne-
kousl. Místo jsme sice našli, ale byli jsme pěkně 
rozděšení,“ vzpomíná na asi třicet let starou pří-
hodu. Oblíbenou tradicí bylo také při cvičení hodit 
nového velitele do rybníka. Jinak prý není ani moc 
rozdíl mezi fungováním sboru dřív a teď. Tedy 
alespoň v  tom, že vždycky to byla a je dobrá parta. 
Přesto si pan Oplištil pamatuje i nějaké rozpory. 
Například v dobách, kdy měly samostatné sbory 
Horní a Dolní Holetín, se nedalo říct, že by spolu 
držely pohromadě, spíš naopak. Jednoduché tedy 
samozřejmě nebylo ani jejich slučování.  S  jedno-
značnou podporou se nesetkal ani vstup žen do 
hasičského sboru.

Nutno říct, že Vladimír Oplištil  byl vždycky ve-
selý člověk a humor ho neopustil dodnes, proto se 
s  ním povídalo moc hezky. Vy, kteří ho znáte, mi 
jistě dáte za pravdu, že je výborný vypravěč vtipů. 
My jsme se také jednoho dočkali. Dost jsem zva-
žovala, jestli ho zde mohu zveřejnit, ale nakonec 
jsem uznala, že chci-li vyprávění o panu Vladimírovi 
dokreslit něčím charakteristickým, vtip nesmí 
chybět. Prosím tedy konzervativní čtenáře, aby 
v tomto místě považovali článek za ukončený.

Přijde pán k 
doktorovi a říká 
mu: „Pane doktore, 
předepište mi něco, 
po čem bych tady 
byl nejmíň do pět-
aosmdesáti.“ 
A doktor se ho ptá: 
„Kouříte, pane?“ 
„Nekouřím“ 
„Pijete?“ „Nepiju.“ 
„A milujete?“ „Ne-
miluju, pane dok-
tore.“ „Tak co byste 
tady, člověče, chtěl 
dělat?“

(kuč)



Trnky v létě
V pátek 3. června jsme se sešli, abychom společně 
oslavili narozeniny našeho člena sdružení Zdenka 
Kyncla alias „Strejdy“. Je až k neuvěření, jak vitální 
stále je a na osmdesát rozhodně nevypadá. Oslava 
byla hodně veselá, stoly se prohýbaly pod tíhou jídla 
a protože všichni máme rádi tanečky, protančili 
jsme se až do brzkých ranních hodin. Skvělá oslava!
Strejdo, hlavně hodně zdravíčka a humoru!

13. srpna proběhla v areálu koupaliště noční stezka 
odvahy, která se i přes dešťové přeháňky těšila 
hojné účasti „nebojsů“. Jako v minulých letech si 
přišli na své i příznivci stanování.

Sešel se rok s rokem a opět jsme pro děti naší školy 
připravili Trnkohraní. Slavnostně jsme dětem pře-
dali vybavení volejbalového hřiště. Dostaly od na-
šeho sdružení volejbalové sloupy a síť. Proběhlo fot-
balové a volejbalové utkání. Děti jako vloni vyhrály. 
Jsou to zkrátka šikulky!

V sobotu 11. června jsme se v hojném počtu (cca 
95 lidí) vypravili na výlet ke dni dětí.  Cílem cesty 
byly Pardubice. Nejdříve jsme se plavili po Labi na 
parníku jménem Arnošt, potom jsme zdolávali 
lanové centrum a nakonec jsme navštívili Muzeum 
MHD a železnice v Rosicích nad Labem.

V sobotu 30. července 2011 proběhla na koupališti 
oslava 120. výročí založení SDH Holetín. Program 
jsme zpestřili dvěma vystoupeními: taneček TRNKY 
BRNKY a parodie na spartakiádu – vystoupení 
POUPATA na hudbu Michala Davida.

