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Šťastnou cestu
Možná se někomu bude zdát, že si chci „přihřát svoji polívčičku“ a možná to tak
opravdu je. Tento Zpravodaj bude o cestování. Ale je léto a k tomu cestování prostě
patří. Jezdíme za prací (jako třeba pan Olda, který mi vyprávěl o svém pobytu v Číně)
nebo za studiem (u Tomáše jsem vyzvídala jeho dojmy ze srbského Bělehradu) nebo
můžeme kombinovat práci s odpočinkem (jako já na Mallorce). Důvodů může být ale
mnohem víc – jedeme za zábavou, za relaxem, za poznáním, za láskou, za adrenalinem,
…
Jsem přesvědčená o tom, že cestování je svým způsobem zdravé. Třeba jen tím, že
i krátkodobá změna prostředí nás nabije novou energií a dodá nám chuť do další práce
a do života. Někdy to vydrží týdny, někdy i mnohem déle. Poznávání jiných krajů, zemí,
kontinentů nás obohacuje a posouvá dál. Je to třeba i výborný důvod se zdokonalovat a
rozšiřovat své hranice. Učíme se cizí jazyky, zlepšujeme se v řízení vozidla, zkoušíme
sporty a zážitky, na které jsme si dříve netroufli, … A máme hned důvod být na sebe
pyšní.
Cestování bych nechala předepisovat lékařem a hradit zdravotní pojišťovnou všem
věčně nespokojeným škarohlídům. Jen ať se jedou podívat, jak se žije jinde! Jak
funguje zdravotnictví, školství, sociální systém a další a další oblasti. Věřím, že by byli
vyléčeni. Dále bych cestování naordinovala některým pracovníkům v obchodu a
službách. Opravdu to jde i ochotněji a s úsměvem.
Na cestování je krásná ještě jedna věc. A to návrat domů. Ze sebekrásnější cesty se
přece jen rádi vracíme a těšíme se domů. Na svoji postel, na náš chleba, na české pivo,
na své blízké, na naši krásnou krajinu, … Všechno tohle mnohem lépe oceníme, když
to na čas opustíme.
Takže přeji všem, ať se Vám léto vydaří, ať ho budete trávit doma nebo v blízkých či
vzdálených destinacích. K tomu vám posílám nějaké to čtení a spoustu fotek.
Tak bezpečnou cestu a šťastný návrat do Holetína!
Helena Kučerová

Tři otázky pro starostu

Je velmi pozitivní, že se naše obec rozrůstá, je tu mnoho mladých rodin s malými
dětmi a je velmi potěšující, že chtějí v Holetíně žít. Přináší to ale i některé nové
starosti – například nedostatek míst pro děti v mateřské škole. Jsme připraveni
nějak tuto situaci řešit?
Vzhledem k budoucí nedostatečné kapacitě mateřské školy schválilo zastupitelstvo zá
měr rozšířit kapacitu MŠ již počátkem června minulého roku. 5. září 2016 byli přítomní
na veřejném zasedání seznámeni s vyhotovenou studií na rozšíření kapacity MŠ a za
tímto účelem schválilo zastupitelstvo zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení. O tom, že obec podá žádost o poskytnutí dotace na přístavbu
MŠ Holetín a uzavře příkazní smlouvu na zpracování a podání této žádosti včetně její
následné administrace, rozhodlo zastupitelstvo 2. prosince 2016.
V současné době je situace následující. Obec má zpracovanou projektovou doku
mentaci a podanou žádost o stavební povolení. Na výzvu, popř. výzvy, jsme tedy připra
veni. Faktem ovšem zůstává, že avizovaná výzva k předkládání žádostí (týkající se naše
ho projektu) nebyla dosud vypsána. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec otázku kapaci
ty MŠ nepodceňuje a snaží se ji řešit. Přístavba MŠ bez poskytnutí dotačních
prostředků je vzhledem k výši investice a následným mandatorním výdajům jen těžko
realizovatelným projektem, avšak ne nemožným. Vše bude nyní záležet na obsahu vý
zvy k předkládání žádostí, budeli adekvátní výzva vůbec vypsána. O tom, zda a za ja
kých podmínek bude přístavba MŠ provedena, rozhodne zastupitelstvo neprodleně po
získání všech potřebných informací.
Pokračování na straně 5
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Děti ze školy a ze školky se učí i baví společně
Název ZŠ a MŠ Holetín je společný pro dvě vzdě
lávací instituce fungující v prostorách propojené
budovy obklopené společnou zahradou. Takto or
ganizované zázemí jsme se rozhodly ještě podpořit
průběžným kontaktem dětí ze školky se školáky
(i naopak) a společnými projekty. Povedlo se nám to
v měsících dubnu, květnu i v červnu.
Preventivní program Veselé zoubky, jehož sedmý
ročník
vyhlásila
Společnost
dm
drogerie
markt s.r.o., se již stal na ZŠ a MŠ Holetín jarní
tradicí. Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve tře
tím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocně
ním. Jak název programu napovídá, jeho tématem
je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního
kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly
šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod
k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zou
bek nebo strach ze zubního lékaře.
Tomu všemu napomáhá edukativní hodina, kdy
si děti osvojují techniku správného čištění chrupu
a také zásady správné péče o chrup. Za aktivitu a
následné splnění kontrolních úkolů získává každý
účastník dárkovou tašku s pomůckami pro péči
o vlastní zdravý chrup. Všechny zubní rituály
i pravidla si tak naše děti od školky a posléze
v průběhu školní docházky pravidelně připomínají.
Premiérovou událostí byl letos pro děti společný
výlet. Příprava, vlastní výlet a zpracování zážitků
nám zabralo několik dnů. Vznikl krásný týdenní
projekt s názvem Afrika. 17. května zahrálo ve
školní tělocvičně Divadélko pro školy z Hradce Krá
lové Africkou pohádku. Hlavním hrdinou byl

Dr. Emil Holub, známý lékař a cestovatel z Holic
u Pardubic. Po divadelním představení Africká po
hádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora
Holuba jsme si jeli objednaným autobusem pro
hlédnout cestovatelovu sbírku přímo do Afrického
muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Po Africe jsme
pátrali i při následné exkurzi vesmírem na
Hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích.
Sedmý ročník tradičního týdne celostátních
oslav literatury a společného čtení s názvem Týden
čtení dětem letos probíhal od 1. do 7. června. Ho
letínská MŠ a její svěřenci se zúčastnili již potřetí.
Při premiéře byli požádáni o čtení pohádek před od
poledním spaním prarodiče dětí, další ročník četli
pohádky zaměstnanci školy a tento rok dostali pří
ležitost předčítat svým mladším kamarádům školá
ci, včetně prvňáčků.
kolektiv ZŠ

Jak jsme cestovali

její věkový rozsah i soutěžní umístění během celé
sezóny. Tanečníci nám představili několik vystou
pení. Jednalo se o vystoupení soutěžní či o připra
vené pouze pro tento den. Celý blok se žákům velmi
líbil a zážitky ještě stihli probrat nad sladkou
mňamkou v cukrárně.
Na 21. června vyhlásil Český olympijský výbor
ve spolupráci s TMOBILEM Olympijský běh. Pod
heslem: ,,Různí běžci, různá místa, jedna myšlen
ka‘‘, plánuje svou účast při největším českém běhu
i ZŠ a MŠ Holetín. Školáci jako běžci, kteří uběh
nou 1 km a děti ze školky jako diváci. kolektiv ZŠ

