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Tak o čempak jsme ještě nepsali?

ČTĚTE

To je otázka, kterou si pokládám každého čtvrt roku. A věřte mi, že odpověď na ni je čím
dál těžší. Však také počet čísel Zpravodaje už dosáhl čtyřicítky! Zatím to vždycky nějak
dopadlo a téma jsem našla i tentokrát – výtvarné umění. Možná to některé z vás
překvapí stejně tak, jako to překvapilo mě samotnou.
Můj vztah k výtvarnému umění je jaksi nevyhraněný. Dalo by se říci, že mu
nerozumím. Výtvarná díla rozděluji do dvou kategorií – „líbí se mi“ a „nelíbí se mi“. Ještě
horší je to s mými vlastními pokusy o výtvarné umění. Více méně se jednalo o díla
vynucená soudružkami učitelkami výtvarné výchovy, jejichž témata odpovídala duchu
doby. Úplně nejvíc si pamatuji rozkrojenou hlávku zelí a moskevské divadlo
vymodelované z použitých krabiček od čehokoliv. Za to, že jsem nepropadla z kreslení,
vděčím dvěma lidem. V Holetíně na prvním stupni základní školy tetě, která zde v tu
dobu pracovala jako školnice a výkresy, které jsme si nechávali sušit na radiátorech, mi
tajně opravovala. Promiň teto, že jsem to práskla, ale po takové době jsou už promlčené i
mnohem těžší zločiny.
Na druhém stupni mi s výtvarkou pomáhal spolužák v lavici Petr, který byl v tomto
směru mnohem nadanější než já. Tady už pomoc nebyla poskytována zcela nezištně.
Vracela jsem to v hodinách matematiky díky své velmi slušné úspěšnosti a rychlosti
v řešení slovních úloh a rovnic.
Občas s nadsázkou říkám, že umím kreslit jen podle pravítka. S rovnými čarami a
kružnicemi jsem si vystačila, i když jsem si kreslila se svými dětmi, když byly malé.
Jaké štěstí, že to jsou kluci a byla jsem ušetřena princezen a podobných složitých tvarů.
Naproti tomu doteď umím celkem dobře nakreslit několik typů náklaďáků, traktorů a
starších modelů osobních aut (nesmějí mít moc oblou karoserii). Za svůj vrchol ovšem
považuji hříbek s fajfkou, který jsem kdesi obšlehla.
Tolik k mým vlastním nezkušenostem a teď už budeme psát jen o těch, kteří jsou
velmi šikovní a mají vztah k naší obci. Řada z Vás možná osobně pamatuje pana
malíře Fialu, případně máte ve své sbírce některý z jeho obrazů. Ochotně si se mnou o
něm povídal jeho syn Adolf. O panu Venzarovi, který pochází z Horního Holetína, už
jsme psali v souvislosti s tím, že tvořil znak a prapor naší obce. Teď jsem se pokusila o
jeho práci zjistit víc. A do třetice jsem si povídala s akademickou sochařkou Magdalenou
Pachlovou, která ve své chalupě na Horním Holetíně má ateliér, kde tvoří a do kterého mi
dovolila nahlédnout.
A co dál? No spousta toho bude. Začal nám nový školní rok a naše škola i školka je
plná šikovných a krásných dětiček. Ty jsme potkávali také na pohádkovém lese, který se
po roční pauze opět uskutečnil. Tentokrát jsem tam nepořizovala fotky jen já, ale i pan
fotograf Jelínek. Letos se daří našim hasičům, tak jim společně budeme držet palce
v závěru jejich bojů o ligový pohár. Začaly
fotbaly, odstartovaly zápasy šipkařů.
Mnoho zajímavých věcí má připravených
paní Horáková v kulturním centru. A také
se vypravíme na ryby s Ivanem Boudou.
Je toho moc, takže na závěr si dopřejeme
relaxaci při józe a ajurvédskou masáž.
Doufám, že každý z čtenářů si ve
Zpravodaji najde něco, co ho zaujme a já
už teď myslím na další číslo. Ale ještě
před tím, než bude, tak si chci užít
podzim, který mám tak ráda. A vám přeji
totéž.
Z pohádkového lesa, foto Jaroslav Jelínek
Helena Kučerová

• Škola a
školka
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• Kulturní
centrum
• Podzim
v naší obci
• Usnesení
• Hasiči na
soutěžích
válí
• Akademická
sochařka
Magdalena
Pachlová
• Pohár
starosty
obce
• Ayurvéda a
jóga
• Na silnici
zpomalme
• Pohádkový
les
• Malíř Alolf
Fiala
• Karel
Venzara
• Jdeme na
ryby
• Sport
• Dětský
karneval

Školní rok 2016/17
Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září v 8 hod.
společným setkáním všech žáků, pedagogických
pracovníků, rodičů a Helenou Kučerovou, která
zastupovala obec Holetín. Slavnostně jsme přivítali
šest prvňáčků. V letošním roce bude naši školu
navštěvovat celkem 29 žáků, kteří jsou rozděleni do
dvou tříd. První třída se stává kmenovou třídou pro
první a třetí ročník v počtu patnáct žáků a jejich
třídní učitelkou je Mgr. Pavlína Krehel´ová. Ve
druhé třídě, kterou navštěvuje druhý, čtvrtý a pátý
ročník v počtu čtrnáct žáků, je třídní učitelkou
Mgr. Zuzana Nováková společně s asistentkou,
která byla schválena Pardubickým krajem ke
dvěma žákům.
A co nás čeká v tomto roce? Je před námi velký
kus práce. Mimo výuku na žáčky čekají další
aktivity v podobě kroužků. Např. ekologický, hra na
flétnu, angličtina hrou a novinkou pro letošní rok

Poprvé do školy
Absolvuji to v naší škole každý rok a každý rok
jsem nervózní, natěšená a potěšená. Ano, mluvím
o prvním školním dnu. Letos opět s fotoaparátem
v ruce. Nervozitou jsem určitě netrpěla sama. Pět
nových prvňáčků nevědělo, co je v té škole vlastně
čeká (šestý si nástup do školy a pár dní odsunul).

bude reedukace specifických poruch učení. Dále
jsou v plánu besedy, sportovní aktivity ve školních
prostorách i v terénu. Jistě se opět zúčastníme
soutěže Recy věcí, kde jsme za letošní rok získali
voucher na slevu 15%, který můžeme využít v
Domě barev a opět s dětmi tvořit. Nadále se bude
scházet školní parlament, který bude zachycovat
dění ve škole a poté zapisovat a vkládat na školní
web.
Po vyučování budou žáci mít opět možnost
navštěvovat školní družinu, mimo pátého ročníku,
který již z kapacitních důvodů družinu navštěvovat
nemůže.
Ale nezahálelo se ani během letních prázdnin.
Byly vymalovány vnitřní prostory školy a
vydrátkovány parkety ve třídách. Máme čerstvě
posekanou trávu na školní zahradě, aby zde žáci
mohli trávit nadcházející školní rok při relaxaci na
dece či fotbalu.
Za ZŠ Petra Pejchlová
Rodičům, kteří je doprovázeli, se také nešlo zrovna
lehce. I jim nastávají nové povinnosti a nevědí, jak
se s nimi oni i jejich malí školáčci poperou.
A možná trošku strach měla i paní ředitelka Zuza
na Nováková, která si v této roli první školní den
vyzkoušela poprvé. Ale všichni to krásně zvládli. Ve
škole panovala
příjemná atmosféra a všichni
se s chutí vrhli do práce. Tak ať se jim daří! (kuč)
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Mecháček a malí
zahradníci
Tak se jmenuje náš třídní vzdělávací program,
podle něhož budeme v tomto školním roce ve
školce pracovat. Proč Mecháček? Tento skří
tek nás totiž provází poznáváním okolního
světa. A proč malí zahradníci? Těmi se stali
kluci a holčičky již na jaře, kdy začalo
pěstování ovoce a zeleniny na naší nově upra
vené zahradě. A když nastal čas sklizně,
nejprve byly na řadě ředkvičky, špenát, ruko
la, poté i hrášek a jahůdky, maliny a rybíz.
Největší překvapení na nás čekalo po prázdni
nách. Byly to dýně, jenž narostly do ob
rovských rozměrů. Snad budeme úspěšní i
v dalším zahradničení, které nás všechny
moc baví.
Jitka Jetmarová, Kristýna Tichá