Foto a text Jana Břeňová

Navštívili jsme Kostnici v Sedlci, místní katedrálu a 
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Po prohlídce 
památek jsme zavítali do sportovního areálu Kli-
meška. Děti i jejich rodiče se nabili adrenalinem na 
bobové dráze, někteří odvážlivci osedlali býka, jiní si 
zařádili ve zdejší plovárně s tobogánem.
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Už nechci být za pitomce
Tak jsem si zase po čase vyjela do zahraničí – načerpat síly, odpočinout, opálit se, … Zvolila jsem 

osvědčený Egypt a ten mě opět nezklamal. Nádherné počasí, krásné moře, luxusní hotel, výborné jídlo, 
přívětiví domorodci. Přesto jsem se vrátila docela zklamaná. A to sama ze sebe. Utrpělo moje sebevědomí, 
s kterým normálně problémy nemám. A to se říká, že do arabských zemí si ženy jezdí sebevědomí zvedat! 
Arabům se totiž bledé a oplácané Evropanky velmi líbí. Tentokrát ale netrpělo mé ego kvůli mé tělesné 
schránce, ale kvůli mému mizernému vzdělání. Vybrala jsem, jak už jsem říkala, super hotel, ale mezi jeho 
asi třemi tisíci hosty nebyli kromě nás žádní Češi. Slováky jsme zahlédli asi dvoje. Nezbylo mi tedy, než se 
spolehnout na svoji jazykovou výbavu. Ačkoliv jsem si domluvila všechno, co jsem potřebovala – v hotelu, 
taxi do města, nakupování – chtěl-li si se mnou někdo popovídat – ouha! Moje angličtina – mizerná úroveň 
získaná kdysi opakovanými začátky soukromého studia. Moje němčina – po letech nepoužívání se moje 
znalosti nabyté středoškolským a vysokoškolským studiem rovnají nule. Moje ruština – díky drsné 
profesorce na gymnáziu – jakž takž. (Vy, co cestujete, víte, že díky obrovskému množství rusky mluvících 
turistů v prázdninových letoviscích se tímto jazykem domluvíte téměř všude.) Ke svému zděšení jsem 
zjistila, že jakýkoliv poslíček na hotelu nebo uklízeč nádobí, který ještě před nedávnem pásl hubenou kozu 
za svou chatrčí a teď pracuje 14 hodin denně 7 dní v týdnu za 100 USD měsíčně, umí anglicky líp než já! 
Takhle to přece nemůžu nechat! A žádné výmluvy, že oni mají na jazyky talent a my ne (a já už vůbec ne). 
Jdu hledat svoji zaprášenou učebnici angličtiny. A co vy? Jak jste na tom? (kuč)

Myslivci se zlobí
A já se jim vůbec nedivím. Nedávno jsme psali 

o tom, v  čem spočívá jejich práce. Jak musí v létě 
v zimě obhospodařovat revír, přikrmovat zvěř, podávat 
jí léčiva, zajistit jí útočiště, evidovat stavy a podobně. 
Práce a starostí ale mají mnohem víc. Já jako naprostý 
neznalec a laik třeba vůbec netušila, že sdružení je 
zodpovědné za škody, které „jejich zvěř“ napáchá na 
majetku (např. úrodě) zemědělců. Přiznám se, že mě 
taková zodpovědnost na jednu stranu přišla absurdní, 
ale na druhou stranu chápu farmáře. Pochopitelně 
svou práci a majetek brání. Členové mysliveckého 
sdružení tedy chodí hlídat a snaží se zvěři zabránit ve 
vstupu na pole všemi možnými i nemožnými způsoby. 
Vše ve svém volném čase, za pomoci svých rodin a 
většinou i s využitím vlastních prostředků. To, co 
z jejich práce vidí běžný občan – většinou jen 
myslivecký ples a dva hony za rok, je opravdu jen 
špičička ledovce. A představa, že jejich mrazáky jsou 
naplněné zvěřinou k  prasknutí a každou sobotu mají 
srnčí na smetaně a v  neděli jelení medailonky, je 
opravdu mimo. Alespoň u naprosté většiny z nich.

