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Hurá! Je jaro!

ČTĚTE

Sluníčko svítí a začíná i hřát, ptáci po ránu zpívají (to já tedy moc nemusím), jarní kytky
se také mají čile k životu. A co my? Měli bychom se přidat také, nemyslíte? Nebudeme se
přece vymlouvat na jarní únavu, moc práce nebo kdovíco. Je ideální doba něco
podniknout. Něco udělat pro sebe nebo pro své okolí. Klidně bych začala u sebe. Udělejte
si radost. Kupte si něco na sebe, novou květinu, knížku, auto, … Cokoliv co vám udělá
radost, kterou pak budeme moci předat dál. Těžko totiž kolem sebe můžeme šířit něco, co
sami nemáme. Když budeme mít sami dobrou náladu a budeme se na lidi kolem sebe
smát, těžko se na nás budou mračit, že jo?
Ale nemusíme všechno brát přes materiální statky, i když je to většinou nejjednoduš
ší. Co začít s něčím novým? Zdravější životní styl, přihláška do kurzu kreslení, sport?
Cokoliv, co nám přinese pozitivní energii. Asi nejtěžší je to se vztahy. A teď nemyslím
jenom ty mezi muži a ženami, ale mezilidské vztahy obecně. Co udělat první vstřícný
krok a udobřit se s někým, s kým nám to poslední dobou moc neklape a my cítíme, že
nás to trápí? Nebo se ozvat někomu, koho jsme před nějakou dobou možná kvůli
hlouposti nebo paličatosti ztratili a doteď nás to mrzí? Třeba z toho už nebude přátelství
nebo láska do konce života, ale dobrý pocit, že jsme pro to něco udělali, asi ano.
Tak dost filozofování a psychologie. S dnešním Zpravodajem po dlouhé zimě strávené
doma u kamen vyrážíme do světa! A nebudou to zrovna tradiční destinace. Naše cesta
povede na sever do studeného Finska a na východ do málo známého jižního Vietnamu.
Těšte se.
A pro ty, které dálka neláká ani na papíře, máme připraveno představení dalšího zají
mavého spoluobčana. Nakoukneme k našim hasičům a fotbalistům a tentokrát i k šip
kařům. Budeme se věnovat našim nejmenším – od čerstvě narozených po ty školou po
vinné. A když něco nebudeme vědět? Nejlepší je se zeptat, a to rovnou starosty. Ten by
měl vědět všechno, ne?
Přeji krásné jaro!
Helena Kučerová
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Tři otázky pro starostu

Už tři čtvrtě roku jezdíme po rozkopané nebo nedodělané silnici. Jaký by měl být
další postup v jejím dokončení včetně částí pro chodce?
V tomto roce byl první kontrolní den akce „Modernizace silnice II/355 Hlinsko –
Dřeveš“ svolán na 12. března. Předmětem jednání bude předběžné projednání dopravně
inženýrských opatření (DIO), harmonogram stavby a další úkony s tím spojené. Přes
nější informace budu mít tedy až po dvanáctém, ale rád se podělím o mně dosud známé
informace. Pokračování stavby by mělo s ohledem na počasí započít co možná nedříve.
Předpokládám, že první stavební práce v tomto roce budou zahájeny počátkem dubna.
Největším problémem bude pro naše občany celková rekonstrukce mostu pod odbočkou
na koupaliště, která s sebou přinese značná omezení, a to především v dopravní ob
služnosti. Vše bude navíc složitější, protože současně s rekonstrukcí holetínského mos
tu bude probíhat i oprava mostu mezi obcemi Tisovec a Dřeveš. Stejně jako v loňském
roce budou zpracovány objížďkové jízdní řády, se kterými bychom měli být řádně a včas
seznámeni. Dále budou pokračovat práce na opěrné zdi, proběhne odfrézování vozovky
až do Dřeveše a dle projektové dokumentace budou na Dolním Holetíně osazeny
silniční obruby a opraveny propustky. Po dokončení všech těchto prací a po vyspravení
stávajících výtluků, bude v celém úseku stavby konečně položen vrchní asfaltový kobe
rec. Dokumentace provedení stavby obsahuje samozřejmě i úpravu ploch za obrubníky.
Dle mého názoru je stav těchto dosud „upravených“ ploch absolutně nevyhovující.
V tomto ohledu budu dále jednat jak s investorem (PK), tak se zhotovitelem stavby
(OHL ŽS) a budu požadovat nápravu. Více informací kromě té, že celá stavba musí být
dokončena do srpna 2015, v této chvíli bohužel nemám. Pokračování na straně 4
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Čím žije škola v zimě?
Zimní měsíce jsou pro přírodu měsíci odpočinku.
Zdalipak odpočívají i děti v holetínské škole? Odpo
věď na tuto otázku naleznete na následujících řád
cích.
Začátkem kalendářního roku probíhají na všech
školách zápisy pro budoucí školní rok. Letos jsme
předškolákům nabídli možnost přijít tři týdny před
zápisem odpoledne do školy a prohlédnout si
v předstihu prostředí, ve kterém se bude jejich dů
ležitý den odehrávat. Děti si osahaly pomůcky, se
kterými budou při zápisu pracovat a prohlédly si
i své budoucí pedagogy. Samotný zápis potom
proběhl 3. února a děti předvedly, že jsou na školní
docházku velmi dobře připraveny. V září tedy přiví
táme ve školních lavicích: Vojtu Holase, Lukáše
Korbela, Adélu Horákovou, Daniela Zuba, Jakuba
Dejdara a Filipa Staňka.
Během zimních měsíců pokračovala pravidelná
činnost zájmových kroužků. Například ve středu
7. ledna, kdy se na naši obec krásně sypal sníh, vy
razili členové ekokroužku ke krmelci, aby potěšili
lesní zvěř senem nasušeným na školní zahradě a
dalšími pochoutkami. Následovalo plnění dalšího
úkolu z projektu Recyklohraní  pro členy ekolo
gického kroužku vcelku příjemné. Měli jsme totiž
připravit občerstvení na oslavu bez použití elek
trospotřebičů, s čímž jsme si poradili bez sebe
menších problémů a opravdu to stálo zato. V závě
ru došlo i na překvapení v podobě odměn za splně
né předešlé úkoly. Za získané body jsme si vybrali
basketbalový koš, hru Duch v koupelně, knihu
Nejnapínavější experimenty pro děti a další
drobnosti na sport a tvoření.

Jak jsme již informovali v prosincovém čísle Ho
letínského zpravodaje, naším dlouhodobým téma
tem je sestavení a tvorba vlastní knihy. V lednu by
la pokřtěna první společná kniha – ku
chařka s vlastními recepty, později vznikly
knížky s převahou ilustrací. Proto jsme se také vy
pravili do Východočeského muzea na Pardubický
zámek. Zajímaly nás exponáty aktuální výstavy „Od
hliněné destičky k tabletu aneb kultura psaní v dě
jinách lidstva.“ Výstava v základních rysech dětem
představila vývoj kultury psaní především na
příkladu vývoje psacích pomůcek a látek od nej
starších dob do současnosti.
11. února vyjely Daniela Horáková s paní vy
chovatelkou O. Vokálovou do lyžařského střediska
Hluboká u Trhové Kamenice, kde se konal VII.
ročník přeboru Mikroregionu Hlinecko ve sjez
dovém lyžování. Ve své kategorii obsadila Daniela
21. místo, paní vychovatelka třetí.
A zatím poslední akce zachycená pohledem žá
kyně 4. ročníku Anežky Kvapilové: Začátkem břez
na – Měsíce knihy nás navštívil ilustrátor. Školáci
společně se školkou zažili zábavu i poučení! Adolf
Dudek nás zkoušel z angličtiny, kapku jsme počíta
li a hodně kreslili pohádky. Někteří se proměnili
v pohádkové postavy. Honza Trunec v Jeníč
ka s Mařenkou – Markétkou Dejdarovou, Lukáš Va
cek měl nožky nahoře jako kohoutek a slepičku mu
hrála paní asistentka Petra. Koblížkovu písničku
nám hezky zazpívala Nikolka a paní učitelka Pavlí
na. Nakonec přišla autogramiáda knížek a kresby
ptáčka dudka na ruku nebo obličej.
Učitelé a děti ZŠ a MŠ Holetín
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Zprávičky z naší téměř jarní školičky
Vozilo se na jaře
slunce ve zlatém kočáře…
I v naší školičce se těšíme na jaro. JARO pro nás
znamená sluneční pošimrání na tváři, radostný
zpěv kosa, koberce bílých sněženek nebo žlutých
petrklíčů. Jarní se nenápadně stává i naše školka.
Mizí sněhuláci a tučňáci, objevují se kytičky,
motýlci nebo také krásná sluníčka. To vše zazní
v písničkách, říkadlech a pohádkách. Na zahradě
už vykukují první rostlinky z naší bylinkové
zahrádky. S dětmi se těšíme na jízdu na
koloběžkách a kolech, neboť jsme zakoupily 3 nové
modely pro kluky i holky.
A jak jsme odstartovaly nový rok 2015? Zhlédly
jsme krásné loutkové představení o čertíku
Luciáškovi. Nezapomněly jsme ani na zvířátka
během zimy a na saních jsme jim zavezly zásoby
sena a kaštanů do krmelce. Předškoláčci úspěšně
absolvovali zápis do ZŠ.
Starší děti se vypravily společně se školáky na
zámek do Východočeského muzea v Pardubicích.
Měly možnost prohlédnout si krásnou výstavu
o přírodě východního Polabí.

