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Tak jsme to přežili!

březen 2013

Sláva! Jsem ráda, že se můžeme teď na přelomu února a března pozdravit a
říct si, že jsme snad neutrpěli větší fyzické a psychické újmy. Často to bylo ale
jen „o fous“. Máme za sebou poměrně náročné období. Nemám teď na mysli
úspěšné přežití 21. prosince 2012, tedy avizovaného konce světa, ani
předvánoční šílenství, které se občas v
nákupních centrech konci světa
podobalo. Já jsem si oddechla, že máme za sebou první přímou volbu prezidenta.
Na stránkách Zpravodaje se už z principu nepouštím do žádné politiky, proto
se nebudu nijak vyjadřovat k
tomu, zda jsem, nebo nejsem spoko
jená s výsledkem voleb. Já za sebe jsem spokojená, že je po všem a je na
nějakou dobu pokoj. Jsem člověk, kterému dění kolem není vůbec lhostejné. Dost
jsem všechno sledovala a prožívala. Přiznám se vám, že jsem měla dokonce
několik divokých „prezidentských“ snů, za určitých podmínek jsem uvažovala
o emigraci, často jsem hledala prostředky k uklidnění rozbouřeného žaludku a
nespočítala bych, kolikrát jsem zatínala pěsti. Tolik špíny, pomluv a lží najednou
se hned tak nevidí.
Ale abych to zbytečně nedramatizovala, byly okamžiky, které jsem si příjemně
užívala. Například mě neskutečně bavilo pozorovat, jak lze v politice využít
marketingových nástrojů. Po prvním kole jsem dokonce měla chuť se příštích
voleb aktivně zúčastnit. Samozřejmě ne jako kandidát, ale člen některého
z týmů. To by mě asi bavilo.
Kdybych se ještě vrátila ke kandidátům, nebylo úplně jednoduché si vybrat,
že? Na každém bylo něco sympatického a něco, co se člověku příčilo. Těch
negativních věcí jsme si nemohli nevšimnout. Sypaly se na nás ze všech stran
z médií. Ty pozitivnější jsme si většinou museli najít sami.
Přece jen vám nakonec prozradím, koho bych chtěla na Pražském hradě já.
Nejraději bych volila nějakou rozumnou ženu. Tentokrát jsem si ale rozhodně
mezi kandidátkami nevybrala. Milé spoluobčanky! Pokud máte politické ambice,
zdravý rozum, silný žaludek, dobré srdce a ostré lokty zároveň, zkuste příště
kandidovat. Ráda vám dám svůj hlas. A určitě nebudu sama.
Je ale čas se vrátit nohama na zem
k nám do Holetína. I tady se dějí zajímavé
věci a žijí zde šikovní lidé. O čem si tedy
budete moci přečíst? Třeba o tom, že ve
škole, na obecním úřadě ani v Kulturně
společenském centru se nezahálí. Holetínské
spolky mají za sebou aktivní rok a budeme
tedy rekapitulovat i plánovat přímo s jejich
zástupci. K volbě prezidenta se ještě jednou
vrátíme v
číslech. V
našem KSC se
v lednu konalo setkání nového senátora se
starosty okolních obcí. Přinášíme pár
postřehů a fotografií. Fanoušci zeleného
trávníku už netrpělivě vyhlížejí začátek jarní
části sezóny. A už se to blíží! Fotbalisté
budou moci ukázat, co umějí už 23. března
na prvním zápase v domácím prostředí.
Těšíte se? Já moc. Strašně moc se těším na
opravdové jaro a k tomu mému holetínský
fotbal neodmyslitelně patří.
Helena Kučerová
–1–

ČTĚTE
• Senátor
v naší obci
• MAS
Hlinecko
• Škola a
školka

• 1. a 2. kolo
přímé volby
prezidenta
v Holetíně

• Významné
narozeniny
naší
občanky
• Kultura
v naší
vesnici

• Usnesení
• Fotbal

• Myslivecké
sdružení

• Sbor dobro
volných
hasičů
• Holetínské
trnky
• Adventní
koncert

• Jak jsem
byla na
půlnoční

• Z kroniky
• Počet
obyvatel

Novinky ze školy
Zápis do 1. ročníku

Svátečním dnem pro školu a zároveň pro pět před
školáků byl 30. leden. V prostorách školy se totiž
odehrával zápis do 1. ročníku pro příští školní rok.
Děti, které přicházely, školní prostředí znají (často
chodí na návštěvu do tělocvičny nebo na interak
tivní tabuli), ale tato návštěva byla přece jen jiná a
vzbuzovala u někoho i trochu nervozity. Případné
mráčky na čele se pokoušely rozptýlit starší děti
v roli průvodců. Ve škole potom příchozí
prokazovali, zda jsou vyspělí natolik, aby mohli
převzít náročnou roli školáků. A všichni o tom pe
dagogy také přesvědčili. Od nového školního roku
tedy uvítáme v lavicích Vanesu Čechalovou,
Markétu a Kristýnu Dejdarovy, Nikolu Chvojkovou
a Jana Trunce. Rodiče dalších dvou dětí požádali
o odklad povinné školní docházky, takže s nimi se
setkáme v příštím roce.

V závěru prosince jsme vyrazili na exkurzi do
Hradce Králové – jako první zastávku jsme zvolili
tamní hvězdárnu a planetárium. Během dvou
hodin jsme si připomněli některé znalosti a dozvě
děli se spoustu dalších zajímavostí – například
o pohybu vozítka Curiosity po Marsu. Druhou za
stávkou bylo obří akvárium. Zde jsme se seznámili
se spoustou ryb žijících v Jižní Americe.

Návštěva planetária

V lednu se Jakub Horák (5. ročník) zúčastnil
okresního kola Matematické olympiády a ve své ka
tegorii získal skvělé druhé místo.
A v únoru vyrazili zástupci holetínské školy na
závody ve sjezdovém lyžování pořádané ZŠ Trhová
Kamenice na sjezdovce v Hluboké. Zde si Jakub
Horák vyjezdil 25. místo a dospělí 3. (Dagmar Neto
lická), respektive 4. (Olga Vokálová) místo.

Markéta a Kristýna Dejdarovy

Jakub Horák na závodech

Obměna v nabídce mimoškolní činnosti

Nikola Chvojková

Nejen ve škole...

12. prosince děti odjely načerpat vánoční atmosféru
na tradiční výstavu pořádanou na Betlémě v Hlin
sku.

Od pololetí začal ve škole zkušebně pracovat Krou
žek deskových her. Dlouhodobě se snažíme školu
vybavovat různými deskovými hrami a hlavolamy
určenými pro jednotlivce i skupiny. Hry děti využí
vají o přestávkách a někdy i při hodinách – všechny
jsou totiž vybírány se zřetelem k rozvoji trpělivosti,
kombinace, logiky, strategií, prostorové před
stavivosti a dalších důležitých dovedností. Lo
gickým krokem proto bylo dát hraní pevnější zá
kladnu ve formě zájmového kroužku. Z naší na
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bídky mimoškolní činnosti se naopak na čas
stáhne kroužek modelářský – většina sou
časných členů tohoto kroužku již do něj do
chází více let, takže mají základní sestavu
modelů hotovou a jejich další rozvoj v tomto
směru je již jen na nich. S modelářským
kroužkem opět do budoucna jistě počítáme.