O to víc naštve, když jejich snažení někdo kazí. 
Konkrétně se jedná o to, že v poslední době na různých 
místech revíru někdo cíleně poničil mladé stromky – 
doubky, jeřáby apod., které byly vysázeny pro potřeby 
zvěře a ptactva na neobhospodařovatelných místech, 
kde nemohly nikomu překážet ani vadit. Vždycky se 
snažím pochopit pohnutky, které člověka vedou 
k nějakému jednání nebo činu. Tentokrát se mi to 
nepodařilo. Viděla jsem na vlastní oči řadu stromečků 
s ulámanými korunkami a nevím, jestli se někdo mstí 
myslivcům nebo rovnou těm stromkům a proč.
 

Integrovaný systém dopravy 
v Pardubickém kraji

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným 
změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, 
která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do 
jednotného, neboli integrovaného dopravního systému 
budou nově zapojeni všichni dopravci zajišťující přepravu 
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb 
ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy 
společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. 
Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a 
celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových 
spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje 
pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace 
dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011

IREDO je Integrovaný REgionální DOpravní systém, 
který v současné době pokrývá celé území 
Královéhradeckého kraje a od 11. 12. 2011 by měl být 
rozšířen i na území Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy
Společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby 

mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy 
i hospodárněji s ohledem na zajištění přepravních potřeb 
obyvatel. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně 
cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou.

Dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní 
provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou.

Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku 

po celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve 
všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete 
muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku 
až do cíle vaší cesty. 

Celkové shrnutí přínosů zavedení Tarifu 
IREDO
● umožňuje absolvovat celou cestu na jeden jízdní doklad
● nepočítá okliky a přestupy zaplatíte vždy stejně bez 

ohledu na trasu spoje a počet přestupů
● nabízí výhodné sedmidenní a třicetidenní jízdenky
● na společnou jízdenku lze cestovat vlakem i spoji všech 

autobusových dopravců
● na síťovou jízdenku lze cestovat celý den v rámci 

integrovaného území

V současné době probíhají jednání o konečných 
podobách jízdních řádů. Zveřejníme je v příštím čísle 
Zpravodaje.

Vybráno z materiálu OREDO s. r. o., 2011, 
celé znění na www.obecholetin.cz

Nevidím žádný prospěch. 
Že by úchylná zábava? 
Předpokládám, že kdyby 
zmiňované rostliny 
někomu vadily, je jedno-
dušší říct: „Sakra, 
chlapi, sem to nesázejte!“ 
Ale jak už jsem psala, 
bylo to na různých 
místech jinak naprosto 
nevyužívaných. Tak ne-
vím. Přiznám se, že už 
mě nebaví ta ohraná 
písnička, ale přesto ještě 
jednou: Neničte přírodu! 
Nevyvážejte odpadky do 
lesa! Nelámejte stromky!

(kuč)
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Ohlédnutí za uplynulou 
fotbalovou sezónou
Okresní fotbalové mistrovské soutěže roč. 
2010/2011 v druhé polovině měsíce června všem 
oddílům skončily. K zápasům tohoto ročníku, které 
byly odehrány v závěru jarní sezóny, se vrátíme 
pouze statisticky.

III. třída dospělých
4. 6. 2011 Míčov – Holetín 1:1

Branka: Martin Ceral
11. 6. 2011 Holetín – Vítanov 1:1

Branka: Lukáš Wasserbauer
Přihlíželo na 400 diváků.

18. 6. 2011 Miřetice „B“ – Holetín 3:3
Branky: Lukáš, Jakub a Petr Wasserbauerovi

Konečná tabulka
+ 0 − skóre b.