Školákům a učitelům nastal prázdninový čas.
Jednou z činností pro volné dny bude určitě
cestování a sportování, proto už pilně trénují.
3. května se A. Kudláčková, K. Rompotlová,
V. Balek, V. Čechalová, M. Dejdarová, N. Chvoj
ková, J. Trunec a M. Pátek zúčastnili jako sportovci
okresního kola OVOV (odznaku všestrannosti
olympijských vítězů). Se závodníky z ostatních škol
si změřili své síly v pěti disciplínách: v hodu medi
cimbalem, trojskoku, klikování, ve skocích přes švi
hadlo a při běhu na 1000 m. Ve své kategorii vy
bojoval M. Pátek krásné 4. místo a postoupil do
krajského kola.
10. května měli starší školáci možnost navští
vit Záchrannou službu v Hlinsku. V rámci exkurze
prošli celou patrovou budovu, prohlédli si lékařské
auto i záchranné vozidlo. Dobrovolníci se nechali
od přítomných záchranářů ošetřit.
V pátek 2. června si čtvrtý a pátý ročník vyjel za
kulturou na 17. ročník profilového tanečního pořa
du Ridendo. Tradičně se každý rok tanečníci loučí
se sezónou ve dvou dopoledních blocích pro školy a
večerním vystoupením pro veřejnost. Moderá
torskou dvojicí byli Tereza Šustrová a Richard
Boguaj, kteří nám vždy představili název skupiny,
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Konec roku ve školce
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a my se těšíme
na léto. Na dlouho očekávané prázdniny a letní ra
dovánky. Než ale prázdniny začnou, poohlédneme
se za posledními měsíci, co vše nás v nich potkalo a
co nás ještě čeká.
V měsíci květnu jsme se vydali po stopách zná
mého cestovatele a lékaře pana Emila Holuba. Se
známili jsme se s jeho životem i zvířecími kamarády
prostřednictvím Africké pohádky a četby několika
příběhů a vyzkoušeli si nástrahy africké divočiny
na našich zahradních prolézačkách. Putování po
Africe jsme zakončili společným výletem se zá
kladní školou.
Naše cesta vedla nejprve do hvězdárny v pardu
bickém DDM. Odtud jsme pokračovali do muzea
Emila Holuba v Holicích. Každý z nás si v muzeu
našel něco, co se mu zalíbilo. Pro někoho to byla af
rická zvířata, pro kluky sbírka zbraní a pro někoho
Viktoriiny vodopády. Co se ale líbilo všem, bylo dět
ské hřiště, na kterém jsme náš výlet zakončili. Na
úplný konec jsme si cestu zpět do Holetína krátili
zpěvem písní, které jsme se v průběhu roku nau
čili.
Měsíc květen patřil také našim babičkám a dě
dečkům. I letos si pro ně děti připravily malé po
hoštění s kávou, ukázkou básniček a písniček, kte
ré jsme se naučili a nakonec si prarodiče s vnou
čátky pohráli.
Tento měsíc jsme zakončili putováním za lesními
skřítky. Po celý školní rok nás provádí skřítek Me
cháček. Proto jsme se také vydali do lesa na Dolní

Holetín, kde si pro nás skřítci připravili 10 úkolů.
Některé nebyly úplně jednoduché, ale díky
společnému snažení se nám podařilo dojít až do cíle
a dokonce objevit i poklad.
Měsíc květen utekl jako voda a před námi je po
slední měsíc ve školním roce. Ani v červnu nebude
me zahálet a máme toho spousty před sebou. Hned
v prvním týdnu nás čekaly oslavy Dne dětí. Oslava
probíhala v karnevalovém duchu. Ve školce jsme si
užívali spousty her, soutěží a tance. Karneval jsme
zakončili malým překvapením a došlo i na něco
malého na zub.
Ve čtvrtek 8. června proběhlo v MŠ společné fo
cení dětí na školní zahradě.
A co nás ještě čeká? Přijedou nás navštívit naši
kamarádi z MŠ Milíčova v Hlinsku. Již osmým
rokem si změříme síly při sportovní olympiádě a
i v tento den se všichni sportovci dočkají nějaké od
měny.
Jak už to tak bývá, všechny děti se na konec
školního roku opravdu těší. Je tomu tak i u nás
v Holetíně. Všichni už vědí, že léto je za rohem. Než
ale začne, budeme se také muset rozloučit s našimi
předškoláky, ze kterých se v září stanou velcí ško
láci.
Naše škola přes léto své dveře zamkne, ale ne
bojte se, lenošit určitě nebudeme. Ve školce
proběhne rekonstrukce sociálního zařízení a také
dostane školka nový barevný vzhled interiéru. My
se ale budeme všichni těšit na září, až se dveře naší
školky zase otevřou a my uvidíme známé tváře na
šich dětí, ale i nové děti, které k nám od září na
stoupí.
Kristýna Tichá, Jitka Jetmarová

Putování po Žďárských vrších
Jedním z témat v hodinách prvouky je poznávání
krajiny v okolí domova. To jsou pro nás jak Žďár
ské vrchy, tak i Železné hory, které jsou nám také
nadosah. Abychom neznali tyto oblasti jen z map a
obrázků, využili jsme pořad České televize Krajinou
domova – Dvojí srdce Vysočiny, jenž popisuje zají
mavosti právě Žďárských vrchů a Železných hor.
Pro letošní rok jsme se zaměřili na Žďárské vrchy a
rozhodli se je poznat zblízka. Každý ze žáků 1.–3.
ročníku výtvarně zpracoval jednu oblast této CHKO
a 4 nejzajímavější místa se stala v pátek 2. června
cílem naší zeměpisné exkurze. V 8 hodin byl odjezd
objednaným autobusem od školy směr Svojanov,
kde na nás čekal průvodce v dobovém kostýmu,
aby nám přiblížil historii tohoto hradu. Poté auto
bus zamířil k obci Křižánky, v jejíž blízkosti byl vý
chozí bod pěší túry na nejvyšší vrchol Žďárských
vrchů Devět skal. Tam jsme doplnili energii,
poobědvali a vydali se zpět po modré turistické
značce k autobusu. Ten pokračoval ke Žďáru nad
Sázavou, kde na kraji města zaparkoval, a my vyšli
ke Kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelenou ho
ru. Tato stavba děti velmi uchvátila, což mě
v dnešní moderní době skutečně potěšilo. Po
sledním zastavení bylo na hrázi rybníka Velké Dá
řko, který byl založen v 15. století a je největším

