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ČTĚTE

Tak jsem se pustila do přípravy oficiálně 30. čísla Holetínského zpravodaje. Vydáváme
ho už sedm a půl roku a věřte nebo ne, je čím dál těžší naplnit stránky něčím, co tu ještě
nebylo. Žijeme v poměrně malé, i když velmi živé obci. Přesto události, o kterých se dá
psát, se rok co rok opakují. Stejné akce, kterých se účastní stejní lidé… Ale nakonec se to
pokaždé nějak podaří. A věřím, že tomu tak bude i tentokrát.
Jako vždycky mi zajímavými články přispěli z místní školy a školky a samozřejmě
i z obecního úřadu. Patří jim za to veliký dík. Kromě toho jsem měla příjemný rozhovor
s našimi hasičkami o tom, jak fotily ten krásný kalendář. V naší vesnici je ještě dost
šikovných lidí, o kterých se dá psát. Tentokrát padla volba na Jardu Rybenského, který
se už několik let věnuje masážím různých druhů. Mnoho z Vás o tom jistě slyšelo a
některým určitě i pomohl od zdravotních obtíží. No a nebyla by to škoda si s ním jen
povídat a nesvěřit se při tom jeho šikovným rukám?
Miluji plesy. A ty vesnické úplně nejvíc. Loňskou sezónu jsme byli na šesti, z toho na
pěti hrál MAT4 a na tom šestém nestála hudba za nic. Letos jsme stihli zatím tři bály a
„Maťáci“ vystupovali na všech. Skoro mám chuť založit jejich fan club (pokud ho ještě
nemají). Protože tato kapela hraje v Holetíně 3–4krát do roka a vždycky je tam plno,
věřím, že má v naší obci příznivců mnohem víc. Napadlo mě tedy je oslovit a trochu víc je
poznat. Bylo z toho super povídání a jsou mi sympatičtí čím dál víc.
Kromě toho nás čeká ještě několik dalších stránek s řadou více či méně příjemných
informací. Takže já jsem si nakonec přípravu tohoto čísla maximálně užila a doufám, že
si ho při čtení užijete i vy.
Helena Kučerová

• Nový
parket na
koupališti

Nový zastřešený parket na koupališti
Pokud jste v posledních měsících měli možnost zavítat do areálu koupaliště, zcela jistě
jste nepřehlédli rozestavěný nový zastřešený parket. Jeho výstavba započala na podzim
2013 a dokončena by měla být v květnu letošního roku. Kapacita stavby bude zhruba
150 osob. Tento půlkruhový parket je navržen a situován tak, aby návštěvníci akce,
která bude v těchto prostorách probíhat, byli v kontaktu s děním na pódiu, i když se
budou pohybovat po areálu koupaliště nebo využijí k sezení stávající lavičky. Vzhledem
k tomu, že se při závěrečných pracích na díle musí provést v okolí nového pódia terénní
úpravy a výsev trávníku, jehož zakořenění potřebuje čas, rozhodlo se zastupitelstvo Ho
letína skloubit slavnostní
otevření této stavby s nej
větší letní akcí pro veřejnost
– Pohádkovým lesem. Ter
mín byl stanoven na sobotu
21. 6. 2014. Těšit se už nyní
můžete nejen na pohádkové
bytosti, u kterých budou
děti plnit své úkoly, ale
i pouťové atrakce pro děti
zdarma a při setmění na
ohňostroj. Závěrečnou třeš
ničkou na dortu bude kape
la
MAT4,
která
bude
v nových prostorách zastře
šeného parketu hrát do brz
kého rána.
Lada Horáková
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Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015
Letošní zápis proběhl ve středu 5. února. Do
holetínské školy si našlo cestu celkem osm
předškoláků, což je nejvyšší počet za několik
posledních let.
Každý příchozí byl přivítán pohádkovými
postavami, za které se převlékli naši zkušení
školáci, a v jejich doprovodu se nejprve trošku
poohlédl po přízemí. Zde se ve společnosti svých
průvodců každé dítě rozhýbalo při překážkové
dráze v tělocvičně, potom zahřálo i mozkové závity
krátkým kvízem ve školní družině. A potom již
následoval výstup do 1. patra, kde čekala paní
učitelka s úkoly, jejichž splněním děti prokážou
svou připravenost na školní docházku. Postupně
tak ukázaly schopnost hovořit o známé pohádce
podle obrázků, naznačily, že ovládají i nějaká
písmenka, s bzučákem rozlišily krátké a dlouhé
slabiky. V dalším zastavení zase předvedly své
počtářské dovednosti a představy, potom na

interaktivní tabuli znalost základních tvarů a
vztahů velikosti. Na posledním stanovišti čekalo
cvičení na uvolněnost ruky a úchop psacího náčiní.
V úplném závěru ještě předvedly připravenou
básničku nebo písničku. A po tomhle namáhavém
maratonu již musela přijít zasloužená odměna: děti
si vybraly z dárečků, které pro ně byly uchystané
staršími dětmi a od pana ředitele si vyslechly
ujištění, že se s nimi od září počítá a lavice
i židlička pro ně budou nachystané...
Takový byl letošní zápis. Tak trochu podobný
předchozím, ale zároveň úplně jedinečný –
příchozími dětmi: Vojtěchem Balkem, Valerií
Havlovou, Natálií Novotnou, Josefem Pavlů, Sharon
Putnovou,
Karolínou
Rompotlovou,
Markem
Sobotkou a Adélou Vackovou. Těšíme se na ně a
rodičům děkujeme za důvěru, kterou nám zápisem
jejich dítěte projevili.
Mgr. Martin Bureš

Starší žáci vítají budoucí prvňáčky

Adéla Vacková

Josef Pavlů

Natálie Novotná

Valérie Havlová

Sharon Putnová

Vojtěch Balek

Marek Sobotka

Karolína Rompotlová
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Jeden za všechny
S novým kalendářním rokem 2014 školáci pootevřeli
tajemnou komnatu mezilidských vztahů v programu
nazvaném „Jeden za všechny‘‘. Lektor z Ekocentra Paleta
zvolil a s žáky uskutečnil aktivity, při nichž nestačila pouze
síla, důvtip či rychlost. Pro palcovou bitvu, loutku, přechod
nad propastí byla totiž nepostradatelná spolupráce. Každý
dostal možnost vystupovat sám za sebe, jako jedinec. Záhy
zjistil, nakolik ovládá spolupráci ve dvojicích a umíli se
zapojit do skupinové činnosti. Někdo byl překvapen, někdo
zaskočen, jiný přesvědčen.
Mgr. Pavlína Kreheľová a Olga Vokálová

Stolničení s panem Lušovským
Chrudimský malíř, humorista a učitel stolničení Jan
Honza Lušovský v pondělí 12. února potěšil a zároveň
poučil naše malé i větší strávníky svým programem
Stolničení. Jak již název vypovídá, program byl zaměřen na
správné stolování, ale samozřejmostí byla i spousta
zajímavých informací z tohoto oboru. Například si zkuste
tipnout, zda nejvíce lidí na Zemi používá při svém
stravování příbor, hůlky nebo dokonce ruce. Ano, odpověď
ruce je správná. Většina lidí na světě jí i v 21. století
rukama, menší část obyvatel zeměkoule využívá hůlky a
úplně nejméně lidí jí příborem.
Dalším bodem tohoto setkání bylo prostírání pro
slavnostní oběd, přičemž si někteří mohli vyzkoušet
skládání látkového ubrousku, který by na žádné slavnostní
tabuli neměl chybět. Také výběr vhodných skleniček a
příborů pro nás už nebude žádný problém, víme, který
příbor je vhodný na palačinky a který na rybu. Ani pravidla
chování u stolu nezůstala v pozadí. Všichni jsme dobře
věděli, že nůž nepatří do pusy, nebo že mluvení s plnými
ústy není u stolu vhodné, takže stačilo malé připomenutí
doplněné malířovými ilustracemi a stolování ve školce a
škole se stává příjemnou záležitostí. Nejen to nové, ale
i všem známé můžeme také naleznout v knize Stolování pro
každého, jíž je J. Honza Lušovský autorem. Teď už díky
panu Lušovskému, ale i sponzorovi programu Jednotě
Hlinsko, víme jak na to.
Jitka Jetmarová, Martina Tichá
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č. 6/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 16. prosince 2013
Zastupitelstvo obce Holetín po
projednání:
Bere na vědomí:
• Plnění úkolů uvedených v usnesení
zastupitelstva obce č. 5/2013
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Výstavba chodníku podél
komunikace II/355 v obci Holetín –
napojení na centrální část“
• Informace o činnosti mikroregionů
Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS
Hlinecko, o.s.
• Rozpočtová opatření
• Záměr obce na hospodaření s majetkem
č. 7/2013
• Aktuální informace ohledně pronajatého
výčepu s příslušenstvím, Dolní Holetín
č. p. 25
Schvaluje:
• Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na akci:„Výstavba
chodníku podél komunikace II/355 v
obci Holetín – napojení na centrální část“
na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek
• Členský příspěvek obce Holetín
občanskému sdružení MAS Hlinecko na
rok 2014 ve výši 8 Kč/1 obyvatele
• Pronájem pozemků dle předloženého
záměru obce Holetín č. 7/2013
• Čerpání finančních prostředků z fondů
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín
v částce 10.000 Kč z fondu odměn
• Rozpočet obce Holetín na rok 2014 dle
předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního
fondu v roce 2014 dle předloženého
návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok
2014 dle předloženého návrhu
• Vyřazení nepotřebného a opotřebovaného
majetku dle předloženého návrhu

Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Holetín za rok 2013
(v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších
finančních operacích v plném členění podle roz
počtové skladby jsou dostupné dálkovým přístupem
na www.obecholetin.cz v sekci: Obecní úřad – Výka
zy a spolu s dalšími dokumenty jsou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ Holetín.