1. Holetín 17 7 2 72:24 58
2. Vítanov 18 3 5 92:23 57
3. Slatiňany „B“ 15 5 6 65:28 50
4. Rosice 14 3 9 57:47 45
5. Křižanovice 14 3 9 59:46 45
6. Zaječice 12 5 9 48:35 41
7. Dřenice 11 7 8 40:45 40
8. Míčov 11 6 9 43:50 39
9. Bořice 10 4 12 43:49 34
10. Trh. Kamenice 10 2 14 47:58 32
11. Orel 7 4 15 45:62 25
12. Prosetín „B“ 6 3 17 38:73 21
13. Načešice „B“ 5 2 19 29:78 17
14. Miřetice „B“ 3 4 19 24:84 13

Nejlepší střelci branek:
Lukáš Wasserbauer 15
Martin Ceral 11
Petr Wasserbauer 9
Jakub Wasserbauer 8
Michal Suchý 6
Petr Pilař 5
Ondřej Zárybnický 5
Vojtěch Halamka 4
Zdeněk Volf 4

Do nejvyšší okresní soutěže OKRESNÍ PŘEBOR 
postoupil z 1. místa Sokol Holetín. V důsledku 
sloučení obou chrudimských oddílů AFK a SK 
postoupil ještě z 2. místa Vítanov.

Okresní přebor dorostu
4. 6. 2011 Holetín – Vítanov 0:3
12. 6. 2011 Rváčov – Holetín 0:0
18. 6. 2011 Holetín – Ronov n. Doub. 6:0

Branky: Filip Zeman 3, Martin Zdražil, Tomáš 
Kadidlo, Vojtěch Vondráček

Konečná tabulka
+ 0 − skóre b.

1. H. Městec 20 2 4 105:25 62
2. Rváčov 18 4 4 71:26 58
3. Hr. Týnec 18 2 6 130:38 56
4. Junior 16 3 7 90:46 51
5. Tuněchody 15 3 8 84:37 48
6. Prosetín 12 3 11 86:87 39
7. Ronov 11 4 11 46:46 37
8. Holetín 10 4 12 65:57 34
9. Vítanov 10 2 14 59:45 32
10. Bojanov 9 4 13 48:53 31
11. Rosice 9 0 17 40:91 27
12. Dřenice 8 0 18 48:127 24
13. Zaječice 6 4 16 32:102 22
14. Orel Hlinsko 2 1 23 22:146 7

Nejlepší střelci branek:
Tomáš Kadidlo 17
Martin Doležal 14
Filip Zeman 12
Martin Zdražil 7
Martin Kučera 3

Okresní přebor mladších žáků
4. 6. 2011 Ronov n. Doub. – Holetín 2:1

Branka: Milan Plachý
12. 6. 2011 Holetín – Dřenice 5:4

Branky: Milan Plachý 2, Petr Vacek, Dominik 
Rompotl, Jakub Blatoň

Konečná tabulka
+ 0 − skóre b.

1. Luže 14 0 2 95:22 42
2. Prosetín 14 0 2 100:24 42
3. Nasavrky 11 1 4 65:25 34
4. Vítanov 8 2 6 57:61 26
5. Ronov 8 0 8 69:64 24
6. Holetín 6 1 9 63:63 19
7. Dřenice 3 2 11 40:75 11
8. Rosice 3 2 11 48:111 11
9. H. Bradlo 0 2 14 15:107 2

Nejlepší střelci branek
Milan Plachý 17
Dominik Rompotl 15
Martin Pátek 9
Jiří Hamák 6
Jakub Blatoň 6
Petr Vacek 5
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Vážení holetínští příznivci,
fotbalová letní přestávka uběhla jako voda a 

fanoušci se mohou těšit na podzimní mistrovské 
boje našich mužstev. Na aktivu oddílu OFS 
Chrudim v červenci proběhlo vyhodnocení sezóny 
2010/2011. Mezi vyhodnocenými nechyběl SOKOL 
Holetín, jehož dospělí vyhráli soutěž v III. třídě. 
Oddíl obdržel diplom a fotbalový míč za první místo. 
Do nového ročníku 2011/2012 jsme nově přihlásili 
mladší přípravku (trenér Lukáš Wasserbauer). 
V neposlední řadě byl rozlosován nový soutěžní 
ročník 2011/2012.

