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Ježíšek, Děda Mráz a Santa Klaus

ČTĚTE

Je jedno, kdo chodí právě k Vám. Důležitější je, že se objeví už za několik málo týdnů.
Budu se určitě opakovat, když řeknu, že se nestačím divit, jak ten rok rychle utekl.
Dokonce možná rychleji, než ten předchozí. Není to známka stárnutí? Asi jo, ale s tím nic
nenadělám.
Vánoce jsou pro většinu z nás příjemným obdobím. Bude tedy nejlepší se v tomto
čísle věnovat právě těmto svátkům. Beztak už všichni máme politiky, soudních kauz a
katastrof plné zuby.
Stejně jako ve většině domácností i u nás se každoročně strojí vánoční stromeček.
Někdy máme staročeský s perníčky, slaměnými a dřevěnými ozdobami doplněný
červenými mašlemi, někdy ho ladím do červenozlaté a loni byl béžovohnědý. Ozdoby
většinou vybírám jednoduché, nejlépe kouličky a dozdobuji mašlemi. Letos jsem
nakoukla na internet a zjistila, že jsem ale úplně „out“. Tedy mimo.
Letos totiž prodejci přicházejí s naprosto nevídanými ozdobami. Opět se objevili ptáčci
na klipsu, které pamatuji ze stromečku u své babičky. Překvapily mě ozdoby
znázorňující Budhu, otřásla mnou hnědošedá srdce z umělé kožešiny (vybavil se mi
chcíplý potkan) a naprosto mě šokovali sklenění roboti (možná to byli ufoni) v autíčkách
a letadýlkách. Nejen, že hýřili barvami v poněkud nevšedních kombinacích, ale autíčko
bylo dokonce ozdobené ve stylu Hippies. Kromě toho cena za kus je 430 korun. Tak Vám
nevím, jestli se svět nezbláznil. Pro jistotu jsem se šla poradit s odborníkem (na vánoční
ozdoby).
Určitě bude zajímavé si přečíst, jak se slaví Vánoce v zahraničí. Dozvíme se to od
našich spoluobčanů, kteří s tím mají vlastní zkušenosti.
Miluji vyprávění dříve narozených lidí o tom, jak to bylo dřív. Jednou jsem si povídala
s manželovou babičkou narozenou v roce 1902, jak slavili dřív Vánoce. Dostali jsme se
k tomu, co obvykle jedli. „Kdepak kapra, to ne, to jsme neměli.“ vyprávěla babi. „A co
jste obvykle měli?“ zajímalo mě a čekala jsem, jak se asi chudáci postili. „Inu, zabili jsme
tak čtyři husy,“ opáčila babi. Do teďka ve mně tahle vzpomínka vyvolává úsměv. Strašně
moc se těším na povídání o Vánocích s jednou z našich nejstarších spoluobčanek,
s paní Svatošovou z Dolního Holetína.
Advent je obecně doba tradic a proto se nám k němu skvěle hodí rozhovor s panem
Bukáčkem z Krouny, který vyrábí známé dřevěné hračky.
Kromě toho nás čeká spousta stran informací o dění v obci a také mnoho fotografií.
Za sebe Vám přeji krásné prožití předvánočního času i samotných svátků a budu moc
ráda, když se v příštím roce budeme ve zdraví potkávat.
A děkuji Vám, že Holetínský zpravodaj stále se zájmem čtete.
Helena Kučerová
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Ohlédnutí za končícím rokem
Roku 2013 už chybí do samotného závěru pouhých pár týdnů. Můžeme tedy začít
rekapitulovat. Podařilo se v obci dosáhnout všeho, co bylo na tento rok v plánu?
Program rozvoje obce Holetín na rok 2013, který zastupitelstvo schválilo v prosinci
2012, obsahoval 5 hlavních úkolů, a to výstavbu chodníku podél komunikace II/355
od křižovatky směr Raná po odbočku k vlakovému nádraží, kompletní opravu dešťové
kanalizace v úseku výstavby nového chodníku, opravy místních komunikací,
zpracování konečné 3. etapy nového Územního plánu obce Holetín a konečně
vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu chodníku v úseku od Kulturně
společenského centra po hospodu NA SÁLE. V ohlédnutí za pomalu končícím rokem
mohu říci, že úkoly, které jsme si pro toto období stanovili, byly v souladu s reálnými a
objektivními možnostmi splněny.
Pokračování na straně 2
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Na příští rok je v plánu řada aktivit
Pokračování ze strany 1

Jednání o novém územním plánu bývá v mnoha
městech a obcích spojeno s řadou problémů a
střetů. Jak to probíhalo u nás v Holetíně?
Tvorba územního plánu je zdlouhavý a poměrně
složitý proces. Probíhá v několika etapách po dobu
tří let a nastanouli komplikace – a ty nastanou
většinou vždy – může vše trvat mnohem déle. Po
čátkem května 2011 naše zastupitelstvo schválilo
pořízení nového Územního plánu obce Holetín a já
byl usnesením určen, abych na jeho tvorbě spolu
pracoval s Městským úřadem Hlinsko. V červnu
2011 jsem podepsal smlouvu o dílo se zhotovitelem
ÚP, kterým se na základě výběrového řízení stal
Ing. arch. Pavel Tománek (APROJEKT). Poté násle
doval bezpočet jednání, dohadování a legislativních
úkonů, bez kterých se tvorba územních plánů
prostě neobejde. Mohu ale říci, že na rozdíl od
problémových jednání v jiných městech a obcích
měla ta „naše“ v celku hladký průběh. V roce 2012
obdržela obec investiční grant ve výši 100 tis.
korun na zpracování návrhu ÚP. Při celkových ná
kladech na pořízení ÚP (400 000 Kč) tak obec za
platila ze svých prostředků 300 tisíc korun.
Nový Územní plán Holetína byl zastupitelstvem
obce vydán dne 4. listopadu 2013.
Co ti v letošním roce z pohledu starosty obce
dělalo starosti?
Největší starost jsem měl s další plánovanou vý
stavbou chodníku včetně opravy dešťové kanalizace
v úseku od kulturního centra po hospodu NA SÁ
LE. Teď mám na mysli zajišťování všech po
třebných vyjádření a povolení, aby se mohlo vůbec
začít stavět a samozřejmě aby bylo za co stavět.
K těm menším, ne však méně závažným starostem
patří neustálé dohadování s majiteli volně pobíhají
cích psů, opakující se krádeže na místním hřbitově
a také krádeže dřeva v obecních lesích. Vím, že tyto
a mnohé další problémy mají ve všech obcích. Sta
rosta se má o obec a její obyvatele „starat“ a k tomu
přece „starosti“ patří.