rybníkem na Českomoravské vrchovině a v kraji
Vysočina. Tam se zmožení cestovatelé občerstvili
nanuky a cukrovinkami a bez úhony se vrátili ke
svým rodičům.
Jitka Jetmarová
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č. 3/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 19. června 2017
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• zprávy kontrolního a finančního výboru
• informace o činnosti Mikroregionů Skutečsko –
Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
• informace o realizovaných akcích
• informace o získaných dotacích v roce 2017
• rozpočtové opatření č. 4/2017
• zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a
záznamy o výběru dodavatele na akce „Oprava
místní komunikace p. č. 2516/5 v k.ú. Holetín“ a
„Stavební úpravy toalet v objektu MŠ Holetín“
• záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem č.
6/2017
• dopis občanů postižených záplavou dne 30. 5.
starostovi obce, informace o odstraňování škod a
následná provedená opatření
• informace ohledně plánované žádosti o dotaci na
opravu požární nádrže V chaloupkách
• informace o průběhu Změny č. 1 Územního plánu
Holetín
• informace o vypínání elektřiny v obci Holetín
Schvaluje:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok
2016 bez výhrad
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova evidenční číslo: OŽPZ/17/21939 (Oprava
místní komunikace) dle předloženého návrhu
• Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017
dle předloženého návrhu
• Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV12
2015238/VB/1
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších
nabídek na akce: „Oprava místní komunikace p.
č. 2516/5 v k.ú. Holetín“ a „Stavební úpravy
toalet v objektu MŠ Holetín“, dle předložených
záznamů o výběru dodavatele a zpráv o posouzení
a hodnocení nabídek a schvaluje smlouvy o dílo s
vítěznými uchazeči
• čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
příspěvkové organizace (PO) Základní škola a
mateřská škola Holetín v max. výši 10.000 Kč za
účelem pořízení nové barevné tiskárny
• navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO
Základní škola a mateřská škola Holetín o 75 tis.
Kč
• záměr na pronájem bytu v budově OÚ č. p. 105
na Horním Holetíně, hodnotící kritéria pro

posuzování žádostí a jejich bodové hodnocení
Ukládá
• příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská
škola Holetín odvod finančních prostředků ve výši
275.000 Kč z investičního fondu PO do rozpočtu
zřizovatele – obce Holetín (Termín: 07/2017)
Vydává
• Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín č.
1/2017, kterou se stanoví část společného
školského odvodu základní školy

Svoz objemného a
nebezpečného odpadu
Svoz objemného a nebezpečného odpadu zajišťuje
obec Holetín pro své občany pravidelně 2x ročně
(jaro a podzim). Na podzim dojde k tomuto svozu
v sobotu 23. září 2017.
Stanoviště mobilního svozu jsou:
8:00–8:20 místní část Horní Babákov
8:35–8:55 autobusová zastávka u železničního
mostu na Horním Holetíně
9:00–9:45 naproti obecnímu úřadu
9:50–10:25 naproti hasičské zbrojnici
10:30–10:55 u prodejny paní Kavkové
Jako objemný odpad můžete odevzdat: nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže,
sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany,
pneumatiky na osobní vozidla bez disků apod.
Za nebezpečný odpad, který je možno odevzdat,
je považováno: upotřebené motorové oleje, olejové
filtry,
televizory,
ledničky,
barvy,
lepidla,
rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky,
detergenty a odmašťovací přípravky, léky, inj.
stříkačky, infuzní sety, pesticidy (chemické
prostředky na ochranu rostlin, hubení škůdců a
plevelů), domácí chemikálie, kyseliny, louhy,
vývojky, baterie, akumulátory i s elektrolytem,
suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné
předměty s obsahem rtuti.
Bezplatný svoz odpadu se nevztahuje na
stavební materiál (suť, lepenka, eternit apod.)!!!
Povinností občana je předat odpad osobně
obsluze sběrny!

Společenská kronika
Významné životní jubileum
měsících tito občané:
březen:
duben:
květen:

Kameníková Marie
Havlová Emilie
Svatošová Anna
Horníková Vilma
Šmahelová Marie

oslavili

v

jarních

91 let
91 let
95 let
80 let
80 let

Všem jubilantům přejeme ještě jednou do dalších
let pevné zdraví a osobní pohodu.
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Tři otázky pro starostu
Pokračování ze strany 1

Už víme, jak uspěla obec s žádostmi o dotace
v tomto roce?
V rámci členství ve Sdružení obcí mikroregionu Hli
necko obdržela obec Holetín nový křovinořez znač
ky STIHL, který byl hrazen mikroregionem
z prostředků získaných z Programu obnovy ven
kova (POV) bez spoluúčasti obce Holetín.
Mikroregionu Skutečsko – Ležáky byla v rámci
POV schválena dotace ve výši 420 tis. Kč na nákup
zahradní techniky a na údržbu veřejných prostran
ství obcí svazku. Touto částkou bude disponovat
12 obcí svazku, což pro Holetín představuje částku
35 000 Kč. Tyto prostředky použije obec k opravě
oplocení obecních pozemků v k. ú. Dolní Holetín.
Pardubickým krajem byla obci Holetín schválena
dotace z POV ve výši 110 tis. Kč na akci „Oprava
místní komunikace p. č. 2516/5 v k.ú. Holetín“.
Jedná se o opravu MK od vlakového nádraží smě
rem ke hřbitovu (vysoutěžená cena opravy
474 tis. Kč).
I letos jsme uspěli s žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH
obce a obdržíme částku 25 tis. Kč na opravu do

pravního automobilu včetně nákupu a výměny
pneumatik.
Obec uspěla také s žádostí o poskytnutí pří
spěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací (VPP). Příspěvek ve výši
90 000 Kč byl obci schválen pro jednoho uchazeče
na dobu od 1. května do 31. října 2017.
S žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu dět
ského hřiště ve Sportovním areálu Holetín jsme na
poprvé bohužel neuspěli. Žádost o dotaci bude opa
kovaně (bez dalších nákladů) podána ihned po vy
hlášení dalšího termínu pro příjem žádostí.
Výsledek hodnocení žádosti o poskytnutí pří
spěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní in
frastruktury pro rok 2017 na další výstavbu
chodníků v naší obci bude definitivně znám v něko
lika následujících dnech.
Tento Zpravodaj má hlavní téma cestování. Ja
ký vztah máš k cestování ty?
Já nijak zvlášť velký cestovatel nejsem. Cestování
mám především spojené s přáním strávit mi
nimálně týden někde, kde mi celá dovolená nepro
prší a kde nebudu muset řešit žádné problémy.
A když se tohle povede, je pak jedno, jestli
trávím dovolenou u moře nebo na Pasohlávkách.
I když popravdě řečeno – v Bulharsku je asi levněji.

Zavedení svozu bioodpadu v obci Holetín
V měsících květen – červen distribuovala obec Ho
letín hnědé plastové popelnice na bioodpad o obje
mu 240 litrů do domácností, které si o ně koncem
roku 2015 formou dotazníku zažádaly. Tyto sběrné
nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Systém od
děleného sběru Hlinsko – technické vybavení“, je
hož předmětem je rozšíření systému svozu bioodpa
du na území mikroregionu Hlinecko. Finanční
prostředky získalo sdružení obcí mikroregionu Hli
necko, jehož je obec Holetín členem, z EU – Ope
rační program životního prostředí. Celkem bylo za
půjčeno přibližně 160 ks popelnic, které budou ur
čeny výlučně pro domácnosti na území obce
Holetín a po dobu udržitelnosti projektu (5 let) jsou
v majetku Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko.
V rámci projektu byly také pořízeny 2 kontejnery o
objemu 770 litrů, které jsou umístěny u bytových
domů na Horním Holetíně a 2 velkoobjemové
kontejnery, které byly instalovány naproti hasičské
zbrojnici. Jeden je určen na bioodpad mimo větví a
druhý pouze na menší větve.
Do nádob, které byly distribuovány do domác
ností lze odkládat pouze biologicky rozložitelný od
pad, tj. zejména zbytky ovoce (kromě citrusů), zele
niny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávovou
sedlinu, zbytky rostlin, listí, trávu, piliny, vychladlý
popel ze dřeva, dřevní štěpku z větví stromů a keřů,
slámu, pokojové a jiné okrasné květiny bez květiná
čů, řezané květiny bez drátů a stuh. Do sběrných
nádob se nesmí odpad vhazovat v igelitových sáč