Okresní přebor mužů
1. kolo SO 13. 8. 17:00 Holetín–Chroustovice
2. kolo NE 21. 8. 17:00 Nasavrky–Holetín
3. kolo SO 27. 8. 17:00 Holetín–Tuněchody
4. kolo NE 4. 9. 17:00 Chrast–Holetín
5. kolo SO 10. 9. 17:00 Holetín–Proseč
6. kolo SO 17. 9. 16:30 Rváčov–Holetín
7. kolo SO 24. 9. 16:30 Holetín–Hr. Týnec
8. kolo SO 1. 10. 16:00 Krouna–Holetín
9. kolo SO 8. 10. 16:00 Holetín–Horní Bradlo
10. kolo NE 16. 10 15:30 Stolany B–Holetín
11. kolo SO 22. 10. 15:30 Holetín–Miřetice
12. kolo SO 29. 10. 14:30 Holetín–Vítanov
13. kolo SO 5. 11. 14:00 Rozhovice–Holetín

Okresní přebor dorostu
1. kolo   SO 27. 8. 10:15 Chroustovice–Holetín
2. kolo   SO 3. 9. 10:00 Holetín–Svídnice
3. kolo   SO 10. 9. 10:00 Bojanov–Holetín
4. kolo   SO 17. 9. 10:00 Holetín–Dřenice
5. kolo   SO 24. 9. 12:00 Tuněchody–Holetín
6. kolo   SO 1. 10. 10:00 Holetín–Vítanov
7. kolo   NE 9. 10. 14:00 Rosice–Holetín
8. kolo   SO 15. 10. 10:00 Holetín–Ronov n. D.
9. kolo   NE 23. 10. 14:00 Skuteč–Holetín

Vybojovali jsme postup
Nahoře zleva: 
Patrik Vondráček, 
Vojtěch 
Vondráček, Filip 
Zeman, Lukaš 
Wasserbauer, 
Jakub 
Wasserbauer, 
Pavel Černý, 
Jakub Halamka, 
Martin Ceral, 
Michal Ondráček, 
Josef Pecina, 
Michal Suchý, 
Pavel Kalous
Dole zleva: Jiří 
Korbel, Ondřej 
Beneš, Petr 
Wasserbauer, 
Jaroslav 
Halamka, Jan 
Břeň, Jiří 
Bartizal, Zdeněk 
Volf, Petr Pilař, 
Martin Zdražil

Tak s chutí do nové sezóny
Okresní přebor mladších žáků
1. kolo   NE 28. 8. 10:00 Holetín–Dřenice
2. kolo   volno
3. kolo   NE 11. 9. 10:00 Holetín–Kameničky
4. kolo   NE 18. 9. 10:00 Horní Bradlo–Holetín
5. kolo   NE 25. 9. 10:00 Holetín–Vítanov
6. kolo   NE 2. 10. 10:00 Holetín–Svídnice
7. kolo   SO 8. 10. 10:00 Ronov n. D.–Holetín
8. kolo   NE 16. 10. 10:00 Holetín–Chroustovice
9. kolo   SO 22. 10. 10:00 Slatiňany–Holetín

Okresní přebor mladších přípravek
Soutěž řídí STK OFS Chrudim v úzké spolupráci 
s Komisí mládeže. Hraje se turnajovým způsobem 
(zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže). V každé 
části budou odehrány turnaje v deseti termínech – 
neděle 9 hodin. Hrací doba 2×20 minut v počtu 
hráčů 4+1. V každém turnaji sehrají družstva 
utkání každý s každým. Pořadatelem turnaje je vždy 
oddíl, který má starší přípravku.

V soutěži mladších přípravek – podzim 2011 – 
startují tato družstva: SK Chrast, Sokol Krouna, 
ŽSK Třemošnice, FC Zaječice, TS Luže, Sokol 
Holetín, MFK Chrudim „C“, SK Chroustovice, SK 
Vítanov a TJ Mezilesí Načešice.

V Kategorii mladších přípravek je zakázáno vést 
výsledkové tabulky, body se tedy nepřidělují (čl. 62 
Soutěžního řádu). Startují chlapci narození po 
1. 1. 2003 a dívky po 1. 1. 2002.