Co nového v Holetíně?
O shrnutí dokončených i připravovaných akcí jsem
požádala starostu Jana Břeně.
V letních měsících bylo dokončeno víceúčelové
hřiště ve sportovním areálu a byl zahájen jeho
provoz. Hřiště bylo během prázdnin hojně využí
váno a to je určitě dobře.
Dokončuje se výstavba chodníků od hospody Na
Sále až k odbočce ke koupališti, kde bude místo
vhodné pro přecházení a dále budou chodníky
pokračovat až k mostu pod odbočkou. Tato stavba
by měla být kompletně hotová do konce září. Bohu
žel na tuto etapu jsme neuspěli se žádostí o dotaci.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o jejím realizování
v celém rozsahu výhradně z prostředků obce, tak
aby do budoucna nebyla omezena nebo zpomalena
výstavba chodníků v dalších částech vesnice.
U kulturního centra se opravila odstavná plocha
a vzniklo nové parkoviště za budovou KC. Nový
asfaltový povrch dostala silnice od obecního úřadu
k novostavbám RD za školou. Komunikace byla
z části financovaná z dotace Ministerstva pro míst
ní rozvoj (506 tis.). Na opravu odstavné plochy u
KC jsme získali od Pardubického kraje v rámci
Programu obnovy venkova částku 100 tis. Kč.
V současné době se připravuje projektová doku
mentace na další dvě etapy výstavby chodníků.
První z nich bude od bývalé hospody u Oplištilů na
Dolním Holetíně až na konec souvislé zástavby na
této straně silnice a proběhne v roce 2017. V této
části obce je původní dešťová kanalizace, která bu
de muset být téměř jistě opravena. Opravy si vyžá
dají nemalé finanční prostředky (cca 1,1 mil. Kč),
ale budou nutné, aby se odvodnil povrch chodníku
a přilehlé nemovitosti. Na tuto etapu budeme žádat
o dotaci SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Pokud bychom prostředky získali, rádi bychom
v témže roce realizovali i další etapu chodníků, kte
rá bude od viaduktu po odbočku do Chaloupek na
Horním Holetíně. I zde už se pracuje na projektové

dokumentaci, která by měla být hotová do konce
tohoto roku.
Standardně probíhají menší opravy místních ko
munikací a podle finančních možností by se do
konce roku měly ještě nějaké stihnout. Samozřej
mostí jsou opravy místního rozhlasu a veřejného
osvětlení.
Protože se poslední dobou potýkáme s tím, že
nám přestává stačit kapacita naší mateřské školy,
rádi bychom v příštím roce požádali o finanční pod
poru z IROP (Integrovaného regionálního operační
ho programu) a školku rozšířili. Znamená to, že už
nyní se pracuje na projektové dokumentaci, kterou
musíme mít připravenou v okamžiku, kdy se o do
tace bude žádat. Pokud by se nám podařilo dotaci
získat, tak by kromě rozšíření kapacity mateřské
školy došlo i k opravě stávajícího sociálního za
řízení MŠ. Pokud bychom na dotaci nedosáhli,
proběhne alespoň oprava sociálního zařízení, která
už je nevyhnutelná. To vše v roce 2017.
Z Programu obnovy venkova budeme žádat o do
taci na zpevnění komunikace od vlakové zastávky k
„bývalé pytlíkárně“ na Horním Holetíně v délce asi
260 m tak, aby se tam mohli bezpečněji pohybovat
cyklisté, maminky s kočárky a chodci.
V rámci Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
budeme pro rok 2017 žádat o příspěvek na za
hradní techniku. Letos jsme z mikroregionu Sku
tečskoLežáky získali část prostředků na kartáč
pro zametání chodníků a obecních ploch jako pří
slušenství k našemu malotraktoru Yukon.
Kromě toho se uvažuje o výstavbě dětského hři
ště ve sportovním areálu a určitě se bude pracovat
na tom, aby se i pro tuto akci podařilo získat něja
ké finance z dotačních titulů.
Plánovaných akcí není málo, ale můžeme slíbit,
že se vynasnažíme získat maximum dostupných fi
nančních prostředků z různých dotačních výzev,
abychom mohli v ideálním případě všechny rea
lizovat. A věřte, že to není například z administra
tivního hlediska jednoduchý úkol.
Jan Břeň
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Zprávy z kulturního centra
Uskutečnilo se:
V úterý 14. června 2016 se sešli v kulturním cent
ru občané Holetína na tradičním Sousedském be
sedování s červnovým překvapením. Pro všechny
byly opět připraveny soutěže a následně i krásné
kytičky a malá pozornost od dětiček z místní zá
kladní školy. Sousedské besedování bylo také
místem premiéry divadelního představení „Adame,
probuď se!“, kterou s dětmi z dramatického
kroužku Kulturního centra Holetín spolu s dětmi
napsala a nacvičila paní Radka Červinková. Před
stavení se velmi líbilo nejen všem, kdo přišli na
Sousedské besedování, ale v pozdním odpoledni ta
ké rodičům a dalším rodinným příslušníkům dětí
z dramatického kroužku, kteří se přišli podívat na
reprízu hry „Adame, probuď se!“. Následující den
měli možnost shlédnout divadlo také žáci z místní
základní školy. Hra měla myšlenku a byla zajímavá
pro diváky různých věkových kategorií. Paní
Červinkové patří za odvedenou práci velký dík! Za
významnou pomoc při pořádání Sousedského bese
dování děkujeme paní Vlastimile Bulisové a Jiřině
Bělouškové.
Pravidelné zájmové činnosti pro děti a dospělé
ve šk. roce 2016/2017:
Stolní tenis – sport pro chlapce i dívky všech vě
kových kategorií pro zlepšení pozornosti, soustře
dění i fyzické zdatnosti. Stolní tenis vede pan Emil
Havel, který má dlouholeté zkušenosti s tímto spor
tem, trénink probíhá každý čtvrtek od 17 hod.
K dispozici jsou k zapůjčení i pingpongové pálky,
přesto doporučujeme, aby dítě mělo vlastní pálku.
S sebou sportovní oděv a obuv s bílou podrážkou.
Kroužek je zdarma, dítě však musí mít své míčky
průměr 40 mm. Děti si mohou přijít zatrénovat ta
ké každou středu v rámci Herního odpoledne (viz
níže). Vstup do kroužku stolního tenisu není časově
omezen – tedy je možné začít i kdykoliv během
roku. První hodina se uskuteční 15. září od 17
hodin. (Určeno pro děti 1.–9.třída.)
Každou středu bude opět probíhat v Kulturním
centru herní odpoledne pro děti, a to počínaje
14. září od 14.30 do 16.30 pod vedením Lady Horá
kové. Pro děti bude připraven stolní tenis, děti si
mohou zahrát stolní hry, které jsou v Kulturním
centru k dispozici nebo se zapojit do zábavné sou
těže. Dítě nemusí Herní odpoledne navštěvovat
pravidelně. Herní odpoledne je pro děti bezplatné.
S sebou přezůvky, resp. pevnou obuv s bílou po
drážkou (na stolní tenis). (Určeno pro děti 1.–9. tří
da.)
Dramatický kroužek: Termín kroužku stanoven
na každé úterý od 14:30 hod. První seznamovací
hodina
kroužku
proběhne
4.
října
ve
14.30hod. Kroužek je zdarma, v případě výroby
kostýmů je třeba počítat s finanční spoluúčastí ro
dičů. Kroužek je určen pro děti 1.–5. třídy, jeho ve
doucím je Radka Červinková.
Cvičení zumbového typu s Petrou Štěrbovou