cích, taškách a podobně, dále se do bioodpadu ne
smí vhazovat zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkre
menty zvířat, znečištěné piliny, celé větve a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.
Vlastníci nemovitostí umístí nádoby naplněné
bioodpadem nejlépe v předvečer svozu před svoji
nemovitost, případně do jiného, v místě obvyklého
stanoviště pro svoz odpadu (dříve pouze komu
nálního odpadu).
Bioodpad z výše uvedených sběrných nádob je
svážen od 25. kalendářního týdne a následně každý
další lichý týden až do konce listopadu 2017.
V dalších letech bude svážen v lichých týdnech vž
dy od počátku dubna do konce listopadu. V sudých
týdnech bude v tomto období svážen standardní
komunální odpad. Poplatek za svoz odpadu se za
vedením svozu bioodpadu nemění.
Občané, kteří si nezažádali o sběrnou nádobu na
bioodpad, mají řádně uhrazené poplatky za svoz
odpadu a chtěli by od své nemovitosti bioodpad
svážet, si mohou zakoupit vlastní sběrnou nádobu.
Před jejím nákupem se informujte na OÚ Holetín
ohledně podmínek vzhledu takové nádoby, aby ne
došlo k záměně s nádobami na komunální odpad.
Ze stejného důvodu žádáme také naše občany,
pokud je to možné, aby v lichých týdnech nene
chávali před svými nemovitostmi nádoby s komu
nálním odpadem.
OÚ Holetín
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Zprávy z kulturního centra
Uskutečnilo se:
18. března 2017 se Kulturní centrum Holetín stalo
místem slavnostního přivítání nových občánků.
Více se o něm dočtete na jiném místě zpravodaje.
V neděli 26. března 2017 se sešlo několik zájem
ců o informace na téma co dělat, když nás bolí zá
da. Seminář byl věnován nejen prevenci bolesti zad,
ale došlo i na praktické ukázky cviků a rady, co dě
lat pro to, aby bolest zad nepřišla nebo se alespoň
zmírnila.
Ve dnech 27.–29. dubna 2017 se uskutečnila
burza na sezónu jaro–léto. Cílem burzy je umožnit
občanům Holetína a okolních obcí prodat věci, kte
ré jsou ještě ve velmi dobrém stavu a sami je již ne
využijí. Burza má poměrně velký ohlas, ať již ze
strany prodávajících, tak kupujících. V dubnu se
do burzy zapojilo zhruba 30 prodejců, kteří celkem
nabízeli bezmála 3000 položek k prodeji. Nakonec
se prodala každá 6.–7. položka, tedy zhruba 450
věcí, což je moc pěkný výsledek.
Ve dnech 8.–12. května se celé kulturní centrum
malovalo, a to téměř přesně 7 let poté, co se vy
malovalo po celkové rekonstrukci objektu kulturní
ho centra v roce 2010. Nyní již tedy opět září čisto
tou.
Dne 13. června 2017 se uskutečnilo poslední
předprázdninové Sousedské besedování a jako tra
dičně bylo s překvapením, a to hned několikerým.
Tentokrát zpříjemnily našim spoluobčanům od
poledne děti z místní základní školy svým tanečním
vystoupením s tématem sportovních her, poslechli
jsme si skladbu, kterou zahrála na klavír Sašenka
K. a zhlédli také taneční kreace v latinsko – ame
rickém rytmu v podání sourozenců Markétky a
Kubíčka D. O závěrečný kytarový koncert se posta
raly děti, které vzešly z holetínské základní školy a
společně navštěvují kytarový kroužek v DDM Hlin
sko, a to Dianka H., Vaneska Č. a Danielka H. Pří
jemné odpoledne zakončila kytička, kterou každá
návštěvnice obdržela.

Připravujeme:
Přibližně od poloviny září 2017 je plánováno opě
tovné zahájení kroužků pro děti i zájmových
činností pro dospělé v kulturním centru, a to:
v pondělí od 18hod. cvičení s Petrou, úterý 9 hod.
jóga pro dříve narozené, 16:30 jóga pro děti, 17:30
jóga pro dospělé a v 18:30 Yin jóga, ve středu od
9hod. setkání maminek s dětmi (podle počasí se
maminky schází buď v KC nebo venku), od 14:30
herní odpoledne pro děti, ve čtvrtek od 16 hod. ke
ramika pro děti i dospělé a v pátek od 17 hod.
stolní tenis.
Abychom dětem i dospělým zpříjemnily začátek
školního roku, připravila obec Holetín ve spolupráci
s mysliveckým sdružením na sobotu 9. září 2017
zábavné odpoledne pro celou rodinu, které se bude
konat v kulturním centru. S programem zábavného
odpoledne budete blíže seznámeni před konáním
akce formou obecního rozhlasu, webových stránek
obce a kulturního centra i prostřednictvím plakátů
na vývěsních tabulích obce. Již nyní můžeme nalá
kat na dobré jídlo, odměnu mohou čekat dětičky,
které dorazí v karnevalových kostýmech … a možná
přijde i kouzelník…
Lada Horáková
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Vítání občánků
Manželům
Tereze a
Josefu
Vackovým
z Horního
Holetína se
17. 11. 2016
narodil syn
Adrian.

Paní Pavlíně
Šiklové a panu
Adreji
Chubyrkovi
z Dolního
Holetína se
25. 11. 2016
narodil syn
Andrej.

Paní Jitce
Daňkové a
pana Martinu
Bezchlebovi
z Horního
Holetína se
15. 12. 2016
narodila dcera
Martina.

Paní Adéle
Žoudlíkové a
panu Milanu
Adámkovi
z Dolního
Holetína se
22. 5. 2016
narodila
dcera Anna.
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Paní Anežce
Putnarové a
panu Tomáši
Suchému
z Dolního
Holetín se 23.
11. 2016
narodila dcera
Natálie.

Paní Monice
Práškové a
panu Ondřeji
Havlovi
z Horního
Holetína se 17.
1. 2017 narodil
syn Ondřej.

Paní Kateřině
Dibelkové a
pana Milanu
Netolickému
z Horního
Holetína se 22.
11. 2016
narodil syn
Patrik.