Jiří Bartizal

Fotbalový výbor SOKOLa Holetín blahopřeje 
hrajícímu trenéru Zdeňku Volfovi k jeho 
45. narozeninám. Děkuje mu za dosavadní 
výborné výkony a práci v klubu s přáním 
pevného zdraví a radosti z výsledků.
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Od loňského roku jsi trenérem družstva 
mladších žáků Sokol Holetín. Čím se liší 
tréninky a fotbal celkově u malých dětí a 
dospělých?

Mladší žáci hrají zápasy na 2×30 minut a hrají 
na menším hřišti. I branky mají menší – 5×2 m. Na 
jedné straně hraje 7 hráčů plus brankář. Mo-
mentálně mám v družstvu k dispozici přes 
10 hráčů. Do mladších žáků pro tuto sezónu patří 
děti narozené v letech 1999–2000, my je ale máme 
doplněné i mladšími ročníky – 2001 a 2002. Po mi-
nulé sezóně tři kluci skončili. Jeden se musel vrátit 
do svého původního klubu, vypršelo mu hostování a 
dva asi skončili s fotbalem úplně. Pro tuto sezónu 
jsme ale dva nové hráče získali, takže se počet moc 
nezměnil. Nové zájemce samozřejmě rádi uvítáme. 
Tři z našich kluků jsou natolik úspěšní, že hrají na 
tzv. střídavý start i v mužstvech hrajících vyšší sou-
těž (Dominik Rompotl v Chrudimi a Martin Pátek a 
Petr Vacek v Hlinsku).

Ačkoliv mladé fotbalisty trénuji už čtvrtým 
rokem, snažím se na tréninky dobře připravovat. 
U takhle malých dětí je důležité vybrat cvičení, aby 
je to bavilo, aby se vydržely soustředit. Také není 
jednoduché zvolit správnou obtížnost. Ti zdatnější 
se nesmí nudit, nesmí jim to připadat příliš 
jednoduché a ti méně zdatní musí být schopni 
cvičení pochopit a provést. Občas je to pro trenéra 
psychicky náročné.

Podstatný rozdíl od „velkého fotbalu“ je také 
v tom, že nejdůležitější není výsledek a umístění 
v tabulce. Důležité je, aby se kluci naučili hru, aby 
se vychovali mladí fotbalisté a aby si zahráli.

Máš trenérské kurzy, studuješ vysokou školu 
zaměřenou na sport a pedagogickou činnost, 
nemáš ambice tohle všechno uplatnit na 
profesionální úrovni u klubu hrajícího vyšší 
soutěž?

Už jsem jednu takovou nabídku dostal, ale 
nepřišla ve vhodný čas. Takové práci bych se 
jednou rád věnoval.

Budeš i letos pokračovat ve vedení 
sportovního kroužku při zdejší škole?

Určitě i letos každý pátek odpoledne mohou přijít 
příznivci sportu z řad žáků holetínské školy a 
pracovat na své pohybové přípravě. Mimochodem 
právě nevalné pohybové dovednosti současných 
vesnických dětí mě vedly k rozhodnutí takový 
kroužek pořádat. Mnoho dnešních dětí neumí ani 
kotrmelec a kluci už nelezou po stromech. Sedí 
u počítačů a televizí a tělocvik ve škole tohle nestačí 
napravit. Jsem rád, že na mých svěřencích už je 
znát pokrok.

Abys toho neměl málo, jsi členem místního 
hasičského sboru, dokonce i jeho úspěšného 
soutěžního družstva. Kde se ve vás najednou po 
tolika letech útlumu vzala ta obrovská aktivita? 

Do sboru přišli noví mladí kluci, kteří měli 
o soutěžení a trénování zájem. Tím jsme začali 
dosahovat i lepší a výborné výsledky a to bylo další 
motivací. Škoda, že máme trochu smůlu a téměř 
vždy se vyskytne nějaké slabé místečko, díky němuž 
není výkon stoprocentní. Snažíme se toho ale letos 
natrénovat a nasoutěžit co nejvíc.