č. 5/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 15. prosince 2014
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2014
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
• Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko –
Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko
• Rozpočtová opatření
• Informace o realizovaných akcích
• Záznamy o vyběru dodavatelů (oprava budovy
obecního úřadu, nákup malotraktoru, zpracování
PD)
Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 5/2014 dle předloženého
návrhu
• Uzavření SOD č. 00105640 s firmou OHL ŽS,
a.s.(Rekonstrukce přípojek inženýrských sítí
v obci Holetín)
• Záměry obce na hospodaření s majetkem
č. 7/2014, 8/2014 a 9/2014
• Pachtovní smlouvu č. 10120 (Pachtýř – Milan
Svoboda) dle předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu prostor k podnikání (výčep
s příslušenstvím ve Sportovním areálu Holetín)
mezi obcí Holetín a TJ Sokol Holetín dle
předloženého návrhu
• Uzavření kupní smlouvy č. 21.11./MB/2014
(nákup malotraktoru Yukon s příslušenstvím)
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0–10/2011 na
zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění

Také nás potěšila beseda s ilustrátorem knížek
pro nejmenší, a to s panem Adolfem Dudkem.
Přivítáme
mezi
sebou
i
naše
známé
muzikoterapeuty. Až do června budou v naší MŠ
probíhat Muzikohrátky.

V nejbližší době nás čeká vítání JARA, vynášení
Morany, ale i čtenářské odpoledne v rámci projektu
Celé Česko čte dětem. Chybět nebude ani výlet, ale
o tom zase až někdy příště…
Učitelky MŠ Holetín
komunálního odpadu se společností Technické
služby Hlinsko, s.r.o.
• Bezúplatný převod pozemku označeného jako
poz. p. č. 2484/25, ostatní plocha – ostatní
komunikace, o výměře 919 m2, k. ú. Holetín,
který se geometrickým plánem č. 34584/2014
oddělil od pozemku par. č. 2484/4, ostatní
plocha – silnice, k. ú. Holetín, z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín.
• Rozpočet obce Holetín na rok 2015 dle
předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce
2015 dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2015 dle
předloženého návrhu
• Ukládá příspěvkové organizaci (PO) Základní
škola a mateřská škola Holetín odvod finančních
prostředků ve výši 300 000 Kč z investičního
fondu PO do rozpočtu zřizovatele – obce Holetín
(termín: 01–03/2015)
Neschvaluje:
• Žádost pana V. T. o odprodej části pozemku p. č.
2306/12, kat. území Holetín
• Žádost pana L. P. o zřízení veřejného osvětlení u
domu č.p. 44 na Horním Holetíně
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně prováděním rozpočtových
opatření bez omezení
• Starostu Jana Břeně zpracováním a podáním
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na
požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany JSDH obce na rok 2015 (termín: do
31. 12. 2014)
• Starostu Jana Břeně účastí s právem hlasování
na všech následujících řádných a mimořádných
valných hromadách společnosti Vodovody a
kanalizace Chrudim, a. s.

–3–

Tři otázky pro starostu
Co nás čeká nového v nakládání s odpady?
V současné době zpracováváme dle metodických
materiálů odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra Obecně závaznou vyhlášku obce
Holetín č. 1/2015 o stanovení systému shromaž
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od
straňování odpadů a nakládání se stavebním odpa
dem na území obce Holetín. Tato vyhláška by měla
vejít v účinnost 1. dubna 2015.
Naše obec sice zajišťuje sběr a svoz složek ko
munálního odpadu (papír, plasty včetně PET lahví,
sklo, kovy, nebezpečné komunální odpady, objem
ný odpad, směsný komunální odpad) celkem bez
problémově i bez vydání vyhlášky. Od 1. ledna
2015 však vstoupila v účinnost novela zákona o od
padech, která mimo jiné ukládá obcím povinnost
zajistit také místa pro oddělené soustřeďování mi
nimálně pro biologické odpady rostlinného původu,
a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku. A to je také důvod, proč je naše
obec nucena vydat obecně závaznou vyhlášku, kte
rá bude řešit i problém bioodpadů.
Otázkou je, jak vyhovět liteře zákona a přitom
nezatížit rozpočet obce, což by mělo pravděpodobně
za následek navýšení poplatků od občanů. Jedna
možnost by tu snad byla. Zajistit formou dotace pro
holetínské domácnosti hnědé plastové nádoby o ob
jemu 240 l určené pro bioobpad, které by byly v ob
dobí od 1. dubna do 31. října kalendářního roku
sváženy ve 14denních intervalech namísto směsné
ho komunálního odpadu. V praxi by to znamenalo,
že v uvedeném období by byl např. v sudé týdny
svážen směsný komunální odpad (popel apod.) a v
liché týdny bioodpad (zbytky jídel rostlinného půvo
du, zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad, čajové
sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny,
stonky rostlin, …), který dosud většinou stejně
končí v klasické popelnici. Při současném týdenním
svozu by tak k žádnému navýšení nákladů nedošlo.
Tato varianta je však podmíněna získáním dotace
na nákup sběrných nádob a kontejnerů pro obce a
svozové techniky pro TS Hlinsko. Za obce bude o
dotaci žádat Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko v
tomto roce.
Obec je však povinna dodržet zákon již od
1. dubna. Proto budou v Holetíně pro naše občany,
kteří nebudou schopni zajistit kompostování biolo
gicky rozložitelného odpadu vlastními silami
(domácí kompost), umístěny dva velkoobjemové
kontejnery, které budou vyváženy po jejich naplně
ní, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Umístění
kontejnerů bude uvedeno v připravované vyhlášce,
která bude po schválení obecním zastupitelstvem
řádně zveřejněna na úřední desce. Naše spoluobča
ny budeme samozřejmě informovat i prostřednic
tvím webových stránek a obecním rozhlasem.

v tomto roce provedena kompletní oprava střechy
budovy ZŠ a MŠ Holetín. Firma, která uspěje ve vý
běrovém řízení, provede po demontáži stávající kry
tiny a klempířských prvků kompletní montáž nové
ho střešního pláště včetně vrchních žlabů a svodů.
Původní eternitové šablony budou nahrazeny hliní
kovou krytinou (alukryt) a provedena bude také
zpětná instalace hromosvodu včetně revize. Oprava
bude realizována v měsících červenec–srpen.
Dále bude dokončen obnovovací nátěr fasády
severní stěny budovy obecního úřadu a pravdě
podobně dojde i k opravě komínů této budovy.
Další investicí by mohlo být započetí výstavby více
účelového hřiště ve sportovním areálu. Vydání
stavebního povolení očekáváme v těchto dnech, ale
na to, zda obec obdrží dotaci od MŠMT, si počkáme
minimálně do dubna. O dalším vývoji budou ho
letínští informováni. A konečně nesmím zapo
menout na probíhající přípravu projektové doku
mentace na výstavbu dalších úseků chodníku v na
ší obci.
Jan Břeň

Jaké máme v obci další plány na letošní rok?
Kromě běžných oprav veřejného osvětlení, rozhlasu
a v neposlední řadě také finančně náročnějších
oprav a zpevňování místních komunikací bude
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Co je bioodpad?
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmo
ta, která v sobě váže spousty živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květi
náčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy ma
sožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny bio
logicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad se pracovává na kompost, který je
využíván v zemědělství, pro městskou zeleň či re
kultivaci.

Tříkrálová sbírka
Druhý lednový víkend se i v naší obci uskutečnila
tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž pořadatelem je
Katolická diecézní charita Hradec Králové. Po
vesnici se vydalo sedm skupinek králů, vždy
s dospělým doprovodem. Výtěžek sbírky v naší
obci byl v letošním roce ve srovnání s lety před
chozími rekordní. Vybralo se 20 642 Kč. Všem
dárcům děkujeme.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obecholetin.cz v sekci: Obecní úřad – Výkazy a spolu
s dalšími dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Holetín (výkaz FIN 212, rozbor čerpání příjmů a
výdajů, opis rozpočtových opatření, Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu
státního závěrečného účtu).

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2014

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2014:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2014:
Přezkoumání provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů pracovníky odboru
kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 9. 2. 2015.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je k nahlédnutí na OÚ.
–5–

Informace z Kulturněspolečenského centra Holetín
Uskutečnilo se
V neděli 30. listopadu 2014 jsme v Kulturním cent
ru slavnostně přivítali nové občánky Holetína.
O podrobnostech této slavnostní události si přečtě
te na jiném místě tohoto zpravodaje.
Sousedské besedování s
překvapením –
pravidelná akce, při níž si mohou občané či osoby
s blízkým vztahem k Holetínu společně popovídat,
zavzpomínat i dozvědět se něco zajímavého z histo
rie naší obce, se konala před Vánoci, a to v pondělí
8. prosince 2014. Jak je již zvykem, čekalo na
návštěvníky i malé vánoční překvapení. Ke sváteční
atmosféře tentokrát všichni přispěli vlastním dílem,
když dostali za úkol ve skupinkách zhotovit co
nejdelší barevný papírový řetěz. Vedli si opravdu
velmi dobře. Za odměnu každý dostal nádherný
vánoční svícen a perníkový zvoneček. Krásné
vánoční řetězy pak zdobily okna Kulturního centra
i po dobu konání Vánočního koncertu, který se
uskutečnil v sobotu 13. prosince 2015. Představil
se nám tentokrát smíšený pěvecký sbor MALIK
CHOR z Chrudimska pod vedením sbormistra, pa
na Malíka. Zážitek ze sborového i sólového zpěvu
byl opravdu krásný a máme na co vzpomínat.

V pátek 16. ledna se mohli občané Holetína do
zvědět spoustu zajímavostí o Islandu. Fotografie
z cest po této vzdálené zemi pořídil pan Ludvík
Plašil, který přišel do Kulturního centra o svých zá
žitcích vyprávět. Naši občané již fotografie Islandu
viděli v kalendáři na rok 2014, který obec zdarma
poskytla v loňském roce do každé domácnosti. Au
tentické zkušenosti z cesty, o níž nám pan Plašil re
feroval, byly zajímavým doplněním již zmíněných
fotografií a hlavně rozšířením znalostí o životě a pří
rodě na Islandu.