Jak to vypadá s rozpočtem na příští rok?
Na veřejném zasedání, které se bude konat
16. prosince, předložím zastupitelstvu k projednání
Návrh rozpočtu obce Holetín na rok 2014. S tímto
návrhem rozpočtu se mohli všichni spoluobčané se
známit již 29. listopadu 2013. Od tohoto data je
zveřejněn na obecní úřední desce a také na elektro
nické úřední desce na www.obcecholetin.cz. Návrh
rozpočtu obce Holetín na rok 2014 byl zpracován
jako vyrovnaný.
Co nás v roce 2014 čeká? Samozřejmě ve
vztahu k obci.
V souvislosti s projednávaným návrhem rozpočtu
bude zastupitelstvu na prosincovém zasedání před
ložen také návrh Programu rozvoje obce Holetín na
rok 2014. Zde obec počítá s další výstavbou
chodníků včetně opravy dešťové kanalizace v úseku
výstavby, dostavbou zastřešeného parketu ve Spor
tovním areálu Holetín, v plánu je dále oprava bu
dovy obecního úřadu (nátěr střechy, žlabů a svodů,
oprava venkovních obkladů a fasády) a dle potřeby
je počítáno s opravou jedné místní komunikace.
Výjma plánované výstavby chodníků je in
vestování všech akcí kryto navrhovaným rozpoč
tem. V současné době jsou zpracovávány podklady
pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu do
pravní infrastruktury, kde by obec na budování
chodníku v roce 2014 mohla získat až 85 % uzna
telných nákladů. V případě neúspěchu u SFDI a s
ohledem na plánovanou modernizaci silnice II/355
Hlinsko – Dřeveš, by výstavba chodníků v úseku od
kulturního centra po hospodu NA SÁLE byla
dokončena v r. 2015.
Chceš spoluobčanům na závěr roku něco
vzkázat?
Velmi rád využiji této příležitosti a všem spoluob
čanům Holetína a jejich blízkým přeji šťastné a po
hodové vánoční svátky a do nového roku 2014
mnoho úspěchů, radosti, štěstí a především pevné
zdraví.
Jan Břeň, starosta

Základní škola postavila hotel
Uvidíte, co jste neviděli! Základní škola na Horním
Holetíně se zapojila do projektu Školní zahrada.
Během měsíce září a října vyrostl na zahradě naší
školy komplex pro živočichy. Největší stavbou je
HMYZÍ HOTEL, přibyly keramické domečky pro
škvory a žáby, budka pro čmeláka, ptačí krmítka
i koupadlo a příbytek pro ježka.
Část školní zahrady jsme se rozhodli sdílet
společně s bezobratlými živočichy a obratlovci.
Podle vytvořeného plánu byl nejprve dopraven
stavební materiál. Dřevěné palety, přepravka
prkének, kupa listí, hromádka šišek a kůry, svazky
rákosí. Společnými silami jsme navršili základy,
provrtali dřevěné špalíky, zatloukli hřebíky.
Zajímavou podívanou máte možnost vidět na

vlastní oči nebo na našich stránkách (www.skola
holetin.cz) ve fotogalerii. Kolaudace proběhla
18. 11. 2013, a tak už vyhlížíme prvního obyvatele.
žáci ZŠ Holetín
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Projekt Školní zahrada
Na projektu zdravé zahrady pracoval 1.– 5. ročník,
zapojil se každý z celkového počtu 25 dětí.
Na velký dlouhý papír jsme si rozepsali materiál,
který budeme na projekt potřebovat. Vzápětí jsme
si přímo v seznamu rozdělili, co kdo přinese. Měli
jsme týden na dopravení materiálu do školy.
Prvním úkolem v terénu bylo zvolit místo stavby
pro hmyzí hotel. Hledala se klidnější, převážně
slunná část zahrady.
Nejprve jsme nanosili materiál. Potom jsme hla
sovali, jaký tvar hotelu postavíme. Zkoušely se vari
anty připomínající šíp, dům se střechou, sídlištní
bytovku či panelák. Ten nakonec zvítězil.

Ve školce se nenudíme
Tvořivé odpoledne s rodiči
„Světýlka pro radost“ byl název tvořivého odpoledne
pro rodiče a jejich ratolesti, které se konalo v pon
dělí 4. listopadu. Ve školce jsme mohly přivítat
nejen kluky a holčičky, kteří školku již navštěvují,
ale i dětičky, které se na nástup teprve chystají a
díky tomuto setkání mohly poznat nás i prostředí
MŠ. Odpoledne bylo zahájeno četbou příběhů z kni
hy Veverka Bára a její přátelé, kdy se v čtení vystří
dali rodiče i prarodiče dětí. Čtení pohádek a příbě
hů do těchto tvořivých dílen zařazujeme díky něko
likaletému zapojení do projektu Celé Česko čte
dětem. Obohacujeme tak naše každodenní čtení
o společný prožitek se členy rodiny. Po příbězích
veverky Báry přišlo na řadu tvoření. Jelikož je pro
podzim typické chmurné počasí s nedostatkem slu
nečního svitu, vybraly jsme si svícínky s podzimní
mi motivy. Děti si tak za pomoci rodičů mohly oz
dobit skleničky ubrouskovou technikou. Vystři
hovaly z ubrousků obrázky listů, jeřabin, jablíček,
ježků, prostě všeho, co k podzimu patří. Po dokon
čení práce si všichni svoje svícny rozsvítili a tím se
nám rozzářila celá školka včetně očí malých vý
tvarníků.

Jako základy jsme položili kameny a začali vrst
vit palety. Útroby se plnily kůrou, šiškami, chme
lem, listím, slámou a rákosem. Vkládala se brčka,
navrtané dřevěné hranoly i ytong. Zavěšovaly se
květináče pro škvory.
Ve druhé etapě se vyráběly budka pro čme
láky, krmítka pro ptáčky, domeček pro ježka, aby
se mu v zimě lépe spalo. Změřili jsme si prkýnka,
uřízli je, obrousili, sešroubovali a stloukli do
hromady. Děvčata na keramickém kroužku vyro
bila domeček pro žáby a pítko s koupadlem pro
ptáčky.
Snad se jim všem bude na naší školní zahradě
žít lépe.
žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Holetín
meckým parkem až k pardubickému zámku, který
je nepřehlédnutelnou dominantou centra Pardubic.
Prošli jsme se nádvořím a kochali se krásou
tamních pávů, kteří se doslova chlubili svým peřím.
Posilněni svačinou jsme se vydali k Východočeské
mu divadlu, kde jsme shlédli krásnou pohádku
„O medvědu Ondřejovi“. Pohádka se odehrávala
taktéž na zámku v jednom království. Princeznu
Zlatavu chtěli provdat za urozeného nápadníka, ale
ona se vdávat nechtěla a šla si pro radu k babičce
kořenářce. Cestou však potkala hajného Ondřeje a
oba se do sebe zamilovali, jenže královna princeznu
ukryla v tajné komnatě ve věži a dala vyhlásit, že
ten kdo ji najde, stane se králem. Loupežníci
Hrombambul a Strašbuján se převlékli za prince a
ucházeli se o ruku princezny. Kořenářka Ondřejovi
poradila, aby se převlékl za medvěda a šel do
zámku princeznu hledat. Nebylo to vůbec jedno
duché, protože Ondřejovi stáli v cestě loupežníci.
Nakonec v přestrojení za medvěda našel cestu
k princezně i k jejímu srdci. Po skončení předsta
vení byli všichni diváci přizváni herci na pódium,
kde si společně zazpívali a zatančili. Princeznu Zla
tavu ztvárnila známá herečka ze seriálu Ulice Ane
ta Krejčíková, která na přání dětí udělovala au
togramy. Celé pondělní pardubické dopoledne se
nám vydařilo a s úsměvem na rtech jsme se vraceli
do školy a školky k obědu.
Jitka Jetmarová a Martina Tichá

Východočeské divadlo Pardubice
V pondělí 18. listopadu jsme společně se školáky
podnikli výlet do Pardubic. Nejprve jsme šli zá
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Co se dělo v Kulturněspolečenském centru Holetín
Přednáška o potápění se žraloky
V pátek 20. září jsme se v Kulturním centru pří
jemně báli spolu s Ing. Jiřím Hnízdilem, který nám
ukázal podmořský svět žraloků a jiných podmoř
ských tvorů. Poutavá přednáška nám přiblížila svět
a chování těchto živočichů. Dozvěděli jsme se na
příklad, že ne všichni žraloci jsou nebezpeční a řa
da z nich je vlastně velmi mírumilovná.