Zůstatek prostředků na bankovních účtech
k 31. 12. 2013:
ZBÚ OBEC HOLETÍN – KB
2 314 255,17 Kč
BÚ OBEC HOLETÍN – ČNB
2 152,39 Kč
Zůstatek celkem:
2 316 407,56 Kč

Informace z Kulturněspolečenského centra
Uskutečnilo se:
Sousedské pobesedování s vánočním překva
pením
Tradiční sousedská pobesedování, která se pra
videlně konají každé druhé pondělí v měsíci, jsou
několikrát za rok obohacena o překvapení. Nejinak
tomu bylo i 9. prosince 2013, kdy toto setkání lidi
ček, které mají jakoukoliv vazbu k Holetínu nebo
jejich občanům, bylo obohaceno o vánočně laděný
program plný vtipů, legrace, vánočních písniček
i netradičního ozdobení vánočního stromku. Kdo
přišel, ten nelitoval. Každý si totiž za „stromeček
naslepo ozdobený vánoční ozdobičkou“ odnesl nád
herný svícen, a to pouze s drobným přispěním na
základní materiál svícnu.
Sousedské pobesedování navštívil výjimečně
i pan starosta. Atmosféra byla také díky všem, kteří
přišli, milá, uvolněná a přátelská. Děkujeme za
účast!
Za úžasnou trpělivost a čas věnovaný přípravě
dárků a pomoc při pořádání tohoto trochu netra

dičního setkání také velmi děkujeme paní Vlastimi
le Bulisové a Jiřině Bělouškové!
Vánoční jarmark
Již tradičně se v Holetíně konal poslední víken
dovou sobotu před adventem Vánoční jarmark. Le
tos termín vyšel na 23. listopadu 2013. Obdivovat
jsme opět mohli výrobky šikovných rukou z růz
ných materiálů. K vidění a koupi byla vánoční a
sváteční aranžmá, perníčky, kosmetika, svíčky,
vánoční ozdobičky ze skla i jiného materiálu,
kované výrobky, bižuterie, keramika, ale i cukroví,
koření, medové výrobky a spoustu dalšího zboží.
Provoněné Kulturní centrum v Holetíně letos
navštívilo přibližně 500 lidí a převážná většina
z nich neodcházela s prázdnou. Poděkování za
spoluorganizování této akce patří občanskému
sdružení Holetínské trnky! Na Vánoční jarmark se
budeme těšit opět za rok!
Fokus Vysočina v KS centru Holetín
Kulturní centrum Holetín bylo 13. 11. a 4. 12.
poctěno návštěvou klientů a pracovníků organizací
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sociálních služeb Fokus Vysočina a Motýl Hlinsko,
aby zde příjemně a účelně strávili odpoledne výro
bou keramických dárečků, ať již pro sebe nebo své
blízké k Vánocům. Děkujeme za návštěvu a přeje
me všem, ať mají z výrobků radost!

Připravuje se:
Burza oblečení, hraček, sportovních aj. potřeb
na sezónu jaroléto 2014:
Burza se uskuteční ve dnech 23.–24. 3. 2014
v 10–16hod. Sběr zboží do burzy bude probíhat
18. a 19. 3. od 7:30 do 16 hod., případně po doho
dě v jiný termín. Zboží je třeba přinést označené
unikátním znakem, pořadovým číslem a cenou.
Doložen musí být také soupis pořadových čísel
zboží s jejich popisem a cenou. O Unikátní znak si
každý musí požádat nejpozději 18.3. na tel. č.
725 444 588 u p. Horákové. Zboží bude z burzy vy
dáváno 27. 3. (7:30–15 h.), 28. 3. (7:30–12 h.) a
31. 3. (7:30–16 h.). Veškeré informace také nalez
nete na www.holetin.org.
Velikonoční jarmark
Kulturní centrum Holetín ve spolupráci s členy
o. s. Holetínské trnky pořádá Velikonoční jarmark.
Uskuteční se 5. dubna 2014 od 10 do 15 hodin. Ke
koupi budou krásné velikonoční dekorace, pomláz
ky, cukrovinky, drobné dárečky, svíčky, ozdobné
květináče, drogerie aj. Nenechte si tuto příjemnou
akci k navození jarněvelikonoční atmosféry ujít!
Pravidelné sousedské pobesedování
Sousedská besedování jsou do konce školního roku
plánována na termíny: 10. 3., 14. 4., 12. 5. a s pře
kvapením 9. 6. 2014, vždy od 13:30 hod.

První test nové vlády
Po dlouhé době máme vládu, která prošla hladce
hlasováním o důvěře ve sněmovně. Leckdo může
namítnout, že ta Nečasova ve své době také. Op
ticky ano, ale prakticky je tam jeden podstatný roz
díl. Zatímco Nečas se v koalici vedle TOP 09 opíral
o Bártovy Věci veřejné, přesně řečeno o Bártovu
v podstatě fízlovskou agenturu, tak Sobotka se opí
rá o ANO 2011, tedy o Babišovo hnutí. Babiše jistě
nelze srovnávat s Bártou, a tak zde po delší době
máme vládu, která by mohla věnovat svůj čas
vládnutí a nikoliv handrkování a korumpování po
slanců při prosazování zákonů na sílu. Takových
zákonů, které se předchozí garnitura neobtěžovala
lidem ani vysvětlit. Byla to doba arogance, doba
přehlížení narůstajících problémů obyčejných lidí a
také doba narůstajícího odsávání peněz z veřejných
zdrojů do kapes vyvolených kmotrů. Jen namátkou
– opencard, elektronické zdravotní karty IZIP, regis
tr vozidel, bankovní platební karty sociálních dávek
a takto bych mohl pokračovat.
Máme tedy novou vládu, která asi bude k lidem
přátelštější a která nám snad bude více naslou
chat. Ale pozor. To rozsáhlé podhoubí negace nor
málních hodnot nahrávající těm, kdo mají ostré
lokty, těm, kteří jsou bezohlední a těm, které potře

Pravidelné zájmové činnosti
Stolní tenis pro děti – Pro letošní rok je tento krou
žek úplně zdarma! Stolní tenis vede pan Emil
Havel, který má dlouholeté zkušenosti s tímto spor
tem, trénink probíhá od září vždy ve čtvrtek od
17 do 18–19 hod. Děti si mohou přijít zatrénovat
také každou středu od 14:30 do 16 hod. pod dozo
rem Lady Horákové. Vstup do tohoto kroužku není
časově omezen – tedy je možné přijít i kdykoliv bě
hem roku, což je výhodné zejména pro děti navště
vující jiné – sezónní kroužky (např. fotbal). Pálku
i míčky je možno na místě zapůjčit. Děti si přinesou
vhodnou obuv na přezutí (tenisky se světlou po
drážkou, příp. cvičky) a sportovní oblečení.
Stolní tenis pro dospělé – po dohodě na tel.
725 444 588, nejlépe ve středu 16–21 hod. nebo
čtvrtek 19–21 hod., cena za zapůjčení prostor se
2 pingpongovými stoly v tuto dobu 50 Kč (bez ča
sového omezení), mimo tuto dobu 70 Kč.
Angličtina pro děti od 1. do 5. tř. – Kroužek pod
vedením profesionální lektorky Mgr. Dagmar Neto
lické /jazyková škola LEGADA/ probíhá každý pá
tek od 14 do 15 hod. v klubovně Kulturního centra.
Cena kurzu za pololetí je 300 Kč.
Cvičení s Petrou Štěrbovou – každé pondělí
v 18:30. Cena je 60 Kč/hod. O aktuálním konání
cvičení se informujte na tel. 725 444 588.
Keramika pro děti i dospělé pod vedením paní
Mileny Jelínkové. Cena je 30 Kč/hod. Keramika
probíhá každý čtvrtek od 16 do 18 hod.
Jóga pod vedením paní Věry Pochobradské, vždy
ve středu od 18 hod. (přibližně 1hod.). Cena je
30 Kč, s sebou vezměte karimatku a šátek.
Lada Horáková
by normálního člověka nezajímají, to tady zůstává
a bude pracovat dál. Dám příklad, který mnoho lidí
z Vysočiny zajímá a dotýká se jich. Mám na mysli
podivuhodnou obchodní politiku České pošty. Po
nechám teď stranou to, že u přepážek vám nabízí
žvýkačky a další blbosti, na které si opravdu půjde
te vystát frontu právě na poštu. Jednu chvíli
dokonce musely poštovní úřednice nabízet snad
i kondomy! Nemýlímli se, tak Česká pošta je státní
podnik a jejím posláním by měla být služba lidem.
Aby tak mohla činit, tak musí být dostupná všem
občanům. Těm, kteří jsou pracovně hodně vytíženi,
ale i seniorům a lidem na vesnicích. A jaká je sku
tečnost? Mnozí oblastní manažeři České pošty si
hrají na majitele soukromé firmy a diktují obcím a
městům z pozice síly.
Nevím, ale každopádně vím, že takovýto přístup
k místní samosprávě a venkovským lidem, tedy
omezování služeb, je vrchol arogance a že je třeba
se proti těmto praktikám postavit a veřejně je
pranýřovat, což tímto článkem činím. Ještě ale uči
ním jednu věc, budu o tom jednat s ministrem
vnitra, do jehož kompetence pošty spadají. Bude to
první můj test, zda to vláda myslí s programovým
prohlášením a s předvolebními sliby vážně. Přeji si,
aby to byl test pozitivní.
Jan Veleba, nezávislý senátor
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Digitalizace „pomáhá“ úřadům
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti a problé
my s moderními digitálními systémy ve státní sprá
vě, které by měly úřadům a také občanům pomá
hat ke zkvalitňování práce a snižování byrokracie.
Ne vždy však tomu tak je. Zhruba do roku 2012
dostával holetínský obecní úřad z odboru Evidence
obyvatel MěÚ Hlinsko pravidelně měsíčně tzv.
změnové sestavy obyvatel. Díky nim jsme měli více
méně aktuální informace o tom, kdo se z vesnice
odstěhoval, kdo přistěhoval, komu se narodilo mi
minko (občan Holetína), kdo se vdal či oženil apod.
Tyto informace jsou samozřejmě důležité z mnoha
důvodů a jejich znalost má mnoho návazností na
další činnosti, a to zejména ke konci, resp. začátku
roku. Jsou nezbytné pro stanovení aktuálního po
čtu obyvatel, na základě něhož se například určují
pravidelné platby různým institucím (např. lékař
ská služba první pomoci, stomatologická poho
tovost, svoz odpadů aj.), předpisy na placení po
platků obyvatel – např. kolik osob je trvale hlášeno
na čísle popisném, tolik jich platí poplatky za odpa
dy apod. Pokud odhlédnu od těchto ryze úředních
záležitostí, hrají pro nás informace o stavech
obyvatel důležitou roli také z hlediska společenské
ho. Pokud bychom tyto informace neměli, mohlo by
se například stát, že bychom šli popřát k význam
nému životnímu jubileu člověku, který se z Holetí
na již odstěhoval. Ve větším měřítku by se to pak
projevilo např. při zvaní na pravidelné roční setkání
občanů důchodového věku nebo vítání nových ob