Pravidelné zájmové kroužky a další činnosti
Kulturněspolečenského centra Holetín
Tradiční Sousedské besedování bude i nadále za
chováno každé 2. pondělí v měsíci. Na setkání se
tedy následně můžete těšit ve 13:30 hod. v termí
nech: 13. dubna; 11. května a besedování s pře
kvapením nás čeká 8. června 2015. Tradičně nebu
de chybět pravidelné čtení i prostor pro popovídání.
Cvičení s Petrou Štěrbovou (cvičení „zumbového
typu“) probíhá vždy v úterý od 18 hodin. Cena zů
stává 60 Kč/cvičení v délce zhruba 1hod. Cvičení
bude dále realizováno pouze za předpokladu dosta
tečného zájmu. Přivítáme každého nového zájemce
o cvičení! Předem se prosím nahlaste a ověřte si ko
nání cvičení na tel. 725 444 588. Zároveň žádáme
všechny přihlášené zájemce, aby svoji případnou
neúčast na každém cvičení na tomto telefonním
čísle oznámili.
Každou středu se v Kulturním centru koná
Herní odpoledne pro děti, a to vždy od 14:30 do
16:30 pod vedením Lady Horákové. Pro děti je při
praven stolní tenis, děti si mohou zahrát stolní hry,
které jsou v Kulturním centru k dispozici. Přijít
mohou děti bez předchozího přihlášení, ovšem pou
ze s vědomím rodičů. Dítě musí znát nebo mít za
psáno telefonní číslo rodičů. Herní odpoledne je pro
děti bezplatné. S sebou přezůvky, resp. obuv s bí
lou podrážkou (na stolní tenis).

Každou středu se cvičí od 18 hod. v klubovně
Kulturněspolečenského centra Holetín Jóga pod
vedením Věry Pochobradské. Bližší informace a při
hlášky na http://yoga.mistecko.cz v sekci Rozvrh
cvičení. S sebou karimatku, šátek a deku. Cena
30 Kč. Přihlášky na tel. 722 091 796.
Každý čtvrtek probíhá stolní tenis pod vedením
pana Emila Havla. Sál se stolním tenisem se oteví
rá po 17. hodině. Kroužek je pro děti letos zdarma.
K dispozici jsou k zapůjčení i pingpongové pálky a
míčky. Přijďte se s dětmi nezávazně podívat na ja
kýkoliv trénink. S sebou sportovní oděv a obuv
s bílou podrážkou.
Každý čtvrtek může veřejnost využít Keramickou
dílnu v klubovně Kulturního centra. Přijít může
kdokoliv (malé děti pouze v doprovodu dospělé oso
by). Činnost probíhá od 16 do 18 hod. pod vedením
paní Mileny Jelínkové. Cena je 30 Kč/hod. – podle
délky strávené při práci.
Stolní tenis pro dospělé – Sál může být dospělé
osobě zapůjčen pro účely stolního tenisu kdykoliv
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po dohodě na tel. 725 444 588. Pro tyto účely je sál
vhodný k zapůjčení zejména ve středu po 17. hodi
ně a ve čtvrtek po 19. hodině. Bližší informace na
výše uvedeném telefonním čísle.
Pozvánka
Kulturní centrum Holetín ve spolupráci s Holetín
skými trnkami srdečně zve na Velikonoční jarmark
v sobotu 21. března 2015 od 10 do 15 hodin. Pár
desítek prodejců představí své výrobky v prosto
rách Klubovny a velkého sálu Kulturního centra.
Ke koupi budou velikonoční a jarní dekorace,
kraslice, svíčky, košíky, výrobky zdravé výživy,
perníčky, ale i krásné dárečky pro radost a potě
šení, jako bižuterie, nádoby zdobené ubrouskovou
technikou, drogistické zboží, keramika, oblečení,
kované výrobky a další. Určitě neváhejte a přijďte
se podívat a obdarovat sebe či své blízké dárečkem
pro radost, zdraví i ozdobu.
Burza oblečení a dalšího zboží se koná v Kul
turním centru Holetín od soboty do pondělí – 18.,
19. a 20. dubna 2015, a to o víkendu v 8–12hod. a
v pondělí 8–16hod. Do burzy přijímáme prakticky
jakékoliv funkční nezničené zboží od oblečení a
obuvi, přes sportovní potřeby, vybavení do
domácnosti, knížky, hračky apod. Nadrozměrné
zboží je možno zařadit do burzy pouze formou inze
rátu. Každý, kdo chce na burzu umístit své zboží, si
musí předem požádat o přidělení unikátního kódu
pro svoji osobu. Tímto kódem a pořadovým číslem
označí každé zboží a vše spolu se soupisem zboží
předá ve vyznačené dny do Kulturního centra. Při
dělení unikátního kódu žádejte u paní Horákové na
tel. č. 725 444 588, kde obdržíte i veškeré další

informace. Sběr zboží do burzy se uskuteční v Kul
turním centru, a to v pracovní dny od 8. do
15. dubna 2015. Čas předání zboží je vhodné in
dividuálně předem dohodnout na výše uvedeném
telefonním čísle.
Kulturní centrum Holetín pořádá zájezd do Ho
ráckého divadla Jihlava na světoznámou muziká
lovou komedii Někdo to rád horké. Zájezd se usku
teční v sobotu 25. dubna 2015. Začátek předsta
vení je v 19 hodin, autobus bude přistaven na
holetínských autobusových zastávkách v 17 hodin.
V souvislosti s rekonstrukcí silnice budou obslou
ženy pouze autobusové zastávky, u níž to bude
možné dle aktuální dopravní dostupnosti (poslední
zastávka na Dolním Holetíně zřejmě u koupaliště).
Komedie Horáckého divadla Jihlava byla nastu
dována v režii Kateřiny Duškové. Děj filmu a ná
sledného muzikálu je zasazen do
Chica
ga roku 1929, kdy se dva mladí nezaměstnaní
jazzoví muzikanti na den svatého Valentýna stanou
nechtěnými svědky masakru tamní mafie. Utíkají
před svými pronásledovateli a převlečou se za ženy.
Jako Josefína a Dafné odjíždějí v převleku za ženy
společně s výhradně dívčí jazzovou kapelou na Flo
ridu. Joe se zde však zamiluje do hlavní zpěvačky
Sugar a naopak do Dafné se zamiluje postarší mi
lionář. Situace se ještě více zkomplikuje, když v zá
věru dorazí do floridského hotelu také gangsteři,
kteří muzikanty pronásledují.
Rezervace vstupenek žádejte u paní Horákové na
tel. 725 444 588. Cena vstupenky vč. autobusové
dopravy tam i zpět je 260 Kč/os.
Lada Horáková

Vítání občánků 2014
Dne 3. 8. 2014
se narodila
první
dceruška do
rodiny
Markéty
Skřivánkové a
Karla Vařejčky
z Horního
Holetína.
Říkají jí Ema
Karolína.
Čile k světu
se má
Jakub, syn
manželů
Michaely a
Petra
Klasových
z Horního
Holetína.
Narodil se
24. 8. 2014.
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Rodina Hany a
Miloše
Hamákových
z Horního
Holetína se
28. 9. 2014
rozrostla o
čtvrtého člena.
Ke staršímu
Kubíkovi
přibyla holčička
Kristýna.

Druhá
dceruška se
2. 4. 2014
narodila
Lence
Slavíkové a
Robinu
Kopřivovi
z Horního
Holetína.
Dali jí jméno
Patricie.

Prvního
potomka
přivítali
7. 11. 2013 na
svět Barbora
Akrmanová a
Jiří Pondělíček
z Horního
Holetína.
Narodila se jim
dcera Viktorie.

Rodina
Aleny a
Martina
Vackových
z Horního
Holetína se
9. 4. 2014
rozrostla o
dalšího
člena. Dvě
ma starším
sourozen
cům přibyl
bráška
Štěpán.
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Jaroslav Dušek
Narodil se před 68 le
ty, pochází z Kvasína.
Do Holetína se při
ženil. S manželkou
mají jedno dítě a jedno
vnouče. První stupeň
školní docházky ab
solvoval ve Vrbatově
Kostelci
a
druhý
v Prosetíně. Poté na
stoupil do učebního
oboru topenář – in
stalatér pro Pozemní
stavby v Pardubicích.
Po složení závěrečných zkoušek se ještě přihlásil na
Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Krá
lové, obor technické zařízení budov, kde maturoval
v roce 1969. Po maturitě nastoupil do Elektro
Pragy Hlinsko do projekce. Zde působil devatenáct
let. Pak odešel do podniku Agrostav Chrudim, pra
coviště Skuteč. Těsně před revolucí se vrátil do
Hlinska do podniku DOS, později přešel do Finalu,
kde se mu stal úraz, a proto potom byl asi dva roky
v plném invalidním důchodu. Pak, když měl už jen
částečný důchod, se stal zaměstnancem Instavu,
kde působil asi jedenáct let a těsně před odchodem
do důchodu ještě pár let pracoval v DUKO Hlinsko.
Nyní už je opravdu v důchodu, ale ten si prý ještě
neměl čas začít užívat. To je doklad toho, jak je stá
le aktivní a činorodý. Ještě asi před dvěma roky
měl hodně zakázek z oblasti projektového kreslení.
Nyní už se snaží pracovat méně a chce si začít dů
chod opravdu užívat.
V průběhu posledních několika desítek let se
způsob kreslení projektů výrazně posunul. Zají
malo mě, jak se s tím pan Dušek vyrovnal. Samo
zřejmě začínal s rýsovacím prknem a pauzovacím
papírem. Zásadní rozdíl je v tom, že když se v té do
bě něco nepovedlo, z papíru se to vyškrabávalo. Prý
byli na škrabání experty. Dneska provést změny
v elektronické verzi výkresu na počítači je velmi
jednoduché. A bylo pro něho těžké přejít po mnoha
letech od prkna k monitoru? „Byl to takový horor.“
říká o začátcích nového způsobu rýsování pan Ja
roslav. Poprvé se s tím setkal za svého působení ve
Finalu, kam se koupily dva počítače. Jeden měla
stavařka, jeden kolega, který dělal rozpočty. Pan
Dušek to prý oddaloval, protože v té době už mu
bylo přes čtyřicet let a měl pocit, že se to nemůže
naučit. Nakonec se to samozřejmě naučil. Doba, ve
které žije a chce uspět, prostě člověka donutí nau
čit se nové věci. A nakonec to dokonce i ocení. Pře
ce jenom pauzák nešel škrábat do nekonečna, na
konec se v něm udělala díra a na počítači to je
mnohem snazší. Navíc investoři
pak už chtěli
dokumentaci nejen v papírové podobě, ale i elektro
nické a jinak se to dělat nedalo. Oceňuje však, že
naučit se základy rýsovat na prkně je dobré. Rý