Oslava 3. výročí otevření Kulturněspolečenské
ho centra Holetín

Oslava 3. výročí otevření Kulturněspolečenského
centra Holetín se uskutečnila v sobotu 28. 9. 2013.
V rámci 3. výročí byly také pořízeny nápisy na bu
dově Kulturního centra. Veřejnost z našeho regionu
tak bude lépe informována o jeho existenci a
umístění. Slavnostní odpoledne, které doprovázely
tóny kláves a harmoniky, bylo obohaceno
o možnost seznámit se s institucemi sociálního sys
tému hlineckého regionu – FOKUS Vysočina a
MOTÝL Hlinsko. Oslava byla dále spojena s vý
stavou obrazů a výtvarných prací klientů a
dobrovolnice výše uvedených institucí. Výstava byla
pro veřejnost přístupná ještě následující týden.
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu podzim–zima
Již tradičně se v podzimních měsících koná v Kul
turním centru burza, kde mají občané Holetína a
dalších obcí regionu možnost prodat své nepo
třebné oblečení, sportovní potřeby, hračky, ale i ji
né věci či předměty.
Zboží se opět sešlo opravdu hodně. Mnohdy
téměř nové věci za minimální ceny zaplnily velký
sál Kulturního centra, a kdo přišel, zpravidla ne
odešel s prázdnou, takže i ti, co své zboží nabízeli a
věnovali svůj čas jejich označení, nepřišli zkrátka.

Další burza, a to na období jaroléto,
předběžně plánována na začátek dubna.

je

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jako volební místnost pro volby do Poslanecké sně
movny Parlamentu ČR ve dnech 25.–26. 10. 2013
byl již po několikáté využit sál Kulturního centra
Holetín. O volební účasti a výsledcích voleb se do
čtete v jiné části zpravodaje.
Kurz pletení z kukuřičného šustí
V neděli 3. listopadu se v klubovně Kulturního
centra sešlo hodně šikovných rukou, aby rozšířily
své dovednosti o pletení ošatek z kukuřičného šus
tí. Kdo se kurzu zúčastnil, tak už nyní ví, jak
pracné je takovou ošatku vyrobit, ale také to, že vý
sledek stojí za námahu!
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• Cvičení s Petrou (Po nebo Út 18:30–19:30 – pouze
při naplnění min. počtu zájemců)

Zájezd do Horáckého divadla Jihlava
V pátek 8. listopadu 2013 jsme vyrazili do jihlav
ského divadla na představení Deník ničemy Ale
xandra Nikolajeviče Ostrovského. Hořkou nadča
sovou komedii z ruské společnosti druhé poloviny
devatenáctého století režíroval Ivan Rajmont.
V hlavních rolích se představili: Stanislav Ger
stner, Lenka Schreiberová, Petr Soumar, Milan
Šindelář, Taťána Schottnerová, Lucie Sobot
ková, Vladimíra Čapková, František Mitáš, Zdeněk
Stejskal, Jakub Škrdla, Anna Bazgerová a další.
I tentokráte jsme využili nabídku jihlavského diva
dla, resp. Kraje Vysočina na dotovanou autobu
sovou dopravu na představení. Když uvážíme, že
autobus vyslaný na divadelní představení z Jihlavy
jede trasu Jihlava–Holetín, Holetín–Jihlava, totéž
ještě jednou při zpáteční cestě po představení, a to
vše za cenu 60 Kč/osobu, jde o bezkonkurenční
službu. Zde je na místě poděkování Kraji Vysočina
za službu, která funguje naprosto skvěle a pro
všechny, kteří chtějí občas vyrazit za kulturou a
nezruinovat přitom měsíční rodinný rozpočet, je
jihlavské divadlo dobrou volbou. Na představení
Deník
ničemy
byly
vstupenky
prodány
opravdu rychle, proto pokud jste tentokrát zaváha
li, určitě si příště se zamluvením vstupenky po
spěšte.
Fokus Hlinsko navštívil kulturák
Ve středu 13. listopadu navštívili Kulturní centrum
Holetín klienti FOKUSU Hlinsko, který poskytuje
služby pro osoby s duševním nebo tělesným handi
capem. Návštěva měla jediný cíl – nabídnout klien
tům možnost zhotovení výrobků z keramiky, ať už
pro sebe či jako dárek pro blízké. Nabídky využilo
zhruba 10 osob a my jsme byli obohaceni o jejich
milou přítomnost. Se všemi z nich se uvidíme letos
ještě jednou a určitě se budeme moci těšit na
spolupráci i v dalších letech.

.. a co nás čeká?
Kromě tradičních kroužků a zájmových činností,
kterými jsou:
• Keramika pro dospělé i děti (Čt 16:00–18:00 hod.)
• Stolní tenis pro děti (St 14:30–16:00 hod., Čt
17:00–18:00 hod.)
• Jóga (St 18:00–19:00 hod.)

• Angličtina pro děti od 3. tř. (Pá 14:00–15:00 hod.),
se do konce roku 2013 ještě můžete těšit na násle
dující akce:
Sousedské pobesedování s překvapením
V pondělí 9. 12. 2013 nás čeká v tomto roce po
slední Sousedské pobesedování, které bude už tra
dičně trochu odlišné než ty ostatní. Těšit se můžete
na malé překvapení i průběh celého pobesedování,
laděný předvánočně.
Sousedská pobesedování se konají každé 2. pon
dělí v měsíci, v zimním období zahajují už ve
13:00 hodin. Sejdeme se tedy: 9. 12. 2013; do jara
2014 pak dále 13. 1., 17. 2. (pozor, zde je z důvodu
jarních prázdnin posun až na 3. pondělí v měsíci!)
a 10. 3. 2014. Po březnové změně času se budeme
opět scházet ve 13:30 hod. Přijít mohou i lidé, kteří
mají jakoukoliv vazbu na Holetín, ale nejsou zde
trvale hlášeni!
Vánoční koncert
Pro zpříjemnění vánočního času a pohody pořádá
již tradičně Kulturní centrum Holetín Vánoční kon
cert. Letos se uskuteční v neděli 15. 12. 2014 od
15 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Giocoso z Kru
cemburku pod vedením paní Marty Rejškové s vá
nočně laděným pásmem skladeb. Vstupné je 50 Kč.
Předprodej vstupenek proběhne před vydáním to
hoto čísla zpravodaje, informace o aktuální dostup
nosti vstupenek poté žádejte na tel. 725 444 588.
Zájezd na představení do pražského divadla:
v období leden – březen 2014. Představení bude
zvoleno dle aktuální nabídky pražských divadel:
Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo U Hasičů, Divadlo
Bez zábradlí, Městská divadla pražská (ABC,
Rokoko, Hybernia). Bližší informace budou uve
řejněny na obecních vývěskách, na webových
stránkách www.holetin.org a www.obecholetin.cz
i prostřednictvím místního rozhlasu.
Velikonoční
jarmark
je
naplánován
na
8. 3. 2014.
Lada Horáková
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č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 23. září 2013
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Zápisy z jednání a výsledky kontrol finančního a
kontrolního výboru
• Informace o činnosti mikroregionů Skutečsko –
Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o. s.
• Rozpočtová opatření
• Informace o realizovaných akcích
• Záznam o vyběru dodavatele na výměnu kotle na
tuhá paliva v obecním bytě č.p. 25 na Dolním
Holetíně
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Zastřešený parket Holetín“
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 5/2013
• Uzavření nájemní smlouvy na byt č. p. 105 na
Horním Holetíně
• Aktuální informace ohledně provozní bezpečnosti
stromů v majetku obce
Schvaluje:
• Zapojení obce do projektu „Hřbitovy – naše
kamenná historie II. etapa“
• Rozpočtovou změnu č. 3/2013 dle předloženého
návrhu
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Zastřešený parket Holetín“ na
základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
• Uzavření smlouvy o dílo (Zastřešený parket
Holetín) mezi obcí Holetín a firmou RENOS s. r.o.
• Smlouvu o poskytnutí dotace
OŽPZ/13/OŽPZ/13/22156 (oprava místní
komunikace v roce 2013)
• Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2014 na opravu budovy
obecního úřadu
• Pronájem a nákup pozemků dle předloženého
záměru obce Holetín č. 5/2013
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle
předloženého návrhu
Zplnomocňuje
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním
úkonům a podpisu písemností v souvislosti
s dotací v rámci Programu obnovy venkova
v roce 2014
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně vyúčtováním poskytnuté
dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci
Programu obnovy venkova (POV) za rok 2013
(Termín: do 16. prosince 2013)
• Starostu Jana Břeně zpracováním žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci POV v roce 2014 a
podáním této žádosti v řádném termínu (Termín:
do 30. září 2013)
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č. 5/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 4. listopadu 2013
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení
zastupitelstva obce č. 4/2013
• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2013
• Informace ohledně realizovaných a
plánovaných akcí
• Rozpočtová opatření
• Záměr obce na hospodaření s majetkem
č. 6/2013
• Aktuální informace ohledně pronajatého
výčepu s příslušenstvím, Dolní Holetín č. p. 25
Schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 4/2013
• Bezúplatný převod pozemků označených jako
p. p. č. 2484/22, ostatní plocha – ostatní
komunikace, o výměře 415 m2, p. p. č.
2484/23, ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře 513 m2 a p. p. č. 2484/24, ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 27 m2,
všechny kat. území Holetín, které se
geometrickým plánem č. 32681/2013 oddělily
od pozemku par. č. 2484/4, ostatní plocha –
silnice, k. ú. Holetín, z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín.
• Rozpočtový výhled obce Holetín na období
2014–2018 dle předloženého návrhu
Vydává:
• Formou opatření obecné povahy Územní plán
Holetín jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, za použití § 43 odst. 4, § 54
odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
Zplnomocňuje:
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním
úkonům a podpisu písemností v souvislosti
s dotací na akci „Výstavba chodníků podél
komunikace II/355 v obci Holetín – napojení
na centrální část“.
Pověřuje:
• Starostu Jana Břeně podáním žádosti o dotaci
ze SFDI na akci „Výstavba chodníků podél
komunikace II/355 v obci Holetín – napojení
na centrální část“ a zpracováním a podáním
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na
požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany JSDH obce na rok 2014.