Modernizace vybavení a nové in
ternetové stránky školy

V současnosti probíhá obměna letitých počíta
čů, které dosluhují a jen obtížně splňují ná
roky, které v současnosti na počítač máme. Na
zakoupení moderních přístrojů použijeme
prostředky, které škola získala v rámci projek
tu EU Peníze školám. Dalším obnoveným ku
sem inventáře je předmět pro školu snad nej
typičtější – školní tabule: do druhé třídy (letos
se zde učí 4. a 5. ročník) jsme pořídili tabuli
stejného typu jako již před několika lety do tří
dy první – dvojitou keramickou na pylonech.
Její výhoda je v lepším využití prostoru (lze
stáhnout prakticky až k zemi, nebo naopak vy
sunout až ke stropu), je v celé ploše magne
tická a její keramický povrch má vysokou
trvanlivost.
V době vydání tohoto čísla Zpravodaje byste
již měli mít možnost navštívit nové internetové
stránky naší školy. Důvodem pro jejich vytvo
ření je snaha o zpřehlednění poskytovaných
informací, zjednodušení přidávání nových
zpráv a fotografií a také vytvoření informačního
zázemí, ve kterém se budou moci rodiče (i děti)
přihlásit pod svým heslem a zobrazovat si
informace, které se týkají jen jich. Například
tzv. „týdenní přehled učiva“, na který jsou
zvyklé děti ze 4. a 5. ročníku.

vodu během čištění zubů. Během různých pokusů
jsme si vyzkoušeli, jak voda zmrznutím zvětšuje svůj
objem, ať už zmrzne v mrazáku nebo venku před
školkou. Hledali jsme vodu v přírodě v různých jejích
skupenstvích a pomocí lupy tak pozorovali třeba sně
hové vločky a námrazu na stromech. I na mapě světa
jsme nacházeli vodu v řekách, mořích a oceánech a
díky písničce Jaromíra Nohavici doputovali až do dale
kého Grónska mezi Eskymáky.
Kromě cestování po mapě jsme v krásné době před
vánoční absolvovali návštěvu Obřího akvária a
Planetária v Hradci Králové, odkud jsme si přivezli
nejen mnoho krásných zážitků, ale i nových poznatků.
Ani kulturní akce nechybějí v našich každodenních
činnostech. Již poněkolikáté nás navštívili divadelníci
z Pardubic s krásnými dřevěnými loutkami a zahráli
nám pohádky O třech prasátkách a O kouzelné píšťal
ce.

Česká školní inspekce

Na začátku ledna provedla na škole dvoudenní
šetření Česká školní inspekce. Stalo se tak po
dlouhých devíti letech od posledního hodnocení
činnosti školy touto institucí. Inspekci provádě
ly dvě inspektorky z Pardubického inspektorá
tu, jedna se zaměřením na mateřskou školu,
druhá se zaměřením na školu základní. Vyzně
ní inspekční zprávy je, myslím, velmi pozitivní
a s jejím plným zněním se můžete seznámit
buď přímo ve škole nebo s elektronickou
podobou zprávy po jejím zveřejnění na webu
ČŠI.
Mgr. Martin Bureš

Školka v Království vody

Než jsme se nadáli, je tu další rok a my
jsme s dětmi a skřítkem Mecháčkem poznali
spoustu zajímavých věcí. Navštívili jsme na
příklad
Království
vody,
ve
kterém
jsme s kapičkou Járou dopluli až do moře a
snažili se tak pochopit koloběh vody v přírodě.
Také jsme si díky cestovatelské kapičce uvědo
mili, že voda je pro náš život velmi důležitá a
my s ní musíme šetřit, třeba tím, že zastavíme

A na co se teď společně s dětmi těšíme? Na cyklus
Muzikoterapie, který bude mít 8 lekcí a bude zahájen
v pátek 1. března. Holčičky a kluci se pod vedením
zkušených muzikoterapeutů Alžběty a Pavla Ja
sanských seznámí s rytmickými a melodickými ná
stroji z celého světa a během hry na ně budou rozvíjet
svůj cit pro rytmus, melodii a uvolňovat při tom své
emoce, stres a napětí. Ale o tom až příště.
Jitka Jetmarová, Martina Tichá
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S Janou Břeňovou o Holetínských trnkách
sednout. Scházíme se
jednotlivými akcemi.

opravdu

často

i

mezi

Co tebe na Trnkách úplně nejvíc baví?

Mě na tom nejvíc baví, že se snažíme dodržovat
naše motto: „Nejztracenější den našeho života je
ten, v němž jsme se nezasmáli.“ Baví mě ta
společná legrace. Když se sejdeme, alespoň na
chvilku zapomeneme, že nás něco trápí nebo bolí.
Kde hledáš inspiraci na výlety?

Inspiraci hledám obvykle na internetu. Také mám
několik knížek s mapkami a tipy na výlety.
Pozveš nás na nějaké vaše akce?
Když zavzpomínáš na loňský „trnkový“ rok, jak
bys ho zhodnotila?

Jako každý jiný. Všechny jsou stejně hodně nabité
akcemi. Pro zajímavost: za čtyři roky jsme měli
13 výletů, 10 předtančení, 27 akcí pro děti
i dospělé a společně jsme slavili 5 významných
jubileí našich členek a členů.
A která z akcí loňského roku ti v paměti utkvěla
nejvíc? Nebo kterou bys hodnotila jako
nejpovedenější? Která je tvoje nejoblíbenější?
Moje nejoblíbenější je určitě Stezka odvahy. Tu
mám moc ráda. Včetně stanování. To jsme s Petrou
Duškovou nevynechaly ani jednou, i když jednou
bylo ošklivé počasí, byly jsme tam sami s našimi
dětmi. Na letošní léto plánujeme už čtvrtý ročník.
Další z úžasných akcí loňského roku byl
Burčákový pochod, kterého jsme se zúčastnili
poprvé. Šli jsme asi deset kilometrů mezi vinicemi a
bylo krásné počasí. Bylo to nádherné. Řekli jsme si,
že se za rok vrátíme zpátky.
Jak dlouho už Trnky fungují?

Prvopočátek všeho byl v září 2008, když
jsme s kamarádkami obcházely Holetín a dávaly
jsme dohromady partu lidí. Asi jsme měly šťastnou
ruku, protože tak z osmdesáti procent jsou
v Trnkách tito lidé dodnes. A jsme perfektní parta.
Když jsme odtancovali první akci – bylo to na
hasičském plese, začali jsme uvažovat o tom, že je
nám spolu dobře a že bychom mohli pořádat i další
akce, protože v Holetíně nic takového nebylo a dle
našeho názoru to tu chybělo. Měli jsme na mysli
především něco pro děti a jejich rodiče, tedy jinou
cílovou skupinu, než pro koho doposud fungoval
fotbal, hasiči nebo myslivci. 18. března 2009 jsme
byli
oficiálně
zaregistrováni
jako
občanské
sdružení.