O fotbalu, hasičích a II. světové válce s Jakubem Halamkou
Chtěla jsem se zeptat na tvůj volný čas, ale 

teď si nejsem jistá, jestli ještě nějaký máš?
Všechny tyhle aktivity jsou můj volný čas! Kromě 

toho mám hrozně rád filmy a knihy o II. světové 
válce. Pouštím si je a čtu je i několikrát za sebou. 
Rád bych se podíval do Osvětimi. Tahle doba a 
události mě opravdu moc zajímají. Kromě toho se 
taky musím připravovat do školy a čtu knihy a 
časopisy o fotbale. Snažím se v této oblasti stále 
zdokonalovat. Miluji divadelní hry, například 
Divadlo Járy Cimrmana. Dívčí válku F. R. Čecha 
nebo Sluhu dvou pánů v nastudování Národního 
divadla s Miroslavem Donutilem v hlavní roli si 
mohu pouštět pořád dokola.

Teď mě napadlo, že jsme vlastně vůbec 
nemluvili o tvé roli brankáře a kapitána 
v dospělém fotbale. Necháme to na jindy. Budu 
se těšit na další rozhovor a doufám, že čtenáři 
také. Zatím díky. (kuč)

Přihlaste děti na karate
Co je to KARATE-DO?
Je to bojové umění, které vzniklo spojením čínského 

Šorindžin kempo a okinavského bojového systému TODE. 
Jeho základy tedy pocházejí z Tibetu od indického 
duchovního jménem Bodidarma.

Lze srovnat s ostatními bojovými uměními?
Dá se říci že je to nejúčinnější bojové umění, kterému 

není cizí v podstatě žádná technika, která by byla pro 
obranu účinná. Vesměs ostatní bojová umění jsou více 
ohleduplná k útočníkovi. Karate je velmi účinné z dů-
vodu, že bylo vytvořeno proti velmi dobrým bojovníkům 
samurajům. Tam se něco nepovedlo pouze jednou. 

Má už holetínský oddíl nějaké úspěchy?
Do oddílu se přihlásili čtyři cvičenci a z toho tři, kteří 

byli úplnými začátečníky, dokázali získat bílý pás 
v karate: Břeň, Gregor a Červinka. Voldán se připravuje 
na zkoušku na žlutý pás. 

Kdo může cvičit?
Každý, kdo se chce naučit bránit a udržet si zdraví a 

dobrou kondici. V našem oddíle cvičí především školní 
děti, mohou i děti ze školky, ale ve věku od 4,5 roku výš. 
Karate je to vhodné kondiční cvičení pro dorostence i pro 
dospělé. Každý by se měl umět bránit. Na ulicích čeká 
nebezpečí, naučte sebe a své děti sebeobraně. Karate je 
vhodné, protože je nejúčinnější.

Kdy trénujete?
Každé pondělí od 17:30 hod do 18:30 hod.

Na otázky odpovídal Miloslav Zdražil
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I tentokrát budeme listovat kronikou pana Vosmíka a to 
tou částí, která je věnována první světové válce. Začetli 
jsme se do osudů 147 občanů naší obce, kteří v této 
válce bojovali. Přiblížíme vám zajímavé osudy několika 
z nich.

Doležal Antonín z č. p. 44
Narukoval v roce 1915 jako 18letý k 21. pěšímu pluku 
do Jageru–Eger v Uhrách. Po výcviku odjel s „marškou“ 
na ruskou frontu na řece Štyr. Zde po ústupu 
rakouského vojska zapálil hořlavinami obalený a 
benzínem politý dřevěný most, za což dostal bronzovou 
medaili. Počátkem roku 1916 byl Rusy zajat. Po ruském 
státním převratu roku 1917 se vrátil do svého domova. 
Dostal měsíční dovolenou a po jejím vypršení znovu zpět 
na vojnu, kde byl až do konce války.