v KC Holetín zahájilo v úterý 6. 9. v 18 hod v mul
tifunkčním sále KC Holetín. Cena je 60 Kč/hod.
Noví zájemci, prosím, přihlaste se na tel.
725 444 588. S sebou sportovní oděv a obuv s bí
lou podrážkou. Ostatní po dohodě s cvičitelkou.
Bez přihlášení je možno navštěvovat keramiku
pro děti i dospělé pod vedením paní Mileny Jelín
kové. Přijďte si odpočinout při práci s keramickou
hlínou a vyrobit krásný dárek pro sebe nebo vaše
blízké! Cena je 30 Kč/hod. dle času stráveného
prací. V ceně je zahrnuto i následné vypalování hlí
ny (2x). Keramika probíhá každý čtvrtek od 16 do
18 hod. Malé či málo samostatné děti pouze v do
provodu dospělých. Keramika zahajuje 8. 9. 2016.
Kurzy jógy probíhají v klubovně KC Holetín pod
vedením paní Věry Pochobradské vždy v úterý.
Nově bude připraveno cvičení jógy pro ma
minky s dětmi od 16:30 do 17:15 hod. a dále jóga
pro dospělé v časech 17:30–18:30 (jóga pro začá
tečníky) a 18:30–19:30 (jóga pro pokročilé). Cena je
30 Kč, délka 1 hod., s sebou vezměte karimatku a
šátek. Přihlášky nových zájemců na facebooku „Jó
ga Holetín“ nebo tel. 722 091 796. První zářijová
hodina jógy se uskuteční 13. 9. 2016.
Další pravidelné aktivity KC Holetín:
Tradiční Sousedské besedování je zachováno kaž
dé 2. pondělí v měsíci. Setkání se tedy bude konat
do konce roku v kulturním centru od 13:30 hod.
v termínech: 12. září, 10. října, 14. listopadu a
12. prosince 2016. Tradiční setkávání osob se
vztahem k obci Holetín, při kterém nechybí
pravidelné čtení i prostor pro popovídání.
Setkávání maminek s dětmi: Podle aktuálního
počasí a dohody maminek s dětmi (na facebookové
stránce „MAMA & MIMI Holetín“) probíhá jejich se
tkávání buď mimo Kulturní centrum Holetín nebo
v klubovně Kulturního centra. Na setkání zveme ro
diče s dětmi v předškolním věku, o které pečují.
Pokud probíhá setkání v KC, pak se uskutečňuje ve
středu od 9 hodin (přibližně do 11 hod.). S sebou
můžete vzít dítěti hračky, příp. svačinku.
Připravujeme:
Karneval pro děti – místní spolek Holetínské trnky
zve srdečně dětičky v karnevalových maskách do
Kulturního centra Holetín v sobotu 1. října od
14 hodin. Čeká Vás odpoledne plné soutěží, her a
dobré nálady. Vstupné je dobrovolné, drobné občer
stvení bude zajištěno.
Ve dnech 7.–8. října budou probíhat v Kul
turním centru Holetín Volby do zastupitelstva
Pardubického kraje 2016. Volební lístky obdržíte
do svých schránek do 4. října 2016.
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. po
třeb na sezónu podzim–zima 2016 se uskuteční
od čtvrtka 20. října do soboty 22. října 2016, a to
ve čtvrtek od 7 do 19 hodin a v pátek a sobotu od
8 do 12 hodin. Zboží do burzy bude vybíráno v kul
turním centru v pondělí 17. října od 7 do 18 hodin
a v úterý 18. října od 7 do 12 hodin. Zájemce o
umístění zboží do burzy musí do 14. října požádat
paní Horákovou na tel 725 444 588 o přidělení
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unikátního kódu, kterým spolu s pořadovým číslem a
cenou označí každou věc.
V pátek 28. října se uskuteční v Kulturním centru Ho
letín již tradiční Setkání občanů důchodového věku. Ak
ce je pouze pro zvané občany Holetína, kdy alespoň jeden
z manželského páru je důchodového věku. Pozvánky obdr
ží naši spoluobčané do svých schránek v průběhu října.
Připraveno je již tradičně občerstvení a živá hudba.
Na sobotu 5. listopadu 2016 je naplánováno vítání
nových občánků, kteří v ten den dosáhnou alespoň věku
6 týdnů. Musí se jednat o občany s trvalým bydlištěm
v Holetíně. Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem zú
častnit se tohoto vítání, aby se přihlásili na OÚ Holetín.
Připraven je krátký kulturní program a drobné odměny
pro nové občánky. Vítání probíhá hromadně, jedna skupi
na zahrnuje 3–4 rodiny nových občanů podle počtu ví
taných dětí.
Na sobotu 26. listopadu 2016 připadl letos tradiční
Vánoční jarmark v Holetíně. Ke koupi budou jako každý
rok krásné i dobré výrobky z rozličných materiálů, které
mohou být ozdobou vašich Vánoc nebo potěšit blízkého
člověka. Určitě si nenechte tuto akci ujít a přijďte se nala
dit na vánoční čas.
V prosinci nás pak čeká Vánoční koncert, jeho přesný
termín není v tuto chvíli znám. Dozvíte se jej z místních
vývěsek a obecního rozhlasu.
Lada Horáková

Rychlost hlídají v Hlinsku a
okolních obcích radary
Rychlost na silnicích v Hlinsku, Chlumu, Krouně, Trhové
Kamenici a Holetíně hlídají od září stacionární radary.
Hlavním důvodem pro zavedení stacionárního měření
rychlosti je snaha o posílení bezpečnosti osob v silničním
provozu. Ochrana života a zdraví je primárním úkolem
všech složek působících na tomto úseku a funkčnost
zmíněných zařízení je v našem regionu vedena právě
s tímto cílem.
Stacionární měření je obranou proti řidičůmpirátům,
kteří si město a okolní obce pletou mnohdy se závodní
dráhou. Tuto skutečnost dokládá kromě jiného i statistika
ze stávajících informačních radarů. Rozhodně nejde o
žádnou past na nevinné občany. Měřicí místa jsou jasně
deklarována, viditelná a tedy běžnému řidiči z Hlinska a
okolí známá.
Ze zkušenosti z jiných měst vyplývá, že na pokutách
bývá vybrán dostatek finančních prostředků, které uhradí
zřízení těchto měřicích bodů a také jejich následný provoz.
Ze zkušeností ve městech, kde tyto systémy fungují, dále
vyplývá, že jednoznačně dochází k podstatnému zklidnění
dopravy. Má to svoji logiku, protože běžně se doprava
zpomalí v době přítomnosti policistů při měření; po
odjezdu hlídek se provoz opět vrací do předchozí rychlosti.
Dalším prvkem, jenž pozitivně ovlivňuje bezpečnost
provozu ve městě v návaznosti na instalovaná zařízení, je
fakt, že město se dostane do povědomí jako místo, kde je
rychlost kontrolována. Většina řidičů tomu přizpůsobí
svoji jízdu i na jiných ulicích v ostatních částech města.
(převzatý článek z Městského úřadu Hlinsko)
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č. 3/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 5. září 2016
Zastupitelstvo obce Holetín po
projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávy ze zasedání kontrolního a
finančního výboru
• Informace z valné hromady akcionářů
společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s.
• Informaci o realizovaných akcích
• Rozpočtová opatření
• Doručené žádosti
• Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro
školní rok 2016/2017 – více dětí
• Předběžný rozpočet opravy sociálního
zařízení v mateřské škole Holetín
• Informaci o zahájení provozu radaru pro
měření rychlosti v obci Holetín
• Zpracování Studie proveditelnosti
decentralizovaného systému čištění
odpadních vod v obci Holetín
Schvaluje:
• Pronájem nebytových prostor v přízemí
budovy obecního úřadu za účelem zřízení
kadeřnictví
• Záměr obce Holetín na
hospodaření s majetkem č. 9 /2016
• Směnu pozemků dle předloženého
záměru č. 9/2016
• Rozpočtovou změnu č. 3/2016 dle
předloženého návrhu
• Smlouvu S/OM/1151/16MB
o podmínkách provedení stavby „Chodník
podél silnice II/355, Holetín – 4. etapa“
mezi Pardubickým krajem a obcí Holetín
• Zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a pro stavební povolení
firmou ILB prostav s. r. o. (rozšíření
kapacity mateřské školy)
• Cenovou nabídku na vypracování PD na
novostavbu chodníku v Horním Holetíně
dle předloženého návrhu
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně zpracováním žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci
POV v roce 2017 a podáním této žádosti
v řádném termínu
• Starostu Jana Břeně zpracováním
návrhu rozpočtu obce Holetín na rok
2017
• Starostu Jana Břeně zpracováním
návrhu Programu rozvoje obce Holetín na
rok 2017

Pohádkový les 2016

–6–

Magdalena Pachlová – akademická
sochařka
Před několika lety jsme uveřejnili článek o jejím
manželovi prof. Janu Pachlovi a už tenkrát jsme se
předběžně dohodly, že příště si budeme povídat
spolu o umění. Paní Magdalena žije střídavě v Praze
a v Holetíně, kde mají už několik desetiletí chalupu
a v posledních letech i nově vybudovaný luxusní
penzion. Povídala jsem si s ní o její umělecké profe
si a na penzion došlo samozřejmě také.
Po absolvování střední uměleckoprůmyslové
školy studovala Vysokou školu uměleckoprůmys
lovou. Nastoupila do ateliéru pana profesora Sou
kupa na glyptiku, šperk a medaili. Nejraději by se
bývala věnovala plastice, ale to nešlo vzhledem
k tomu, že ateliér porcelánu a keramiky vedl na té
to škole její tatínek Otto Eckert. S odstupem času
zjistila, že to tak vlastně bylo dobře, protože se
dokázala odprostit od pohledu na plastiku, jaký
měl její otec, a našla si vlastní cestu. Začínala se
šperkem a medailí, což ji v té době velmi bavilo.
Polovinu svého šestiletého studia na VŠ absolvova
la už se svým synem, který se jí narodil ve
3. ročníku (nyní úspěšný režisér Jan Pachl). Samo
zřejmě skloubit péči o rodinu se studiem a umě
leckou dráhou nebylo zrovna jednoduché, nicméně
zvládla to. Po absolutoriu si dodělala ještě pedago
gické vzdělání, protože předpokládala, že by se
mohla věnovat i výuce. To se jí podařilo. Začala na
lidové škole umění a později učila i na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění a výt
varnou výchovu. Na univerzitě pobyla do jara 1989
a neopouštěla ji proto, že by se jí tato práce nelíbi
la, ale neztotožnila se s tlakem vedení na politizaci
oboru a pedagogů. Od té doby působí na volné no
ze. Později po revoluci dostala nabídku se na školu
vrátit, ale nepřijala ji. Nejprve se věnovala drobné
plastice, kterou studovala, ale pomalu začala čím
dál víc tíhnout ke keramice, která ji obklopovala od
dětství. Tenkrát se muselo pravidelně předkládat
své práce a před komisí obhajovat své místo v obo
ru, pokud se chtěl někdo věnovat jiné specializaci,
než jakou vystudoval. Paní Pachlová vzpomíná, že
dokonce několikrát neuspěla, přestože (nebo možná