Úplně nejdřív bych chtěla všechny srdečně pozvat
na 4. Trnkový bál, který se koná 15. března.
V současné době připravujeme nové taneční
vystoupení a bude to stát za to! Už teď můžu říct,
že u jeho nacvičování jsme se zatím nasmáli asi
nejvíc. Další akce které plánujeme: březen –
velikonoční jarmark (ve spolupráci s OÚ), květen –
výlet do Českého Krumlova, červen – Den dětí,
Trnkohraní, spoluorganizace Pohádkového lesa,
srpen – Stezka odvahy, září – Drakiáda, říjen –
Burčákový pochod, listopad – vánoční jarmark.
Kromě
zmíněných
akcí,
které
proběhnou
stoprocentně, máme v hlavě další nápady. Mimo
zmíněné aktivity často vystupujeme na různých
akcích. Máme toho opravdu hodně a touto cestou
děkuji všem Trnkám za to, že obětují tolik času
našemu spolku.
Chtěla bys říct k Holetínským trnkám něco
závěrem?

Asi to, že nás drží přátelství. I když i mezi námi to
občas zajiskří, umíme si všechno vyříkat a bereme
se takové, jaké jsme. Na to, že jsme „babinec“, tak
fungujeme úplně v pohodě.
Janě děkuji za rozhovor a jako bonus naleznete
na poslední stránce recept na její oblíbené
Rošťáky, které jsme třeba měli možnost na
některé z akcí ochutnat. (kuč)

Když srovnáš, jak to fungovalo před těmi čtyřmi
lety a teď, je to v něčem jiné?

Je to čím dál lepší. Když se měsíc nevidíme, už si
voláme a plánujeme, že si půjdeme aspoň někam

Holetínské trnky nacvičují vystoupení na ples
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MAS Hlinecko

MAS, neboli Místní akční skupina, je jakési sdružení
soukromých podnikatelů, neziskových organizací a obcí,
zastoupené v předem daném poměru. MAS HLINECKO
byla po několika letech nečinnosti znovuoživena na
sklonku minulého roku. Důvodem jejího oživení je zej
ména to, aby subjekty působící v našem regionu, ať již
to jsou zmíněné obce, neziskovky či podnikatelé, měly do
budoucna možnost zkvalitňovat své činnosti a tím při
spívat k rozvoji území. Finance, které budou jednotlivým
místním akčním skupinám ČR v příštích letech rozdě
lovány, mohou být po skončení přerozdělování evrop
ských dotací jednou z mála možností, jak získat
prostředky potřebné k rozvoji podnikatelských aktivit,
kultury, sportu, turistického ruchu apod. Území Holetí
na je v MAS Hlinecko zastoupeno jak samotnou obcí, tak
neziskovými subjekty – SDH Holetín, TJ Sokol Holetín a
o. s. Holetínské trnky.
Lada Horáková

Významné narozeniny v naší obci

Dne 21. února oslavila své 95. narozeniny paní Margita
Novotná z Horního Holetína, která celý život pracovala
jako zdravotní sestra.
Při naší návštěvě rozdávala úsměvy a hýřila opti
mismem. Navštívili jsme ji v Hlinsku, kde nyní žije u své
dcery Evy a je zde velmi spokojená. Paní Novotná se
směje a dodává: „Dcera je dnes, kdy už mi moc neslouží
hlava, můj druhý mozek.“ Na otázku, na co nejraději
v životě vzpomíná, opět se smíchem odpovídá: „Vzpomí
nám, jak jsem chodila v Holetíně do krámu (pozn.: myš
leno v posledních letech) a lidi se divili, že jsem z Holetí
na“. Dcera k tomu dodává: „Do obchodu opravdu chodila
ještě před několika lety. Říkala jsem jí, že jí nakoupím,
ale když jsem přišla domů, hlásila, že už si nakoupila.“
V minulém roce ji postihla zlomenina krčku, přesto
neztratila elán a chuť do života a s úrazem se poprala.
Dnes již opět sama chodí a často si ani nevzpomene, že
nemá hůlku. Jak sama říká, raději stejně chodí bez ní.
Optimismus neztratila paní Novotná ani při závěrečné
otázce, co si teď nejvíce přeje. Odpověděla: „Já bych si
přála,
abych
tady s vámi
ještě nějaký ten
rok byla, než
mne Pán Bůh
odvolá …“
Přejeme
paní Novotné,
aby se jí přání
vyplnilo
a
mohli jsme jí za
pět
let
po
blahopřát
ke
stým narozeni
nám.
Každo
pádně návštěvu
za rok již máme
předjednánu.
Děkujeme za milé přijetí a ještě jednou přejeme paní
Novotné pevné zdraví!
Za OÚ Holetín Lada Horáková
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č. 6/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 10. prosince 2012
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení
zastupitelstva obce č. 5/2012
• Zprávy ze zasedání kontrolního a
finančního výboru
• Informace o činnosti mikroregionů
Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS
Hlinecko, o. s.
• Jmenování inventarizační komise
• Informace o realizovaných akcích
• Žádost občanů bytového domu č. p. 113
z Horního Holetína na opravu komunikace
• Žádost o odkoupení pozemku par.č.
2170/4, zahrada, kat. území Holetín.
Schvaluje:
• Poskytnutí území obce Holetín (k. ú.
Holetín, k. ú. Dolní Holetín) v MAS
Hlinecko, o. s., a působnost MAS Hlinecko,
o.s. na svém území a souhlasí s vytvořením
Integrovaného strategického plánu MAS
Hlinecko, o. s
• Členský příspěvek obce Holetín
občanskému sdružení MAS Hlinecko na rok
2013 ve výši 8 Kč/obyvatele
• Čerpání finančních prostředků z fondů
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín
v částce 9.000 Kč z fondu odměn a v částce
35.352 Kč z rezervního fondu
• Rozpočet obce Holetín na rok 2013 dle
předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu
v roce 2013 dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2013
dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na období
2013–2018 dle předloženého návrhu.
Vydává
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně podáním žádosti
o dotaci ze SFDI na výstavbu chodníků
podél komunikace II/355 v obci Holetín,
žádosti o grant z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci programu
Podpora pořízení územních plánů v roce
2013 a žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu PK na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany JSDH obce na
rok 2013.

Připravované akce Kulturněspolečenského centra
V sobotu 9. 3. 2013 v 10–15 hod. se po jednoleté
pauze opět uskuteční Velikonoční jarmark. Těšit se
můžete na velikonoční a jarní zboží, dekorace, svíč
ky, perníčky a jiné drobné dárky pro radost.
V sobotu 23. 3. 2013 slavnostně přivítáme
v kulturním centru sedm nových holetínských ob
čánků, kteří jsou v naší obci přihlášeni k trvalému
pobytu. Vítání, které muselo být odloženo z důvodu
chřipkových epidemií, začne v 9.30 hod., druhá
část potom v 10.15 hod. Připravena bude kulturní
vložka dětí z místní ZŠ, secvičená paní učitelkou
Pavlínou Kreheľovou. Za její obětavou práci děkuje
me!
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu jaro–léto se bude konat o víkendu, ve
dnech 6. 4. a 7. 4. v časech 14–17 hod. a v pondělí
8. 4. v 8–12 a 14–17 hod. Pokud máte doma ja
kékoliv (dětské, dámské i pánské) oblečení či jiné
zboží v dobrém stavu, které již nevyužijete, ale
někomu by mohlo dobře posloužit, stačí si v polovi
ně března požádat o přidělení písmena pro ozna
čení svého zboží na tel. 725 444 588. Sběr zboží se
uskuteční ve dnech 2.–5. 4. 2013 (čas předání je
vhodné domluvit na výše uvedeném telefonu). Více
informací bude zveřejněno na www.holetin.org.
V pátek 26. 4. 2013 od 18 hodin se můžete těšit
na multikulturní podvečer v kulturním centru Ho
letín. Závěr týdne nám zpříjemní divadelní předsta
vení Neřesti v podání studentů hlineckého gym
názia (bývalých i současných) pod vedením Lady
Leszkowové. Holčičky, které navštěvují v kulturním
centru Holetín kroužek street dance (vede Karolína
Blehová) a říkají si Street Angels, nám předvedou
novou choreografii. Přijďte, nebudete litovat!
Vstupné je navíc pouze dobrovolné.
V pátek 10. 5. 2013 od 18 hodin si určitě
nenechte ujít přednášku cestovatele a nadějného
spisovatele René Nekudy s tématem Indie. Zmíně
ného cestovatele jste měli možnost vidět v kul
turním centru již v roce 2011, kdy s velkým úspě
chem přednášel o Keni. Vstupné je dobrovolné.
V sobotu 25. 5. 2013 od 15 hodin proběhne