Adámek Jaroslav z č. p. 50
Sloužil aktivně u c. k. 30. zeměbr. pěšího pluku ve 
Vyském Mýtě druhý rok, když vypukla válka. S plukem 
odjel na ruskou frontu, kde byl po půl roce zajat. Byl 
v zajateckém táboře v Charkově, později na Sibiři, kde 
trpěli delší dobu hladem. Při stěhování do jiného tábora 
na jedné stanici si měli možnost koupit špek a chleba. 
Jmenovaný si koupil 1 kg špeku a kus chleba a vše po 
menších dávkách snědl. Vyprahlý organismus to však 
nesnesl, byl zachvácen prudkými bolestmi a cestou 
zemřel. Pochován je v Mandžusku. (Dle výpovědi jeho 
kamaráda.) Jméno jeho není na památníku padlých 
naší obce uvedeno.

Hanus Miloslav z č. p. 49
Odveden na jaře 1914 při normálních odvodech 
k dělostřeleckému pluku do Přemyšlu v Haliči. Přemyšl 
byl největší rakouská pevnost ze železa a betonu 
moderně vybudovaná a vyzbrojená s posádkou 105 tisíc 
mužů. A přec tuto z hlediska vojenského nedobytnou 
pevnost zdolal ve všech válkách nejobávanější generál – 
Hlad. Po ústupu rakouské armády v říjnu 1914 byla 
pevnost úplně obležena. Po několika marných pokusech 
zdolat tuto překážku bylo uznáno za nejvýhodnější 
řešení nechat pevnost vyhladověti, což se jim podařilo. 
Po šesti měsících obležení nebylo co do úst dáti. Koně, 
které v poslední čas nouze byli krmeni jen dřevěnými 
hoblinami, byli již všichni poraženi a snědeni. Byli již 
případy, že vojáci si z rozřezaných koňských postrojů 
vařili guláš. Za takové situace velitel tuto pevnost vzdal. 
Když nás Rusové převzali, byli jsme v zuboženém stavu, 
však poctivě se o nás starali. Po zotavení jsme byli 
odváženi do zajateckých táborů. Já jsem se dostal do 
Charkova, odtud na práci do Bělgorodu a v roce 1916 do 
zajateckého tábora do Skobelova v ruské střední Asii. 
Pracoval jsem na velkostatku a koncem roku 1916 
vstoupil do čsl. legie. Od té doby byly naším domovem 
těpljušky v ešelonech (obytné vagóny ve vojenském 
vlaku; poznámka redakce) na sibiřské magistrále až do 
Vladivostoku. Zde jsme byli v březnu 1919 naloděni na 
japonskou loď a plavili se přes Singapur Indickým 
oceánem k Adenu, do Rudého moře a Suezským 
průplavem do Suezu a dále Středozemním mořem do 
Terstu. Z Terstu vlakem zpět do vlasti, do svého 
domova, kam se vrátil koncem dubna 1919.

Kulturně-společenské centrum v Holetíně vás zve 
na kurz Eriky Šafránkové

16 forem Tai-chi
Jedná se o sestavu zdravotních cviků 

pocházejících z bojových umění. Sestava 
harmonizuje tělo, mysl, zbavuje stresu, uvolňuje 

meridiány. Při pravidelném cvičení je zárukou 
pevného fyzického a duševního zdraví. Cvičení je 

vhodné pro všechny věkové skupiny včetně 
těhotných.

Cena za 10 lekcí je 1000 Kč.
Cvičíme od 14. září 2011 každou středu od 

17 hodin v K-S centru Holetín.
Přihlaste se, prosím, předem na tel. 777 938 555.

Řezy Emilka
suchá směs: 1/2 kg polohrubé mouky, 1 prášek 
do pečiva, 30 dkg cukru;
náplň: 2 tvarohy, kakao, cukr, rozinky, mléko;
1 máslo
Na vymazaný plech nasypeme polovinu suché 
směsi, zalijeme náplní, posypeme zbytkem směsi a 
poklademe pokrájeným máslem. Pečeme.