právě proto), že
předsedou komise
byl přísný Otto
Eckert.
Rovněž
bylo zvykem, že
díla umělců, která
šla na prodej do
galerií,
musela
projít schválením
komise.
Paní
Magdaléna
to
z dnešního pohle
du vidí jako uži
tečnou věc, která
zaručovala urči
tou úroveň prací,
které se dostávaly
za trh. Síť galerií
Dílo byla ve větších městech po celé republice a
daly se zde koupit práce mnoha výtvarníků
zvučných jmen a to i na splátky. Dneska trh s umě
ním funguje tak, že se poptávají díla konkrétních
výtvarníků nebo se pořádají autorské výstavy.
Konkrétně paní Pachlová svá díla prodává mi
nimálně, a pokud pořádá výstavy, tak pouze au
torské, jejímž cílem není prodej. Vysvětluje, že
jednak je to tím, že v jejím věku je výtvarná práce
pro ni už převážně příjemným odlehčením a také
k prodávání jako takovému neměla nikdy kladný
vztah. Není prý obchodní typ a bojuje s tím i při
provozování penzionu. Co se týče výtvarných prací,
nejvíce za svůj život zatím prodávala plastiky a to
hlavně ty velké, určené pro architekturu a exterié
ry. Nejhůře se jí loučí s obrazy. Každý umělec má
prý ke svým dílům blízký vztah.
Výtvarnou tvorbu neopustila ani v době, kdy se
věnovala dráze pedagoga. Bylo to náročné, přes den
učila a v noci pracovala v ateliéru. Naštěstí škola,
ateliér a domov se nacházely blízko sebe.
Ptala jsem se, jestli si myslí, že svůj výtvarný
talent zdědila po svém otci. Ona to vidí tak, že když
se člověk od útlého dětství pohybuje stále v něja
kém prostředí, nepochybně ho to ovlivní a to se
stalo jí i jejímu bratrovi. Mimochodem keramikou
se zabývala i její maminka. Talent považuje za ože
havou záležitost, která sice může být prvním stu
pínkem, ale všechno ostatní je o práci a zase práci.
Navíc talent považuje za zavazující a to v jakémko
liv oboru lidské činnosti.
A čemu se paní Magdalena věnuje nejvíc? Je to
plastika, kresba,…? Tak v posledních asi pěti letech
je to právě výše zmíněný penzion. Za své vzala její
představa, že v penzionu budou ubytovaní hosté a
ona se dole v ateliéru bude věnovat tvorbě. Pravda
je taková, že z 80% se věnuje právě provozování
ubytovací kapacity a tato činnost ji pohltila a také
naplňuje. Penzion má výborná hodnocení a recenze
a ona je mile překvapená tím, že zažívá takový
úspěch v oboru, se kterým neměla nikdy co do či
nění. O hosty se stará převážně sama, má pomocni
ci hlavně na uklízení a pána na práci na zahradě.
Poslední dobou se snaží zase víc tvořit, ale návrat
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k přerušené práci je pochopitelně složitější. Není to
tak, že by se jen člověk postavil k plátnu a maloval,
ale musí v hlavě nosit myšlenky, které se vyvíjejí a
na jejichž základě dílo vznikne. A tyto myšlenky
v hlavě paní Pachlové na nějakou dobu udělaly
místo těm na vybudování a zdokonalování příjem
ného ubytování pro hosty. Nutno dodat, že se jí to
ale skvěle podařilo. Když jsem si penzion měla
možnost prohlédnout, nevycházela jsem z úžasu.
Má jej vyšperkovaný do posledního detailu včetně
svých obrázků na stěnách a vlastnoručně vyro
bených váziček a misek na aranžmá. Naprosto chá
pu klienty, že se jim tady líbí.
Pokud se přece jenom zaměříme na její vý
tvarnou tvorbu, vysvětlila mi, že plastika nebo ke
ramika je obrovsky široký pojem, který zahrnuje ta
kové věci, jako je ztvárnění sanity, jídelní servisy a
další užitné výrobky vyráběné ve větších sériích.
Ona se věnuje a vždycky věnovala výhradně volné
tvorbě, kdy každý z jejích vymodelovaných kusů je

originál. Ta to se týká například i váziček, které má
v penzionu na stolech. Každá je trošku jiná. Další
z jejích oblíbených oborů je kresba pastelem, kte
rou považuje za vysokou a poměrně náročnou dis
ciplínu. Nejčastěji ztvárňuje figury a potřebuje, aby
dílo mělo nějaký děj, nejlépe dramatický. To se týká
i plastiky. Naopak ji vůbec neláká krajinářství,
přestože přírodu a krajinu, která ji tady obklopuje,
miluje a obdivuje.
Zcela obecně, každé dílo a nejen výtvarné nebo
umělecké by mělo mít myšlenku a hlavu a patu.
A s tím možná také souvisí to, že umělecká tvorba
je vlastně práce jako každá jiná a jako taková by se
měla dělat dobře a zodpovědně. A není potřeba
někoho glorifikovat nebo dokonce z něj dělat ce
lebritu. Tak to paní Magdalena aspoň cítí.
Děkuji paní Pachlové za příjemné povídání
v nádherném prostředí a přeji jí hodně zdraví, bá
ječných nápadů a spokojených klientů.
(kuč)

Znáte obrazy Adolfa Fialy?

neživil, byl to jen jeho velký koníček. U manželky a
rodiny prý nacházel pochopení, líbilo se jim to. Bo
hužel už se asi nedozvíme, jak v sobě své nadání
objevil a jak si poradil s technikou, když na to ne
měl školu, s jinými malíři se nescházel a samozřej
mě neměl ani takové zdroje informací, jakým je in
ternet. Je mi to trochu záhadou. Zemřel v roce
1988 a tvořil až do své smrti, kdy už vzhledem
k nemoci nemohl ani ohnout prsty, takže štětec dr
žel jen v jejich špičkách. To si pak nechal přisunout
stojan a maloval. U této činnosti relaxoval a ke kon
ci ho možná i držela při životě.
Ptala jsem se, jestli některé z jeho tří dětí zdědilo
talent k malování. Prý asi těžko, pokud se nepočítá
to, že Josef je malíř pokojů. Říká s úsměvem Adolf.
Ale pak dodává, že jedna z jeho vnuček je v tomto
směru moc šikovná. Třeba to má po pradědovi. Kdo
ví… Jedním z důvodů, proč jsou jeho díla snad
v každé zdejší chalupě, jak si myslí syn Adolf, je
fakt, že pan Fiala maloval nejen pro své potěšení,
ale i pro radost svých kamarádů, kterým obrazy
rozdával, nebo si od nich bral je příspěvek na ole
jové barvy. Ty v té době ani tady na venkově nebyly
dostupné, vozili mu je známí například z Prahy.
Žádný ateliér byste u Fialů v domečku Na kopci
nenašli. Autor si prostě sedl v obýváku, před sebe
si postavil stojan s papírem a maloval. Používal tvr
dé kartony, které si natíral klihem.
Jeho nejčastějším
námětem byly krajinky.
Fungovalo to tak, že za ním třeba někdo přišel, že
potřebuje pro někoho dárek, ať mu namaluje obraz.
A on to udělal. Dokázal vyhovět i takovým poža
davkům, že někdo si představuje obraz a na něm
zasněženou cestu nebo konkrétní kopec v okolí a
podobně. Nemíval prý rozdělaných víc prací
najednou, vždy jednu dokončil a začal jinou.
Trvalo mu to tak den dva. Obrazů tedy vyprodu
koval za svůj život poměrně velké množství a možná
by stálo za zvážení, zda by se z jeho prací nedala
uspořádat nějaká výstava. Co myslíte?
(kuč)