Zdeněk Bukáček

O rozhovor jsem požádala pana Zdeňka Bukáčka
z Krouny, který je známým výrobcem tradičních
dřevěných hraček. A bylo to povídání nejen zají
mavé, ale i velmi milé. Nechyběla ani ukázka
samotné výroby.
Pan Bukáček pochází z Krouny a je už třetí
generací výrobců dřevěných hraček. Absolvoval
uměleckou školu v Praze, ale praxi absolvoval
u svého otce, který se zase učil u toho svého. Pů
vodně pracovali pro Ústředí lidové umělecké výro
by. Podnik měli v Uherském Hradišti. Hned po
převratu se pan Zdeněk osamostatnil a založil si
živnost. Nikdy neměl žádné zaměstnance, když je
potřeba, vypomůže rodina. Začátky podnikání
v devadesátých letech byly složité. Podnik, na který
byli navázáni, skončil a najednou neměli kam do
dávat. Uměli zboží vyrobit, ale neuměli udělat ceny
a prodávat. Teď už to má jinak. Po dvaceti letech
má zavedenou firmu, stálé odběratele a vzhledem
k tomu, že pracuje sám, nedokáže rozhodně vyrobit
víc, než je schopen prodat. Naopak poptávka je
často větší. Hodně vyrábí na zakázku. Téměř všech
na produkce zůstává v tuzemsku.

Ze stálé výstavy Příběh dřevěné panenky v IC Hlinsko

Jako dítě byl každý den s tátou v dílně, kterou
měli doma a tak z toho tak nějak samozřejmě vy
plynulo, že bude pokračovat v rodinné tradici.

Vzpomíná, že jako děti si často vyráběly hračky
ze dřeva – lodičky, tomahavky, meče, … A velkou
část dětství trávil s kamarády venku. V zimě hráli
hokej, v létě fotbal. Také se věnoval rychlobruslení,
které trénoval ve Svratce. Sport ho obecně hodně
bavil a i mu šel. Se smíchem dodává, že teď už to
zdaleka takové není. Bude mu 57 let. Párkrát za se
zónu si ale rád brusle oblékne a zajde si na stadion
zabruslit. Rád jezdí na kole. Často vyjíždí směrem
na Mílovy a Tři Studně, kde se mu moc líbí. Říká,
že když člověk jede autem, tak tu krásu tak nevní
má. Raději proto jezdí na kole. Žádné honění kilo
metrů, jen tak pohodově. Tak si odpočne. Často jez
dí s manželkou. Miluje procházky po okolí a velmi
rád navštěvuje divadlo. Baví ho muzikály. Občas
i rád lenoší na zahradě u bazénu.
Když zrovna není v dílně a netvoří tam, tak po
slední dobou často jezdí po akcích pro veřejnost.
Teď se zrovna chystá do Žďáru nad Sázavou, kde
spolupracuje s Domem dětí a mládeže a několikrát
za rok tam přiveze vyrobené polotovary a společně
je tam malují. Momentálně chystá 333 sněhuláků.
Jestli se akce podaří, měla by být zapsaná i v Gui
nessově knize rekordů. Na takové akce jezdí pan
Bukáček rád. Naváže tam s lidmi bližší vztah, má
od nich hodně kladných ohlasů a to ho nabíjí a mo
tivuje. Je to takový protipól toho, když sedí celé dny
sám v dílně. Rozhodně to není otázka peněz, ale
dobrého pocitu. Několik takových akcí měl i v Hlin
sku, kde se mu s Informačním centrem a obecně
s městem moc dobře spolupracuje.
A jak výroba takové dřevěné hračky probíhá?
Jak už jsme zmínili, pan Bukáček to dělá všechno
sám. Od nákupu dřeva až po zabalení a odeslání fi
nálního výrobku. Zní to skoro neuvěřitelně.
Na začátku je potřeba rozumět dřevu. Na různý
typ hračky se hodí různý druh dřeva a často ještě
jen některá jeho část. Nakoupí se tedy kulatina
v lese a nechá se na pile nařezat na prkna v po
třebných tloušťkách, aby pak nevznikal zbytečný
prořez. Používá se nejčastěji olše, ale také smrk,
javor a jasan. Dřevo se nechává venku dva až tři
roky schnout. Potom se přemístí do dílny a nechá
doschnout. Z toho se nařežou osmihránky, aby se
s tím lépe pracovalo na soustruhu. Nakrátí se na
potřebnou délku a pak se otáčí na soustruhu a po
mocí dlát ručně tvaruje. Dovedete si představit, že
vytočit třeba takového sněhuláka rozhodně není
jednoduché. Pak se dobrousí drobné vady a smáčí
se v barvě. Po uschnutí se zase dá na soustruh a
nanáší se další barevné části. Pak se domalovávají
obličejíčky a podobně. Zakytují se otvory po upnutí
do soustruhu, svrtávají se jednotlivé části k sobě,
zabalí se, opatří visačkou a expeduje.
Co se týče sortimentu, tak po převratu se dělaly
skoro pořád slepičky. Bylo to sice monotónní, ale
zase na druhou stranu jednodušší, protože člověk
to pak už dostane do rukou. Teď se někdy dělá 6–8
různých výrobků do měsíce a to je složitější. Když si
to osvojí, už jde dělat něco jiného. Ideální je prý tak
dva nebo tři typy do měsíce.
Zajímalo mě, jestli ještě vymýšlí nové vzory. Prý
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občas ano. Dělal šachy, vyráběl Betlémy a loni na
zakázku dokonce Krysaře i s krysami.
A na co je pan Bukáček pyšný? „Šťastný jsem,
že jsem se se svou prací dostal do Paříže. Byl jsem
tam v roce 2009 v sídle UNESCO. Bylo nás tam
z České republiky pět tradičních výrobců, kteří
předváděli svoji práci. Akce se jmenovala HOMO
FABER a byla věnovaná nositelům tradic. Měla ob
rovský úspěch,“ nadšeně vypráví pan Bukáček.
Potkal tam řadu zajímavých významných lidí a měl
možnost pozorovat různé kultury. V neposlední