sovací prkno už prý ale doma nemá. Přece jenom
zabírá spoustu místa.
Nabízí se otázka, jestli své dovednosti v kreslení
vyzkoušel i jinde, než na prkně. Přiznává, že trošku
prý kreslit umí. Hodně prý jezdili na Šumavu do
oblastí, kde se vyrábí malovaný porcelán. To se mu
hodně líbilo, tak sám zkoušel malovat talíře. Bylo to
pro vlastní potěchu. Žádné velké umění. Malování
obrazů prý nikdy nezkoušel. Vlastně ani na to ne
měl nikdy čas.
Před pár lety byl požádán starostou Holetína,
jestli by se jako odborník nepodílel na přípravě
projektové dokumentace na chodníky v obci. Zapo
jil se tedy ve všech třech zatím proběhlých etapách.
Pro obec pracoval už za minulého režimu, když se
dělal vodovod v akci Z. To ho hodně bavilo, protože
mu to bylo blízké profesně. Pracovalo se ve velkém
pracovním nasazení každý den včetně víkendů. By
la to cenná zkušenost jak v oblasti pracovní, tak
mezilidských vztahů. Jak už to tak bývá.
Nyní už se mnohem méně věnuje projektantské
činnosti a o to víc se soustředí na své koníčky.
Jedním z nich je zahrádka. Na tu neměl kvůli práci
nikdy moc času a teď si to snaží vynahradit. Věnuje
se hlavně kytičkám a okrasným rostlinám. Dříve
pěstoval i zeleninu, ale došel k závěru, že to nemá
moc smysl. Letos má v plánu nový plot a potom
přijdou na řadu větší úpravy zahrádky. Rád by se
více věnoval pěstování růží. Má hlavně ty popínavé
a je to nádhera, když kvetou.
Dřív hodně četl, ale teď se této zálibě věnuje
mnohem méně. Věří však, že se ke svým knihám
zase brzy dostane. Velikou zálibou je vaření. Má prý
tolik posbíraných receptů, že by musel být živ
aspoň pět set let, aby je všechny vyzkoušel. Rád
pročítá recepty v novinách nebo na internetu a má
výborný odhad, co by mohlo dobře chutnat. Málo
kdy se stane, že vyzkouší něco, čím je ve výsledku
zklamán. Už se těší, až zase něco nového objeví a
uvaří. Nejraději se věnuje přípravě masitých pokr
mů a zeleninových salátů. S úsměvem ale vzpomí
ná na to, jak jednou jako kluk pekl švestkové buch
ty. Pomáhal mamince, když byla nemocná. Výsle
dek nebyl chuťově špatný, ale vešlo se mu jich
pouze šest na velký plech. V poslední době ho za
ujal salát ze zelí, křenu, rozinek, strouhané mrkve,
podmáslí a bílého vinného octa. Prý je vynikající.
Rád také zkouší omáčky ke grilovanému masu.
Koupil si pěkný plynový gril, tak už se zase těší na
sezónu. Určitě také letos bude vepřové, kuřecí a
v plánu je i více ryb, které mají všichni rádi.
Často ho potkávám na různých akcích s fo
toaparátem v ruce, zeptala jsem se tedy také na tu
to zálibu. Nejraději fotí na akcích Holetínských
trnek nebo tam, kde je jeho vnučka. Ale zase zmi
ňuje nedostatek času. Má šikovný program, ve kte
rém Barborce, když byla malá, udělal asi dvě alba,
ale další fotky už má jen na DVD. Rád by z fotek,
které má, udělal průřez a vybrané vytisknul. Ty
elektronické se přece jenom moc neprohlíží. Tak
snad až bude mít víc času…
Duškovi jsou členy party, která si říká KAPŘI
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(kamarádi přírody). S tou asi tak dvakrát do roka vyrá
žejí na nějaký výlet. Teď na jaře se chystají na pár dní
do Kroměříže. Moc se mu líbilo v maďarské Pustě, kde
byli s Ochranáři přírody. S nimi se podívali do míst,
kam se běžně nedá dostat. Hodně jezdili také na Slo
vensko.
Jaroslav Dušek je jedním z mála mužů v obci, který
se aktivně zapojuje do akcí Holetínských trnek. Zajímalo
mě, co ho k tomu vede. Trnky jsou pro něho správná
parta. Loni sice odešla ze spolku do škol nejmladší děv
čata, pořád tam je ale spousta legrace. Líbí se mu také,
že se dělají akce pro děti. Pan Jaroslav se vzhledem ke
svému úrazu neúčastní tanečních vystoupení, ale o to
nadšeněji tvoří zázemí, občerstvení, slouží na plese a
podobně. Myslím, že nadšená jsou z takového komfortu
i děvčata.
V Holetíně se mu žije dobře a oceňuje, že má výborné
sousedy.
Jediné, na co si pan Dušek během rozhovoru stěžoval
bylo, že už mu tak neslouží paměť. Měla jsem ale pocit,
že si toho pamatuje mnohem víc než já. Tak nevím.
Panu Duškovi přeji hodně zdraví a sil, aby se mohl
svým plánům a zálibám plně věnovat. Děkuji mu za
krásné a zajímavé povídání.
Helena Kučerová

Náš nový pomocník
Od přelomu roku má naše obec k dispozici nový
traktor Yukon, který byl pořízen z rozpočtu obce.
Vyzpovídala jsem tedy Fandu Havla a Bédu
Koubka.
K čemu především tento krasavec slouží?
FH: V zimě ho hlavně využíváme na údržbu chodní
ků a vyhrnování sněhu tam, kam se nedostaneme
honem ani velkým traktorem se stěrkou. To zna
mená v Chaloupkách, Na kopci a Na kolaji. Hlavně
ale na chodníky. Dřív se vy
hrnovaly s malou frézkou, to
byl ale ten, co s ní jezdil, celý
od sněhu. Jediné místo, kam
se s traktůrkem nedostane
me, je chodník naproti
obecnímu úřadu, kde je
sloup. Jinak jsou s tím
všechny chodníky, které tady
máme, v pohodě dostupné.
Máme k němu také frézu na
závěje. Perfektní je taky na
táčecí radlice.
BK: Když vyhrneme velkým
traktorem a nafouká tam sníh, tak už se tam s ním
podruhé nedostaneme. S tímhle ano.
Využili jste letos frézu?
FH: Zkoušeli jsme ji za Šafránkovými nebo na
Horním Holetíně. Nejlépe funguje do prašánku.
Když je sníh těžký, tenhle lehký traktor se do něho
hůř zakusuje. Na to bude lepší hon.
Jaké bude jeho využití v létě?
FH: Máme za něj valníček, takže i v létě ho budeme
hodně využívat.

Výše, splatnost a způsob platby
poplatků v roce 2015 se nemění
Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu
činí 500 Kč za každou fyzickou osobu, která
má v obci nebo místní části trvalý pobyt a fy
zickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k indiv.rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému po
bytu žádná fyzická osoba. Poplatek je
splatný do 31. 5. 2015.
Sazba poplatku ze psů činí 100 Kč za
jednoho psa, za každého dalšího psa téhož
majitele 150 Kč. Za psa v bytových domech
je částka stanovena na 150 Kč za jednoho
psa a za každého dalšího 200 Kč. Poplatek je
splatný do 31. 3. 2015
Poplatky lze uhradit osobně v kanceláři
OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet
obce. Potřebné údaje k platbě najdete na
stránkách www.obecholetin.cz, případně
můžete údaje ověřit na telefonu 469 311
121.
Nebudouli poplatky řádně a včas uhraze
ny, vystavuje se poplatník riziku vyměření
pokuty.

BK: Je také možnost k němu dokoupit další za
řízení.
Jste s ním tedy spokojeni? Je radost s ním pra
covat?
FH: Je to paráda. Za půl hodiny jsou přejeté
chodníky shora až po Sál. Horší je, že když je hodně
sněhu, můžeme se s cestáři přehazovat mezi silnicí
a chodníkem. Pak je lepší chodníky projet jednou a
podruhé až po vyhrnutí silnice. Vždycky se snaží
me, aby byly chodníky projeté, než půjdou děti do
školy. I proto, že když se sníh ušlape, hůř se
z
chodníků
dostává.
Celkově
je
traktor
hodně živý a krásně se
v něm řadí.
Vejdeš se do něho, Fa
ndo?
Vejdu, ale už jsem kolikrát
taky dostal do čela. Škoda
je, že se do něho nevejdeme
oba.
Má nějaké jméno?
FH: Je to Malý Bobeš.
Nehádáte se, kdo s ním
bude jezdit?
FH: Zatím s ním jezdím spíš já, ale Bedřich se to
musí také naučit.
Těšíš se, Bédo, až ti ho Fanda půjčí? Nebo už jsi
s ním jel?
BK: Jo, jel, ale nechávám Františka, ať se v tom vy
žije.
Takže ať obci a našim občanům dlouho a dobře
slouží!
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Jižním Vietnamem s Tomášem Dejdarem
V prosinci loňského roku jsem na 18 dní navštívil
jižní Vietnam. Zajistili jsme si letenky a nakontak
tovali se na Čecha, který se oženil s Vietnamkou a
žije tam. Má tam cestovku zaměřenou na české tu
risty. Ten nám dělal po celou dobu cesty průvodce.
S leteckou společností Emirates jsme letěli z Prahy
do Saigonu s přestupem v Dubaji. Už samotná
cesta byla velkým zážitkem, co se úrovně služeb a
komfortu týče. Cesta trvala zhruba šest a sedm
hodin. Když jsme přiletěli do Saigonu, bylo asi
sedm hodin večer a bylo tam příjemné teplo, asi
28 °C. V tuto dobu tady také začíná zima. Zde jsme
pobyli dva dny.