čánků. A proč toto všechno píši. Od roku 2013 totiž
obecní úřady výše uvedené změnové sestavy obyva
tel nedostávají. Nahradit je měl moderní digitální
systém Czechpoint, ve kterém by si o změnové se
stavy pomocí formuláře mohla požádat každá obec
sama za sebe. Ta správná aktualizace však bohužel
stále není k dispozici. MěÚ Hlinsko nám sestavy vy
dat nemůže, protože již neexistuje zákonná opora,
která by umožnila o sestavy požádat a pokud by
Hlinsko přesto sestavy vydalo, vystavovalo by se
velkému riziku v případě kontroly z úřadu pro
Ochranu osobních údajů. Tento začarovaný kruh,
z něhož zatím není cesta ven, znamená jediné.
Přestože v informačních systémech data zapsána
jsou, obce k nim nemají přístup a aktuální stavy
občanů neznají. V tuto chvíli proto nevíme přesný
počet obyvatel Holetína k 31. 12. 2013, ani to, kdo
se za posledních několik měsíců odstěhoval nebo
narodil. Spolu se zákonem na ochranu osobních
údajů jsme pak svázáni v určitých postupech ve
vztahu k našim společenským aktivitám vůči ob
čanům. Aby se nám nestalo, že díky chybějícím
údajům na někoho zapomeneme, musíme nyní při
stoupit k tomu, že automaticky nebudeme zvát na
Vítání občánků, ale vyzýváme tímto rodiče – pokud
jejich nově narozené miminko je občanem s trvalým
pobytem v obci Holetín a mají zájem jej na obci
slavnostně nechat přivítat, aby se po narození mi
minka o tuto možnost přihlásili na obecním úřadě.
Lada Horáková, místostarostka

Volně pobíhající psi

se, prosím, zamyslet nad tím, jak se cítíte vy, když
se před vámi na procházce najednou objeví cizí pes.
Každý normální člověk v tu chvíli znejistí, bojí se, a
pokud má ještě navíc s sebou kočárek s mi
minkem, malé dítě nebo svého pejska, má strach
o sebe i o ně. Žádáme vás proto, občané Holetína či
vlastníci nemovitosti v Holetíně, nenechávejte své
psy volně pobíhat po vesnici a neznepříjemňujte
tím život svým spoluobčanům! Opakované stížnosti
těch, kteří na volné pobíhání psů doplácejí, nás do
nutili k tomu, že jsme požádali o pomoc Policii Čes
ké republiky. Ta má na základě výše uvedené vy
hlášky obce Holetín možnost udělit majiteli psa
pokutu za volné pobíhání jeho psa v řádu stovek až
tisíců korun. Ačkoliv neradi, budeme nuceni jejich
pomoc v řadě případů využít. Myslíme si však, že
by se majitelé mohli nad tímto problémem zamyslet
ještě dříve, než
nastane a za
předem „ušetře
né“ peníze na
příklad postavit
svému
čtyřno
hému
příteli,
který má chro
nickou touhu po
svobodě,
krás
nou voliéru.
Lada Horáková

Naše obec má s účinností od 1. 1. 2010 vydanou
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
(vyhláška č. 2/2009, volně přístupná na www.obe
choletin.cz v sekci Dokumenty ke stažení nebo
k nahlédnutí na OÚ). Ve vyhlášce se např. říká, že
„Každý držitel psa je povinen ho na veřejných
prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a zvířat (např.
držením psa na vodítku, náhubkem apod.). Pro
volné pobíhání, ovšem pod „dohledem a přímým
vlivem osoby doprovázející psa“, jsou jasně vymeze
ny pouze některé lokality. Přesto se neustále v Ho
letíně setkáváme s bezohledností některých majite
lů psů, kteří tento obecně závazný právní akt poru
šují, ať již tím, že své čtyřnohé mazlíčky nemají
řádně zajištěny tak, aby jim pravidelně nemohli utí
kat, nebo je dokonce vědomě pouští na veřejná
prostranství, kde mohou ohrožovat své okolí, chod
ce a zvířata. Nezřídka se pak stává, že lidé, kteří
dříve využívali k procházkám či přístupu ke svým
nemovitostem určitou cestu, se nyní díky bezo
hlednosti svých spoluobčanů musí bát o své zdraví
či zdraví svých blízkých. Milí občané, kteří pouštíte
své pejsky na veřejné místo a myslíte si přitom, že
ten váš přece nic nikomu nemůže udělat. Zkuste

–6–

Hudební skupina MAT4
Jak už jsem zmínila v úvodníku, MAT4 jsou mo
je oblíbená kapela a pořádný holetínský ples si
už bez nich ani nedokážu představit. Povídali
jsme si asi hodinu a půl v jedné skutečské res
tauraci. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých
informací a tak věřím, že rozhovor zaujme i na
še čtenáře.
Od kdy jako kapela
fungujete a vzpomíná
te si ještě na vaše za
čátky?
ZM: Poprvé jsme se se
šli někdy koncem zimy
1995. Udělali jsme si
dvě zkoušky v hasi
čárně v Malinném a
hned pak v dubnu jsme
poprvé naostro vystu
povali. Bylo to na pou
ťové zábavě v Radči
cích. Příští rok tedy
oslavíme 20. výročí za
ložení.
To vám dvě zkoušky stačily?
ZM: My jsme všichni už někde před tím hráli. Nej
větší zkušenosti měl asi Jirka Strouhal, který hrál
u Rojara a později se k němu přidal i Petr Strouhal.
JS: Je to tak. Jen já chodil méně do hudebky a
víc hrál v kapele a brácha chodil víc do hudebky a
kratší dobu vystupoval.
ZM: Já jsem hrál asi dva roky sám a pak jsme
začali chodit ve dvou s Vaškem Třískou.
V Prosetíně nás pojmenovali MaT (Merkl a Třísko).
Když jsme se potom my čtyři dali dohromady, vzni
kl z toho název MAT4.
Hned po té první zábavě v Radčicích jsme dostali
kšeft v Chlumětíně a pak už se to začalo nějak
nabalovat. Asi se to lidem líbilo, protože jinak by
nás nechtěli a nás to taky ohromně bavilo. Nikdy se
nám nestalo, že bychom se museli sami někde na
bízet. Hráli jsme už na všech možných akcích.
Snad jen na pohřbu zatím ne.
Vašek Třísko pak skončil. Místo něj přišel jiný
kytarista – Láďa Gregor z Mrákotína a ten nám po
muzikantské stránce dal strašně moc. Hodně nás
naučil. Byl to výborný klávesák, výborný kytarista
a znal i teorii. Brzy na to jsme angažovali zpěvačku.
K té jsme přišli tak, že nám na jedné firemní akci,
kde jsme vystupovali, vlezla za mikrofon a už tam
zůstala. Nám se to líbilo, tak jsme ji pak pozvali na
zkoušku. Je to už jedenáct let.
OJ: Opravdu jsem se jim tam malinko vetřela.
Nemohla jsem to už poslouchat….
Ale uznali, že jsi jim pozvedla úroveň, ne?
ZM: To rozhodně. Ženský hlas a celkově ženský ele
ment udělá v kapele hodně. Navíc tady v okolí
nikdo zrovna zpěvačku neměl. Pak nám oznámil
Láďa Gregor, že bude chtít skončit, tak jsme se dali
do shánění kytaristy a měli jsme štěstí, protože