Jak se dřív slavily Vánoce?
Zeptali jsme se
jedné z
našich
nejstarších
spo
luobčanek,
paní
Anny
Svatošové
z Dolního Holetí
na. Narodila se
v roce 1922.
Paní Svatošová,
pamatujete si ja
ké byly Vánoce,
když jste byla
malá?
Byly
jsme
dva
sourozenci. Já a bratr. V době, když jsme byli malí,
tak bylo chudo. O svátcích to tedy bylo jako oby
čejně – byly buchty, maminka napekla nějaké
domácí cukroví. Já jí s tím pomáhala, ale to víte
jak… Stromeček jsme ale měli každý rok. Na něj
jsme věšeli jablíčka, ořechy a do pozlátek jsme bali
li kostkový cukr. Na kolekce peníze nebyly. Že by
v té době už existovaly skleněné ozdoby, to si nepa
matuji.
Jak probíhal Štědrý den?
Kapra jsme určitě neměli, to ne. Obvykle jsme měli
hrachovou kaši. Jedlo se obyčejně. Upečené jsme
měli pracky do formiček a slepovaná kolečka. Rodi
če chodili na půlnoční, ale my děti ne.
A jak to bylo s dárky?
To jsme byli rádi, když jsme pod stromečkem našli

řadě ho učarovala i samotná Paříž a zámek Fontai
nebleau. Nadšený byl i z lidí, především z jejich
přátelského přístupu.
Letos posílal své výtvory na soutěž do Polska,
které se zúčastnilo asi 200 soutěžících ze čtyř zemí
(Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika).
Byl pozván na předávání cen do Polska s tím, že
v soutěži uspěl. Na předávání nejel a později se do
zvěděl, že celou soutěž vyhrál. Cenu si potom pře
bral v Rožnově pod Radhoštěm, kde byly exponáty
později vystavovány. Zajímavostí je, že do Polska
poslal výrobky z jeho běžné produkce určené pro
prodej. Žádné zvláštní přípravy a mimořádná péče.
I to hovoří o tom, jak si pan Bukáček na kvalitě své
práce zakládá.
Letos také získal druhé místo v soutěži Živnost
ník roku Pardubického kraje. I toto ocenění bylo
velmi příjemné, potěšilo ho a váží si toho. Letos měl
zkrátka po pracovní stránce úspěšný rok. Do bu
doucna nemá žádnou zvláštní vizi ani ambice.
Uznává, že má velkou výhodu v tom, že si může na
bídky na akce vybírat a poptávka po jeho výrobcích
je větší, než jeho možnosti. Protože má dvě dcery a
zatím žádné vnouče, nemá žádné konkrétní plány,
jak to bude s pokračováním jejich tradice.
Panu Bukáčkovi moc děkuji za krásné milé poví
dání. Přiznám se, že jsem hrdá na to, že ho znám.
(kuč)
punčocháčky nebo nějakou zástěrku. To bylo
všechno. Dárky dostávaly jen děti. Maminka s ta
tínkem ne.
Co jste dělali na Boží hod?
To se chodilo na Ranu do kostela a pak byl oběd,
který maminka připravila. Pamatuji se, že jsme
vždycky měli husu, protože jsme husy drželi. A to
byl velký svátek.
Změnilo se něco ve slavení Vánoc, když jste už
byla dospělá?
I za války se Vánoce slavily, ale také jen hodně
chudě. To už jsem byla vdaná. Vdávala jsem se
brzo, v roce 1939. Po válce, když už jsme měli vlast
ní děti, tak to už byl stromeček pěkný, to už se
koupila i kolekce. Jablíčka se také dávala, ale ten
cukr v pozlátku, to už ne. Už byly i kupované
skleněné ozdoby. K večeři jsme ještě kapra také ne
měli. Koupili jsme si párky. To byla vzácnost. Ne ja
ko teď. Kdepak. A samozřejmě bylo cukroví a
vánočka. Teď si kapra ke štědrovečerní večeři
samozřejmě dám. Rybí polévku ale ne. Tu jsem
nikdy neměla.
Vzpomínáte dodnes na nějaký výjimečný
vánoční dárek?
Pamatuji si, když za mnou chodil táta, tak mně při
nesl hodinky a to bylo tenkrát něco.
Těšíte se na Vánoce?
Těším. Jeden rok jsem tady doma a potom jdu na
svátky k dceři Haně. Letos budu u ní.
Děkuji paní Svatošové za milé vyprávění a přeji jí
i celé její rodině krásné svátky a hodně zdraví.
(kuč)
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Trnky opět vyrazily na
Burčákový pochod

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky za obec Holetín
I u nás v Holetíně jsme samozřejmě vybírali své
zákonodárce v letošních mimořádných volbách.
Do volební místnosti, která byla už po několikáté v
Kulturním centru, dorazilo 411 oprávněných voli
čů, přičemž 406 jich odevzdalo platný hlas. Vo
lební účast byla v Holetíně 64,12 %. V chrudim
ském okrese se voleb zúčastnilo 62,45 % voličů a
v celém Pardubickém kraji to bylo 62,26 %.
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Krása skleněných vánočních ozdob
Zajímá vás, jak vznikají tradiční české skleněné oz
doby nebo jaké jsou trendy letošního roku? Pak
nejspíš odpovědi na vaše otázky naleznete v tomto
článku, který vznikl na základě povídání s paní He
lenou Doležalovou z Horního Holetína, která se vý
robě a malování ozdob věnuje už třináct let.

Tak nejdříve k samotnému procesu výroby.
Všechny tradiční skleněné ozdoby se foukají. Zá
kladem jsou tyče s čirého skla, které se nakrátí na
potřebnou délku. Dneska už většinou firmy nakou
pí nakouskované polotovary. Pak následuje práce
foukačů. Nechtělo se mi tomu věřit, ale všechny ty
to ozdoby se prý foukají opravdu pusou. Foukač si
sklo nahřeje a vše závisí na jeho dovednosti. Když
vyrábí kuličku, musí správně odhadnout, jakou si
lou fouknout, aby vznikla koule správného průmě
ru, například 6 nebo 8 centimetrů. Při jejich vyfu
kování musí se sklem správně točit, aby výsledný
tvar byl pravidelný. Při výrobě složitějších tvarů –
zvířátek, postaviček, hvězdiček a podobně – se sklo
vyfukuje do forem. Výsledkem práce foukačů je čirá
skleněná ozdoba, která je zakončená delší trubič
kou. Říkají tomu štylek. Tou se tvar vyfukuje, ale
také umožňuje malířkám si ozdobu při práci za ně
co uchopit. Zbytek tohoto štylku slouží nakonec
k uchycení očka k pověšení.
Tak máme čistou skleněnou ozdobičku a co dál?
Pokud má být výsledek průhledný, může se hned
malovat, nebo se svrchu obarví na požadovaný od
stín. Většinou ale známe ozdoby neprůhledné. Ty
se uvnitř postříbří a tím zneprůhlední. Však to zná
te, když se nějaká rozbije, že střepy jsou zevnitř
stříbrné. Potom se barví svrchu. Celobarevné se
smáčí. Pokud jde například o vícebarevnou po
stavičku, musí malířka pracovat vždy s jednou
barvou. Po jejím uschnutí pokračuje další barvou.
Najednou takhle zdobí pět nebo deset tuctů kous
ků. Během malování používá prkno s hřebíky, na
které jsou ozdoby navléknuté. A prý se ani moc
často nestává, že se něco rozbije. Takhle tedy probí
há vybarvování, ale i malování různých linek,
proužků, kytiček, vloček a podobně. Malířky použí
vají speciální štětečky od těch nejtenčích ke kres
lení linek nebo teček až po poměrně silné, pomocí