Sousedské pobesedování

v klubovně kulturního centra Kurz kukuřičného
šustí. Tuto tradiční tvořivou činnost naučí všechny
zájemce lektorka Miroslava Vagenknechtová. Podle
zájmu bude předmětem kurzu buď tvorba figurek
ze šustí, nebo výroba užitkových předmětů (pod
ložky, prostírání). Kurz se uskuteční při mi
nimálním počtu pěti účastníků. Cena kurzu včetně
materiálu a drobného občerstvení 200 Kč.
Na sobotu 1. 6. 2013 je od 14 hodin plánován
Den dětí. Kulturní centrum Holetín ve spoluprá
ci s o. s. Holetínské trnky srdečně zve dětičky
v karnevalovém přestrojení. Věříme, že si nenecháte
ujít odpoledne s písničkami a soutěžemi a se svými
dětmi přijdete. Bližší informace budou zveřejněny
před akcí na webu obce, kulturního centra a na
obecních vývěskách.
Od 11. 3. 2013 probíhá každé pondělí od
18 hod. zumba s lektorkou Pavlou Šally. Cena
jedné hodiny je 60 Kč. Na cvičení jsou ještě volná
místa, pro informace volejte 725 444 588. Ve stejný
čas probíhá ve druhé části kulturního centra Jóga
pod vedením Věry Pochobradské (s sebou kari
matku, šátek, deku a 30 Kč).
Veřejnost může zajímavě i nadále využít svůj
volný čas v naší keramické dílně pro veřejnost s ve
doucí kurzu paní Milenou Jelínkovou, a to každý
čtvrtek od 16 do 18 hodin v klubovně kulturního
centra. Cena jedné hodiny včetně materiálu je
30 Kč, k dispozici je i hrnčířský kruh.
Pravidelná
Sousedská
besedování
se
do
prázdnin uskuteční v těchto termínech: 11. 3.,
15. 4., 13. 5. a 17. 6. 2013. Začátek zůstává ve
13.30 hod.
Pro nezájem bylo aktuálně pozastaveno pořádání
Setkání maminek s dětmi. Pokud bude ze strany
této cílové skupiny projeven zájem o setkání, bude
znovu obnoveno.
Kulturněspolečenské centrum Holetín pod ve
dením Lady Horákové se těší na Vaši účast v při
pravovaných akcích!
Lada Horáková

Již téměř dva roky se každý měsíc scházíme v Kulturně
společenském centru na Sousedském besedování. Při kávě
nebo sklence vína se dozvíme, co je v Holetíně nového, co se
chystá, či co se píše ve staré školní holetínské kronice.
Zvlášť pěkné bylo Sousedské besedování před Vánocemi
2012, kdy jsme si z tomboly odnášeli drobné dárky a malé
vánoční svícny. Došlo také na zpěv koled. Velkou radost
nám udělal pan starosta, který naši sešlost navštívil a kte
rého jsme bouřlivě uvítali. Odcházeli jsme s hřejivým poci
tem, že v Holetíně je nám dobře a cítíme se zde opravdu do
ma.
Těší nás, že se můžeme takto setkávat a zpestřit si své
všední dny. Děkujeme paní Ladě Horákové, Vlastimile Buli
sové, Jiřině Bělouškové a ostatním, kteří se jakkoliv podílejí na příjemné atmosféře.
Za „sousedské besedovatele“
Helena Vařejčková, Květa Boháčová, Dana Oplištilová, Marta Mundilová a Marie Doležalová
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Volby prezidenta republiky

V lednu letošního roku jsme si poprvé mohli zvolit prezidenta. A jak se této nové občanské povinnosti
zhostili holetínští občané a s jakým výsledkem? Protože toho o volbách už bylo řečeno a napsáno víc než
dost (i v našem Zpravodaji), připomeneme si je pouze v číslech.
Prvního kola se z 624 možných holetínských voličů zúčastnilo 420. Volební účast byla tedy 67,31 %.
Kromě dvou hlasů byly všechny platné.
A takové byly v 1. kole volby prezidenta výsledky:
Roithová Zuzana MUDr. MBA
29 hlasů
6,93 %
Fischer Jan Ing. CSc.
59 hlasů
14,11 %
Bobošíková Jana Ing.
14 hlasů
3,34 %
Fischerová Taťána
13 hlasů
3,11 %
Sobotka Přemysl MUDr.
8 hlasů
1,91 %
Zeman Miloš Ing.
134 hlasy
32,05 %
Franz Vladimír Prof. JUDr.
38 hlasů
9,09 %
Dienstbier Jiří
72 hlasy
17,22 %
Schwarzenberg Karel
51 hlas
12,20 %
Ve druhém kole přišlo vyjádřit svůj názor 380 voličů z 623
možných. Volební účast byla 61%. Všechny vhozené lístky
byly platné.
Zeman Miloš Ing.
266 hlasů
70%
Schwarzenberg Karel
114 hlasů
30%

Přelom mysliveckého roku se teprve blíží
Každému možná není známo, že myslivecký rok za
číná a končí prvním dubnem a že za toto období se
zpracovávají příslušné výkazy. Myslivost je zaměře
na na ochranu, péči a obhospodařování vybraných
skupin volně žijících živočichů. Myslivost nelze chá
pat jenom jako loveckou činnost, ale hlavně jako
péči o zvěř v době tísně, její zimní přikrmování, re
gulování stavu a cílenou kvalitativní výchovu.
Co se týče Mysliveckého sdružení Holetín, je je
ho činnost následující. Do konce dubna musí být
vyčištěno krmné zařízení. Probíhají opravy krmel
ců, posedů a kazatelen. Tímto se vše připravuje na
loveckou sezónu. Každý druh zvěře má svoji dobu
lovu. V naší honitbě je nejpočetněji zastoupena
srnčí zvěř. V únoru probíhá sčítání zvěře, o němž
se vede výkaznictví a srnčí zvěři se podávají me
dikamenty. Od 16. května začíná doba lovu srnců,
kdy se loví určitý počet kusů. Loví se nechovní srn
ci v určitých věkových skupinách.
Mezi tím probíhají různé brigády, kde se dělají
opravy a údržby mysliveckých zařízení, zajištění kr

Pojeďte do divadla!