Stravovali jsme se v restauracích a ještě raději
v malých stáncích na ulici. Vypadalo to třeba tak,
že u silnice byla plachta na čtyřech kolíkách a
Vietnamka tam měla rozdělané ohniště, na kterém
vařila v kotlích. Dali jsme si například polévku
s masem, salát a nějaké pití a pro čtyři nás to vyšlo
na stovku. Na cestu jsme ještě dostali balíček
uvařených křepelčích vajíček. Ze zažívacích potíží
jsme obavu vůbec neměli a také žádné nepřišly.
Tam téměř nikdo nevaří doma, všichni se stravují
venku, takže se to jídlo pořád prodává a pořád je
čerstvé. Vodu jsme si kupovali balenou a to i proto,
že ta jejich z kohoutku chutná jinak, než jsme
zvyklí. Litr a půl vody vyšel asi na 8 korun. Pro
dávají ji všude chlazenou. Asijskou kuchyni mám
rád, tak mi i tady hodně chutnalo. Místní kuchyně
je moc dobrá a překvapivě na Asii ne moc ostrá
Když to srovnám s vietnamskými restauracemi u
nás, rozdíl je nejen v prostředí, ale hlavně v použí
vaných surovinách. Tam je všechno čerstvé a míst
ní, což je hlavně u ovoce velký rozdíl. Ze zajímavých
pokrmů, které jsme ochutnali, si vzpomínám na
sušené sépie nařezané na kousky a opečené.
Chutnalo to jako takové rybí chipsy. Pak jsme jedli
hodně plody moře. Od chobotnic, různých ryb,
škeblí, mušlí až po steak z tuňáka. To byl velký zá
žitek už proto, že čtyři steaky měly čtyři a půl kila.
Zvládli jsme to. Překvapilo nás, že jsme tu nikde
nepotkali hmyz upravený pro konzumaci. Hodně
neobvyklé bylo, když jsme u vedlejšího stolu viděli
pojídat vařená kachní vejce pár dní před vylíhnu
tím. Na to jsme opravdu žaludek neměli.
Pro nás neobvyklé je, že v restauracích se všech
no použité a nepotřebné (kromě nádobí) ze stolu

hází na zem. Lahve se nechávají na stole a podle
prázdných se pak počítá účet.
Pivo jsme pili místní pod značkou Saigon. Zají
mavostí bylo, že 10°pivo prodávali v půllitrových
lahvích a 12°pivo v třetinkových. Oboje stálo stejně.
Na naše v přepočtu asi 12 korun. Kromě toho tu
měli různá evropská nebo thajská piva. Překvapilo
nás, že v restauracích je pivo levnější než v obcho
dě. Mají tu výbornou místní whisky a vynikající
rum s různými příchutěmi. Chutný a osvěžující byl
nápoj z vylisované cukrové třtiny s ledem.
Další naší zastávkou bylo letovisko Mui Ne, kde
jsme měli apartmán v rezortu přímo u moře.
Z bungalovu se vyšlo na terasu s bazénem a lehát
ky a hned na to navazovala pláž. Rozhodně to ne
bylo místo přecpané turisty. Běžně nás bylo na ki
lometrové pláži tak deset. Městečko bylo malé, ne
byl tu ani žádný noční život. Nádherné místo na
klidnou rodinnou dovolenou. Vyzkoušeli jsme i vel
mi levné a dobré místní masáže. Tady jsme pobyli
asi pět dní. Měli jsme i půjčené skútry. Jezdí se zde
jako u nás vpravo.
Pak jsme přejeli do známějšího Nha Trangu, kde
jsme měli v plánu se zdržet sedm dní. Cestovali
jsme pohodlným lůžkovým autobusem. Tam jsme
se chtěli potápět a navštívit místní ostrovy. Bohužel
druhý den po našem příjezdu přišel monzun, byly
osmimetrové vlny a na silnicích bylo vody místy i
po kolena. Jak to známe z televize. Přitom bylo ale
teplo kolem 25°C. V Nha Trangu jsme viděli nějaké
památky a obešli jsme tržnice. Předpovědi počasí
neslibovaly zlepšení, tak nám náš průvodce opera
tivně zajistil místo v hotelu v Mui Ne, kde jsme byli
předtím. Tam bylo krásně. Na sluníčku přes 40 °C.
I tady jsme navštívili nějaké památky, ale v této
části Vietnamu jich moc není. Jih země je převážně
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katolický, proto tu jsou také většinou kostely, jaké
známe od nás a ne chrámy, jaké bychom v Asii če
kali. Těch je v těchto místech málo. Dokonce jsme
zde viděli i Betlém, i když poněkud kýčovitý. Pro
Evropana je zajímavé, že nekatolické budovy nebo
chrámy mají označené svastikou.
Saigon, který se nyní jmenuje Ho Chi Minhovo
Město je metropolí s několika miliony obyvatel, kte
ré působí obrovským nepořádkem. Když ho
srovnám s thajským Bangkokem, který jsem
navštívil, tak Saigon je o mnoho let opožděnější.
V Bangkoku to také mnohem víc žije. Tady se re
staurace zavírají striktně ve 23 hodin. Restaurace
je dost silné slovo. Ve většině případů to vypadá,
jako by si někdo otevřel dveře od garáže a dal tam
ledničky s pitím. Sedí se na plastovém zahradním
nábytku dětské velikosti. Takové restaurace jsou
po celé ulici a sedí se až do jízdní dráhy, kde se
většinou jezdí na kolech a skútrech. Překvapila nás
velmi snadná dostupnost drog, které se tu okatě
nabízely. Naopak oproti Thajsku tu nejsou vidět na
veřejných místech prostitutky. Náš průvodce nás
upozorňoval na to, že ve Vietnamu je velká krimi
nalita. Bílé turisty vidí jako pytle peněz. Není zde
žádné dovolání. Večer jsme v některých částech
města neměli moc pocit bezpečí. Do některých uli
ček bychom vůbec nešli.
V Saigonu jsme se byli podívat ve vojenském
muzeu z války s USA. Viděli jsme tunely známé
z válečných filmů, kterých je malinká část pří
stupná.
Co se týče ubytování v tomto městě, tak nejdřív
jsme měli jednoduchou ubytovnu a pak se průvodci
podařilo sehnat luxusní pětihvězdičkový hotel za
stejnou cenu, protože tam měli nějakou akci.
Klasické budovy v této části Asie jsou vysoké
dlouhatánské nudle široké na jednu místnost. Mezi
nimi ve městech jsou uličky sotva na projití. Hotely

mají buď z okna výhled do okna vedlejší budovy,
nebo na bocích okna vůbec nemají a pokoje mají
jen světla a klimatizaci. Takhle se staví i baráky na
vesnicích. Ty už mají okna.
I ve Vietnamu je mnoho turistů, převážně Ru
sové, Číňani, ale potkali jsme i pár skupinek Če
chů. Zase ve srovnání s Thajskem je tu cestovní

ruch mnohem zaostalejší. Anglicky se tu dá domlu
vit jen málo. Starší lidé umějí jen vietnamsky a
mladí nejsou moc příjemní. Průvodce nás upo
zorňoval, že je lepší se od nich držet dál a hlavně
dávat si pozor na konflikty. Klidně hned vytahují
nože.
Co se týče nakupování, kromě potravin se tu o
ceny smlouvá. Mají však představu, že bílý turista
má neskutečně mnoho peněz a tak nasazují ceny
nesmyslně vysoko. Někdy jsem měl pocit, že k ob
chodování přistupují znechuceně.
V jižním Vietnamu se mně líbilo, ale mi to
jednou stačilo. Sever země je asi ještě zajímavější.
V Thajsku se mi líbilo víc. A cítil jsem se tam lépe a
bezpečněji.

Země tisísů jezer
Finsko
jsem
navštívil
v
rámci
programu
ERASMUS+ jako student na Východofinské
universitě v městě Kuopio. Zde jsem pracoval
v laboratoři na výzkumu pro svou diplomovou práci
z oblasti molekulového modelování. Finsko jsem si
vybral proto, že tam je celá vědecká skupina, která