jsme narazili na Zdendu Málka.
JS: Mně to poradil kolega v práci. Říkal, že o
jednom kytaristovi ví, ale že je to metalista, tak
jestli to vůbec půjde dohromady.
ZM: Jeli jsme se za ním podívat a on vzal klávesy
a kytaru a my hned věděli, že to půjde, i když hrál
do té doby jen „nářezy“. Bylo to pro nás dravé mlá
dí.
V tomhle složení hrajeme už vlastně osm let.
Můžete se mi jednotlivě představit?
Zdeněk Merkl – kapelník, klávesy
Mně označení kapelník moc nesedí. Většinu věcí
děláme společně. Já mám asi nejvíc na starosti
sjednávání vystoupení. Jednám s lidmi, kteří nás
chtějí na zábavě, plese, svatbě, firemním večírku,
rodinné oslavě.
Do hudebky jsem chodil asi sedm roků. Začínal
jsem na harmoniku, pak mě chytly klávesy. Vlastně
jsem ještě hrál na baryton. Nějaký čas jsem byl
členem dětské dechovky ve Skutči. Dřív jsem také
hrál fotbal. Snad hned od té doby, co mí synové za
čali chodit, začali také hrát a já s nimi jezdil po fot
balech do Chrudimi, pak ten starší začal hrát
v Pardubicích. Takže jsem dřív často v neděli brzo
ráno vstal a jel s dětmi. To byl můj obrovský koní
ček. Sport mám hodně rád. Dřív se mi tento zájem
s hudbou trochu křížil, ale teď už ne. Hlavně od té
doby, co hrajeme takhle spolu, tak šel sport
stranou.
Jak už jsem zmínil, původně jsem začínal sám
na klávesy. V té době to bylo hodně populární a ne
bylo to tu moc rozšířené. Nějakou dobu jsem pra
coval v Německu a tak jsem si tam za část výdělku
koupil právě klávesy.
Olina Janoušková – zpěv
Pochází z Chotěboře. Pracuje ve státní správě a své
mu velkému koníčku zpívání se věnuje odmalička.
Jako malá chodila do hudebky. Chtěla umět hrát
na kytaru, ale zrovna ji tam nikdo neučil, tak pro ni
vybrali housle. S těmi si ale příliš nerozuměla, a
tak poté chodila na zpěv. Ve sboru zpívala od
školky, na prvním stupni školy vystupovala
s Plamínkem a ve druhém to byl Doubraváček,
s kterým jezdila zpívat i do zahraničí a vyzkoušela
si natáčení v rozhlase. Potom v jedné kapele v Cho
těboři hledali zpěvačku, tak se na radu kamarádky
přihlásila do konkurzu. Připravila si písničky od
Jany Kratochvílové a od Věry Špinarové a konkurz
vyhrála. S touto kapelou zpívala od šestnácti od
jednadvaceti, než se vdala. Byl to spíš takový or
chestr, kde byla trubka, saxofon, klarinet… Vzpo
míná na to jako na perfektní zkušenost. Pak se pře
stěhovala do Skutče za manželem muzikantem. Ob
dobí bez hudby, kdy pak nikde nezpívala, pro ni
bylo hrozné. Její zájmy jsou chaloupka, zvířátka,
děti, muži, … Jak sama říká, je velmi temperament
ní. S MAT4 vystupuje jedenáct let a stále ji to baví.
Někdy se cestou na zábavu cítí unavená, ale jakmi
le je na pódiu, všechno z ní spadne a doslova si to
užívá. Hudba ji hrozně nabíjí i ve chvílích, kdy jí je
třeba těžko na duši. K životu ji zkrátka potřebuje.
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Těší ji, když se lidi dobře baví a ví, že aby se bavili,
musí být nadšení cítit i z kapely. Je hrozně ráda, že
tyhle muzikanty potkala, protože jsou úžasná parta
a dobří kamarádi.
Jiří Strouhal – basová kytara, zpěv
Pochází z Malinného, bydlí v Oldřeticích. Kromě
muziky už mu na nic moc času nezbývá, tak se
snaží aspoň o údržbu domu a zahrady. Je šikovný
kutil. Živí se spoustu let jako zámečník. Asi čtyři
roky jezdil do hudebky do Chrudimi, ale moc ho to
nebavilo. V různých kapelách hraje od útlého mlá
dí, první ples, na kterém hrál byl v hospodě na
Předhradí. S Maťáky ho to moc baví, i když neděle
bývají dost krušné. Pak ale přijde úterý, středa a už
se těší na další štaci. Ani si už nedovede představit,
co bez hraní dělal. Podle slov Zdeňka Merkla je
Jirka technik a zvukař kapely. Opravuje šňůry,
futrály, vozík, … Právě oni dva spolu vybírají reper
toár.
Zdeněk Málek – kytara
Rozhovoru se neúčastnil, takže o něm vyprávěli pří
tomní členové. Je z nich nejmladší. Pochází z Pod
líšťan a je to mírný, nekonfliktní člověk. Bydlí a
pracuje v Miřeticích. Je to vášnivý a úspěšný rybář.
Co se týče hudby, je to samouk. Do hudebky ne
chodil, ale o to intenzivněji trénoval doma. Z počát
ku i denně spoustu hodin. Hodně se učil od kyta
risty pardubické skupiny Elán. Pro hudbu má cit a
talent. V poslední době exceluje s kytarovou verzí
Smetanovy Vltavy.
Petr Strouhal – bicí
Také on se nemohl zúčastnit. Takhle ho vidí jeho
kamarádi.
Bydlí v Prosetíně, pracuje v Mrákotíně v obchodě
ZD. Prodává smíšené zboží, ale především maso.
Práce s masem ho baví nejvíc. O žádných koníčcích
snad ani nevíme. Samozřejmě velkým hobby je
hudba. Absolutně není náladový a naštvaný bývá
jen opravdu výjimečně. Je to pohodář a v kapele
dokáže udělat dobrou atmosféru.
ZM: Chci říct, že za ty roky, co hrajeme, se
pořád snažíme dělat nové a nové věci. Chceme,
abychom jako kapela šli stále nahoru. Příchod
tohoto kytaristy a zpěvačky k tomu určitě napo
mohl. Hlavně s Jirkou hledáme pořád nové písnič
ky, abychom šli s dobou. Když se na plese sejdou
tři generace, snažíme se zahrát pro každou něco.
To je hrozně důležité. Hodí se nám, že téměř všich
ni odmalička umíme dechovky, protože naše hlavní
sezóna je plesová. V průměru vystupujeme na osm
nácti plesech ročně. To znamená, že hrajeme hodně
často pátky i soboty. Přes léto jsou zábavy, tak to
už máme také skoro všechny soboty plné.
To musí být strašně vyčerpávající. Kdy tedy od
počíváte?
No my se snažili hraní trošku omezit, ale moc se
nám to nepovedlo. Na jaře a na podzim si uděláme
tak tři až čtyři týdny čas na zkoušení nových věcí.
Teď už k tomu dost využíváme techniku. Všichni
máme internet, Facebook, You Tube. Tak to děláme

tak, že si pošleme nějakou písničku, vyzkoušíme si
ji doma a na zkoušku už přijdeme připravení.
A podle čeho vybíráte nové skladby?
Jednak podle toho, co je populární, ale také co se
nám hodí hlasově. Občas se domluvíme, že každý
přinese dvě tři písničky a vyzkoušíme, co nám
sedne. Někdy se ale stane, že nazkoušíme písničku,
zahrajeme ji párkrát a pak máme pocit, že ani pro
nás, ani pro posluchače to není ono. I když je třeba
sama o sobě hezká.
Jaké písničky máte oblíbené?
JS: Mně nevadí žádná. Rád hraji rychlejší kousky.
Jednu dobu jsme pořád a rádi hráli Princeznu ze
Mlejna v našem pojetí. Už jsme si ji ale zopakovali
tolikrát, že se nám ohrála. Lidi ji ale pořád chtějí.
ZM: Když jsme začali hrát Pohodu od Kabátů,
tak to tak frčelo, že jsme ji museli hrát třeba
pětkrát za ples. Šrouby a matice byli také velikým
hitem a letos je to Cesta. Lidi to znají z rádia a baví
je to i od nás. Já ji mám taky rád. Teď se mi také lí
bí jedna písnička od zpěvačky Adele, která v podání
Oliny zní skvěle.
OJ: Já vždycky měla hrozně ráda pomalé písnič
ky. Takové ty romantické, někdy až smutné. Třeba
Anděli, anděli, můj. Je to takový jednoduchý plou
žák s krásnými vokály a nám sedí. Tu mám nej
radši.
Měli jste nějaké vystoupení, na které jste hrdí?
Dvakrát jsme hráli jako předkapela s Argemou. Ta
ké od nich hrajeme pár písniček, líbí se nám a byl
to pro nás dobrý zážitek. Pak jsme hráli na Seči na
velké akci jedné kosmetické firmy. Uváděla to tam
Bára Štěpánová. Kromě plesů tady v okolí jsme
hráli na dvou maturitních plesech v Chrudimi
v Muzeu, pak na maturitním plese v Chocni a
v Havlíčkově Brodě. Jednou jsme hráli v Jánských
Lázních na plese Krnapu. Rok před námi tam zpí
vala Lucie Bílá.
OJ: Mně se strašně líbilo, když jsme jednou hráli
v Hlinsku, ještě ve staré sokolovně na plese SDH
Blatno a byl tam i Beatles Revaivl.
Kdy si jdete zatančit vy?
JS: Nikdy.
ZM: To je tedy problém. Ale já jsem byl letos po
několika letech s manželkou na plese. Až jsem měl
strach, jestli ještě budu umět tancovat. Ale docela
to šlo.
Máme všichni štěstí, že máme doma tak skvělé
partnerky a partnera, že nám naši zálibu tolerují.
Bez toho bychom nemohli tolik let takhle fungovat.
A chceme jim za to poděkovat.
Snažíme se hrát pro lidi, aby je to bavilo a i když
nejsme dokonalí, dáváme do toho srdce. Tím se liší
me od některých jiných kapel, které hrají možná
umělečtěji. Chceme být s publikem ve spojení. Když
hrajeme v sále, kde lidi sedí mimo, hraje a zpívá se
nám mnohem hůř.
Díky za milé povídání, přeji jim, ať jejich mu
zika ještě dlouho baví je i jejich posluchače.
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(kuč)