V pátek 19. 4. pořádá Kulturní centrum Holetín
zájezd do Horáckého divadla Jihlava na představení
Marie Stuartovna Friedricha Schillera v režii
Kateřiny Duškové. Začátek v 19 hod., délka
představení vč. přestávky 2 hod. 40 min.
Dramatický konflikt dvou královen, mimořádně
inteligentní a racionální Alžběty a vášnivé a vášně
vzbuzující Marie Stuartovny není jen výpravnou
ilustrací dějinných událostí. Skrze strhující drama
dvou odlišných ženských osobností otevírá Schiller
téma věčného boje rozumu a citu, vášně a
chladnokrevnosti, nemilosrdně odhaluje principy
mocenských bojů a ptá se po důležitosti hodnot,

miva pro zvěř a o tom všem se vede výkaznictví,
které má na starosti hospodář. Během roku probí
hají myslivecké schůze, na kterých se plánují různé
akce (zvěřinové hody, jubilea členů, hony a různé
kulturní akce).
Konkrétně v roce 2012 jsme měli v květnu a
v říjnu zvěřinové hody, v září lov pstruhů na kou
pališti s ostatními složkami a jako tradičně v lis
topadu a v prosinci proběhly hony na drobnou zvěř.
Na letošní rok plánujeme něco obdobného. Z těchto
akcí se získávají finance na provoz mysliveckého
sdružení (nákup krmiva, materiál na stavbu a
opravy mysliveckých zařízení a nájem).
Jen tak na okraj, abychom mohli vykonávat
právo myslivosti, tak musíme mít určitý počet
lovecky upotřebitelných psů. Každý pes musí mít
lovecké zkoušky. Během roku se řeší různé
problémy typu škod na zemědělských plodinách,
umisťují se zradidla kolem polí a silnic, aby nedo
cházelo ke střetům se zvěří.
Aleš Kameník

jakými jsou čest, odvaha a bezesporu i láska.
Autobus Horáckého divadla Jihlava bude
přistaven na zastávkách v Holetíně v 17.15 hod. a
doveze nás přímo před divadlo a zase zpět.
Předpokládaný návrat je okolo 23 hodiny. Cena
vstupenky včetně dopravy autobusem je dle
umístění vstupenky pouze 200–220 Kč! Částka
bude od přihlášených účastníků vybírána v pondělí
15. 4. v 15 hod. v kulturním centru. Omezený
počet míst! Přihlaste se včas u paní Horákové na
tel. 725 444 588 nebo na mailové adrese
kulturnicentrum@holetin.org.
V případě dostatečného zájmu z řad občanů
předpokládáme pořádání zájezdů na divadelní
představení přibližně 2× do roka.
Lada Horáková
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Senátor v Holetíně

Senátor, který žije ve Velkém Meziříčí, je už osm
let prezidentem Agrární komory. Jeho mandát v té
to funkci mu končí zhruba za jeden rok. Díky této
funkci prý měl možnost poznat i „vrchní patra poli
tiky“. Informoval také o svém jednání s ministrem
zemědělství o nové koncepci. (Považuje ji za
dobrou.) a dále o svém působení v Senátu ČR, kde
je členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a
dopravu.

V pondělí 21. ledna se v našem Kulturněspole
čenském centru odehrávalo zajímavé jednání. Nově
zvolený senátor za Chrudim a Havlíčkův Brod
Ing. Jan Veleba se chtěl setkat se starosty menších
obcí regionu, který zastupuje. Pro schůzku si v na
ší oblasti zvolil právě KSC v Holetíně, kam sezval
představitele okolních obcí. Pozvání přijalo asi
25 starostů či místostarostů, kteří měli možnost
nejen
pana
Velebu
osobně
poznat,
ale
probrat s ním i mezi sebou témata, která obcím dě
lají starosti.

Starostové popsali problémy malých obcí v na
šem kraji. Trápí je především dopravní obslužnost
(rušení spojů, …), ukončování činnosti některých
poboček České pošty nebo omezování jejich provoz
ní doby, ale třeba i hospodaření státu s lesy. Byly
nastíněny některé společné kroky, které by mohly
dopomoci ke zlepšení situace. Probraly se i změny
v činnosti finančních úřadů, dopad optimalizace ve
zdravotnictví na Chrudimskou nemocnici nebo na
růstající administrativní zatížení obecních úřadů.
(kuč)

Ing. Jan Veleba do Holetína přijel se svým asi
stentem, který bude zajišťovat i provoz senátorské
kanceláře v Chrudimi – s panem Miroslavem Krči
lem. (Řada z vás si ho jistě pamatuje z jeho půso
bení v Chrudimském deníku.)
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Tři králové v Holetíně

Ve sbírce se v naší obci vybralo 17 187 Kč.
Poděkování patří všem zúčastněným.

S Edou Suchým o tom, co dělají hasiči, když hoří,
a co, když nehoří
Jak bys zhodnotil loňský hasičský rok?

Loňský rok hodnotím velice dobře. Myslím, že ho
letínští hasiči toho dělají každý rok docela hodně a
nemusí se za svou práci stydět. Velkou radost mám
z toho, že se dali mladí dohromady a přibylo i druž
stvo dívek. Mají dobrou partu a to vlastně ten sbor
drží. Starších členů ubývá a je tedy skvělé, že má
me tyto mladé.
Účastnili jsme se několika brigád, abychom vy
dělali nějaké peníze, protože šetříme na novou stří
kačku.

Soutěž ve Dřeveši

Na co z
nejraději?

loňského

roku

vzpomínáš

úplně

Takových akcí bude určitě víc. Vyvedl se nám první
ročník soutěže O pohár starosty Holetína. Neú
častnilo se tolik družstev, ale lidi nás přišli podpořit
a za to jim moc děkuji. Myslím, že se bavili dobře.
Další vydařenou akcí byl Lov pstruha, který jsme
pořádali společně s myslivci. Bylo kolem toho dost
starostí, ale úspěch to mělo veliký.
A samozřejmě ještě jednou připomenu, že mi dě
lají velkou radost mladí hasiči, kteří se účastní
mnoha soutěží. Přivezli si i řadu pohárů za první,
druhá místa. Všechno mají zdokumentované a
sestřih pouštěli i s komentářem na naší výroční
schůzi. Bylo to velmi působivé.

zpráv. Posílány jsou z dispečinku v Pardubicích.
Dobrovolní hasiči se rychle dostaví k požární
zbrojnici, kde se vybaví k zásahu a poté velitel zpět
informuje dispečink, že už vyjíždějí na místo požá
ru, případně že už jsou tam. Ke zbrojnici se obvykle
dostaví i starosta. Holetínská zásahová jednotka
má sedm členů. Pět členů má kompletní nové vyba
vení. Zatím nemáme pouze nové přilby, ty jsou za
staralejší. Chceme je dokoupit v blízké době.
Po příjezdu k požáru se velitel zásahové jednotky
nahlásí veliteli požáru. Buď je pro nás práce hned,
nebo čekáme, kde budeme potřeba. Obvykle třeba
pomáháme s vynášením věcí nebo řídíme dopravu
kolem místa požáru a podobně. Je tradicí, že místní
jednotka zůstává u požáru jako poslední a místo
hlídá. Má připravenou stříkačku, kdyby se oheň
opět vznítil. U posledního požáru například všech
ny ostatní jednotky odjely kolem půlnoci a ta naše
zůstala na místě do rána, kdy se na místo vrátili
profesionální hasiči, aby vše ukončili. Zásahová
jednotka má nárok na refundaci mzdy od obce. Ve
litel zásahové jednotky následně vyplňuje celkem
složité hlášení.
Co chystáte na letošní rok?