se touto problematikou zabývá.
Kuopio, ležící na východě země, má asi sto tisíc
obyvatel a nachází se uprostřed jezerní oblasti
zvané Savo.
Strávil jsem tam čtyři měsíce od srpna do Vánoc.
Když jsme tam přijeli, zajímali jsme se, kdy
napadne sníh. Dozvěděli jsme se, že obvykle
v listopadu, avšak my jsme se ho dočkali až
v polovině prosince. Z počátku tam byl den o dost
delší, než u nás, ale velmi rychle se zkracoval a ke
konci už jsme i obědvali při svíčkách. Slunce sice
teoreticky bylo nad obzorem, ale tím, že bylo
zataženo, bylo stejně šero. Co se týče teplot,
v prosinci bylo kolem nuly, mrazy maximálně tak
−2 až −5 °C. Větší mrazy přišly až po našem
odjezdu. Počasí tedy nebylo moc rozdílné od toho,
na co jsme zvyklí u nás.
Příroda tam byla malebná plná březových hájů a
jehličnatých lesů. Mezi nimi se rozprostírala
rozsáhlá jezera, která z výšky vypadala, jako by jimi
byla krajina zaplavená. Souš i vodní plochy zabíraly
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zhruba stejné území. Jedno z jezer obklopovalo celé
město. Nesrovnatelně větší množství zeleně, než je
u nás běžné, bylo i přímo ve městě. Na druhou
stanu tam nebyly žádné památky či historické
budovy. Jinak lidé žijí hodně podobně jako u nás.
Do Finska jsem jel s představou, že svým
životem připomíná západní země, ale není tomu
tak. Například upjatost k předpisům, která je
známá z Německa, tam není. Je to mnohem
podobnější nám, než třeba Británii nebo Německu.
Sami Finové tvrdí, že jsou severská země, nikoliv
skandinávská. Částečně je to dané historií, neboť
byli dlouho součástí Švédska, a to až do začátku
dvacátého století, kdy byli pro změnu načas
součástí Ruska. Dnes se snaží odlišit od kultury
švédské i ruské.
Kromě finštiny je zde druhým úředním jazykem
švédština, kterou se učí i ve škole. Spousta lidí to
však považuje za nutné zlo a cizí jazyk. Veškeré
nápisy jsou psány jak ve finštině, tak i ve
švédštině. Stejně tak například popisy na
potravinách. Švédštinu používá jako rodný jazyk
asi 5 % lidí.
Velkým problémem ve Finsku je alkohol.
Spousta lidí tam pije víc, než by měla. Stát se to
snaží regulovat tím, že se může v obchodech
prodávat jen od 9 do 21 hodin. Alkoholické nápoje
jiné než pivo se kromě hospod může prodávat
pouze ve specializovaných obchodech, které vlastní
stát. V hospodách se může podávat alkohol i v noci
a pokud tam Finové zavítají, obvykle se opijí
opravdu hodně. Na alkohol tam je hodně vysoká
daň, takže pivo tam stojí asi 5,5 EUR (asi 154 Kč).
Druhý finský symbol je sauna. Ty jsou hodně
časté, vlastně téměř u každého domu. Proto tam
nejsou už tak časté veřejné sauny. My jsme měli
saunu v areálu studentské ubytovny, kde jsme
bydleli, další byla na univerzitě a někdy jsem chodil
i do tradiční kouřové sauny, kterou bych přirovnal
k udírně. Vevnitř se topí dřevem a je opravdu cítit
po uzení a stěny jsou plné sazí. Finské sauny jsou
odlišné od těch, na které jsme zvyklí u nás. My
máme většinou suchou saunu s teplotou od 90 do
100 °C a oni od 70 do 80 °C, ale lijí tam vodu na
kameny, takže je vlhčí.
Co se týče stravování, tak já jsem ho poznal
především ve studentské jídelně. Do restaurací
jsme chodili jen výjimečně a jinak jsme si vařili
sami z místních surovin. V jídelně byly hodně časté
ryby, jako příloha neloupaná rýže nebo brambory,
méně těstoviny. Maso tam je dost drahé. Nejlevnější
je mleté, proto jsme i v jídelně měli často pokrmy
z mletého masa. Kilo masa na řízky vás v obchodě
vyšlo na 15 až 20 EUR (asi 420–560 Kč)
Finové hodně pijí mléko a to i k obědu. Každý si
kromě sklenice vody nalil i sklenici mléka, ať bylo
jídlo jakékoliv. Mléko pijí bezlaktózové, protože
hodně Finů na ni má intoleranci. Způsob
zpracování mají také odlišný, proto tam trvanlivé
mléko neseženete. V oblibě mají také mléko s 0 %
tuku, které překvapivě chutná jako mléko a
dokonce se na obalu uvádí, že obsahuje vitamíny.

Zajímavostí, kterou nám v jídelně připravovali,
bylo Quorn meet. Quorn je britská firma, která
vyrábí biotechnologickou náhražku masa, kde
protein pochází z plísní a částečně i z vajec. Z toho
vytvoří „maso“, ze kterého lze udělat i steak. Já
jsem to neochutnal, protože jsem si dopředl přečetl,
o co se jedná.
Asi třikrát jsem navštívil Helsinki. Ve srovnání
s Prahou mají mnohem kratší historii. Helsinki
byly založené až 1550 za švédské nadvlády, kdy
v tom místě byla postavená pevnost. Ta je moc
hezká a je zapsaná mezi památky UNESCO. Moc
dalších památek tam není. Je tam krásná
historická budova parlamentu a nádherné kostely.
Ve Finsku převažuje luteránství a pravoslavná
víra.

Dvakrát jsem navštívil národní park Koli, který
leží až blízko u hranic s Ruskem, ale stále tam
jsou ještě jezera. Potkávali jsme připravená ohniště,
kde jsme si mohli opéct buřty, a dřevěné chaty
připravené k přespání.
Také jsem se začátkem prosince vydal na
organizovaný výlet do Laponska, kde bylo množství
sněhu a scenérie byla jako z pohádky Mrazík. Tou
dobou už byla ale dlouhá noc, takže když jsme se
vydali na kopec vyhlížet východ slunce, tak jsme
rovnou během půl hodiny stihli i jeho západ. Po
cestě jsme potkávali množství sobů a od místních
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jsme se i dozvěděli něco o jejich chovu.
Tím, že jsem tam byl v předvánočním čase, tak
se i zde chystali Vánoce. Oni mají obdobu Santy
Clause, který se v překladu jmenuje Otec Vánoc a
sídlí za polárním kruhem. Při výletu do Laponska
jsme ho mohli navštívit. Na zemi tam byla
nakreslená čára Polární kruh a za ní se nacházela
jeho „kancelář“. Tam sedí a během celého roku
přijímá návštěvy a na Vánoce rozdává dárky.
V jídelně nám připravili ukázku štědrovečerní
večeře, která byla hodně překvapivá a nezvyklá.
Řekl bych, že splácali všechno možné dohromady.
Jedna kaše byla z kapusty a brambor a druhá
z dušené mrkve, ke které se podávala studená
dušená šunka, rýže – tentokrát loupaná, studená
rýžová kaše s horkou švestkovou omáčkou a
nakonec ještě takový růžový sníh, který chutnal
jako naše majonéza. Kromě toho se podávaly
saláty. Jeden z kyselých ryb a jeden hořký z hub.
Finsky jsem moc mluvit nepotřeboval, protože
všichni mluví anglicky. Díky podobnosti švédštiny
s němčinou jsem byl schopen
orientovat se

Králík cibulář
1 králík, 100 g slaniny, 300 g cibule, 1 bobkový
list, špetka tymiánu, 1 lžička celého pepře.
Králičí hlavu odřízneme, vykrojíme z ní oči,
usekneme čelist, dobře vypereme a dáme vařit na
polévku. Játra opečeme na oleji a hotová
nakrájíme na plátky a přidáme k hotovému
králičímu masu. Na vyškvařené slanině zpěníme
drobně nakrájenou cibuli do zlatova. Na ni
přidáme očištěné, vyprané porce králíka. Osolíme
je a chvíli smahneme. Potom ještě přidáme
bobkový list, tymián a pepř. Podlijeme vývarem
z králičí hlavy a dusíme doměkka za občasného
přilívání horkého vývaru. Měkké porce králíka
dáme do jiné nádoby, šťávu z něho propasírujeme,
aby dřeň z cibule přišla do šťávy, a maso se šťávou
krátce
povaříme.
Podáváme
s
houskovým
knedlíkem a brusinkami.

Sváteční brusinková paštika
Ingredience:
600 g vepřového bůčku, 1 cibule
šalotka, 2 lžíce oleje, 800 g drůbežích jater, 100 ml
červeného vína, mletý pepř, 50 ml smetany, 20 ml
koňaku, 50 g sušených brusinek, 200 g plátků
anglické slaniny.
Popis přípravy: Bůček očistíme a nakrájíme na
kostičky. Cibuli nakrájejte najemno, zpěňte ji na
oleji, přidejte bůček a orestujte ho dozlatova.
Potom maso podlijte vodou a duste doměkka.
Drůbeží játra omyjte, očistěte a asi 2/3 množství
přidejte k orestovanému bůčku. Vše podlijte vínem
a duste, dokud se neodpaří všechna tekutina.
Vychladlou směs ještě osolte, opepřete a
rozmixujte. Přilijte smetanu, koňak a nakonec

alespoň v popiskách potravin. Pro zajímavost jsem
na univerzitě absolvoval kurz finštiny. Jazyk je to
hodně zajímavý a gramatika je podobná češtině, ale
slovíčka jsou úplně odlišná od ostatních evrop
ských jazyků. Téměř nemají ani slova přejatá z ji
ných jazyků, jako tomu je u nás, ale pro většinu si
vytvářejí výrazy vlastní.
Finové jsou obecně tiší a uzavření, sami člověka
neosloví. Když jsem se ale na něco zeptal nebo
potřeboval poradit, tak byli velmi ochotní a pak si
se mnou i začali povídat. Zvláštní mi přišlo, že jsem
se nezdravil s lidmi, kteří pracovali ve vedlejší
kanceláři. V Hradci na univerzitě pozdravím
každého, koho potkám. Tady se to nedělalo. Dělal
jsem prostě, že tam nejsou. Zároveň se ale
nikdo nepletl do života nikomu jinému – „nedrbalo
se“.
Ve Finsku se mi líbilo moc. Klidně bych se tam
rád dočasně vrátil, ale trvale ne. Vím, že chci zůstat
u nás.
Tomáš Kučera

přimíchejte sušené brusinky. Zbylá játra orestujte
na oleji tak, aby zůstala uvnitř jemně narůžovělá.
Formu na paštiku vyložte potravinářskou fólií a
potom plátky slaniny tak, aby trochu přesahovaly
přes okraj formy. Poklaďte je asi polovinou masové
fáše, na ní položte kousky orestovaných jater a vše
překryjte zbytkem směsi. Povrch uhlaďte a zakryjte
přečnívajícími plátky slaniny. Připravenou játrovou
paštiku nechte přes noc důkladně zatuhnout
v chladničce a druhý den ji nakrájejte na tenčí
plátky. Podávejte s křupavým pečivem.
Dip na paštiku: Sušené brusinky namočíme
přes noc do koňaku. Zhotovíme z hnědého cukru
karamel, přidáme červené víno, namočené
brusinky a povaříme. Rozmixujeme, přidáme
sušenou chilli papričku, pepř.