Když jsem přemítala o
holetínských
výtvarných
umělcích, nemohla jsem si
nevzpomenout na pana
Adolfa Fialu. Jeho krajinky
a zátiší se jistě nacházejí
v mnoha domácnostech
v obci i v okolí. Staroused
líci si ho jistě pamatují.
Zkusila jsem na něho za
vzpomínat s jeho synem
Adolfem.
Pan Adolf Fiala se narodil v roce 1914 a jeho syn
ho popisuje jako úplně obyčejného člověka, který
se od svých sousedů odlišoval jen tím, že jeho ve
likou láskou bylo malování obrazů. Vyučil se holi
čem, pak pracoval v Marsu ve Svratce, v Techno
lenu a naposledy v bývalé továrně ElektroPraga.
Rád si došel k Oplištilům na pivko a pohovořil s lid
mi. Sousedé se k němu také chodili nechat ostříhat
a k těm hodně starým, kteří už nemohli, chodil on
domů.
Překvapující je, že neměl vůbec žádné vzdělání
ani kurz ve výtvarném oboru. Malováním se nikdy
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Mužské družstvo hasičů válí
Ženám se v letošní sezóně příliš nedaří, zato muži válí.
V průběžném pořadí vévodí na prvním místě
v Chrudimské lize, což je jejich dosavadní nejlepší
výkon. Zbývají poslední 3 ligové soutěže z 11,
doufejme a přejme jim, ať se daří a umístí se na
BEDNĚ, stejně tak jako ženy v roce 2014, kdy
obsadily celkově 2. místo v Chrudimské lize.
18. 6. vyrazili hasiči na ligovou soutěž do Brčekol.
Ženy obsadily 8. místo s časem 31:51 a získaly
2 body, muži obsadili 2. místo s časem 23:27 a získali
17 bodů.
2. 7. liga Štěpánov. Ženy se umístily na
6. místě s časem 30,10 a získaly 5 bodů, muži
vybojovali 8. místo s časem 23,96 a získali tak
8 bodů.
9. 7. se vydali hasiči do Mrákotína, kde ženy
obsadily 1. místo a muži 5. místo.
16. 7. vyrazili závodit pouze muži, a to na Včelákov.
Zde se umístili na 1. místě.
30. 7. jeli muži do Kameniček, kde obsadili
1. příčku.
6. 8. se mužský tým zúčastnil závodů v Dědové a
obsadil 5. místo.
13. 8. se konala ligová soutěž v Lukavici. Ženy byly
7. s časem 30,86, získaly 3 body. Muži obsadili
1. místo s časem 22,75 a získali plný počet bodů, tedy
20.
19.8. proběhla noční liga Seč. Ženy obsadily
11. místo s časem 41,62, což znamená 0 bodů. Muži
vybojovali 6. místo s časem 29,75, získali 10 bodů.
20.8. se konala soutěž v Holetíně. Ženy obsadily
8. místo a muži 2. místo.
3.9. vyrazili hasiči na ligu do Chrudimi. Zde ženy
obsadily 7. místo s časem 29,80, získaly 3 body. Muži
obsadili 2. místo s časem 22:58, získali 17 bodů.
4.9. se konala liga v Hlinsku. Ženy vybojovaly
14. místo s časem 40,98, získaly tedy 0 bodů. Muži
obsadili 1. místo s časem 22,60, získali 20 bodů.

Z pohádkového lesa

O pohár starosty – ženy

Soutěž Chrudimská liga
MUŽI
ŽENY
7. 5.
liga Třemošnice
3 b.
13 b.
4. 6.
liga Seč
11 b.
3 b.
18. 6. liga Brčekoly
17 b.
2 b.
2. 7.
liga Štěpánov
8 b.
5 b.
13. 8. liga Lukavice
20 b.
3.
19. 8. liga noční Seč
10 b.
0 b.
3. 9.
liga Chrudim
17 b.
3 b.
4. 9.
liga Hlinsko
20 b.
0 b.
17. 9. liga Slatiňany
24. 9. liga Horka
1. 10. liga Morašice
Celkem bodů
106 b.
29 b.
Muži jsou v tuto chvíli na průběžném prvním místě,
ženy na devátém.
Mezi další závody, které hasiči v nejbližší době
navštíví, patří 17. 9. liga Slatiňany, 24. 9. liga Horka a
poslední závody 1. 10. liga Morašice. Všechny závody
od 9:00.
Veronika Pondělíčková
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O pohár starosty – muži

Ligová soutěž Hlinsko

Karel
Venzara
Hned na začátku jsem
se ho ptala, jestli pama
tuje pana Adolfa Fialu,
o kterém ve Zpravodaji
také píšeme. Prý samo
zřejmě dobře pamatuje.
Dokonce spolu chodili
kdysi malovat. Nejčastěji prý meandry Hamerské
přehrady, dokud ještě byla vidět ze studnického
kopce, Volákův kopec nebo lomy u Holetína. Ačko
liv prý byl čistý amatér, byl skvělý specialista na
malování oblohy. Jeho stylem bylo odspoda začít
tmavou barvou a postupně přemalovávat bělobou a
tak úžasně dokázal ztvárnit bouřkové mraky. I pan
Venzara se prý od něho s velkou pokorou oblaka
učil malovat.
A teď už k samotnému panu Karlu Venzarovi a
jeho výtvarné tvorbě. Ani on nemá žádné výtvarné
vzdělání. Je vyučený soustružník kovů. Později
dělal přípraváře sítotisku a grafika, vyráběl sítotis
kové a tampoprintové formy a podobně. Rovněž je
ho zaměstnávala zdejší ElektroPraga. I tady se te
dy začal rýsovat jeho kladný vztah k výtvarnictví.
Kořeny nicméně hledá už ve svém raném dětství,
kdy na něho měla podstatný vliv jeho babička. Ta
byla kdysi bonou ve Vídni a malého Karla vedla ke
vzdělanosti a učila ho číst ze starých knih. Švaba
chem a kurentem uměl číst dřív než latinkou. Tato
písmenka ho okouzlila natolik, že si je vystřihoval
ze zavařovací gumy, lepil na dřívka a tisknul si své
vlastní knížky. To byly počátky jeho touhy propra
covat se k tiskařině a k výtvarnu.
Dřív maloval olejem, ale to opustil už někdy ve
svých třiadvaceti letech. Jeho současná hlavní spe
cializace a láska je tvorba do kůže. Řezbou a tepá
ním zdobí předměty denní potřeby (peněženky, taš
ky) nebo dekorační předměty. Na začátku jeho tvor
by (někdy kolem roku 1974) se vzory a nástroje
velmi těžce sháněly z Kanady nebo z USA. Dneska
díky internetu je to mnohem snadnější. Tepání je
poměrně složitý proces, který začíná překreslením
kontur obrázku na vlhkou kůži. To se pak obřízne
speciálním nožem a následně se motiv obklepává.
K tomu se používají razničky (to jsou kovové ná
stroje různých tvarů), do kterých se klepe zvláštní,
k tomuto účelu určenou kulatou paličkou. Pan
Venzara má k tomuto účelu asi na 250 různých
raznic přivezených z Ameriky. Kůže se tak dá zten
čit, ale i vytáhnout do výšky dokonce o několik mi
limetrů. Zásadně se používá hovězina tříslem čině
ná, protože to je jediná kůže, která má paměť. Vý
sledek se pak v několika vrstvách natírá speciálním
lakem, tzv. apreturou. Tu si pan Karel Venzara asi
po 20 let sám vyvíjel a nyní recept považuje za ro
dinné stříbro. Mezi vrstvami se obrázek ještě do
barvuje.
Předměty, které vyrábí, nejsou určeny k prodeji.
Cílem je zdokonalení se v tomto oboru a dá se říct