Letos už jsme měli tradiční bál. Opět se moc pove
dl. Účast byla hojná. V jednání je druhý ročník
Lovu pstruha. Doufáme, že velkým tahákem bude
druhý ročník Poháru starosty Holetína. Ten je na
plánovaný na 17. srpna a po něm bude následovat
taneční zábava s kapelou MAT4.
Jak už bylo zmíněno, plánujeme koupi nové stří
kačky. Už je objednaná. Měli bychom ji mít už letos
v dubnu. Podstatnou část dokážeme zaplatit
z peněz SDH Holetín. Menší částí přispěje obec.
Z finančních důvodů jsme loni ani nepořádali tra
diční posezení členů hasičského sboru. Letos ale
o něj určitě ochuzeni nebudou!
Budeme velice rádi, když naši občané přijdou
nejen na avizované akce, ale mohou i naše mladé
závodníky jezdit povzbuzovat na soutěže. Plánuje
me, že se budeme účastnit i ligy okresu. S novou
stříkačkou budeme mít ještě větší šance na vý
borná umístění.

Část získaných ocenění

Po dlouhé době jsme měli loni v Holetíně dva
požáry. Zajímalo by mě, jak to v takové situaci
probíhá a jaká je v takovém případě role
dobrovolných hasičů.

V obci pracuje zásahová jednotka, která musí být
proškolená a mít zdravotní prohlídky. Informace o
požáru všem jejím členům chodí formou SMS

Požární útok holetínských hasiček
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Adventní koncert

Dalo by se říci, že adventní koncerty už mají v na
šem
Kulturněspolečenském
centru
tradici.
9. prosince loňského roku jsme zde mohli už po
třetí obohatit předvánoční čas poslechem hudby.
Po dvou letech, kdy u nás vystupoval výborný sbor
z Kameniček, byl čas na změnu. Ladě Horákové se
podařilo zajistit chrámový sbor FONS ze Žďáru nad
Sázavou a všichni jsme tak trochu napjatě čekali,
co tato změna přinese. A mohu říci, že posluchači
byli příjemně překvapeni, dokonce až nadšeni. Bylo
znát, že sbor má za sebou nejen desetiletou tradici,
ale i řadu úspěchů na soutěžích a přehlídkách. Po
slechli jsme si písně s vánoční tématikou, spirituá
ly, ale třeba i árii z Carmen nebo hravý kankán.
Jednou větou – bylo to překrásné. Pěkná hudba
k adventu prostě patří.
(kuč)

Jak jsem byla na půlnoční

Loni poprvé jsem zaregistrovala, že se v holetínské Kapli sv. Jana Křtitele konala na Štědrý den půlnoční
mše. Nevím, jestli tam byla opravdu poprvé, nebo jsem si toho dřív nevšimla, ale uznala jsem, že je škoda
si takovou událost nechat ujít.
Ač pokřtěný katolík, do kostela na mše nechodím. Nějak jsem k tomu asi nebyla vedená. Tentokrát
jsem se rozhodla po náročném období vánočních příprav, těžké štědrovečerní večeři a rozbalování dárků
zvednout se z gauče a jít. Za výborný nápad jsem považovala už samotnou procházku ztichlým a rozsvíce
ným Holetínem. Byla jsem ale i zvědavá na samotnou mši v naší kapličce. Snad mi to ortodoxně věřící ne
budou mít za zlé, ale brala jsem to tak trochu za kulturní zážitek.
Začátek byl velice příjemný. Před kaplí stáli mladí hudebníci. Vánočními skladbami v podání de
chových nástrojů zpříjemňovali návštěvníkům příchod na mši a dodávali tak všemu opravdu slavnostní
atmosféru. Velmi příjemné bylo i zjištění, kolik mladých lidí do kaple dorazilo.
Čekala jsem spíš důchodce.
K samotné mši musím říct, že jsem přecenila své síly. Bláhově jsem si mys
lela, že právě na půlnoční chodí do kostela víc „veřejnosti“, která má v tomto
svátečním čase chuť se zastavit, zklidnit, zapřemýšlet. Pro mě byl výklad tak
odborný, že jsem tomu skoro nerozuměla. Připadala jsem si jako na přednášce
nějaké vysoké školy, jejíž zaměření je mi zcela cizí. A zřejmě jsem nebyla sa
ma. Návštěvníků, kteří spíše „bloumali“ po stěnách kaple tam bylo evidentně
víc.
Tak teď zvažuji, jestli si během roku doplním chybějící znalost Starého a
Nového zákona, nebo budu letos na Štědrý den raději doma koukat na televizi.
Asi ani jedno. Na čtení Bible se ještě necítím dost zralá a zážitek to byl vlastně
docela příjemný. Rozhodně lepší, než stokrát opakovaný televizní program.
A mimochodem  holetínská kaple mě nadchla pěkným opraveným interiérem.
(kuč)
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Péče o pleť na jaře

Jablko

Na jaře je nutné revitalizovat pleť a celé tělo po fy
zické i psychické stránce připravit na příchod slun
ce a teplých dní. Jarní období přináší pro naši pleť
vyšší zátěž a s tím spojené vyšší nároky na péči.
Nesmíme zapomínat, že jarní sluníčko má velkou
sílu a naše pleť a pokožka není na náhlý a silný
nápor slunečních paprsků připravena. Pleť je vy
stavována vlivům a rozmarům počasí a výsledkem
bývá podrážděná a citlivá pokožka. Zaměřujeme se
tedy na hydrataci, revitalizaci a omlazení pleti.

Taniny a ovocné kyseliny obsažené ve slupce jablka
jsou pro pleť osvěžující, regenerační a posilující a
vitamin C stimuluje regeneraci buněk. Jablečná
maska odstraňuje nečistoty z pokožky a vyhlazuje
ji. Obnoví zářivý vzhled pleti, má velmi silnou vý
živu – je injekcí energie pro pleť.
Jablečná maska s jogurtem: smíchejte na
strouhané jablko s jogurtem, poté naneste na obli
čej. Tento zábal po 20 minutách hydratuje suchou
pokožku a mastnou pleť rozjasní.

Pomeranč
Jak se tedy správně chránit před jarním Pomeranč je bohatým zdrojem vitamínu C, ob
sahuje také vitamin A, P a vitamíny skupiny B.
sluníčkem?
Základem je kvalitní krém, který by se měl každé
ráno nanášet na tvář a dekolt. Krém by měl ob
sahovat ochranný faktor proti UV záření. Pleť je
nutné pravidelně čistit. Aby byla pleť čistší a
zdravější do hloubky, podrobíme ji jarnímu pee
lingu. Je nutné pleť zbavit odumřelých buněk, vy
čistit póry a vyhladit kůži. Pleť pak lépe dýchá, vy
padá zdravěji, zářivěji a je dokonale připravena
vstřebávat látky z dalších kosmetických přípravků.
Jeli vaše pleť podrážděná, zarudlá nebo pálí, pak
ale na peeling zapomeňte. V tomto období se dopo
ručuje použití pleťových zábalů a masek, které
navracejí pleti pružnost a vitalitu. Pořiďte si také
kvalitní sérum. Séra jsou mnohem silnější, ob
sahují vyšší koncentrace účinných látek, které in
tenzivně obnovují pokožku a pronikají do hloubky.
Sérum by mělo patřit do vaší základní výbavy péče
o pleť.
Pro stav naší pleti je také velmi důležitý přísun
tekutin, což je 2 až 3 litry čisté vody denně a dosta
tek spánku. Nezapomínejte na zvýšený příjem
vitamínů nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny –
vitamíny A, C, B, stopové prvky jako selen, zinek,
lecitin, koenzym Q10 aj.
Proti jarní únavě bojujeme dostatkem odpo
činku a relaxu, dopřáváním si chvilek pro sebe, se
tkávání s přáteli a pohybem v přírodě. Proti jarní
únavě pozitivně působí i otužování. Přikládám
několik typů na výrobu domácích masek.