O vzniku prvního kalendáře SDH Holetín s Janou
Havlovou a Veronikou Pondělíčkovou
Prozradíte nám, kdy a odkud se vzal ten nápad
nafotit kalendář, pokud si to ještě pamatujete?
Nápad to byl tak nějak kolektivní. Určitě s ním při
šly holky. Poprvé jsme se o této možnosti bavili už
někdy před rokem, ale než jsme se k něčemu roz
hodli, tak už bylo na kalendář pozdě. Tak jsme to
nechali na další rok, ale nakonec už také moc času
nebylo. Domlouvali jsme se s Radkem Pavlíkem
z Hlinska, ale zvažovali jsme i jiné fotografy. Pavlíka
jsme oslovili někdy na podzim, když jsme se s ním
potkali na Cihelce. Říkal, že má strašně moc práce,
ale když ho budeme uhánět, tak by to mohlo do
padnout. Takže jsme ho bombardovali esemeskami,
na Facebooku a volali jsme mu, až se nakonec
domluvil termín.
Jak fotografie vznikaly?
Fotilo se v kulturáku jednu neděli odpoledne. Když
jsme o kalendáři uvažovali úplně poprvé, tak to mě
ly fotit jenom holky a kluci se tomu smáli. Po roce,
když k tomu opravdu došlo, tak se nakonec přidali
a bylo to fajn. Ze zbrojnice jsme přivezli mašinu a
další věci, co jsme k focení potřebovali. Pavlík měl
světla. My jsme se tam malovali a na poslední chvíli
sháněli třeba brigadýrky. Už dopředu jsme si řekli,
že chceme mít kšandy, tak jsme si je půjčili od SDH
Babákov. Holky měly bílá trička a džíny, kluci
dresy. To abychom se odlišili.
Hlavními organizátorkami jste tedy byly vy
dvě?
No určitě ještě Lucka Kameníková, která hodně ko
munikovala s fotografem.
Plánujete ještě něco podobného do budoucna?
Určitě. Rádi bychom na příští rok zase udělali
kalendář, třeba trochu jiný.
Přemýšlíme
o
svátečních
dámských uniformách, které
bychom si rády pořídily, tak
třeba s nimi. Užily bychom je
třeba i na plesy. Mohly
bychom v nich reprezentovat
sbor a navíc to vypadá dobře.

závodíme – s mašinou, se savicí, s rozdělovačem a
tak. Další variantou byla fotka holky s klukem zase
podle toho, na které části útoku běhají – ti, co děla
jí náběr, spolu, oba s rozdělovačem, ... Také se
spolu fotili sourozenci, ale ono to kupodivu větši
nou vyšlo i tak, že v útoku zastávají stejný post.
Spolu chtěly mít fotku i partnerské dvojice. Nako
nec se přidali i ti, kteří se rozhodně fotit nechtěli.
Odešel snad jen jeden.
Také jsme udělali jednu fotku společnou a je na
ní i velitel. Toho bychom příště chtěli zapojit ještě
víc.
Byla to první zkušenost, příště bychom něco
možná udělali jinak, ale užili jsme si to. Určitě byla
legrace. Třeba s tím, že jsme měli jen jedny zá
sahové boty a ty jsme si všichni půjčovali.
Jak jste vybírali obsah kalendáře?
Vzniklo přes 700 fotografií a každý si vybral, co se
mu z toho líbilo. Navíc ještě Radek Pavlík jich pár
upravil, třeba přidal oheň, pohrál si s barvami a
podobně. Do kalendáře si tedy každý vybral svou,
o společných jsme rozhodovali dohromady.
Jaké máte na kalendář ohlasy?
No tak ono ho zas tolik lidí mimo hasičský sbor ne
vidělo. A my jsme spokojeni. Taky jsme si obrázky
vybírali sami. Jen bychom ho příště udělali možná
větší. A také bychom jich asi udělali víc.
A když odhlédneme od kalendáře, co na letošek
chystáte a na co se těšíte?
Těšíme se na celou sezónu. Až začneme trénovat a
závodit. Rády bychom letos už dosáhly na stupně
vítězů. Hlavně se musíme ještě víc sžít a se
hrát s novou mašinou. Také jsme si předělali plato,
tak teď musíme vlastně všech
no podle toho jakoby pře
programovat. A pak je ještě
několik
míst,
kde
máme
rezervy, kde můžeme zlepšit
čas.

Proč jste vlastně šli do fo
cení kalendáře?
Protože jsme hlavně chtěly
fotky pro sebe. Tedy aspoň
některé z nás. V okresní lize
jsme skončily čtvrté mezi týmy
žen, je to po prvním ročníku
velký úspěch a těmi fotkami
jsme si chtěly udělat radost a
mít památku.

Kolik hasičskému sportu vě
nujete času?
V sezóně docela dost. O víken
dech jsou závody a jednou až
dvakrát
týdně
trénujeme.
A musíme chodit všichni, pro
tože, když někdo vypadne, tak
nemůžeme útok trénovat.
Jak se dozvíme o tom, kde
budete závodit?
Na stránkách SDH Holetín, na
které se dá dostat přes stránky
obce Holetín.

A kdo vymýšlel, jak budou
vypadat konkrétní snímky?
Hlavně Radek Pavlík. Ale my
jsme třeba měli představu, že
se každý vyfotíme s tím, s čím

Děkuji hasičkám za jejich čas
a ochotu a přeji, ať se jim le
tos daří.
–9–

Foto: Radek Pavlík

Pro všechny, kdo se chtějí vydat cestou jógy
Možná vás láká představa jít na hodinu jógy, ale
někde uvnitř vám něco říká, že to není pro vás tře
ba to pravé. Proto jsem se rozhodla napsat tento
článek pro všechny ty, ve kterých hlodá červík po
chybností.
Zde je 5 věcí, které byste měli vědět před tím,
než se pustíte do cvičení:
1. Je to složitější než si myslíte
Jóga není jenom obyčejné cvičení, je to spojení
mysli a těla s cílem posílit tělo v určitých pozicích
(Asánách). Důležité je začít pomalu, to že si dá sou
sed nohu za krk, není důvodem ho napodobit. Při
hlédněte ke svému zdravotnímu stavu a věku.
2. Žádné motání do preclíku není nutné
Když jsem před časem začínala s jógou, měla jsem
obavy, že po mně bude lektorka chtít, abych se při
nejmenším stavěla na hlavu. Ale naštěstí o tomhle
jóga není, je to cesta, kterou se dáte ve svém životě.
Cesta, která vám pomáhá růst.
3. Váš učitel je přítel
Jóga je o energii. Tak jako ve škole je i tady učitel
klíčovou složkou. Musím říct, že bych dnes nebyla
tam, kde jsem teď, kdybych vedle sebe neměla tak
úžasné učitele, jaké mám.
Existuje mnoho stylů jógy, najděte si takový,
který vám vyhovuje a kde můžete svému učiteli
plně důvěřovat.

Dostávám často otázku, jak často mám cvičit. Je to
jednoduché, cvičte, jak je to jen možné.
I kdyby to mělo být jen jednou týdně nebo
denně. Je to na každém z nás a to je to krásné.
Jóga vás začne měnit po prvním cvičení, pomalu
a nenápadně, ale hlavně po celý život.
Jóga hojí, posiluje tělo, mysl i ducha, zpomaluje
stárnutí. Přináší do života pocit klidu a pružnost tě
la.
Jsem vděčná za své učitele, kteří mě přivedli na
tuto cestu a jsem vděčná za ty, se kterými se mohu
o tuto praxi podělit.
Budu velmi ráda, když se k nám přidáte, vždy ve
středu od 18 h v Kulturním centru Holetín.
Více informací a rozvrh cvičení najdete na
www.yoga.mistecko.cz
Těší se na vás Věra Pochobradská

Tříkrálová sbírka v naší obci
vynesla 18 583 Kč. Děkujeme.