Mlsounova játra
Bramboráčky: 800 g brambor, 3 lžíce hladké
mouky, 2 vejce, 3–4 stroužky česneku, majoránku,
sůl, kmín, mléko, tuk na smažení.
Náplň: 400 g vepřových nebo drůbežích jater,
200 g žampiónů, 1 cibuli, 1 lžičku másla, olej,
2 stroužky česneku, 2–3 vejce, sůl, pepř.
Klasickým způsobem připravte bramborákové
těsto, jeli těsto příliš husté, zřeďte trochou mléka.
Opláchnutá játra nakrájejte na nudličky nebo
na kostičky a neosolená osmahněte na oleji. Po
chvíli přidejte drobně krájenou cibuli, pokrájený
nebo prolisovaný česnek a žampióny na plátky a
duste na mírném plameni. Nakonec vmíchejte do
směsi vejce, podle chuti osolte a opepřete a nechte
srazit na smaženici.
Na lívanečníku nebo pánvi připravte z těsta na
tuku malé bramboráčky, poklaďte je játrovou
směsí s houbami a vejci a pak už jen poslouchejte
nadšené mlaskání svých strávníků.
Jaroslav Dušek
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Klikaři Holetín
aneb S Jardou Klikou o šipkařích…
Za Holetín hraje
oficiální ligu tým
šipkařů.
Můžeš
mi o tom říct ně
co bližšího?
Začalo to tím, že
několik lidí z Ho
letína začalo hrát
šipky v Hlinsku.
Před dvěma nebo
třemi lety jsme si
řekli, že když už
jsme z Holetína,
tak budeme hrát
za Holetín. Tím
pádem jsme mu
seli změnit i název. V Hlinsku jsme se jmenovali
Smolaři, nyní jsme Klikaři.
A máte větší kliku, než když jste se jmenovali
Smolaři?
No, to určitě nemáme. Je to pořád stejné.
Je přesně dané, kolik takový tým má mít
členů? A kolik jich máte?
Musí mít minimálně čtyři hráče, nás je tak sedm
osm. Maximální počet není omezen a není to ome
zeno ani věkově. V našem týmu je kromě mě Mi
chal Suchý, Tomáš Suchý, Ondra Havel, Filip
Tyngl, občas si zahraje Jakub Halamka, vrátil se
nám Pavel Kalous a novým členem je Mirek Hanus.
Co to vlastně hrajete za soutěž?
Jsme členem Unie šipkových organizací a hrajeme
2. Ligu „C“ Pardubice. Je tam 9 mužstev a mo
mentálně jsme na 4. místě. Loni jsme skončili
třetí, mohli jsme postoupit do vyšší soutěže, ale
rozhodli jsme se nepostoupit.

A kde se hraje?
Většinou jsou to hospody, musí tam být hrací au
tomat dodaný UŠO, je to oficiálně přihlášené místo
a tam ten tým hraje domácí zápasy. My jsme hráli
Na koupališti, momentálně je naše hrací místo Na
sále.
Jak často se hraje?
Jednou týdně. Někdo má hrací dny pátky, někdo
neděle. Tam se hraje vždycky mezi dvěma mužstvy.
Hrají to i ženy?
Hrají, ale hodně málo.
Proč? Nemají k tomu předpoklady?
Spíš proto, že je to hospodská zábava. Nebo hos
podský sport. Kdyby se ale nějaká chtěla do naše
ho týmu přihlásit, nebráníme se. Ve čtvrtek máme
obvykle tréninky, domácí zápasy jsou v pátek.
Jaké předpoklady musí mít dobrý šipkař? Já si
vždycky myslela, že je to především o štěstí,
jak to trefí.
Tak štěstí tam hraje roli, ale hodně malou. Je to
především um a natrénování. Žádné fyzické před
poklady nejsou potřeba.
Jaká jsou pravidla hry?
Na začátku má hráč 301 bodů. Hozené body se
odečítají a vyhrává ten, kdo dosáhne nuly. Poslední
hod ale musí být tzv. double. Například mi zbývá
16 bodů, musím tedy hodit double 8. Hází se maxi
málně na deset kol. V některých restauracích je
jedna bedna, pak trvá zápas třeba i 5 hodin, někde
mají bedny dvě a pak je to rychlejší. Je to prostě
časově náročné. Hází se ze vzdálenosti 237 cm.
Jak dlouho hraješ ty osobně?
Asi od té doby, když jsem měl hospodu. Tam jsem
natrénoval. Pak jsem začal oficiálně hrát. Je to asi
7 let.
Přejeme našim Klikařům pevnou ruku a taky
trochu toho štěstí!

Výroční valná hromada SDH Holetín 29. 12. 2014
• přítomno bylo 37 členů a 9 hostů
• sbor má momentálně 49 členů a 5 členů čestných
• proběhly volby do výboru SDH (složení výboru se
nezměnilo)
• byl zvolen delegát na shromáždění delegátů SDH
okresu, které se koná 7. 3. 2015 ve Skutči (de
legátem byla zvolena Jana Havlová)
Zhodnocení roku 2014:
• v únoru byl pořádán tradiční ples
• hasiči jako každoročně vyčistili bazén a po obci
provedli sběr železného šrotu
• spolu s ostatními spolky pořádali Pohádkový les
• na okrskové soutěži, která byla letos na Vy
hnánově, vybojovali 1. místo
• pořádali soutěž O pohár starosty Holetína
• proběhl nácvik na dálkovou dopravu vody – ten
tokrát noční
• úspěšně se zapojili do Okresní ligy požárního
sportu, ženy obsadily 2. místo, muži 20. místo

• byly zakou
peny dvě
nové vycház
kové unifor
my
• z vlastních
prostředků
proběhla roz
sáhlejší
oprava stří
kačky PS 12 O pohár starosty 2014
• zakoupili se nové sportovní hadice a savice
Plán na rok 2015:
• udělání nové elektroinstalace v hasičské zbrojnici
(akce proběhla hned z kraje roku včetně vy
malování)
• pořízení nových garážových vrat ke zbrojnici
• zakoupení hasičských přileb pro zásahovou
jednotku
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Požár na Štědrý den
24. 12. 2014 v 16:37 obdržel velitel SDH Holetín
Eda Suchý tuto SMS zprávu z operačního
střediska: Požár nízké budovy – požár střechy,
uvnitř malé dítě a dvě dospělé osoby, na Dolním
Holetíně...
To je jistě zpráva vybočující z řady desítek těch
„přacích ježíškovských“. Co se tedy dělo po
nahlášení požáru v době, kdy rodiny obvykle
začínají smažit kapra? Zeptala jsem se přímo
velitele.
Vládl prý u nich sváteční relax na gauči a paní
Květa začínala chystat štědrovečerní večeři. Mysleli,
že přišlo zase nějaké zrýmované přáníčko. Zprávu
si první přečetl Michal a začal křičet „Hoří! Hoří!“
Všichni tedy vyskočili, oblékli si uniformy a běželi
ke zbrojnici. Byli tam mezi prvními. Vyhlásili
poplach sirénou. Naskákali do auta a vjeli na Dolní
Holetín. Dokonce prý byli na silnici dřív, než přejeli
profesionální hasiči z Hlinska. K požáru tak vyjelo
prvních asi šest našich hasičů. Na místě údajného
požáru se ale sešlo více než pětadvacet členů sboru
a navíc řada dalších lidí. Byl přece Štědrý den a
všichni byli doma.
Nejdřív
ovšem
místo
požáru
hledali.
V informační zprávě stálo, že se má odbočit
doprava a jet po úzké cestě. To znamenalo u bývalé
hospody u Oplištilů a jet směrem nahoru na Kopec.

Vážení sportovní přátelé,
zimní přestávka fotbalového ročníku 2014/2015
uběhla jako voda a již 7. března začala jarní část
okresního přeboru dospělých. Naše jednotlivá
mužstva však během zimy nezahálela. Kromě
zlepšování fyzičky bylo součástí přípravy i
zkvalitňování herní činnosti. Společné družstvo
mladších žáků Prosetín/Holetín (ročník 2002 a
mladší) se zúčastnilo tradičního turnaje ve
Slatiňanech (celkem 8 mužstev). Starší přípravka
(ročník 2004 a mladší) se pod hlavičkou obou oddílů
zúčastnila rovněž ve Slatiňanech kvalitního turnaje
(celkem
10
mužstev).
Zajímavostí
těchto
každoročních zimních turnajů mládeže je účast
kvalitních mužstev z Pardubického kraje. Mužstvo
dospělých sehrálo dva přípravné zápasy (Rváčov,
Prosetín). Kádr byl rozšířen o brankáře Martina
Žejdlíka.
Připomínám, že muži jsou po podzimní části na
6. místě v okresním přeboru, dorost v krajské
I. třídě na 2. místě, starší a mladší žáci v krajském
přeboru na 6. a 5. místě.
Na jarní část mistrovských zápasů doma i na
hřištích soupeřů srdečně zvu všechny fanoušky
holetínského fotbalu i ostatní. Hráčům a trenérům
přeji co nejvíce tříbodových zápasů, žádná zranění,
co nejméně žlutých karet a žádné červené.