Po válce nebyl na psaní kroniky čas
Kronika obce, kterou jsme opustili v roce 1939,
pokračuje až v roce 1961. Kronikář se zde snaží
vysvětlit, proč došlo k takové prodlevě: „Po dobu
okupace naší vlasti byla kronika zabavena a zápisy
proto nemohly být uskutečňovány. Po roce 1945
bylo kroniky jen málokdy vzpomenuto vzhledem
k
ostatním
mimořádně
důležitým
úkolům
politickým i hospodářským. Několikrát v uply
nulých letech byly vytvořeny několikačlenné
kolektivy, které si dobrovolně vzaly na starost
zpracovat události v obci pro zápis do kroniky,
avšak nikdy k tomu nedošlo. Jednak proto, že

Zlepšuje mikrocirkulaci, stimuluje obnovu buněk a
zpomaluje proces stárnutí. Účinně snižuje příznaky
únavy a šedost kůže.
Pomerančová maska: 2 lžíce tvarohu, 2 lžíce
slunečnicového oleje, šťáva z poloviny pomeranče.
Ingredience smíchejte a pastu naneste na obličej,
krk a dekolt. Po 20 minutách masku smyjte teplou
vodou, poté pokožku opláchněte proudem studené
vody.

Banán

Obsahuje spoustu vitamínů, hořčíku, železa, dras
líku a fosforu. Změkčuje pokožku, zlepšuje její
pružnost a zklidňuje podráždění.
Banánová maska s tvarohem: banán rozmačkejte
na kašičku a promíchejte se 3 lžičkami tvarohu ne
bo husté smetany. Můžete přidat 1 syrový žloutek.
Naneste na obličej, lokty, ruce a kolena na dobu
15 minut, poté omyjte vlažnou vodou.
Krásný příchod jara Vám Všem přeje
Věra Pochobradská
Cosmetic konzultant MK
Nabízím kosmetické poradenství ZDARMA, denní
a společenské líčení. Spolupracuji s kadeřnickým
salónem v Chrudimi a profesionálním fotografem.

Věra Pochobradská
vera.pochobradska@seznam.cz

většina členů těchto kolektivů byla pověřena
jinými, v okamžité situaci naléhavějšími úkoly a
dále pak proto, že v proudu nových a nových
událostí se začala ztrácet souvislost mezi
jednotlivými událostmi.“
Když se stal kronikářem Jaroslav Roučka (ředitel
školy), ujal se této aktivity spolu s Františkem
Vojtou. Vše probíhalo pod dohledem MNV. Došlo se
však k tomu, že za tak dlouhou dobu už se nedá
vše zpracovat chronologicky a rozhodli se shrnout
spíše jednotlivá témata. Od roku 1961 se v psaní
kroniky řádně a pravidelně pokračuje.
Od příštího čísla Zpravodaje se tedy vrátíme ke
vzpomínkám na poválečné období, přesněji do roku
1945, kde se dozvíme, jak probíhaly poslední dny
II. světové války v Holetíně.
(kuč)
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Vážení sportovní přátelé,
zimní fotbalová přestávka se chýlí ke konci. Mi
strovskou jarní sezónu 2013 v režii OFS Chrudim
nejdříve zahájí naši DOSPĚLÍ. V měsíci dubnu to
čeká i ostatní naše mužstva.
Úplný klid v zimním období ve fotbalovém klubu
však nepanoval, vydařilo se pořádání FOTBALOVÉ
HO BÁLU, v únoru jsme na výroční schůzi zhodno
tili rok 2012. V neposlední řadě jsme připravovali
„termínovku“ všech našich mužstev pro sezónu JA
RO 2013.
Příprava dospělých probíhá pod vedením nového
trenéra Standy Filipiho staršího. (Zdeněk Volf pů
sobí v současnosti v roli trenéra u žáčků FC Hlin
sko.) Starší žáci absolvují od ledna jedenkrát týdně
přípravu v hale v Hlinsku. Kromě toho se v únoru
zúčastnili kvalitně obsazeného halového turnaje ve
Slatiňanech.
Pro naše věrné pří
znivce
připravujeme
autobusový zájezd na
mistrovské utkání do
spělých do Ronova
nad Doubravou v ne
děli 31. března.
Na jarní boje na
šich mužstev o mi
strovské body doma
i na hřištích soupeřů
srdečně zvu všechny
fanoušky
„kulatého
nesmyslu“,
ale
i ostatní.
Jiří Bartizal

11.5.
19.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.

SO
NE
SO
SO
SO
SO

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Holetín–Chroustovice
Svratouch–Holetín
Holetín–Vítanov A
Prachovice–Holetín
Holetín–Hrochův Týnec
Rváčov–Holetín

Nahoře: Milan Plachý – pokladník, Jiří Bartizal – sekretář, Zdeněk
Volf – dlouholetý trenér a hráč, Jaroslav Halamka – předseda,
Petr Wasserbauer – bývalý hráč
Dole: Michal Ondráček – hráč, Stanislav Filipi – trenér, Jiří Korbel
– člen výboru

Rozpis zápasů – dorost
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
2.6.
8.6.
16.6.

NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE

volno
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00

31.3.
6.4.
14.4.

NE
SO
NE

volno
9.30
9.30

4.5.
8.5.

SO
ST

9.30
14.00

Holetín–Ronov n. Doub.
Rosice–Holetín
Holetín–Vítanov
Svratouch–Holetín
Nasavrky–Holetín
Holetín–Skuteč B
Prosetín–Holetín
Holetín–Zaječice
Svídnice–Holetín
Holetín–Dřenice

Rozpis zápasů – starší žáci (kraj)

20.4.
28.4.

Poděkování Zdeňku Volfovi za práci pro Sokol Holetín

Rozpis zápasů – muži
23.3.
31.3
6.4.
13.4
20.4.
27.4.
4.5.

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00

Holetín–Stolany
Ronov n. D.–Holetín
Holetín–Proseč
Holetín–Nasavrky A
Svídnice–Holetín
Holetín–Tuněchody A
Rozhovice–Holetín

12.5.
19.5.
26.5.
1.6.
9.6.
16.6.
23.6.
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SO
NE

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

9.30
9.30

9.30

volno
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Slatiňany–Holetín
Holetín–Miřetice
hřiště Prosetín
Horní Jelení–Holetín
Holetín–Heřmanův Městec
hřiště Prosetín
Sezemice–Holetín
Holetín–Sezemice
hřiště Holetín
Holetín–Luže
hřiště Holetín
Holetín–Slatiňany
hřiště Prosetín
Miřetice–Holetín
Holetín–Horní Jelení
Heřmanův Městec–Holetín
Luže–Holetín

Mladší žáci hrají zápas vždy ve stejný den
na stejném hřišti, ale v 11.15 hodin.
Starší přípravka sehraje zápasy v jarní
části v rámci spolupráce Holetín/Prosetín
turnajovým způsobem v Prosetíně. V neděli
9. 6. 2013 proběhne od 13.30 turnaj na hřišti
v Holetíně.