Trnkový den
Dne 10. června 2017 jsme uspořá
dali na koupališti Trnkový den. Od
12:00 hodin až do pozdních nočních
hodin se připravovaly steaky, klobá
sy a palačinky. Od 15:00 hodin se
konal dětský karneval. Děti si užily
plno her, soutěží a závěrem proběh
lo vyhlášení nejlepších masek.
Informace o připravovaných ak
cích jsou vždy na našich stránkách
www.holetinsketrnky.webnode.cz,
další bude až po prázdninách.
Přejeme Vám pohodové léto.
Holetínské trnky
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Hasiči zahájili sezónu

Záměr na pronájem bytu

Nová sezóna nám začala, a to tradičně na první
ligové soutěži v Třemošnici, která se konala 6. 5.
Mužům se bohužel nezadařilo, měli neplatný
pokus. Ženy ovšem rozjely sezónu nejlépe jak moh
ly, umístily se na 1. místě z 13 s časem 26:34 s a
získaly do tabulky hodnocení 15 bodů.
Další závody, které hasiči navštívili, byly 3. 6.
na Seči. Zde se muži umístili na krásném 3. místě
z 27 s časem 23:43 s a ženy na 5. místě z 13 s ča
sem 30:54 s.
10. 6. vyrazili hasiči hnedka ráno na ligovou
soutěž na Štěpánov, kde se muži umístili na
6. místě z 24 s časem 23:63 s a ženy na 9. místě ze
17 s časem 33:34 s. Odpoledne se přemístili na
okrskovou soutěž do Dřeveše, kterou naši muži vy
hráli. Ženy jsou na okrsku jediné, tak si cvičně za
běhly. Běžely ovšem mužskou trať, umístily by se
tak na krásném 3. místě v mužské kategorii.

Obec Holetín usnesením obce č. 3/2017 ze dne
19. června 2017 vyhlašuje záměr na pronájem by
tu v č. p. 105, v místní části Horní Holetín, obec
Holetín. Žadatelem musí být osoba starší 18 let,
která není vlastníkem ani spoluvlastníkem domu
nebo bytu. Nájemné je stanoveno ve výši nabídnu
té zájemcem, minimálně ve výši základního nájem
ného. Nájemní smlouva bude uzavřena s žadate
lem, který dosáhne v řízení o pronájem bytu Horní
Holetín 105 nejvyššího bodového ohodnocení.
Tabulka bodového ohodnocení byla schválena za
stupitelstvem obce. Pronájem je na dobu určitou
1 rok s možností prodloužení.
Velikost bytu: 3+kk v 1. podlaží. Výměra bytu:
pokoj 17,45 m2, pokoj 19,32 m2, jídelna s kuchyň
ským koutem 24,03 m2, předsíň 8,44 m2, koupel
na 7,29 m2, WC 1,68 m2. Podlahová plocha bytu
celkem: 78,21 m2.
Způsob vytápění: ústřední vytápění elektrokot
lem. Byt je po celkové rekonstrukci. Sklep 9,88 m2.
Výše základního nájemného: 3 000 Kč
Požadovaná kauce na byt je ve výši dvojná
sobku žadatelem nabídnutého nájemného. Záměr
se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce na bu
dově OÚ Holetín, na internetových stránkách obce
Holetín (www.obecholetin.cz) (v sekci Obecní
úřad/Úřední deska). Přihlášky do řízení ve věci vý
běru nájemce bytu Horní Holetín 105 je možné si
vyzvednout na OÚ Holetín (Horní Holetín 105) ne
bo vytisknout z internetových stránek obce Holetín
www.obecholetin.cz (sekce Obecní úřad/Pro obča
ny). Své přihlášky doručte osobně nebo poštou na
adresu: Obecní úřad Holetín, Horní Holetín 105,
539 71 Holetín nejpozději do 31. července 2017
v zalepené obálce označené heslem „Pronájem bytu
Horní Holetín 105“. Obec Holetín jako vyhlašovatel
si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, pří
padně zrušení tohoto záměru a vyhlášení nového
záměru. Odpovědi na dotazy, bližší informace bu
dou poskytnuty na tel. 469 311 121 nebo emai
lové adrese info@obecholetin.cz.

Chrudimská liga 2017
6. 5. liga Třemošnice
3. 6. liga Seč
10. 6. liga Štěpánov
17. 6. liga Brčekoly
12. 8. liga Lukavice
18. 8. liga noční Seč
2. 9. liga Chrudim
3. 9. liga Hlinsko
16. 9. liga Slatiňany
23. 9. liga Horka
7. 10. liga Morašice
Celkem bodů
průběžně

MUŽI
0 bodů
15 bodů
10 bodů
1 bod

ŽENY
15 bodů
7 bodů
1 bod
2 body

26 bodů 25 bodů
8. místo 6. místo

Další závody, které hasiči navštíví, budou 12. 8.
od 13:00 v Lukavici, tak neváhejte a přijeďte fan
dit.
Na závěr by Vás Sbor dobrovolných hasičů Ho
letín rád pozval na již 6. ročník soutěže O putovní
pohár starosty obce Holetín, který se koná
19. 8. 2017 od 13:00.

Mistrovství ČR v karate
Mistrovství České republiky v karete CAOKK
proběhlo 25. 3. 2017 v Sokolově za mezinárodní
účasti Slovenska, Gruzie, Itálie, Polska, Německa a
Maďarska. Oddíl karate na tuto akci vyslal tři
závodníky. Trenér Oddílu karate Hlinsko Miloslav
Zdražil v kumite vybojoval titul mistra republiky a
zlatou medaili. Michal Kyncl a Jiří Košina
vybojovali ve svých kategoriích stříbrné medaile.
Pro hlinecký oddíl je to opět další velký úspěch.
V další disciplíně, kumite družstev, Hlinsko získalo
na Mistrovství České republiky krásnou stříbrnou
medaili, když ve finále prohrálo s úřadujícími
mistry světa 2:1.
Oddíl karate Hlinsko vás uvítá ve svých řadách.
Miloslav Zdražil
www.karatehlinsko.mzf.cz, www.hlinsko.cz
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Olda Trunec z Číny
Pověz nám, kde jsi byl, jak ses tam dostal, proč
jsi tam byl,..
Pobýval jsem ve východočínském Suzhou, je to asi
2 hodiny cesty od letiště Shanghai. Letěli jsme
přímým letem z Prahy do Shanghaie s leteckou
společností China Eastern Airlines. Let trval 11
hodin, a kdo takhle dlouho letěl, ví, jak je to ná
ročné a dlouhé.
V Suzhou jsem byl šest týdnů pracovně. Otevíra
li jsme tam novou pobočku Příhoda s.r.o., kde bu
dou vyrábět totožné výrobky jako my tady v Hlin
sku.
Jak je toto město velké?
Pokud mám správné informace, tak asi kolem 5 mi
lionů. Je to tam ale trochu jiné než u nás. Celou
cestu z letiště jsme vlastně téměř z města nevyjeli.
Je to jedna velká aglomerace. Suzhou je průmys
lové město. Za celou dobu jsme zde nenarazili na
nějaké památky nebo něco, co by bylo zajímavé vi
dět. Navíc je to od všech turistických cílů v Číně
hodně daleko. Ve městě jsou především továrny
specializující se na výrobu látek. Pro náš typ pro
dukce, ale i na batohy, na boty, ... Je to největší
oblast na světě, kde se vyrábí průmyslové látky.
Co jste dělali, když jste nepracovali?
Tak můžete se tam jít někam projít, třeba do
města, po krámcích. Mají tam hezký park, který
hodně využívají třeba rodiny s dětmi k odpočinku a
ke sportu. Když bylo hezké počasí, šli jsme se podí
vat třeba tam. Většinu času se nám někdo z čín
ských kolegů věnoval, takže obvykle chodili s námi
a my tak měli průvodce a překladatele. Tím jsme
měli třeba i nákupy ulehčené. Myslím, že by tam
nakupovat ale nebyl problém, ani kdybychom šli
sami. Supermarkety tu fungují stejně jako u nás a
v krámcích cenu obvykle napíšou. A čísla tam mají
naštěstí stejná jako u nás. Navíc Číňané jsou všeo
becně velmi vstřícní lidé. V obchodech, v restaura
cích, v hotelu, kde jsme bydleli a samozřejmě i naši
kolegové byli moc milí. Mají pořád dobrou náladu a
jsou usměvaví.
Prostředí města nebylo moc pěkné, bylo to ta
kové šedivé a všude smog. Takové smutné. Ale lidé
byli super! Mnohem vstřícnější a veselejší než jsme
zvyklí z Čech.
Oni sami měli zájem se vám věnovat?
To jednoznačně ano. Pořád. Třeba v neděli volali, že
někam půjdeme. Brali nás na oběd nebo kvůli nám
našli jedinou hospodu v okolí, kde točili pivo –
jinak všude měli pouze v lahvičkách. S těmito ko
legy jsme vlastně stále v kontaktu přes sociální sí
tě.
Jaké bylo čínské pivo?
Myslím asi jako naše desítka, na náš vkus takové
jalovější, ale pít se to dalo. Hodně tam prodávají
piva německá.
Pozvali vás třeba i k sobě domů?