nichž vznikají pruhy. Štětečky mají přírodní velmi
jemné chloupky. Ulpí na nich poměrně hodně
barvy, aby mohly vznikat dlouhé nenapojované
tahy. Kromě štětců se maluje třeba i sáčkem na
plněným plastickou barvou nebo speciálním
skleněným pisátkem, do něhož se barva natáhne a
které má na konci maličkou dírku. Takže je jasné,
že takovou složitější nebo vícebarevnou ozdobu mu
sí někdo vzít do ruky třeba desetkrát nebo i více
krát. Už je vám jasné, proč jsou skleněné ozdoby
poměrně drahé? Mně ano. Navíc je všechno oprav
du ruční práce. I kuličky, které se zdobí pomocí sí
totisku, malířka drží v ruce a otáčí s tím.
Ptala jsem se, jestli je letos něco nového, co se
týče vzorů. Helena mě ujistila, že každý rok je novi
nek spousta, protože každý rok se takzvaně vzor
kuje. Pár lidí několik týdnů na jaře pracuje jen na
tom, aby vymysleli něco nového. To se pak předvádí
odběratelům a podle jejich výběru se dělají už
konkrétní vzorky pro ně. Co se na jaře vymyslí, se
na našich stromcích obvykle objeví až o Vánocích
příštího roku. Někdy to ovšem může být v i tom ro
ce. Poslední dobou se do módy vrací retro. Známé,
i když trochu zmodernizované šišky, panďuláci ne
bo v úvodníku zmínění ptáčci na skřipcích. To opět
„frčí“. Mají třeba jen jiné barvy nebo posypy, než
před několika desítkami let. Ptáčci už nemají ocá
sek z takové té štětky, ale z opravdického peří.
Naopak
úplnou
novinkou jsou třeba
vyfukovaní
králíci.
Co mě ale úplně
dostalo, byly bonbó
ny. Belgické pralinky
(přesně takové jsem
viděla v Bruggách),
ale třeba i moje nej
oblíbenější Raffaelo.
Úplně přesné, bíle zasněžené v papírovém košíčku.
Když nevidíte skřipec, s chutí po něm sáhnete.
Ještě teď se mi sbíhají sliny.
Tyto české skleněné ozdoby se dodávají do
mnoha zemí, přičemž trendy jsou různé. Nestane se
tedy, že by dělali celou sezónu všechno jen na
příklad fialové. Něco jiného je moderní v Česku, ně
co jiného ve Francii a něco jiného v USA.
Paní Helenu prý tahle práce stále strašně baví.
Nejraději maluje různé dekory, méně ráda vybarvu
je postavičky z forem. To jí připomíná omalovánky a
nevyřádí se na tom. Někomu naopak vybarvování
ozdob z forem vyhovuje víc.
A jak vypadá vánoční stromek u někoho, kdo se
výrobou ozdob zabývá celý rok? U Doležalů prý také
většinou bývá v kombinaci dvou barev. Letos má
Helena v plánu čistě bílý. Skleněné ozdoby doplňu
je světýlky, řetězy a mašlemi.
A jaký stromeček budete mít letos vy? Mě tohle
povídání tak naladilo, že jsem se na Vánoce začala
skutečně těšit.
(kuč)
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Vánoce v Anglii
V Anglii se slaví Vánoce rozdílněji než u nás. Dárky
si tu lidé rozdávají až druhý den ráno po Štědrém
dnu. Vánoční dárky zde nosí Father Christmas
(dlouhý oblek červené nebo zelené barvy), který
podle zvyku chodí do domu komínem. Z toho důvo
du děti hází do komína (krbu) svá přáníčka. Na krb
věší i punčochy, do kterých dostanou dárky. Dů
ležitý je slavnostní oběd na první svátek vánoční,
jehož hlavním chodem je krocan s masitou ná
divkou a kaštany. Na stole nesmí chybět ani nej
různější paštiky, koláče a především anglický
vánoční puding (cukroví zde nečekejte). Před obě
dem se z tradice rozlomí tzv. christmas crackers
(papírová tuba, v níž se ukrývá drobný dárek). Oblí
bené je v Anglii posílání vánočních pohlednic.
Anglický vánoční puding se od českého výrazně
liší, je nejčastěji vyrobený z oříšků, hrozinek, rumu,
vajec, strouhanky, cukru, citronů a švestek. Po
dává se s koňakem nebo punčem. Vyrábí se dlouho
před Vánocemi (je trvanlivý).

Vánoční hostina Čechů v Anglii

Češi a Slováci žijící v Anglii slaví vánoční svátky
tradičně jako doma, skupina přátel se domluví, kdo
co napeče a u koho se štědrovečerní večeře bude
konat. Většinou už po obědě slavnostně oblečeni
se scházejí u hostitele doma, aby mu pomohli s pří
pravou, zdobením stromku (většinou umělý), pří
pravou bramborového salátu. Komu se podaří se

hnat kapra, má štěstí, ale většinou jsou vepřové
nebo kuřecí řízky, popř. dary moře (např. makrela).
Prostře se štědrovečerní stůl, popíjí se punč nebo
svařáček. Ke stolu usedají všichni společně, vzpo
míná se na domov, jaké tradice kdo doma dodržuje.
Po večeři si mezi sebou rozdají drobné dárky. A ně
které tradice jako házení botou apod. vyzkouší.
Jana Havlová

Vánoce v Holandsku
V této zemi se tradičně více slaví Mikuláš. Vychází
se z pověsti, že svatý Mikuláš byl španělský bis
kup, který byl štědrý k lidem. Nyní tedy rozdává
dárky dětem, které byly celý rok vzorné. Nechodí
tak jako u nás s čertem a s andělem, ale pomáhají
mu pomocníci – španělští otroci. Jezdí v noci po
střechách a shazují dětem nadílku komínem. Proto
si holandské děti připravují ke kamnům botu. Ob
vykle se jedná o sladkosti v podobě perníků, ale i ji
né dárečky.
Samotné Vánoce dříve v Nizozemí nebyly až tak
významným svátkem, ale tak jak roste jejich ko
merční význam a mediální podpora, tak se i zde po
slední dobou slaví víc. Holandské hospodyňky se
nepředhání v pečení cukroví, tak jako my. Nějaké
sladkosti si zde nakoupí.
24. prosinec je normální pracovní den a svátek
je až 25. prosince. To zdejší obyvatelé obvykle tráví
čas se svými blízkými. Tento den se také chodí na
mši a rozdávají se dárky. Nemají zde jedno konkrét
ní typické vánoční jídlo. Uvaří se něco, co se během
roku zas tak často nevaří. Třeba králík nebo ma
sová roláda. K tomu bývají různě upravené bram
bory a spousta zeleniny. O druhém svátku už se
obvykle na jídlo někam zajde. Skoro každý také vy
ráží do divadla nebo na nějakou kulturní akci.
I v této zemi se samozřejmě strojí vánoční stro
meček. V Holandsku nenajdete jehličnaté lesy, a
proto se sem všechny vánoční stromečky dováží.
Přesto jsou obvykle velmi hezké a i ozdoby se pou
žívají velmi krásné. To je podobné jako u nás.
Jak už jsme zmínili, Vánoce v Nizozemí nejsou
tradiční velké svátky a mnoho lidí během nich ces
tuje. Samozřejmě musíme mít na zřeteli, že zde žijí
lidé mnoha národností, kultur a náboženství, což
se nutně odráží ve velmi různém pojetí Vánoc.