Příprava na jarní sezónu je
v plném proudu

Rozhovor s novým trenérem Standou
Filipi

Co předcházelo tomu, než jste se stal trenérem
SOKOLa Holetín?
Než jsem přišel do Holetína, tak jsem trénoval
v Hlinsku mladší a starší dorost. Můj syn tam hrál za
mužstvo B. Pak jsem asi po pěti letech s touto prací
skončil a protože syn začal hrát v Holetíně, tak jsem
začal jezdit s ním sem. Následně jsem byl požádán,
jestli bych nešel pomoci s trénováním Zdeňku Volfovi.
To byl začátek mojí spolupráce se SOKOLem Holetín.
Nyní to vyšlo tak, že Zdeněk Volf tady skončil a já chci
klukům pomoci, tak jsme se dohodli, že tady budu
pokračovat a trénovat a že se pokusíme v Holetíně
Okresní přebor uhájit. K trénování mužů v této soutěži
je potřebná trenérská licence C, kterou jsem si doplnil.

Spolupráce mezi Sokolem Holetín a Sokolem Prosetín

Informace z valné hromady OFS
Chrudim

Dne 7. února 2013 se uskutečnila Valná hro
mada Okresního fotbalového svazu, která
svým obsahem byla zaměřena na volbu
nových orgánů OFS.
Na předsedu OFS CR kandidoval Aleš Me
loun (stávající předseda) SK Rváčov a Jaroslav
Gála – TJ Luže. V tajné volbě byl zvolen Aleš
Meloun.
V další části proběhla volba členů Vý
konného výboru OFS rovněž tajným způso
bem. Zvoleni byli:
Jiří Richter – TJ Luže
Vojtěch Čižinský – Sokol Bořice
Pavel Kolbaba – ŽSK Třemošnice
Jaroslav Gála – TJ Luže
Ladislav Matras – Sokol Prosetín
Jaroslav Bečička – SK Chroustovice
Ve volbách byli dále zvoleni členové revizní
komise: Josef Blažek – TJ Horní Bradlo, Stani
slav Peca – ŽSK Třemošnice, Petr Vojtě
chovský – MFK Chrudim.
Jiří Bartizal
sekretář klubu

Pro všechny fanoušky hole
tínského fotbalu

Vedení fotbalového klubu SOKOL Holetín
vyzývá všechny, kteří by se chtěli podílet
na činnosti klubu a pomoci fotbalu v naší
obci, aby se stali členy SOKOLa Holetín.
Členské poplatky na jeden rok činí 200 Kč.
Členové jsou mimo jiné zváni na výroční
schůzi. Jestli vám není sport v Holetíně
lhostejný, staňte se jedním z nás.
vedení klubu

Chystáte nějaké změny v týmu nebo v trénincích
před jarní částí sezóny?

V trénincích určitě. Letos netrénujeme v hale, ale
všechno trénujeme venku. Co se týče sestavy, tak
uvidíme, kolik lidí bude chodit. Neradi bychom dopadli
jako minulou sezónu, kdy jsme se na zápasy občas
scházeli v jedenácti. Budeme dělat všechno pro to, aby
nás bylo aspoň šestnáct na každý zápas. K dispozici
máme papírově asi dvacet hráčů, ale na tréninky jich
chodí tak deset jedenáct.
Naše mužstvo na tom není po podzimní části nijak
valně. Co by nás mohlo zvednout?

Zvednout nás může jedině právě to, že budeme poctivě
trénovat. A někteří kluci to už poctivě berou a chodí na
každý trénink. Budeme prostě dřít a vylepšíme herní
projev. Musíme do toho dávat všechno.
Vidíte
to
tedy
optimisticky?

optimisticky,

nebo

méně

Zatím spíš neutrálně. Nějaké změny se chystají, tak
uvidíme po prvním přátelském utkání, jak se to bude
vyvíjet. V sestavě určitě změny budou.
Fanoušky by zajímalo, jestli budou hrát spíš
holetínští hráči, nebo budete spíš preferovat další
posily z venku.
V tuto chvíli žádné nové posily z venku nemáme.
Hrajeme s kádrem, který jsme měli. Nově jsme zařídili
dvěma hráčům, kteří u nás hostovali, přestup z Hlinska
do Holetína. Jedná se o Standu Filipi a Tomáše
Kadidla. V tuto chvíli máme asi tři hráče na hostování
z Hlinska, jednoho z Prosetína a jednoho z Vítanova.
Chcete něco vzkázat fanouškům?

Chci jim vzkázat, aby s námi měli trpělivost, protože
teď se všechno vlastně rozjíždí znova a my se budeme
snažit dostat do těch „vod“, kde by nám nehrozilo
spadnutí do nižší třídy. Aby nám nějaké nedostatky
prominuli. My se budeme snažit, co to půjde. Zázraky
ale dělat neumíme.
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Společenská kronika
Rošťáci podle Jany Břeňové
Ingredience: 1 kg kuřecích prsou, 1 sáček
grilovacího koření, trocha kari, 1/2 hlavičky
česneku, Solamyl, pivo, vejce v množství, aby
vzniklo těstíčko, možné dosolit
Postup: Naporcované maso necháme marinovat
v těstíčku, které vznikne smícháním surovin.
U kuřecího masa stačí jeden den. Smažíme na
oleji.
Jako přílohu můžeme zvolit jakoukoliv úpravu
brambor, chleba a zeleninu.

Od tohoto vydání Zpravodaje jsme se rozhodli
uveřejňovat společenskou kroniku, ve které
bychom rádi poblahopřáli našim spoluobčanům,
kteří oslavili výzmamné životní jubileum. V naší
obci je tradicí, že pracovníci OÚ gratulují
oslavencům k 75., 80., 85. a každým následujícím
narozeninám. Tohoto pravidla se budeme držet
i zde. Pokud by někdo nesouhlasil s gratulací na
našich stránkách, ať toto dopředu oznámí na OÚ
Holetín.
V lednu a únoru oslavili výročí tito občané:
leden 85 let – Boháčová Božena, Dolní Holetín
80 let – Vlachová Jaroslava, Horní Holetín
únor 86 let – Kolbabová Františka, Dolní Holetín
87 let – Ptáčková Miloslava, Horní Holetín
95 let – Novotná Margita, Horní Holetín

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, pohody a
radosti do dalších let.

Změna provozních hodin České pošty,
pobočka Holetín od 1. 3. 2013
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

12:30–15:30
08:00–10:00
12:30–15:30
08:00–10:00
12:30–15:30

Od loňského roku se počet
obyvatel téměř nezměnil

K 1. 1. 2012 jsme měli 761 občanů – z toho bylo
743 trvale přihlášených a 18 cizinců.
V průběhu roku 2012 se narodilo 6 občánků,
přihlášeno bylo 22 občanů, odhlášeno 20 občanů
a zemřelo 6 občanů.
k 31. 12. 2012 naše obec měla 762 občanů –
z toho 745 trvale přihlášených a 17 cizinců
(1 cizinec se odstěhoval).

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

– 14 –