Byli jsme pozvaní na grilování, ale nakonec to ne
dopadlo kvůli počasí. Zúčastnili jsme se ale zají
mavé večeře v jiné továrně, na převíjení látek, kde
měl jeden náš kolega známé. Jednalo se o jakousi
téměř rodinou večeři a to bylo hodně zajímavé. Tam
jsme se dostali k jídlu takovému, jak si ho při
pravují doma. Oni stejně večeře berou jako záleži
tost mezi přáteli, ne že by si vařili pro dva. U večeří
se také domlouvají obchody i rodinné záležitosti.
Že bychom se ale dostali přímo k nim domů,
abychom viděli, jak bydlí, to ne. Ale třeba můj ko
lega, který pracoval na laseru, to měl domů asi
1500 km. Tam jsou úplně jiné vzdálenosti, než jsme
zvyklí. Co u nás je deset dvacet kilometrů, tam je
třeba 200–300 km. To byl také hlavní důvod, proč
jsme nenavštívili žádná turisty vyhledávaná místa.
K Čínské zdi to také bylo asi 1500 km, což je výlet
aspoň na dva dny. A my tam přece byli kvůli práci.
Co jste tedy měli možnost poznat?
Hlavně běžný život místních obyvatel. Jejich pra
covní kázeň, nadšení do práce a pak spíš takový
ten večerní život. Dokáží se bavit podobně jako my.
Co nás ale překvapilo, byla právě ta jejich chuť do
práce. Od rána byli usměvaví a nebylo tam takové
to naše – ach jo, mně se tam tak nechce.... Když
bylo hodně práce, oni byli schopní dělat třeba od
šesti od rána do deseti do večera a druhý den
znova. I v sobotu i v neděli. A pořád u toho byli
„happy“. Když bylo práce míň, tak šli odpoledne do
mů a šli se bavit.
Asi domů za rodinou nejezdí moc často, že?
No to určitě ne. Jezdí na jejich Nový rok a pak asi
ještě tak jednou během roku. Třeba kolega laserista
měl doma manželku a asi tříměsíční miminko, ale
prostě vydělával peníze. Oni nejspíš ještě živí širší
rodinu a je na nich vidět, že jsou rádi, že tu práci
mají.
Překvapilo nás, že jsme v takovém městě neviděli
nějaké bezdomovce a podobné existence. Oni se
prostě snaží pracovat. Tam zavoláte řemeslníka a
on je do půl hodiny na místě a hned začne dělat.
Asi je to tím, že konkurence je zde veliká.
Dokázal bys srovnat naši a jejich životní
úroveň?
Těžko říct. Zaregistrovali jsme ale rozdíly v oblékání
do práce. Laserista měl v práci na sobě pěkné
kalhoty, košili a polobotky, šička kozačky na dese
ticentimetrových podpatcích a minišaty. Nastrojení,
jak my chodíme třeba na večeři. V areálu byl na
příklad zahradník, který se staral o zeleň a ten
přesazoval stromečky a sekal trávu a byl v obleku.
Odpoledne byl třeba od hlíny a druhý den přišel za
se jako ze škatulky. Potrpí si na svůj vzhled. Stejně
tak i na auta. Ta tam nejezdí starší, jak nějakých
deset let. A samozřejmě čím větší, tím lepší. A pak
se tam také vzhledem k povaze dopravy hodně vyu
žívají skútry. Doprava je tam hodně hustá.
V jednom směru jsou nejméně tři pruhy. Před hote
lem jsme měli šestiproudovou křižovatku. Doprava
je sama o sobě zážitek. Nemají značky, na křižovat
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kách jsou někde semafory a jinak platí pravidlo –
jeď, když můžeš. Hojně se využívá klakson. Za
troubíš a ten druhý tě pustí. Pro nás nemyslitelné.
Přesto jsme neviděli žádné závaznější nehody.
Místní doprava má ještě jedno specifikum. K ve
čeru se jeden pruh například tříproudové silnice
změní v tržiště. Obchoduje se tu klidně i v křižovat
ce. Ne na chodníku, ale třeba dva metry do silnice.
Tímto způsobem se prodává především zelenina,
ale i různé věci. Bez ohledu na počasí. Řidiči jsou
na to zvyklí a respektují to.
Jak jste v Suzhou bydleli a stravovali se?
V pěkném čtyřhvězdičkovém hotelu asi 5 km od
továrny, kde jsme pracovali. Ráno nám cesta do
práce trvala tak 20 minut, odpoledne z práce
40–60 minut. V hotelu jsme měli snídaně, oběd
jsme moc neřešili a odpoledne jsme si něco koupili
nebo jsme měli z domu, blízko byl výborný steak
bar a občas nás někdo pozval na večeři.
Co byl pro tebe největší zážitek?
Hodně velkým zážitkem je právě čínská doprava. Už
i vlastně samotná cesta letadlem byla pro mě něco
nového, protože jsem letěl poprvé a hned takhle
daleko. A pak jsme se nějakou náhodou dostali na
místní svatbu. A to se snad ani nedá moc popsat,
to se musí vidět.
Tak to nám musíš vyprávět!
Dostali jsme se tam tak, že spolumajitel firmy, ve
které jsme pracovali, ženil synovce. Byli jsme tedy
pozváni. I my jsme totiž byli pro místní obyvatelé
atrakcí. Už i tím, že já jsem byl o jednu až dvě
hlavy vyšší než domorodci.
Byla to taková malá svatbička – asi 700 hostů a
konala se v jakémsi lepším čtyřhvězdičkovém hote
lu. My jsme se účastnili jen večeře, ale protože tam
pak promítali průběh celého dne, viděli jsme, že
ženich si nejdříve zajel a žádal o nevěstu, podobně
jako u nás. Večeře, na které jsme byli přítomni,
trvá dvě hodiny – od šesti do osmi, pak všichni
dojedí, dopijí, zvednou se a jdou domů. Mezitím
probíhá taková show. Spousta her pro děti, vystou
pení kouzelníka, tombola, jejíž hlavní cena byla
lednička. Po příchodu na svatbu jsme hned dostali
do ruky cigaretu a los do tomboly. Pak nás uvedli
na místo a tam jsme měli každý dvě krabičky ciga
ret a tašku s dárky – byly to místní pochutiny. Kaž
dý svatebčan dostal i jako poděkování, že se zú
častnil, obálku s menší sumou peněz. Samozřej
mostí byla spousta jídla a spousta pití a každý ještě