4. Jóga je spojením se sebou samým
Při cvičení zůstaňte sami sebou a buďte otevřeni.
Jóga jsou emoce, možná budete sami překvapeni,
co se s vámi začne dít. Tělo si samo řekne, co mu
dělá dobře. To moje odmítá kravské mléko a maso.
A to jsem na začátku tvrdila, že „já“ přeci nepře
stanu jíst maso.
Dýchejte a nechte své pocity vyjít na povrch.
5. Pokud pravidelně a poctivě cvičíte jógu,
změní vám celý život!
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Jaroslav Rybenský, masér
Pochází z Mokrýšova a do školy chodil v Prosetíně.
Tam také dvanáct let hrál fotbal. Byl brankářem a
zachytal si i za I.A třídu. Pak toho bohužel musel
nechat kvůli problémům se zády a to byl jeden
z impulsů, proč se začal zajímat o masírování. Od
23 let byl nemocný s páteří a následkem
nesprávného léčení se dostal do stádia, že ani
neohnul hlavu a předpokládal, že tak ve 30 letech
bude muset odejít do invalidního důchodu. Měl
však štěstí, že se dostal k paní Sazečkové z Bělé,
která dělala na Košumberku dětskou rehabilitaci.
Ta mu natolik pomohla, že nyní mu je 53 let a do
důchodu se kvůli zádům rozhodně nechystá.
Pak se vyučil zahradníkem a tuto práci dělal,
dokud zde bylo zahradnictví státní. Pak přešel do
Ety a tam pracoval 19 let. Momentálně už dva roky
působí na Košumberku jako sanitář.
Je ženatý, jeho manželka je učitelka s aprobací
fyzika a chemie. Mají tři syny. Nejstarší má
pedagogické vzdělání s aprobací zeměpis, biologie,
ale práci ve škole sehnal pouze na jeden rok jako
zástup za někoho. Nyní pracuje v pekárně.
Prostřední syn studuje posledním rokem Baťovu
univerzitu ve Zlíně. Původně se vyučil kuchařem
s maturitou, potom následovala Vyšší odborná
škola potravinářská a následně i bakalářské
studium. Nyní pokračuje inženýrským. Nejmladší
syn dokončil Vyšší odbornou školu farmaceutickou
a práci zatím hledá.
Ještě v době, kdy chodil na masáže k paní
Sazečkové, začala trpět zdravotními problémy jeho
žena. Paní Sazečková asi hledala informace
v zahraničních časopisech, protože správně
odhadla, že by se mohlo jednat o poruchu
lymfatického systému, o čemž se tady v té době
vůbec nehovořilo. Naučila ho tedy pár věcí, kterými
by mohl manželce pomoci s lymfou, ale také
s bolestmi zad.
Pak začal mít pocit, že by jeho počínání mělo mít
už nějaký řád a tak se přihlásil do rekvalifikačního
masérského kurzu v Pardubicích. To bylo někdy
v roce 2010. Téměř hned po absolvování tohoto
kurzu se přihlásil na kurz lymfatických masáží.
V té chvíli to bylo také především kvůli manželce.
Nakonec kurzů absolvoval šest a začal pomáhat
dalším
lidem.
Zvládá
tedy
kromě
jiného
protimigrénovou
masáž,
Dornovu
metodu,
lymfatickou masáž nebo reflexologii plosky nohy.
Poté začal hledat souvislosti a došel k tomu, že
když nějaká technika pomáhá na jedné části těla,
dá se úspěšně aplikovat i jinde. Více pronikal do
toho, že všechno na lidském těle vede odněkud
někam a s něčím dalším souvisí. Od klasického
masírování přešel k mačkání jednotlivých bodů,
které si na těle našel. To se ukázalo jako správná
cesta k tomu, jak lidem pomoci i s jejich letitými
problémy a začala se mu významně rozšiřovat
klientela. Teď už pro něho není jednoduché

masírování skloubit se zaměstnáním. Své práce na
Košumberku se ale vzdát nechce.
Praxi si vyzkoušel tedy nejdříve na manželce,
které to ohromně pomáhalo a pak masíroval
jednoho pána, ke kterému když přijel podruhé, tak
pán smutně konstatoval, že na něj se už asi
nedostane, protože namasírovat chtěla jeho
manželka i obě dcery. A takhle si lidé své dobré
zkušenosti začali říkat mezi sebou a hlásili se další
a další a další. Jinou reklamu vlastně nevyužívá.
Mezi svými klienty má už řadu zdravotních sester i
pár lékařů. Pomáhá lidem každého věku, prý už
měl na stole lidi od 13 do 85 let. Teď se mu stává,
že i sami lékaři mu posílají své pacienty. Od lidí,
kteří se zabývají lidskou energií se dozvěděl, že
z něho cítí silnější energii, kterou může předávat.
Kromě toho musí mít výborně vyvinutý cit. Řídí se
hlavně kůží.
Když má problém například se zády on sám,
většinou se dohodne s nějakým kolegou a
vypomohou si navzájem. Namasírovat se nechává i
vždy před tím, než jede do svých oblíbených
termálů. Teplá voda prý uvolňuje klouby, ale svaly
ne.
Poslední dobou se hodně zabývá lymfou. Na
problémy s ní trpí od přírody spíš ženy než muži.
Dřív se o tom moc nemluvilo, až posledních pět šest
let je to žhavé téma. Lymfa je tekutina, kterou
mimo jiné odchází z těla veškeré škodlivé a
nepotřebné látky. Lymfatický systém se laicky
řečeno skládá z vlásečnic a asi 400–450 uzlin. Tudy
protéká ta tekutina, která následkem například
malého příjmu tekutin a nedostatku pohybu může
být hustší a špatně proudit a pak způsobovat v těle
potíže. Pitný režim a pohyb jsou tedy velmi důležité.
Potíže ale může způsobit i prodělaná nemoc nebo
přijímání velkého množství některých léků nebo
hormonů. Při lymfatické masáži je důležité
především otevřít cesty, kudy se může tekutina
dostat přes krevní řečiště pryč. Je to hodně
zjednodušeně řečeno.
Když není v práci a nevěnuje se zrovna
klientům, snaží se udělat něco doma. Musí také
odpočívat, protože masírování ho dost vyčerpává
psychicky i fyzicky. Většinou mu ale pomáhá
dostatečný spánek. Pokud mu to vyjde, rád se zajde
podívat na fotbal. Zahradničení už téměř opustil,
doma nic nepěstuje. Z tohoto oboru ho bavila
hlavně vazba. Je už tradicí, že vždycky před
Dušičkami vypomáhá v zahradnictví s vazbou
věnců. Dělá především tu hrubou práci – tvorbu
základů.
Masírování stále má jako koníčka a baví ho na
tom to, že může pomáhat lidem. Cítí to tak, že jemu
někdo pomohl a on to teď může vracet. Je rád, když
vidí výsledky své práce hned napoprvé, proto jeho
terapie trvají většinou několik hodin. Říká, že za
hodinu nic neudělá. Těší ho, když od klienta
odchází a on se cítí mnohem lépe.
A já mu děkuji za rozhovor i masáž a přeji hodně
spokojených a uzdravených klientů.
(kuč)
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Rok 1945 byl ve znamení konce války. Už v březnu
situace ukazovala, že Německo válku prohrálo a naše
vesnice byla svědkem ústupu jeho vojsk. V domech i ve
škole byla ubytovaná armáda i civilní účastníci úprku
z Ukrajiny a Polska.
23. března se sešlo několik levicově orientovaných
obyvatel ke schůzce v č. p. 32 a byl vypracován plán
ustavení Revolučního výboru.
5. května do Holetína přišla početná skupina
maďarské armády, kterou příslušníci Vermachtu
vyhnali.
Na státní silnici Polička – Německý Brod se valily
nepřetržité řady pomíchaného vojska a to pěšky i na
autech. Mezi tím se pohybovaly vozy s uprchlíky. Tento
zmatek vyvrcholil 9. května. Sovětské letectvo provedlo
ve Ždírci nálet, takže všechno ze státní silnice se
rozprchlo na všechny strany. I přes naši obec se
směrem na Pardubice valila lavina motorových vozidel
i pěších jednotek ve snaze uniknout Sovětské armádě a
dostat se Američanům.
9. května do Holetína přišla pětičlenná skupina
vojáků Rudé armády a ubytovala se ve škole. 11. května
přišla další početná skupina. Po Němcích zde zůstala
spousta aut s municí, proviantem a různým zbožím a
také mnoho volně pobíhajících koní. Rudá armáda se
přesunula do ranského lesa pod strážní domek ČSD a
vybudovala si tam tábor. Ve škole zůstali jen dva
příslušníci pořádkové služby. Příchodem Rudé armády
se situace stabilizovala.
Byl zajištěn Čeněk Zezula z č. p. 114 pro kolaboraci.
16. května byla veřejná schůze u Mládků na Sále.
Byla velmi početně navštívena a byl zde sveden boj o
složení revolučního národního výboru. Poprvé v historii
naší vesnice byla zlomena tradice, že zde může vládnout
ten, kdo má majetek. Už předtím byla ustavena KSČ,
což ovlivnilo i průběh a volbu Revolučního výboru.
Složení:
Václav Polanský (č. p. 128) – dělník, předseda výboru
Karel Plíšek (č. p. 105) – učitel
Augustin Begelbauer (č. p. 70) – dělník
František Vojta (č. p. 132) – dělník
Ladislav Kadidlo (č. p. 54) – zemědělec
Čeněk Mládek (č. p. 24) – zemědělec
Josef Sodomka (č. p. 143) – dělník
Jan Šmahel (č. p. 72) – dělník
Karel Vasebauer (č. p. 111) – dělník
František Mládek (č.p. 32) – dělník
Josef Pekař (č. p. 40) – dělník
František Mošner (č. p. 33) – dělník
Ladislav Krbálek (č. p. 55) – zemědělec
Jaroslav Vosmík (č. p. 105) – dělník
Jindřich Vosmík (č. p. 12) – zemědělec
20. května se konala ustavující schůze ONV
v Hlinsku.
21.května byla stanovena národní správa na č. p.
114.
V roce 1945 se vystěhovalo z naší obce do pohraničí
33 rodin.
(kuč)
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Holetínské trnky v
předvánočním Krakově

St. a ml. přípravka – OP – jaro 2014
Vážení sportovní přátelé!
Zima ještě pořádně neudeřila a už se chýlí ke
konci. Alespoň ta fotbalová. Jarní část okresních
fotbalových soutěží v kategorii dospělých startuje
22. března, starší a mladší přípravka formou
turnajových zápasů 13. dubna. Starší a mladší žáci
Prosetín/Holetín v soutěži Pardubického kraje také
13. dubna.
Příprava jednotlivých mužstev probíhá dle plánu
jejich trenérů. Mužstvo dospělých sehraje celkem
čtyři přípravné zápasy (Vítanov, Orel, Rváčov,
Svratka), kádr mužstva zůstává stejný.
Starší žáci se v lednu zúčastnili kvalitně ob
sazeného turnaje ve Slatiňanech, kde hrálo 8 muž
stev a naši obsadili bronzovou příčku. Nejlepším
střelcem turnaje se stal holetínský Dominik
Rompotl se 7 góly.
Halového fotbalového turnaje starších přípravek
ve Slatiňanech se o prvním březnovém víkendu zú
častnilo 10 týmů a mezi nimi i naše mužstvo
Prosetín/Holetín. Nejpohlednější fotbal v průběhu
turnaje předvádělo Hlinsko, jenže v semifinále na
razilo na Prosetín/Holetín a překvapivě prohrálo.
Finále
turnaje
SK
Holcim
Prachovice
–
Prosetín/Holetín skončilo 1:1. Po penaltách při
padla zlatá příčka celku Prachovic.
Dne 15. února se konala výroční členská schůze
TJ Sokol Holetín za účasti hostů – starosty naší ob
ce a sponzorů. Byla zde zhodnocena celková
činnost oddílu po finanční, organizační a výsled
kové stránce za rok 2013. Stávající fotbalový výbor
byl potvrzen i pro následné období.