Holandský Mikuláš – Sinterklaas – se svým pomocníkem Zwarte
Piet (Černý Petr)
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Vítání občánků
Manželům Zu
zaně a Pavlovi
Novákovým
z Horního Ho
letína se 15. 2.
narodila dcerka
Adéla. Ochrani
tele má ve svém
starším
bráškovi
Kubíčkovi.

Velkou radost
měli 1. 9. 2013
Kristýna
Benešová a
Vojtěch Polák.
Narodila se jim
totiž krásná
dceruška. Dali
jí jméno Anna.

Není to dlouho,
co jsme mezi
občany
Holetína vítali
prvního syna
Andrei
Svobodové a
Petra Ročka.
28. 8. 2013 se
staršímu Pétovi
narodil bráška
Antonín.

Prvorozený
syn David
přibyl do
rodiny Hany
a Aleše
Vokálových
z Horního
Holetína.
Světlo světa
spatřil
3. 3. 2013.
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Nejmladším
přivítaným
občánkem je
Milan Netolický.
Narodil se
17. 10. 2013
mamince
Kateřině
Dibelkové a
tatínkovi
Milanovi
Netolickému
z Horního
Holetína.
Rodina
Čechalových
z Horního
Holetína už má
od 3. 10. 2013
tři členy.
Mamince
Monice a
tatínkovi
Alešovi se toho
dne narodil
synek Richard.

Syn Šimon se
10. 10. 2013
narodil
manželům Lucii
a Tomášovi
Kollárovým
z Dolního
Holetína.
O bratříčka
bude s láskou
pečovat a starší
sestřička
Emička.

Setkání důchodců 2013

ZŠ má aktivní žáky
Závěr roku se ponese ve znamení literární a herecké
tvorby. Daniela sepsala příběh do soutěže Hlinecký
hrneček. Vloni svou kategorii vyhrála, obhájí letos své
loňské prvenství? Ema se přihlásila na casting ČT, kde
hledají moderátorku nového dětského ekologického
pořadu. Pozve ji dramaturgie na první kolo konkurzu?
Barbora, Blanka, Daniela, Diana, Ema a Jan zkoušejí
štěstí jako spisovatelé. Každý vymyslel vlastní pokra
čování knižní novinky (Ne) obyčejný kluk. Zaujme au
torku Jane Pallaciovou kapitola právě jednoho z nich?
Po společné práci na scénáři se chystáme natáčet
videovizitku naší školy, která je podmínkou pro vstup
do vysílání pořadu ČT Šikulové. Bude se některý
z dalších dílů natáčet u nás v Holetíně?
– 13 –
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Vážení sportovní přátelé,
prvním listopadovým víkendem skončila podzimní
mistrovská část fotbalového ročníku 2013/2014
v rámci OFS Chrudim. Jsou známi jednotliví vítě
zové: okresní přebor  FK Proseč, 3. třída  SK Kři
žanovice, 4. třída  Sokol Bořice.
K úplnosti odehraných podzimních utkání v naší
3. třídě zbývá se ohlédnout za 9.  13. kolem této
soutěže.
5. 10. 2013 Křižanovice  Holetín 2:0 (1:0)
Na hřiště lídra tabulky jsme pro naše příznivce
připravili autobusový zájezd. V utkání jsme po
většinu zápasu domácí přehrávali, vyložených
šancí si vypracovali dost na to, abychom zde
uspěli. Ale na ty se nevyhrává. O výsledku roz
hodli domácí v 86. minutě.
12. 10. 2013 Holetín  Rosice 4:2 (2:0)
Domácí fotbalisté chtěli odčinit smolnou po
rážku z minulého kola. V průměrném utkání
dvoubrankové vedení v 1. poločase zajistili v 17.
a 36. minutě Martinové Zdražil a Doležal. Po
přestávce v 48. minutě zvýšil skóre Josef Pecina
a tentýž hráč v 67. minutě rozhodl o zaslou
ženém vítězství. Sledovalo 110 diváků.
20. 10. 2013 Dřenice  Holetín 3:3 (1:3)
Na hřišti nováčka soutěže jsme v prvním poloča
se předvedli výborný výkon, když branky vstřelili
v 3. minutě Lukáš Wasserbauer, 12. minutě
Martin Zdražil a 38. minutě Ondřej Zárybnický.
Při brance domácích v 45. minutě se hosté již vi
děli v kabině. Výkon našich hráčů v druhém
poločase nepochopitelně špatný, domácí se
vzchopili a vyrovnali. V závěru utkání nám
branka na 3:4 pro domnělý ofsajd nebyla uzná
na. Zbytečná ztráta dvou bodů.
26. 10. 2013 Holetín  Heř. Městec B 6:2 (1:2)
Proti kvalitnímu soupeři, který nastoupil se čtyř
mi hráči A týmu, se domácím úvod zápasu nevy
dařil. Hosté v 9. minutě vedli o dvě branky. Nám
se podařilo v dalších minutách zlepšit hru a
snížit skóre brankou Tomáše Kadidla v 25. mi
nutě. Po změně stran jsme začali úplně jinak a
bylo to znát. Krásným gólem Petra Pilaře jsme
vyrovnali a penaltou Josefa Peciny šli do vedení
3:2. Vysoké vítězství za velmi kvalitní výkon
domácích v druhém poločase potvrdil třemi
brankami Standa Filipi. Spokojených 120 divá
ků.
2. 11. 2013 Bítovany  Holetín 1:5 (1:3)
Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, vytvá
řeli si brankové příležitosti a vyšší porážce za
bránil domácí brankář. Branky stříleli 15. 32.
53. minuta Martin Zdražil, 30. minuta Standa
Filipi a 85. minuta Martin Doležal.
Střelci branek – podzimní část:
15
Standa Filipi
13
Lukáš Wasserbauer

Martin Zdražil, Josef Pecina (2 z penalty)
Tomáš Kadidlo, Ondřej Zárybnický,
Martin Doležal
Petr Pilař, Ondřej Beneš, Pavel Černý

Tabulka po 13. kole
1. Křižanovice
11
2. Zaječice
10
3. Holetín
9
4. Slatiňany B
9
5. Hrochův Týnec
8
6. H. Městec B
8
7. Dřenice
5
8. Orel
5
9. Rosice
5
10. Trhová Kamenice 3
11. Bítovany
3
12. Horní Bradlo
3
13. Ctětín
2
14. Městec
1

2
0
2
1
2
2
1
3
0
5
0
5
3
5
1
7
0
8
3
7
2
8
0 10
1 10
1 11

39:13
29:15
53:22
57:19
46:18
33:25
33:26
23:35
16:30
16:44
22:42
14:52
25:38
9:36

35
32
29
28
24
24
18
16
15
12
11
9
7
4

Tabulka DOMA
1. Zaječice
2. Slatiňany B
3. Křižanovice
4. Holetín
5. H. Městec B
6. Dřenice
7. Trhová Kamenice

6
6
6
5
5
3
3

1
0
0
1
0
2
1

0
1
0
1
1
1
2

15: 5
39: 7
18: 6
35: 15
19: 10
20: 9
12: 13

19
18
18
16
15
11
10

Tabulka VENKU
1. Křižanovice
2. Hrochův Týnec
3. Holetín
4. Zaječice
5. Slatiňany B
6. H. Městec B
7. Orel