i držení kroku se světovou špičkou. S tou je díky
moderním informačním technologiím skutečně
v kontaktu. Původně se sice takovým věcem, jakým
je facebook, bránil, nyní ale oceňuje jeho možnosti.
Jinak by se totiž k takovým mistrům v oboru, jaký
mi jsou Atsushi Kubota z Japonska nebo Barry
King či Don Gonzales z USA, nikdy nedostal. Díky
tomu, že je má v přátelích, může nyní trošku na
hlédnout do jejich tvorby. Naopak sám má velikou
radost, když tito lidé jeho práci ocení třeba tím, že
mu dají „lajk“.
Dalším oborem, kterým se pan Karel zabývá, je
počítačová grafika, kterou dělá pro lidi z celého svě
ta. Obvykle se jedná o kamarády a přátele z řad mi
lovníků koní, myslivců, lovců, westernových jezdců
a trampů. Pro ty pak tvoří novoročenky, „zvadla na
potlachy“ a podobně. I tady využívá služeb interne
tu. Grafiku, kterou tvoří třeba dva dny, pak jedním
kliknutím odešle na druhý konec světa.
V jednom ze Zpravodajů jsme psali o vzniku ho
letínského znaku, který právě Karel Venzara vytvo
řil a proto se řeč dostala i na heraldiku. Tu prakti
kuje opět především v trampském životě, kde navr
hl stovky vlajek a znaků.
Snad celá tvorba pana Venzary má jedinou té
matiku – přírodu. A není to samozřejmě náhodou.
Tramping nebo život v sepjetí s přírodou je jeho
životní styl a to odmalička. Všichni kluci na vsi
v šedesátých letech chtěli být traktoristou, popelá
řem nebo kosmonautem, ale Karel se chtěl stát
kovbojem. To se mu sice nesplnilo, ale tento životní
styl mu zůstal. Za lásku k přírodě a trampování
vděčí svému staršímu bratrovi, který ho už jako
malého brával všude sebou. Svůj podíl na tom má
ale i jeho otec, který byl kočím a přírodu velice mi
loval.
Ptala jsem se, na jakou ze svých prací je nejvíce
hrdý nebo jaká mu přinesla největší radost. Prý
žádné z jeho dětí nelze vypíchnout. Největší
uspokojení mu přináší, když jeho dílo udělá něko
mu upřímnou radost. A navíc je se sebou trvale ne
spokojen a to je asi to, co ho pohání dál.
To, aby tady po člověku něco zůstalo, a aby dělal
lidem radost, považuje za poslání každého člověka.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví!
(kuč)
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S Ivanem Boudou o rybaření
S chytáním ryb začal už někdy v šesti letech, ale
tehdy ještě bez rybářského povolení. Tak mu to
vydrželo spoustu let. Nakonec ho tenhle koníček
pohltil natolik, že se přece jenom stal rybářem
legálním se všemi zkouškami a povolenkami. To už
mu ale bylo dvacet. Posledních osm let tedy do toho
jde naplno. Ani termín rozhovoru si s ním domluvit
nebylo jednoduché. „Jsem na rybách. Odjíždím na
ryby.“ byly jeho odpovědi. Sám říká, že na rybách je
víc, než doma.
Věnuje se takzvanému sportovnímu rybaření. Na
okolní rybníky už jezdí zřídka. Je tam prý málo ryb.
Nejčastěji chytá na Labi, tam jich je víc. A jaký je
rozdíl mezi rybami v rybníku a ve velké řece? Tak
z řeky se dají vylovit větší kusy. Žijí tam mnohem
déle. Do rybníku se ryby nasadí, najedou rybáři,
vychytají, snědí a je konec. V Labi je mnohem těžší
rybu ulovit. Používá se i jiná technika – „na kouli“
nebo na „boilies“ a to je mnohem dražší způsob, do
kterého ne každý investuje. Takový víkend na
rybách může vyjít kolem 5000 korun.
Ivan jezdí nejčastěji se svojí přítelkyní, která je
také vášnivá rybářka. Někdy se k nim připojí
několik kamarádů. Dřív měl skupinu přátel, se
kterými jezdil, ale nemohl se ztotožnit s tím, že oni
si úlovky začali nechávat, proto s nimi přestal
jezdit. Ivanova filozofie je taková, že tímto
způsobem by brzy nebylo co chytat. Sám si ryby
zásadně nebere. Chytne, se zajímavými kousky
udělá fotku a pustí. Rybu ani nezabije. A dokonce
je ani nejí. Prý mu smrdí. Maximálně sní pangase
nebo filé, nesmí to mít kosti a nesmí to být cítit
rybinou. Jednou prý jedl pstruhy, ale ti byli tak
skvěle naložení a připravení, že chutnali jako
kuřecí!? Trochu překvapivé! Receptu na rybí pokrm
se od Ivana asi nedočkáme!
Ptala jsem se, jestli přítelkyně byla rybářka, už
než se poznali. Prý ano, ale také bez lístku. Ivan jí
prý všechno pomohl vyřídit a chytají spolu. Na jaře
jezdí na kapry, ale to ji moc nebaví a od
16. července se mohou chytat dravci, jezdí tedy
spolu na sumce a to je lepší zážitek. Jak už jsme se
ale zmínili, také to je mnohem dražší. Ostatně
rybaření na této úrovni je velmi drahý koníček.
Ročně vyjde třeba na 50 tisíc korun. Ale na druhou
stranu, když máte mezi svými úlovky sumce, kteří
měří třeba 160 cm, stojí to určitě za to. První
sumec, kterého Ivan chytil hned poprvé, když se na
ně vypravil, měřil 178 cm! A možná i to ho
namotivovalo. Ostatně doposud tento rekordní
úlovek nepřekonal.
Někdy chytají ze břehu, ale někdy jezdí na
člunech. Jezdí třeba na celý den na výpravu na
vábničku. Pomocí echolotu si zmapují, kde ryby
jsou a pak používají vábničku. Byla jsem jako
naprostý laik poučena, že je to takový kus klacku
do ruky, kterým se bouchá do vody, aby to
vytvářelo jakýsi bublinový zvuk. Musí se to
samozřejmě umět. Sumce to vyprovokuje a reaguje
na to. Pak už se chytá na pruty s návnadou.

S rybářskými závody začal někdy v roce 2009.
Většinou se umísťoval do desátého místa. Jen
jednou se mu stalo, že byl poslední, když vůbec nic
nechytil. Pak přišlo v roce 2010 první místo
v chytání pstruhů v Pokřikově. Tam se účastnilo
40 rybářů. Přišla i další výborná umístění. V roce
2011 v Luži vybojovali první místo s Ondrou
Havlem, kde se jako skoro nováčci prosadili mezi
velmi zkušenými borci. V roce 2014 získal 4. místo
na závodech v Kameničkách, kde chytil dost kaprů
a ještě více než metrovou štiku, kterou jako
všechny ryby hned pustil. Za tento gentlemanský
čin dostal láhev slivovice. Tu ale prý také daroval.
Pak se dozvěděl, že za pár dní štiku vylovil jiný
rybář, který už s ní takový soucit neměl.
Z posledních úspěchů musíme zmínit vítězství
v závodech dvojic ve Voleticích před pár týdny.
Účastnilo se tam 64 dvoučlenných družstev.
V závodech se buď počítají kusy, nebo se sčítají
centimetry nachytaných ryb. I v tomto sportu
existuje liga a registrovaní hráči nebo týmy. Rovněž
existují i speciální závody pro handicapované, pro
seniory, pro ženy, … V běžných soutěžích se za
umístění získávají body do rybářského žebříčku. Na
základě umístění se pak může registrovat do ligy.
Velkým zážitkem bylo chytání ryb v Itálii na řece
Pád, kde byli na jaře. To je pro rybáře těžká voda,
protože když v Rakousku zaprší, hladina řeky
dramaticky stoupne. Byli ubytováni na hausbotu.
A jaký má Ivan v rybaření cíl? Prý chytat, dokud
bude dýchat, říká s úsměvem. Tak ať dýchá a chytá
ještě hodně dlouho a s úspěchem!
(kuč)
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Kurzy jógy pro každého vždy v úterý v KC Holetín
Jóga pro rodiče s dětmi
(16:30–17:15)

všechny na jakémkoli stupni zdatnosti a vý
konnosti.

Sestavy s vyprávěním, říkadly a zpíváním.
Ideální způsob jak trávit čas s dětmi, zůstat ve
formě a získat společné zážitky. Během těchto lekcí
si aktivně zacvičí rodiče i děti. Cvičení je ideální pro
děti od 3 do 12 let. Cvičení rodičů s dětmi pomáhá
zlepšovat kooperaci mezi dospělými a dětmi.
Doporučuji, aby dítě před cvičením 1–2 hodiny
nejedlo, nebylo nemocné a mělo dostatečný spánek.

Účinky Hatha jógy
• zlepšení stability, koncentrace a práce s dechem
• posílení těla
• protažení celého těla

Co přinese jóga dětem?
Děti se učí jednodušší pozice za pomoci písniček a
říkanek. Zábavnou formou dětská jóga učí děti
ovládat své tělo, zlepšovat motorické dovednosti a
hlavně jim přináší spoustu nových podnětů a zážit
ků. Během cvičení dochází ke zklidnění nervového
systému, posílení obranyschopnosti těla a posílení
svalů. Samozřejmě nesmím opomenout, nové ka
marády :)
Co si vzít na lekci jógy pro rodiče s dětmi?
Pro rodiče i děti je ideální pohodlné oblečení, které
neomezuje v pohybu. Cvičí se naboso, ke cvičení se
používá jógová podložka.Dále používáme šátky jako
prodloužení paží a deky na přikrytí při relaxaci. Ce
na lekce pro maminku s dítětem je 40 Kč. (Další dí
tě 20 Kč)

Hatha jóga pro začátečníky
(17:30–18:30)
Hatha jóga pro začátečníky je určena zejména pro
ty, kteří se s jógou teprve seznamují nebo mají vel
mi malé zkušenosti. Kurzy hatha jógy pro začá
tečníky jsou vedeny v pomalém tempu a zaměřují
se především na výuku jednotlivých pozic (asán),
práci s dechem (pranayama) a relaxaci. Kurzy
hatha jógy pro začátečníky nejsou omezeny věkem,
pohlavím, zdravotním omezením ani fyzickou
zdatností. Jsou všestranné a opravdu určené pro

Co si vzít na lekci Hatha jógy?
Ke cvičení hatha jógy pro začátečníky nepotřebujete
nic. Přijďte naboso (choulostivější jedinci si mohou
ponechat ponožky) v pohodlném bavlněném oble
čení a vezměte si podložku na jógu, šátek a deku.
Cena za lekci 30 Kč.