III. třída muži – jaro 2014
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

T. Kamenice–Holetín
Holetín–Horní Bradlo
Městec–Holetín
Slatiňany B–Holetín
Holetín–Ctětín
Zaječice–Holetín
Holetín–Orel
H.Týnec–Holetín
Holetín–Křižanovice
Rosice–Holetín
Holetín–Dřenice
H. Městec B–Holetín
Holetín–Bítovany

Pořadí po podzimu
1.
Křižanovice
2.
Zaječice
3.
HOLETÍN
4.
Slatiňany B
5.–6. Hrochův Týnec
5.–6. Heřmanův Městec

35
32
29
28
24
24

SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

22.03.
29.03.
06.04.
12.04.
19.04.
27.04.
03.05.
10.05.
17.05.
25.05.
31.05.
07.06.
14.06.

15:00
15:00
13:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Turnaje na hřišti v Holetíně: neděle 20. 4. 9:00 za
účasti
mužstev
Prosetín/Holetín,
Zaječice,
Prachovice a neděle 1. 6. 9:00 za účasti mužstev
Prosetín/Holetín, Krouna, Nasavrky.
Na start jarní části sezóny 2014 se naše mužstva
těší, popřejme tedy hráčům i trenérům hodně tří
bodových mistrovských zápasů. Ať se jim vyhýbají
zranění a nedostávají žluté a červené karty.
Fotbalovým fanouškům Holetína přejeme hodně
radosti z předvedené hry nejen v domácím prostře
dí, ale i na hřištích soupeřů. Fotbal je jistě vý
bornou propagací naší obce v rámci okresu Chru
dim i kraje Pardubického.
Jiří Bartizal

Vybráno z výroční schůze TJ Sokol
• Poděkování patří všem sponzorům, obci Holertín a
dobrovolníkům, kteří se na fungování fotbalu
v Holetíně podílejí.
• Nadále pokračuje spolupráce se Sokolem Prosetín
v oblasti přípravy mládeže. Máme společná muž
stva starší a mladší přípravky a starších a
mladších
žáků
pod
názvem
SK
SOKOL
PROSETÍN/TJ SOKOL HOLETÍN.
• V domácím prostředí bylo v roce 2013 odehráno
13 utkání mužů, 6 dorostu a 10 žáků. Zápasy
dospělých sledovalo celkem 1650 platících diváků,
což je průměně 124 lidí na zápas.
• Zápasy jarní části 2014 odstartují 22. 3. pro muž
stvo dospělých. Začíná se utkáním v 15 hodin
v Trhové Kamenici. Starší a mladší žáci zahájí tu
to část sezóny 13. 4. na domácím hřišti se soupe
řem ze Sezemic a Horního Jelení. Starší a mladší
přípravka bude opět hrát turnajově. Na holetín
ském hřišti proběhnou zápasy 20. 4. (Prose
tín/Holetín, Zaječice, Práchovice) a 1. 6. (Prose
tín/Holetín, Krouna, Nasavrky).
• Našimi nejlepšími střelci za podzimní část sezóny
2013/2014 jsou Stanislav Filipi s 15 brankami a
Lukáš Wasserbauer s 13 brankami. Oba figurují
na předních místech i v tabulce střelců za všech
ny okresní soutěže. Patří jim za to velká gratulace.
• V mládeži máme velmi dobře nakročeno, vy
chováváme si velmi schopné hráče a do budoucna
bychom mohli být, co se hráčů týče, samostatní.
• Od příští sezóny se plánuje obnovení mužstva do
rostenců, ale opět ve spolupráci s SK Sokol
Prosetín.
• TJ Sokol Holetín je členem MAS Hlinecko.

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Staňte se jedním z nás

Starší a mladší žáci – I. třída – jaro 2014
Zápasy na hřišti v Holetíně: neděle 13. 4. 9:30 a
11:15 Prosetín/Holetín–Sezemice a neděle 8. 6.
9:30 a 11:15 Prosetín/Holetín–Horní Jelení.
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Vedení fotbalového klubu SOKOL Holetín
vyzývá všechny, kteří by se chtěli podílet na
činnosti klubu a pomoci fotbalu v naší obci,
aby se stali členy SOKOLa Holetín. Členské
poplatky na jeden rok činí 200 Kč. Členové jsou
mimo jiné zváni na výroční schůzi. Jestli vám
není sport v Holetíně lhostejný, přidejte se.
vedení klubu

Jízdní řády autobusů (platné od 15. 12. 2013)
620702 HlinskoMiřeticeChrudim
Hlin.

Hol, ž Hol, p Hol, k Hol, D Vč, H

Miřet.

Chrud.

05:16
06:19
08:30
10:30
10:30
12:22
13:23
13:30
14:20
14:23
15:28
16:28
17:28
17:30
19:32
22:23

05:23
06:28
08:41
10:37
10:41
12:32
13:32
13:37
14:32
14:32
15:37
16:37
17:37
17:37
19:41
22:30

Chrud. Miřet.
04:49
05:20 05:54
06:20 07:02
08:25 09:01
08:32 09:04
10:25 11:01
12:25 13:01
12:32 13:04
13:21 14:01
14:21 15:01
15:21 16:01
15:32 16:04
16:35 17:07
18:35 19:07
20:38 21:10

05:24
06:29
08:42
10:38
10:42
12:33
13:33
13:38
14:33
14:33
15:38
16:38
17:38
17:38
19:42
22:31

05:26
06:31
08:43
10:39
10:43
12:34
13:34
13:39
14:34
14:34
15:39
16:39
17:39
17:39
19:43
22:32

05:57
06:32
08:44
10:40
10:44
12:35
13:35
13:40
14:35
14:35
15:40
16:40
17:40
17:40
19:44
22:33

05:28
06:34
08:45
10:41
10:45
12:41
13:36
13:41
14:36
14:36
15:47
16:41
17:41
17:41
19:45
22:34

05:42
06:48
08:59
10:53
10:59
12:59
13:55
13:53
14:59
14:55
16:00
17:00
17:55
17:53
19:59
22:45

06:22
07:30
09:36
11:28
11:36
13:36

Vč. H
05:09
06:08
07:21
09:15
09:17
11:15
13:21
13:17
14:15
15:15
16:15
16:17
17:20
19:20
21:24

Hol. D
05:10
06:15
07:23
09:22
09:18
11:16
13:22
13:18
14:16
15:16
16:16
16:18
17:21
19:21
21:25

Hol. K
05:12
06:17
07:25
09:24
09:19
11:18
13:24
13:19
14:18
15:18
16:18
16:19
17:22
19:22
21:27

Hol. p
05:14
06:19
07:27
09:26
09:21
11:20
13:26
13:21
14:20
15:20
16:20
16:21
17:24
19:24
21:29

Hol. ž
05:15
06:20
07:30
09:27
09:22
11:21
13:27
13:22
14:21
15:21
16:21
16:22
17:25
19:25
21:30

Hlin.
05:24
06:28
07:39
09:35
09:30
11:29
13:35
13:30
14:29
15:29
16:29
16:30
17:33
19:32
21:38

14:28
15:36
16:36
17:33
18:28
18:28

620777 SkutečHlinsko
Hlin.

Hol, ž Hol, kř Skut.

04:57
06:20
08:15
10:15
15:00
17:15
18:30

05:05
06:28
08:23
10:23
15:08
17:23
18:38

05:06
06:29
08:24
10:24
15:09
17:24
18:39

05:31
06:45
08:40
10:49
15:30
17:45
18:55

jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
prac. dny mimo prázdniny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny

Skut.
05:00
07:19
08:10
13:05
15:30
18:06

Hol, kř Hol, ž
05:24 05:25
07:37 07:38
08:34 08:35
13:32 13:33
15:54 15:55
18:21 18:22

Hlin.
05:33
07:46
08:43
13:41
16:03
18:30

jede v pracovní dny
prac. dny mimo prázdniny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
jede v pracovní dny

Vysvětlivky
Hlin. ... Hlinsko; Hol, ž ... Holetín, železniční zastávka; Hol, p ...
Holetín, pošta; Hol, k ... Holetín, koupaliště; Hol, D ... Holetín,
Dolní Holetín; Vč. H ... Včelákov, Hůrka; Miřet. ... Miřetice;
Chrud. ... Chrudim; Hol, kř ... Holetín, křižovatka; Skut. ...
Skuteč
Zdroj: www.idos.cz
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jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
sobotu, neděli a ve svátky
pracovní dny
pracovní dny
pracovních dnech mimo prázdniny
sobotu, neděli a ve svátky
pracovních dnech mimo prázdniny
pracovnch dnech o prázdninách
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
sobotu, neděli a ve svátky
pracovní dny
pracovní dny

jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede
jede

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
sobotu, neděli a ve svátky
pracovní dny
pracovních dnech
sobotu, neděli a ve svátky
pracovních dnech mimo prázdniny
pracovní dny
pracovní dny
sobotu, neděli a ve svátky
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny

Placení poplatků na
rok 2014
Informujeme občany, že na letošní rok
mohou již platit poplatek za svoz odpadů
a poplatek ze psů, jejichž výše je stejná
jako v předchozím roce. Poplatek za psy
ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč
za druhého a každého dalšího psa je
splatný do 31. března 2014. Poplatek za
odpady ve výši 500 Kč za osobu trvale
žijící v obci, nebo 500 Kč za rekreační
objekt je splatný do 31. května 2014.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti
přímo na obecním úřadě a to v PO a ST
od 7–16 hod., v ÚT a ČT od 715 hod. a
v PÁ od 7–12 hod. Poplatek je možný za
platit také bezhotovostním převodem na
účet obce: 4624531/0100. Variabilní
symbol, popřípadě částku Vám sdělíme
po telefonu 469 311 121, nebo ho
naleznete na internetových stránkách
obce v sekci – Obecní úřad – Dokumenty
ke stažení – Způsob placení poplatku.