na odchod dostal nějaký dárek. S nevěstou a ženi
chem jsme se i vyfotili.
V Číně se všeobecně a všude hodně kouří a ciga
retu vám nabídne každý, jakmile se pozdravíte.
Bavili jste se i o politice?
Za celou dobu na ni došlo jen jednou a vyplynulo
z toho, že oni si svého prezidenta velmi váží a je pro
ně dobrý. Vůbec jsme nikde nezaznamenali jakéko
liv náznaky restrikcí nebo situací, že by se mohlo
jednat o policejní stát. Policii jsme potkali pouze
dopravní.
A co gurmánské zážitky?
Samozřejmě veliké. Naučil jsem se dokonce i jíst
hůlkami. Několikrát jsme se dostali na takovou
slavnostnější večeři, která vypadá tak, že se sedí u
kulatého stolu, který se otáčí a na nějž se vrství
misky se vším možným tak, aby se bylo možné ke
všemu dostat. Když si chceš nabrat, zastavíš stůl a
vezmeš si. Ochutnali jsme kraba i chobotnici. Čín
ská strava se skládá převážně z masa a zeleniny a
až na závěr bývá trocha rýže. Z toho, co jsem
ochutnal, mě nezaujaly ančovičky a odpuzovaly mě
ústřice na ledu, ty jsem ani nezkusil. A zrovna tak
šneky. Na ty jsem neměl odvahu. Já nejsem zrovna
velký konzument zeleniny, ale tam jsem jí snědl
překvapivě hodně. Ochutnal jsem i například liliový
a lotosový kořen. A samozřejmě u spousty věcí jsme
nevěděli, co jíme a třeba se to ani nedalo přeložit...
Buď nám to chutnalo a jedli jsme to, nebo nám to
nechutnalo a nejedli jsme to. Hodně jedí vařenou
drůbež – kuře, kachnu, husu, ... A všude byly
krevety. Loupané i neloupané. Časté byly nudle
v různých podobách a úpravách. Ale co mně vadilo,
že všechno bylo studené. Tepelně upravené, ale vy
chladlé. Na konec jídla se často do misky, ze které
celou dobu jíš, podávala polévka. Ty mají velmi
silné. Jedí se malou porcelánovou lžičkou. Dezert,
na jaký jsme zvyklí, se moc nevyskytoval, ale nikdy
nechybělo ovoce. Obvykle druhy, jaké známe, ale
mnohem výraznější a chutnější. Z alkoholu se tam
hodně pije červené víno a pivo (čínské, německé a
dokonce jsme potkali i české). Pivo je v třetinkových
lahvičkách nebo v plechovkách. Jejich kořalka má
53 % alkoholu a zařadil bych ji někde mezi olej a
fridex. Asi tak to chutná.
Na co ses těšil domů?
Tak samozřejmě na prvním místě na rodinu. A také
na naše jídlo. Oni jinak koření, a ačkoliv jsme tam
ochutnali spoustu výborných věcí, tak my jsme
prostě zvyklí na něco jiného. A také na náš chleba.
Jejich pečivo je bílé a hodně sladké. Úplně všechno.
Tradiční čínský chléb je hodně podobný našemu
doma pečenému perníku.
Chtěl bys tam žít?
To asi ne. Ne v tom městě, kde jsme byli. Nějakou
dobu by se to dalo, ale dlouhodobě ne. Chyběla mi
tam zeleň, na kterou my jsme u nás hodně zvyklí.
Ale zase tam jsou hodně fajn lidé.
Líbilo se ti tam? Jsi rád, že jsi to mohl poznat?
Jednoznačně ANO.
(kuč)
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Pohádkový les
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Mallorca
Co si představíte, když se řekne Mallorca? Já jsem
vždycky pod tímto názvem viděla nádhernou bez
chybnou dovolenou plnou slunce, krásné pláže, vý
borné jídlo, veselé večery, sangrii, víno… A, světe,
div se, ono to tak nějak bude! Tento největší Bale
árský ostrov patřící ke Španělsku mě při mé
květnové návštěvě skutečně okouzlil a nezklamal.
Barva moře je nepopsatelně krásně modrá a pohle
dy ze skal a útesů nabízejí až kýčovitě kouzelné ob
rázky. Takovou podívanou poskytuje například vy
hlídka Sa Forada v západním pohoří ostrova nebo
vyhlídka Formentor na jeho nejsevernějším cípu.
Pokud máte rádi kouzelné uličky středomořských
městeček, tak přesně taková je Alcúdia. Co na
bídnout má ale i hlavní město Palma de Mallorca.
Třeba úchvatnou katedrálu La Seu. A určitě ne
zklame ani zdejší kuchyně. Je prostě skvělá!
Vždycky čekám a baví mě, když mě země, kterou
navštívím, něčím překvapí. A Mallorca s tím neotá
lela. Vykulená jsem byla už na letišti. Ostrov, který
má necelý milion obyvatel, má letiště, které ročně
odbaví 25 miliónů pasažérů. To je pro srovnání

Stáž v srbském Bělehradu
Už několik týdnů pobýváš v srbském hlavním
městě. Co tě do Bělehradu přivedlo?
K doktorskému studiu a výzkumné činnosti patří i
stáže na zahraničních pracovištích, aby docházelo
k prohlubování vědecké spolupráce, k učení nových
metod a sdílení poznatků. Když mi můj školitel
navrhl, abych vyjel na tři měsíce na Bělohradskou
univerzitu, byl jsem překvapený. Školitel mi ale vy
světil, že spolupracující katedra na místní farma
ceutické fakultě vyvíjí nové progresivní metodiky,
které souvisejí s mým zaměřením, tedy s výpočetní
mi metodami ve vývoji léčiv. Dosud jsem pracoval
na projektech, kdy jsem se pro zadaný cíl snažil
najít nové sloučeniny, které by byly použitelné jako
nová léčiva na konkrétní onemocnění. Srbští ko
legové zkoušejí obrácený postup – pro konkrétní
chemickou sloučeninu předpovídají, jaké bude mít
v lidském těle účinky. Tím je možné najít nové vyu
žití současných léčiv, ale také předpovědět nežá
doucí účinky (a na základě toho tyto rizikové slou
čeniny vyřadit z testování ještě před podáním zvířa
tům a lidem).
Jaké byly tvé první dojmy po příjezdu do země?
Pro cestování mezi republikou a Bělehradem jsem
si vybral železniční dopravu, takže jsem první
dojmy získal už z vlaku. Věděl jsem, že Srbsko není
příliš bohatá země, ale i tak to byl šok. Periferie je
plná starých polorozpadlých paneláků, nikde není
vidět novější budova. Další je pak nádraží, které je
dost špinavé a ani jeho velikost mi nepřišla ade
kvátní vzhledem k tomu, že je to hlavní nádraží
města s 1,5 mil. obyvatel. Seznámení s městem
pokračovalo, když jsem vyšel z nádraží a procházel
administrativní částí města, kde byly polorozbořené