Hatha jóga pro mírně pokročilé
(18:40–19:40)
Kurzy hatha jógy pro mírně pokročilé jsou určeny
již pro cvičence, kteří prošli hatha jógou pro začá
tečníky nebo mají zkušenosti ze cvičení jiných
druhů jógy. Hatha jóga pro mírně pokročilé se za
měřuje již na výuku fyzicky náročnějších póz
(asán), na delší provádění cviků, intenzivnější práci
s dechem a relaxaci.
Hatha jóga pro mírně pokročilé není omezena
věkem ani pohlavím.
Účinky hatha jógy
• hlubší poznání těla a mysli
• intenzivnější práce s dechem
• správné dýchání napomáhá v obnově vaší energie,
síly a flexibility
Co si vzít na hatha jógu pro mírně pokročilé?
Ke cvičení hatha jógy pro začátečníky nepotřebujete
nic. Přijďte naboso (choulostivější jedinci si mohou
ponechat ponožky) v pohodlném bavlněném oble
čení a vezměte si podložku na jógu, šátek a deku.
Cena za lekci 30 Kč.
Na jednotlivé lekce se hlaste na tel. 722 091 796
nebo email: vera.pochobradska@seznam.cz, počet
míst je bohužel omezen :(
Věra Pochobradská

Ayurvédská masáž – Dopřejte si masáž netradičně
Ráda bych vám představila tuto hluboce relaxační
a energetizující proceduru a zároveň i zcela neob
vyklý zážitek.
Ájurvédská masáž neboli „Abhyanga“ je jednou
ze součástí tradičního očistného, detoxikačního a
revitalizujícího programu nazývaného „pančkarma“.
Při ajurvédské masáži je celé tělo rytmicky masí
rováno za pomocí velkého množství teplého her
bálního oleje. Tímto způsobem se odstraňují toxiny
z těla a zároveň se uvolňují bloky v celém systému.
Pravidelné masáže jsou schopny ochránit tělo před
negativními účinky, před úzkostí, strachem a vy
čerpáním, způsobenými poruchou „váty“ (bolesti
hlavy, nespavost, neurotické projevy, únava, nevý
konnost, skleslost, …).
V čem ájurvédská masáž pomůže
Díky našemu příliš rychlému životnímu stylu, kdy

je všechno pouze o rychlosti, dochází v těle ke zvy
šování váty, která následně způsobuje až 60 %
nemocí. Masáž teplým olejem slouží jako skvělá
prevence právě této zvýšené váty. Pomáhá zvyšovat
cirkulaci krve v těle a zároveň regulovat krevní
oběh (nezvyšuje tlak krve)! Je velmi dobrá pro pod
poru lymfatického systému a vylučování toxinů,
podporuje zvýšení imunity. Působí silně detoxi
kačně.
Historie ajurvédské masáže je třeba hledat před
mnoha a mnoha staletími, kdy léčitelé dělali zázra
ky svýma rukama. Masáž jako léčivý a hojivý
prostředek byla známa a prováděna již nejstaršími
indickými starodávnými léčiteli. Jsem ráda, že vám
můžu představit ájurvédské masáže v Havlovicích,
kde v současné době bydlím. Více na www.ayurve
damassage.cz
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Kdy je vhodná Ájurvédská masáž
• Deprese a syndrom vyhoření
• Revmatické, artritické problémy
• Alergie – celkově velmi pomáhá
• Pomáhá zvyšovat podíl železa v krvi a tím odstra
ňovat anémii
• Posiluje imunitní systém
• Regeneruje tělo po jakékoliv fyzické práci
• Pomáhá zpomalovat proces stárnutí!!!
• Odstraňuje toxiny a uvolňuje bloky v těle
• Pomáhá při problémech se spaním
• Pomáhá harmonizovat hormonální systém
• Dodává energii, posiluje tělo
• Skvělá pro maminky po porodu (pro maminku
i dítě)
• Na regeneraci kloubů (vhodná při všech degenera
tivních onemocněních kloubů a také u roztrou
šené sklerózy)
Kdy není vhodná Ájurvédská masáž
• Pokud máte akutní chorobu, zvýšenou teplotu,
berete antibiotika.
• Nedoporučuje se ani u vážně nemocných jedinců
(například rakovina, pooperační stavy, diabetes) a
v době těhotenství.
Jaký používám olej?
Ájurvédské oleje mají vyživující a zároveň čistící
účinky na kůži, tkáně i klouby. Při pravidelném po

Nové kadeřnictví

užívání velmi dobře podporují funkce látkové výmě
ny a vylučování toxinů, hromadících se v těle. Zá
kladem je sezamový nebo mandlový olej, za studena
lisovaný, někdy v kombinaci s aromatickými oleji
pro maximální efekt. Prohřívají tělo a optimálně po
vzbuzují látkovou výměnu.
Co doporučujeme po masáži?
Po ájurvédské masáži je optimální aplikovat suché
teplo či páru. Teplo nám otevírá kožní póry, olej tak
proniká mnohem hlouběji.
Pokud nemáte možnost sauny, určitě je nutné
absolvovat horkou sprchu nebo koupel, aby se tělo
zbavilo toxinů vyplavených masáží. Olej nechte pů
sobit nejméně 30 minut na pokožce.
Abhyanga tedy povzbuzuje celé tělo, aktivuje
životní energii, podporuje kvalitní spánek, zlepšuje
kvalitu pokožky, svým celkovým působením na lid
ský organismus podporuje celkovou stabilitu or
ganismu resp. každého člověka. Tradiční ajurvéd
ská masáž je tak trochu obřad. Je dobré si na ni
vyhradit aspoň 2 hodiny. Po nich odcházíte provo
něni, odpočinuti, báječně uvolněni a s čistou
hlavou.
Rádi byste si vyzkoušeli ayurvédskou masáž?
Objednejte se na 30 minut masáže zdarma jako
ochutnávku. Platí pouze do 31. 10. 2016.
Věra Pochobradská

Trnky slavily

Toužíte být krásná a hřát se na výsluní
obdivu svého okolí?
Sníte o elegantním, stylovém, sexy či
snad extravagantním účesu? Tento sen
Vám již brzy budu moci splnit v mém
nově otevřeném salonu krásy v přízemí
budovy Obecního úřadu Holetín.
Nabízím dámské, pánské i dětské
kadeřnictví. Ráda Vám vytvořím účes
podle nejnovějších barevných trendů,
copánky, ombré, ale i plesové, svatební
nebo karnevalové účesy a mnoho další
ho.
Pravidelně sleduji a učím se novým
technikám
a
nejaktuálnějším
ka
deřnickým trendům. Budu naslouchat
Vašim přáním, ale ráda vám i poradím,
abychom společně vyzdvihli to, co je na
vás krásného a jedinečného.
Na zprovoznění salonu se nyní
pracuje a otevřen by měl být nejpozději
v listopadu letošního roku. Bližší infor
mace se včas dozvíte.
Těším se na Vaši návštěvu!
Tereza Karlíková
PŘIPRAVUJEME KADEŘNICTVÍ
dámské – pánské – dětské
Tereza Karlíková
Horní Holetín 105 (budova OÚ)
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Okresní přebor dospělých
13. 8. 2016 Holetín–Zaječice 3:1 (2:1)
Branky: 17. Filipi Stanislav, 33. Zdražil Martin,
69. Filipi Stanislav
21. 8. 2016 Svratouch–Holetín 7:3 (4:2)
Branky: 15. Vacek Petr, 28. Filipi Stanislav, 62.
Pilař Petr
27. 8. 2016 Holetín–Křižanovice 2:1 (1:0)
Branky: 2. Filipi Stanislav, 80. Ceral Martin
3. 9. 2016 Holetín–Ronov A 4:2 (1:2)
Branky: 40. Filipi Stanislav, 67. Zeman Filip, 69.
Ceral Martin, 72. Pilař Petr
10. 9. 2016 Miřetice A–Holetín 3:1 (1:1)
Branky: 13. Filipi Stanislav