Jízdní řády vlaků (platné od 15. 12. 2013)
Pce hl. PceR Chrud. Žďárec
04:16
04:54
05:54

04:21
05:10
05:59

04:55
05:33
06:25

07:50
09:37
11:37
13:37
14:52
15:40
16:19
17:40
18:19
18:52
20:49
22:51
23:39

07:55
09:42
11:42
13:42
15:05
15:45
16:29
17:45
18:30
19:05
21:05
22:56
23:44

08:08
10:01
12:04
14:02
15:22
16:03
16:47
18:04
18:47
19:22
21:22
23:13
00:01

04:07
05:27
06:08
07:03
07:14
08:39
10:33
12:35
14:33
15:54
16:35
17:24
18:35
19:17
19:53
21:53
23:45
00:33

Havl. B Hlin.
03:47
03:47
04:33
05:08
05:00 05:49
05:00 05:49
06:43
06:55
07:47
07:12 08:16
08:13 09:02
10:08 11:00
10:16 11:05
13:00
14:14
14:08 15:01
16:16
16:08 17:02
18:08 18:58
20:16 21:34

Holet.
03:51
03:51
04:37
05:12
05:53
05:53
06:47
06:59
07:51
08:20
09:06
11:04
11:09
13:04
14:18
15:05
16:20
17:06
19:02
21:38

Žďárec
04:05
04:05
04:51
05:25
06:06
06:06
07:00
07:12
08:04
08:33
09:19
11:17
11:22
13:17
14:31
15:17
16:33
17:19
19:15
21:51

Holet.

Hlin.

Havl. B

04:27
05:40
06:22
07:17
07:28
08:53
10:47
12:49
14:47
16:08
16:49
17:38
18:49
19:31
20:07
22:07
23:59
00:47

04:32
05:45
06:26
07:22
07:33
08:58
10:52
12:54
14:52
16:13
16:54
17:43
18:54
19:36
20:11
22:12
00:04
00:52

05:42
06:41

Chrud.
04:38
04:43
05:24
06:03
06:37
06:37
07:30
07:43
08:35
09:10
09:49
11:47
11:51
13:48
15:14
15:49
17:14
17:49
19:49
22:23

PceR
04:45
05:00
05:43
06:22
06:54
06:52
07:47
08:00
08:52
09:28
10:05
12:05
12:05
14:05
15:29
16:08
17:32
18:08
20:05
22:40

Pce hl.
05:07
05:10
05:48
06:33
07:08
06:57
08:04
08:05
09:11
09:48
10:11
12:13
12:13
14:13
15:40
16:13
17:40
18:13
20:13
22:45

jede v pracovní dny
jede v pracovní dny
prac. dny, nejede 30. 6. až 29. 8.
prac. dny od 30. 6. do 29. 8.

09:53
11:54
15:53
prac. dny a †, nejede 20. 4., 5. 7 a 16. 9.
18:48
19:52

jede v pracovní dny
NE a svátek, nejede 20. 6, 5. 7. a 16. 9.

20:59
nejede v SO, NE, 20. a 21. 4., 16. a 17. 9.
jede v SO, NE, 20. a 21. 4., 16. a 17. 9.
jede v SO, 1. a 8. 5 a 28. 10.
jede v pracovní dny
prac. dny, SO, 1. a 8. 5, a 28. 10.
v SO, NE a svátek
jede v pracovní dny
o prázdninách denně, jinak SO a †
o prázdninách denně, jinak SO a †
jede, v prac. dny, SO, 1. 5, 8. 5 a 28. 10.
jede v pracovní dny
jede v SO, NE a ve svátek

jede PO až PÁ a NE, nejede 20. 6. a 16. 9.

Lidi, co se to s námi děje?
Doba je těžká, to je pravda. Byla ale někdy lehčí? Měli se snad obyčejní lidé za středověku lépe? Nebo
závidíte těm, co žili za RakouskaUherska? Měnili byste s vašimi prababičkami? Chtěli byste se vrátit do
padesátých let minulého století? Asi těžko. A to ani nemluvím o těch generacích, jimž do života zasáhla
válka. Ale řada z nás si pořád dokolečka stěžuje. Nebo ještě hůř, přivlastňuje si věci, které patří někomu
jinému. Je to rozumné řešení? A bohužel se rozmáhá i u nás v Holetíně. Udělá se někomu líp, když
osmdesátiletému člověku, který je v nemocnici, ukradne elektrické nářadí? A proboha, k čemu je někomu
velký kontejner na plasty, který se ztratil od zastávky na Horním Holetíně? To si někdo dělá skládku
doma na dvoře? Nebo ho dá dětem do pokojíku na hračky?
Jedni se snaží, dělají něco pro lidi a pak se nestačí divit. Jako třeba naši hasiči. Je to nezisková
organizace. Uspořádají super ples, dá jim to spoustu starostí a stojí je to čas. Ano, dělají to rádi a lidi to
občas i ocení. Určitě je ale nepotěší, když po plese zjistí, že jim chybí hadice za 3000 korun, se kterou
závodí a použili ji k výzdobě, a že ze zdi zmizel dres. Chápu, v opilosti se udělá spousta blbostí. Pokud to
ale jde, měly by se ihned po vystřízlivění dát do pořádku!
A ten, kdo mé nejlepší kamarádce, kterou jsem pozvala na hasičský ples, poškrábal před hospodou
auto, mě taky pěkně naštval!
PS: Hadice i dres se nakonec hasičům vrátily.
Helena Kučerová
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Z holetínských plesů
Čokoládové muffiny
Polohrubá mouka 220 g, krupicový cukr 100 g, olej
130 ml, kefír 170 ml, vejce 2 ks, kakao 2 lžíce, čokoláda
na vaření 100 g, kypřící prášek
Rozehřejeme si troubu na 200 °C, horkovzdušnou na
180 °C. Do misky si vysypeme mouku, cukr, prášek do
pečiva a kakao. Přidáme 2 celá vejce, kefír, olej a pečlivě
smícháme.
Hořkou
čokoládu
si
nakrájíme
na
droboulinké kousky a 3/4 vmícháme vařečkou do těsta.
Můžeme použít papírové nebo silikonové košíčky.
Naplníme maximálně 1 cm od vrchního kraje. Posypeme
zbytkem hořké čokolády a pečeme.

Tombola na fotbalovém plese

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili tito naši
leden Boháčová Božena, Dolní Holetín
Zemanová Zdeňka, Horní Holetín
únor Ptáčková Miloslava, Horní Holetín
Kolbabová Františka, Dolní Holetín
Novotná Margita, Horní Holetín
Křehlíková Olga, Dolní Holetín
Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

občané
85 let
80 let
88 let
87 let
96 let
85 let

Pojeďte do Prahy do divadla
Kulturní centrum Holetín pořádá v sobotu 26. 4. 2014
zájezd do pražského divadla ABC na představení HOLKY
Z KALENDÁŘE
Něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro do
brou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch
nejodvážnějších snech! Úspěšná divadelní hra vychází ze
skutečné události. Dámy v letech z jednoho venkovského
hnízda, kde není příliš bohatý společenský život, se do
mnívají, že mají své nejlepší časy za sebou. Každá z nich
se musí vyrovnávat s nějakou těžkou životní situací, a to
bez naděje, že jednou bude líp. Nápad nafotit kalen
dář s akty je bláznivý úlet, který se postupně promění ve
velkolepou vzpouru proti osudu, stáří i životní marnosti.
Není tak důležité, že kalendář promění ospalé městečko
v metropoli a dámy z farního spolku v mediální celebrity,
jako to, že jeho prostřednictvím najdou znovu ztracenou
svobodu, hravost, nová přátelství, sny a naději.
Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batulková, Kateřina
Macháčková, Jitka Smutná, Ľuba Skořepová a další.
Režie Ondřej Zajíc. Začátek představení v 17 hod., délka
představení 2 hod. 50 min.
Zvýhodněná cena vstupenky včetně autobusové do
pravy 450 Kč/os. (standard. cena 550 Kč/os.)
Vstupenky je možno zarezervovat od 15. 3. na tel.
725 444 588, emailu: kulturnicentrum@holetin.org ne
bo v pracovní době na OÚ, jejich úhrada je nutná do
1 týdne od rezervace.
Odjezd autobusu bude 26. 4. ve 13 hodin ze všech
autobusových zastávek v Holetíně.

Fotbalový ples letos obohatilo předtančení

Hasiči měli na svém plese opravdu bohatou tombolu

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