5
5
4
4
3
3
3

2
0
1
1
1
0
0

0
1
1
1
2
4
3

21: 7
28: 9
18: 7
14: 10
18: 12
14: 15
15: 17

17
15
13
13
10
9
9

I. třída starší a mladší žáci
Výsledky zápasů staršího žactva 7.  10. kolo
6. 10. 2013 volno
12. 10. 2013 Slatiň./Chrud. B – Holetín/Pros. 1:4
Branky: Spilko Václav, Rompotlová Nikola,
Šmaha David, Vacek Petr
20. 10. 2013 Holetín/Pros. – H. Jelení/Borohr. 4:1
Branky: Klouček Tomáš, Blatoň Jakub, Šmaha
Tomáš, Vacek Petr
27. 10. 2013 H. Městec – Holetín/Pros. 0:4
Branky: Klouček Tomáš, Korytář Michal, Teplý
Radek, Stružinský Martin
Tabulka po 10. kole
1. H. Jelení/Borohr.
2. Sezemice
3. Prosetín/Holetín
4. Slatiň./Chrud. B
5. Heřmanův Městec

7
6
5
2
0

0
0
0
0
0

1
2
3
6
8

37:10
25:11
29:10
11:35
3:39

21
18
15
6
0

Výsledky zápasů mladšího žactva
6. 10. 2013 volno
12. 10. 2013 Slatiň./Chrud. B – Holetín/Pros. 3:3
20. 10. 2013 Holetín/Pros. – H. Jelení/Borohr. 1:2
27. 10. 2013 H. Městec – Holetín/Pros. 0:4
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Tabulka po 10. kole
1. H. Jelení/Borohr. 6
1
1
35:19
19
2. Sezemice
5
1
1
32:10
16
3. Holetín/Prosetín 3
1
4
19:21
10
4. Slatiň./Chrud. B 2
1
5
14:29
7
5. H. Městec
1
0
6
13:34
3
Závěrem vedení fotbalového oddílu srdečně děkuje
všem našim fanouškům za velkou podporu při
podzimní části mistrovských zápasů nejen v domá
cím prostředí, ale i na hřištích soupeřů.
Sportu zdar a holetínskému fotbalu zvlášť.
Jiří Bartizal

Shrnutí roku SDH Holetín
• V lednu aktivní účast na hašení požáru
rodinného domu na Horním Holetíně
• V únoru hasičský bál s kapelou MAT4
• Sběr železného šrotu v obci
• Brigáda na sázení stromků
• Předsezónní čištění bazénu
• V červnu pomoc při pořádání pohádkového lesa
• Okrsková soutěž na Dolních Babákách
• V srpnu pořádání hasičské soutěže O pohár
starosty obce Holetín
• Hašení požáru balíků slámy na Dolním Holetíně
• V září přátelské posezení hasičů v Kulturním
centru
• Během celého roku účast týmů mužů i žen na
23 soutěžích
• Zakoupení nové stříkačky pro sportovní účely
• Podzimní úklid hasičské zbrojnice spojený se
zazimováním techniky
• Pravidelná kontrola hasičského vozidla a nutná
oprava brzdového systému
• Dovybavení sboru (nové savice, odlehčené hadice,
uniforma, výsuvný žebřík)

Mladší žáci
Minulou sezónu jsme si poprvé zkusili pilotní
projekt se zástupci SK SOKOL Prosetín a to
v podobě spojení družstev žáků. I když vše nebylo
podle našich představ, zejména u družstva
starších žáků, kteří obsadili konečné nelichotivé
předposlední místo a mladší naopak výborné
druhé, mohli jsme tuto sezónu hodnotit kladně.
Letos budeme opět spolupracovat s SK SOKOL
Prosetín. Jelikož do kategorií mládežnických
družstev máme obě vesnice malý počet dětí,
rozhodli jsme se pokračovat ve spolupráci. Do nové
sezóny vstupujeme pod názvem SK SOKOL
Prosetín/TJ Sokol Holetín.
Trénovat jsme začali už v červenci, aby se nám
podařilo vylepšit postavení z minulého ročníku,
a to v trenérské sestavě: st. žáci – Jakub Halamka,
Radek Teplý a Roman Slavík, ml. žáci – Roman
Šmahel a Jiří Krätzl. Vše pod dohledem vedoucího
družstva pana Vladimíra Marka. Ale jak
samozřejmě všichni víme, nejde jen o výsledky.
A ty jsou u nás, dovolím si tvrdit, až na posledním
místě. Nejdůležitější je výchova, ale nejen výchova
v tom smyslu jaký známe. Myslím tím výchova
k plnění povinností, atd. Dalším důležitým
faktorem je zapojení se do kolektivu a
umět s ostatními vycházet a pomáhat si. A to se
nám celkem daří. Kluci vytvořili výbornou partu a
ta je základem všeho. A díky tomu se dostavila
velká chuť do hry a s tím samozřejmě přicházejí
i ty výsledky.
Právě skončenou podzimní část mohu hodnotit
velmi kladně. Díky výborné partě a chuti do
fotbalu jsme dokázali předvádět po celý podzim
hezký, koukatelný fotbal.
A jak pokaždé opakuji. Nejde o výsledky, ale
o radost ze sportu. Na výsledky se hraje až
v kategorii dospělých. A dovolím si tvrdit, že
o budoucnost fotbalu v naší vesnici nemusíme mít
strach. Kvalitních mladých fotbalistů je tu dost.
Jen vydržet.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům,
fanouškům a výboru TJ za podporu a pomoc při
takové bohulibé činnosti, jakou je sport, zejména
fotbal.
Jakub Halamka
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Z vánočního jarmarku
„Čínské“ placičky z vepřového masa
Ingredience: 0,5 kg vepřového masa z kýty nebo
z plece (ale může být i drůbeží), 3 vejce, 2 cibule,
2 lžíce solamylu, lžička sladké papriky, lžička
pálivé papriky, půl lžičky pepře, půl lžičky kari,
2 lžíce hořčice, 3 lžíce worcesteru, 3 lžíce
polévkového koření, půl dcl oleje, sůl
Vše nadrobno nakrájíme a dobře promícháme a
necháme uležet aspoň do druhého dne. Pak na
oleji smažíme placičky. Podáváme s chlebem nebo
různě upravenými bramborami, s tatarkou a
zeleninou.
Fotbalový klub SOKOLa Ho
letín děkuje všem fanouš
kům, sponzorům a členům za
přízeň v roce 2013 a přeje
všem krásné vánoční svátky,
pevné zdraví a mnoho pěk
ných sportovních zážitků
v příštím roce.
Myslivecké sdružení Holetín chce touto cestou
popřát všem pohodové Vánoce a do roku 2014
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a hodně
příjemných chvil strávených v přírodě.

Sbor dobrovolných hasičů
Holetín přeje všem občanům
pohodové prožití Vánoc a
v roce 2014 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.

Plesy v Holetíně
• Fotbalový 8. 12.
• Hasičský
8. 2.
• Trnkový
14. 3.
Hraje skupina MAT4.

Společenská kronika
V posledních třech měsících oslavili významné
životní jubileum tito spoluobčané:
září
Oplíštil Aleš, Dolní Holetín
80 let
říjen
Vojáčková Věra, Dolní Holetín
85 let
Hromádková Irena, Horní Holetín 75 let
listopad Vokálová Jiřina, Dolní Holetín
85 let
Láclavíková Elena, Horní Holetín 85 let
Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Přejeme všem našim občanům, aby si
Vánoce mohli užít v příjemné atmosféře a
lásce
se
svými
blízkými. Rok 2014
prožijte ve zdraví a ať
se vám nevyhýbá ani
štěstí, láska a dobré
příležitosti. Budeme
se i v příštím roce
snažit, aby se vám
v Holetíně dobře žilo.
Zastupitelé obce
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