Branky: 43. Mrázek Dominik
28. 8. 2016 Hlinsko–Holetín 1:2 (1:1) Pen: 3:4
Branky: 27. Flídr Jan
3. 9. 2016 Holetín–Přelouč 6:1 (2:1)
Branky: 10. Holas Jan, 26. Mrázek Dominik, 41.
Mrázek Dominik, 43. Mrázek Dominik, 67.
Pešava Daniel, 70. Vařejčko Adam
10. 9. 2016 FK Pardubice B–Holetín 10:2 (6:0)
Branky: 41. Pešava Daniel, 45. Pešava Daniel
Lion Sport Krajský přebor ml. žáků
21. 8. 2016 Holetín–Pardubičky 2:6 (0:4)
Branky: 43. Horák Marek, 45. Horák Marek
24. 8. 2016 Vysoké Mýto–Holetín 5:0 (1:0)
3. 9. 2016 Holetín–Přelouč 5:3 (2:2)
Branky: 5. Ondráček Tomáš, 30. Horák Marek,
43. Veverka Jan, 47. Vít Ondřej, 50. Vít Ondřej
7. 9. 2016 Hlinsko–Holetín 3:0 (1:0)
10. 9. 2016 FK Pardubice B–Holetín 18:0 (6:0)

Axam Krajský přebor dorostu
21. 8. 2016 Holetín–Ústí nad Orlicí 1:8 (0:6)
Branky: 75. Vacek
24. 8. 2016 Slatiňany–Holetín 2:1 (1:1)
Branky: 26. Vacek Petr
27. 8. 2016 Přelouč–Holetín 5:1 (4:0)
Branky: 86. Marek Vladimír (pen.)
4. 9. 2016 Holetín–Litomyšl 0:3 (0:2)
11. 9. 2016 Polička–Holetín 4:1 (2:1)
Branky: 34. Vacek Petr
Lion Sport Krajský přebor st. žáků
21. 8. 2016 Holetín–Pardubičky 5:1 (2:0)
Branky: 28. Slavík Lukáš, 31. Borna Matouš,
45. Holas Jan, 49. Mrázek Dominik, 59. Mrázek
Dominik
24. 8. 2016 Vysoké Mýto–Holetín 0:1 (0:0)

Oblíbené grilování se šéfkuchařem Patrikem

Rozpis zápasů holetínských družstev
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Fotbalový klub Sokola Holetín
zve kluky i holky na

FOTBALOVÝ KROUŽEK
Pokračovat budeme od pondělí 12. září
od 16:30 v Holetíně na hřišti.
Přijďte si zasportovat se svými kamarády.
Kroužek je určen pro děti
předškolního i mladšího školního věku.
Kroužek povede Martin Chvojka,
tel. 774 405 711.

FOTBALOVÝ PLES
se blíží
SOBOTA 10. 12. 2016
hraje MAT4

VÁŠ FOTOGRAF
JAROSLAV JELÍNEK PHOTOGRAPHY
Portréty – Rodinné foto – Reportáž
+420 702 486 622, www.jaroslavjelinek.com

Rozpis utkání šipkařského družsta Klikaři Holetín
1. Pá 2. 9.
2. Pá 9. 9.
3. Ne
4. Pá
5. Pá
6. Pá
7. Pá
8. Pá
10. Pá
11. Pá
12. Pá
13. Pá
14. Pá
15. Pá
16. Pá
17. Ne
18. Pá
19. Ne
20. Pá
21. Pá
22. Pá
23. Pá
25. Pá
26. Pá
27. Pá
28. Pá
29. Pá
30. Pá

18.9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
4. 11.
18. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
16. 12.
6. 1.
15. 1.
20. 1.
29. 1.
3. 2.
10. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
28. 4.

18:00 Centrála Kameničky
Brožek Martin
18:00 Klikaři Holetín
Havel Ondřej
17:00 Faraon Hlinsko
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Expres Radčice
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Střelci Vrb. Kost.
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Respekt Hlinsko
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Zvoníci Krásné
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Základna Luže
18:00 Klikaři Holetín
15:00 Lužská Střela
18:00 Klikaři Holetín
17:00 TPV Sniper Hlin.
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Jeřišská Letka
18:00 Klikaři Holetín
19:00 Kašna Vraclav
18:00 Extrém Šilink. Důl
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Rychtář Hlinsko
18:00 Klikaři Holetín
18:00 Štamgasti Luže
18:00 Klikaři Holetín

7
19
12
28

:
:
:
:

11
24
6
16

Klikaři Holetín
Suchý Michal
Lužská Střela
Vyskočil Petr
Klikaři Holetín
TPV Sniper Hlin.
Klikaři Holetín
Jeřišská Letka
Klikaři Holetín
Kašna Vraclav
Extrém Šilink. Důl
Klikaři Holetín
Rychtář Hlinsko
Klikaři Holetín
Štamgasti Luže
Klikaři Holetín
Centrála Kamen.
Klikaři Holetín
Faraon Hlinsko
Klikaři Holetín
Expres Radčice
Klikaři Holetín
Střelci Vrb. Kost.
Klikaři Holetín
Klikaři Holetín
Respekt Hlinsko
Klikaři Holetín
Zvoníci Krásné
Klikaři Holetín
Základna Luže
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Centrála, Kameničky 215
Na Koupališti, Holetín
Kavárna Skalsko, Hlinsko
Na Koupališti, Holetín
U Raka, Radčice u Skutče
Na Koupališti, Holetín
U Paulusů, Vrbatův Kostelec 21
Na Koupališti, Holetín
Na Koupališti, Holetín
Kavárna Skalsko, Hlinsko
Na Koupališti, Holetín
Pod Věží, Krásné
Na Koupališti, Holetín
Staročeská U Koukalů, Luže
Na Koupališti, Holetín
Zlatá Hvězda, Luže
Na Koupališti, Holetín
Kavárna Skalsko, Hlinsko
Na Koupališti, Holetín
U Doubravky, Jeřišno 4
Na Koupališti, Holetín
Kulturní Dům, Vraclav 68
Šilinkův Důl Chalupa, Miřetín 15
Na Koupališti, Holetín
Kavárna Skalsko, Hlinsko
Na Koupališti, Holetín
Lidový Dům, Luže 3
Na Koupališti, Holetín

Sezamové chilli brambory

Charitativní sbírka

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy

Ingredience (pro 2 osoby): 2 větší brambory, 1/2
papriky, jarní cibulka, kukuřičný škrob, sezamová
semínka dle chuti, červené chilli, zelené chilli, lžič
ka javorového sirupu, pepř, stroužek česneku, 1/2
lžíce sojové omáčky, kečup, sůl a olej na smažení
Nakrájejte brambory jako na hranolky a osušte
je. V misce si připravte 2 lžíce kukuřičného škrobu
nebo mouky, sůl, pepř a červené chilli. Brambory
ve směsi z mouky obalte a osmažte na rozpáleném
oleji do zlatova. Brambory vyjměte a nechte
stranou na teplém místě.
V pánvi si rozpalte olej, přidejte jarní cibulku,
papriku,zelené chilli a česnek. Restujte pozvolna
asi minutu. Nyní je čas přidat kečup, javorový si
rup a sojovou omáčku. Vznikne vám glazura, ve
které prohřejete osmažené brambory a sezam.
Pracujte rychle, aby se vám nerozmočily a zůstaly
křupavé. Javorový si
rup a kečup snižují
ostrost chilli, nemusí
te se bát nabídnout
i dětem. Lze podávat
jako samostatný po
krm
nebo
přílohu
k masu. Dobrou chuť.

Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

24.–27. 10., přízemí budovy OÚ
• 24. a 26. října 2016 od 7 do 16hod.
• 25. a 27. října 2016 od 7 do 15hod.
(pokud
na
místě
nezastihnete
žádného
zaměstnance obce, můžete řádně zabalené zboží
zanechat v přízemí budovy OÚ naproti poště)
Bližší informace o předmětu sbírky a jejím využití
Vám sdělí na tel.: 491 524 342, 739 999 112

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili v letních
měsících tito občané:
červenec: Malinská Marie, Dolní Holetín
80 let
Vařejčková Helena, Horní Holetín
85 let
srpen:
Kendzierská Ludmila, Horní Holetín 80 let
Křehlík Břetislav, Dolní Holetín
91 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let ještě jednou
pevné zdraví a osobní pohody.
Holetínský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník, 15. 9. 2016, Holetín, adresa redakce Obec
Holetín, Horní Holetín 105, IČO 00270105, holetinskyzpravodaj@seznam.cz, zpracovává Ing. Helena Kučerová, sazba Mgr. Tomáš
Kučera, evidenční číslo tiskoviny MK ČR E 17314, 350 výtisků
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