dvakrát tolik, než letiště v Praze. Tohle je prostě ob
rovské! Jen se v něm bohužel zapomnělo nebo šet
řilo na klimatizaci. Inu, ani zde není všechno doko
nalé.
Zrovna tak jako například obrovské kongresové
centrum postavené v hlavním městě Palma. Jeho
architekt rozhodně nebyl úzkoprsý. Velkoryse poja
tá stavba z nějakého důvodu zeje prázdnotou a ne
vypadá to, že by se to mělo v nejbližší době změnit.
Údajně byla jeho stavba financovaná z Evropských
fondů. Jak říkám, všude je něco…
Nic to ale nemění na tom, že Mallorca je prostě
nádherná.
(kuč)

budovy hned vedle sídla vlády. Poslední ránou bylo
pak ubytování, které jsem si předem objednal přes
internet (naštěstí jen na 14 dní).
S déletrvajícím pobytem se spíš potvrdily,
upravily nebo vyvrátily?
Jak jsem Bělehrad postupně poznával, zjistil jsem,
že to není zdaleka tak hrozné. Dozvěděl jsem se, že
rozbořená budova vedle sídla vlády je ponechána
záměrně jako památník na bombardování. Uby
tování jsem si našel také jiné (napoprvé jsem si vy
bral asi nejšpinavější ulici v Bělehradu, což jsem
z mapy na Internetu nemohl předem poznat). Teď
bydlím na Náměstí republiky, což je centrální ná
městí ve staré části města. Je to nesrovnatelný roz
díl – z pokoje mám výhled na historickou budovu
národního muzea a pod oknem mám denně salsa
párty. V městě jsem si časem oblíbil hlavně množ
ství parků, kam si místní i turisté chodí posedět,
zacvičit, popovídat, zahrát šachy, …
V čem se nejvíce liší zdejší život od našeho?
Já žádné velké rozdíly nepozoruji. Srbsko je nor
mální evropská země. Umím si ho představit jako
člena Evropské unie.
Stihl jsi už více poznat město a zemi?
V první půlce pobytu jsem se kromě práce na hosti
telské univerzitě věnoval ještě dalším naléhavým
činnostem, takže jsem byl v podstatě jen na
univerzitě nebo na pokoji (případně jsem si bral
práci do jedné malé hospůdky s českým pivem).
V průběhu června jsem ale většinu práce odevzdal
(v Čechách i v Srbsku), proto mám teď víc času na
poznávání. Udělal jsem si několik procházek po
městě a vyjel jsem i na víkendovou túru po ná
rodním parku Fruška Gora.
Tomáš Kučera
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Starší žáci
Skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muži
Okresní přebor
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

12. 3. Zaječice–Holetín 1:1 (0:1)
18. 3. Holetín–Svratouch 1:0 (1:0)
25. 3. Křižanovice–Holetín 1:1 (1:1)
1. 4. Ronov A–Holetín 2:1 (2:1)
9. 4. Holetín–Miřetice A 6:6 (3:3)
15. 4. Vítanov–Holetín 0:2 (0:0)
22. 4. Holetín–Chroustovice 0:4 (0:0)
29. 4. Prosetín–Holetín 1:0 (0:0)
6. 5. Holetín–Kameničky 3:0 (0:0)
13. 5. Svídnice–Holetín 4:3 (2:1)
20. 5. Holetín–Skuteč A 0:1 (0:1)
27. 5. Kočí–Holetín 3:1 (1:0)
3. 6. Holetín–Heřmanův Městec B 2:0
10. 6. Rváčov–Holetín 1:2 (1:0)
17. 6. Holetín–Slatiňany B 1:1 (0:0)
+
0

skóre
Prosetín
20
7
3
73:21
Skuteč A
21
1
8
84:37
Svratouch
17
5
8
66:40
Rváčov
15
7
8
65:55
Slatiňany B
14
3 13
71:52
Ronov A
12
8 10
72:66
Kameničky
12
7 11
57:41
Kočí
13
4 13
59:67
Svídnice
13
3 14
71:81
Miřetice A
10 11
9
63:52
Chroustovice
12
4 14
58:56
Křižanovice
10
8 12
63:65
Holetín
10
5 15
49:71
Heřm. Městec B 10
4 16
42:60
Vítanov
4
6 20
36:82
Zaječice
3
5 22
21:104

(1:0)
b.
67
64
56
52
45
44
43
43
42
41
40
38
35
34
18
14

Axam Krajský přebor dorostu
Ústí nad Orlicí
Holice
Litomyšl
Česká Třebová
Heřm. Městec
Polička
Slatiňany
Třemošnice
Choceň
Hlinsko
Dolní Újezd
Libchavy
Mor. Třebová
Prosetín
Přelouč
Lanškroun

+
24
24
21
20
19
17
16
15
15
12
13
12
10
9
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


6
6
9
10
11
13
14
15
15
18
17
18
20
21
23
24

skóre
118:50
122:47
103:45
116:57
80:71
74:53
67:65
62:62
72:91
71:85
67:91
86:114
70:100
59:90
46:112
30:110

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


2
3
3
7
8
11
12
12
15
17

skóre
123:10
80:32
80:16
52:27
59:55
31:46
34:76
34:63
13:79
21:123

b.
49
44
43
33
30
21
19
18
10
3

+
5
4
3
0

0
0
0
0
0


1
2
3
6

skóre
25:8
17:4
9:16
4:27

b.
15
13
8
0

+
Hlinsko
16
Vysoké Mýto
14
FK Pardubice B 14
Pardubičky
12
Holice
10
Prosetín
7
Přelouč
6
Třemošnice
5
Heřmanův Městec 3
Slatiňany
0

0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
0


1
1
3
6
7
11
12
13
15
18

skóre
172:17
128:16
194:28
95:49
86:61
47:76
55:117
36:160
21:130
10:190

b.
49
45
43
36
31
21
18
15
9
0

0
1
2
1
0


0
2
3
5

skóre
32:8
16:14
20:27
10:29

b.
16
8
7
3

Nástavba A

Dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

+
FK Pardubice B 16
Prosetín
15
Vysoké Mýto
15
Hlinsko
11
Přelouč
10
Pardubičky
7
Holice
6
Slatiňany
6
Heřmanův Městec 3
Třemošnice
1

1.
2.
3.
4.

Svitavy
Lanškroun
Pardubice B
Prosetín

Mladší žáci
Skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nástavba C
1.
2.
3.
4.

b.
71
70
63
59
54
50
49
45
45
40
39
35
33
28
22
17

Česká Třebová
Prosetín
Holice
Choceň

+
5
2
2
1

Zábavy na koupališti
22. 7. – Z garáže na podium
přehlídka méně známých kapel

29. 7. – Normal 05
Termíny vypínání elektřiny:
•
•
•
•

22. 8. 2017 od 7:00 do 18:00
23. 8. 2017 od 7:00 do 16:00
31. 8. 2017 od 7:00 do 18:00
1. 9. 2017 od 7:00 do 16:00

Holetínský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník, 10. 7. 2017, 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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