Tam ale žádný požár vidět nebyl. Přesto se tam
hlinečtí hasiči s velkým autem vydali. Naši to objeli
z druhé strany a dostali se na místo údajného
požáru shora. Měla to být malá obydlená zahradní
chatka. Mezitím tam dorazila policie, záchranka a
starosta. Vydali se tedy k chatce, kde se doklepali
na jejího obyvatele. Ten ale prý požár nenahlásil a
evidentně tu nehořelo a ani nikde v blízkém okolí.
Ačkoliv se nahlášení poplachu zpětně ověřuje,
nakonec se v tu chvíli nepodařilo zjistit, kdo si
takovou nemístnou legraci na Štědrý den udělal a
bylo to až předmětem dalšího vyšetřování. Hasiči
ještě objeli celý Dolní Holetín, jestli přece jenom
někde nějaké nebezpečí nehrozí. Nic tomu
nenasvědčovalo, tak byl poplach odvolán. Asi po
hodině a půl se tedy všichni vrátili do svých
domovů, dosmažili kapra a zasedli k opožděné
večeři.
Naši hasiči ve svátek nezasahovali poprvé. Je to
už více než patnáct let, co hořelo hospodářské
stavení na Horním Holetíně přesně 1. ledna – na
Nový rok. U Suchých, kde jsou na vyhlašování
poplachu celkem zvyklí, přiznávají, že to byl hodně
zvláštní pocit – taková zpráva ve chvíli největší
pohody a ještě s představou, že je ohroženo dítě. Na
jednu stranu byli všichni rádi, že se nic nestalo, ale
na druhou je každé úmyslné vyhlášení planého
poplachu trestuhodné.
(kuč)
Okresní přebor dospělých
sobota 7. 3. 14:30 Holetín–Křižanovice
sobota 14. 3. 14:30 Holetín–Prachovice
neděle 21. 3. 15:00 Krouna–Holetín
sobota 28. 3. 15:00 Holetín–Skuteč
sobota 4. 4. 16:30 Vítanov–Holetín
sobota 11. 4. 16:30 Holetín–Kameničky
sobota 18. 4. 17:00 Svídnice–Holetín
sobota 25. 4. 17:00 Holetín–Svratouch
neděle 3. 5. 17:00 Tuněchody–Holetín (hř. Kočí)
sobota 9. 5. 17:00 Holetín–Rozhovice
sobota 16. 5. 17:00 Chrast–Holetín
sobota 23. 5. 17:00 Holetín–Stolany
sobota 30. 5. 17:00 Miřetice–Holetín
sobota 6. 6. 17:00 Ronov n. D.–Holetín
sobota 13. 6. 17:00 Zaječice–Holetín
Dorost I. třída Pardubického kraje
neděle 5. 4. 10:00 Holetín–Luže
(hřiště Prosetín)
neděle 12. 4. 13:30 Sebranice–Holetín
neděle 19. 4. 10:00 Holetín–Polič./Byst.
(hřiště Prosetín)
neděle 26. 4. 13:00 Sloupnice/Jehnědí–Holetín
neděle 3. 5. 10:00 Holetín–Řetová/Ústí n. O.
(hřiště Holetín)
neděle 10. 5. 14:45 Horní Újezd–Holetín
neděle 17. 5. 10:00 Holetín–Morašice/Cerekvice
(hřiště Holetín)
neděle 24. 5. 10:00 Holetín–Svratouch
(hřiště Prosetín)
neděle 31. 5. 10:00 Proseč–Holetín
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Starší a mladší žáci – krajský přebor
neděle 22. 3. 9:30 a 11:15 Holetín–Choceň
(hřiště Prosetín)
sobota 4. 4. 9:30 a 11:15 Holetín–Pardubice B
(hřiště Prosetín)
neděle 12. 4. 9:30 a 11:15 Přelouč–Holetín
sobota 18. 4. 9:30 a 11:15 Holetín–Pardubičky
(hřiště Holetín)
neděle 26. 4. 13:30 a 15:1 Vysoké Mýto–Holetín
středa 29. 4. 17:00 a 18:45 Holice–Holetín
sobota 2. 5. 9:30 a 11:15 Holetín–Hlinsko
(hřiště Holetín)

Fotbalový ples 2014

Starší a mladší přípravka – okresní přebor
Tato soutěž se hraje turnajovým způsobem, jarní
část čítá 10 turnajů. Zahájení 12. dubna. Turnaj
v Holetíně se uskuteční v neděli 10. května.
Jiří Bartizal

Z fotbalové výroční valné hromady
Zhodnocení roku 2014:
• Na přelomu ledna a února 2014 proběhlo
soustředění mladších a starších žáků v Horním
Bradle společně s TJ SOKOL Prosetín, klub
přispíval každému našemu hráči 50% nákladů
• Od dubna do října TJ Sokol Holetín provozoval
restauraci Na koupališti, ve které byla v režii
klubu provedena výmalba výčepu a sociálního
zařízení
• Členové klubu se aktivně podíleli na akcích pro
děti, jako bylo pálení čarodějnic nebo Pohádkový
les
• Klub poskytl sponzorský dar ve výši 2000 Kč na
invalidní vozík pro dlouholetého člena OFS
Chrudim pana Chvojku, který přišel o obě nohy
• Velkou investicí byla úprava hřiště – pískování
s rašelinou a osetí
• TJ SOKOL Holetín pořádal 2 taneční zábavy
• Proběhlo tradiční natírání laviček a tribuny, byly
pořízeny 3 sety k sezení
• Pro hráče byly získány 4 sady dresů v soutěži
s firmou KIK
• Pro fanoušky jsou v prodeji čepice SOKOL
HOLETÍN
• 6. 12. byl úspěšný fotbalový bál
• Na sklonku roku byl pořízen nový traktor na
sekání a další úpravy hřiště
Nic z toho by nebylo možné bez nezištné pomoci
mnoha lidí, ať už sponzorů, členů klubu nebo
fanoušků holetínského fotbalu. Patří jim za to velký
dík.
(kuč)

Výroční valná hromada 2015
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Malé ohlédnutí
V roce 2007 se po několika desítkách let
podařilo za velké podpory Obecního úřadu
obnovit Sokolu Holetín fotbalovou činnost.
V témže roce jsme se přihlásili do IV. třídy
dospělých (nejnižší soutěž) organizované
Okresním fotbalovým svazem v Chrudimi.
Ve statistickém přehledu se podívejme, jak
se holetínským mužům v
uplynulých
ročnících dařilo.
2007/2008
IV. třída 1. místo
skóre 63:23
62 bodů
postup do III. třídy
2008/2009
III. třída
4. místo
skóre 61:41
50 bodů
2009/2010
III. třída
3. místo
skóre 71:50
50 bodů
2010/2011
III. třída
1. místo
skóre 72:24
58 bodů
postup do okresního přeboru
2011/2012
OP
7. místo
skóre 55:46
39 bodů
2012/2013
OP
13. místo
skóre 48:61
28 bodů
sestup do III. třídy
2013/2014
III. třída
3. místo
skóre 93:30
60 bodů
postup do OP (rozšířen na 16 mužstev)
Uznání
za
tyto
úspěšné
výsledky
v odehraných ročnících patří všem hráčům,
trenérům, funkcionářům, všem těm, kteří
v uplynulých letech aktivně pomáhali
holetínskému fotbalu a zviditelnění naší obce
v chrudimském regionu. Zvláštní poděkování
patří obecnímu zastupitelstvu, sponzorům a
našim skvělým fanouškům.
Jiří Bartizal

Sportovní kroužek pro malé
děti
Při TJ Sokol Holetín bude od jara provozován sportovní
kroužek pro nejmenší děti. Povede ho Mgr. Pavel
Novák, kterého jsme v minulém čísle Zpravodaje před
stavovali jako nového zastupitele. Pavla jsem tedy požá
dala, aby čtenářům a potencionálním zájemcům, kte
rých se jistě v řadách holetínských dětí a jejich rodičů
najde mnoho, náplň kroužku přiblížil.
Asi před dvěma měsíci jsem se svým švagrem otevřel
florbalový kroužek v Hlinsku a tak jsem si říkal, že by
nebylo špatné něco podobného udělat i pro Holetín,
když už tam teď rostou i moje děti. Došel jsem k názo
ru, že nejlepší asi bude otevřít kroužek při fotbalovém
klubu TJ SOKOL Holetín, kde budeme mít dostatečné
zázemí a podporu. Nebudeme to nazývat kroužkem fot
balovým, ale cílem je spíš všeobecná průprava, aby si
děti už od malinka zvykaly na pohyb a na všestrannost.
Určen je pro děti od čtyř do sedmi osmi let a to pro klu
ky i holky. Byl bych rád, kdyby se přihlásilo co nejvíc
dětí, které tam budou mít možnost poznat nové kama
rády.
„Trénink“ bude dvakrát týdně v délce jedné hodiny a
jeho součástí bude rozcvičení, zahřátí, hra, soutěže
(například formou nějakých štafetových úkolů), všeo
becná příprava, seznámení s míčem a nakonec prota
žení. Tyhle malé dětičky stejně déle, než hodinku po
zornost neudrží. Začínat budeme na počátku dubna, až
bude příznivé počasí. Jediné, co budou děti potřebovat,
je vhodná sportovní obuv. To bych rodičům upřesnil.
Klidně se přijďte se svými dětmi nezávazně podívat a
uvidíte, jestli se vám to bude líbit.
Co se týče mých zkušeností s dětmi, tak ty sbírám
ve škole, protože mám už jedenáctiletou praxi jako uči
tel na základní škole. Před třemi měsíci jsem si udělal
licenci na trenéra nejmenších dětí na florbal. Ta není
vyloženě zaměřená jen na florbal, ale je to taková všeo
becná průprava, jak pracovat dětmi od tohoto útlého
věku. Nevylučuji, že v budoucnu si mohu udělat i fot
balovou licenci.
Zájemci mě mohou kontaktovat na mailu
pavel.novak99@centrum.cz
nebo
na
telefonu
777322568.
Těším se na všechny malé sportovce a sportovkyně!

Významné životní jubileum
oslavili tito občané:
prosinec
leden
únor

Hofman Rudolf
Paleček Jiří
Boháčová Božena
Král Miroslav
Hanus Ladislav
Křehlíková Olga
Kolbabová Františka
Ptáčková Miloslava
Novotná Margita

80 let
85 let
87 let
75 let
85 let
86 let
88 let
89 let
97 let
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