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Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Tak nám to léto zase uběhlo jako voda. Ale nevadí, teď se začínáme radovat my, co máme 

nejraději podzim, to krásné období plné barev a vůní. Podzim s sebou přináší vždy spoustu 
nových věcí – třeba nový školní rok. Holetínský zpravodaj byl letos v první školní den s našimi 
školáky a vy se o tom dočtete na jeho stránkách.

Podzim ale také znamená start nové fotbalové sezóny a pro Holetín je to sezóna po dlouhé 
době premiérová. Právě proto bude fotbal ústředním tématem tohoto čísla.

Nepřipravíme Vás ani o pravidelné rubriky, jakými jsou „Právní okénko“, fejeton nebo 
recept. Tradičně nebudou chybět ani Usnesení ze zasedání zastupitelstva.

Paní místostarostka nám představí plán rozvoje obce na příští roky, dozvíte se podrobnosti 
o akcích realizovaných v poslední době a mnoho dalšího.

Přeji všem krásný podzim. Ať už ten slunečný, který strávíte třeba na procházkách po okolí 
nebo ten sychravý, který se nejlépe prožívá pod dekou u krbu s šálkem horkého čaje. Obě 
varianty si užijte a nezapomeňte si při tom přečíst náš Zpravodaj.

Ing. Helena Kučerová

První školní den
Je pondělí 3. září asi půl osmé ráno a místní 

rozhlas začíná vyhrávat, ale Karla Gottačekáme 
marně. Marně čekají i ti, kteří vyběhli před dům 
poslouchat hlášení. Dnes ráno se hraje 
školáčkům. Z ampliónů se hrnou dětské hity, aby 
jim alespoň trošku usnadnily a zpříjemnily cestu 
do školy po prázdninové pauze. Nechávám se 
zlákat a vydávám se do ZŠ Holetín také. Až 
později si uvědomuji, že je to rovných třicet let, 
co jsem šla poprvé do této školy i já.

Před školou je ráno rušno. Stěží je kde 
zaparkovat. Rodiče často přivezli školáky autem 
a čekají na ně.

Všichni rodiče, učitelé i děti se na tento 
slavnostní den svátečně oblékli a pozadu

ročníků a nervózní rodiče prvňáčků, za které se tak trochu 
schovávají jejich ratolesti plné očekávání.

A je osm hodin. Škola začíná. Nezvoní, jen pan ředitel 
předstupuje před třídu, kde se shromáždilo všech 22 
současných žáků, učitelský sbor i několik maminek 
a tatínků. Co jiného na začátek říct než přivítání, pár 
povzbudivých slov pro ty, kteří ještě nevědí, jestli se 
vlastně těší… Všechny zúčastněné zdraví a vítá i pan 
starosta, který tu zároveň plní úlohu doprovázejícího 
tatínka. 

A zítra už to opravdu začne!

nezůstala ani samotná škola, která si poslední prázdninové týdny nechala přebudovat prostranství před 
hlavním vchodem. Všichni si spokojeně vykračují po nové zámkové dlažbě a opraveném schodišti. Nové 
dlouhé zábradlí dohlíží na bezpečnost ještě trošku neposedných dětí. I vnitřní prostory školy jsou nově 
vyzdobené především zdařilými pracemi žáků.

Ve škole potkávám nedočkavého pana ředitele, usmívající se paní učitelky, štěbetající žáky vyšších

Paní učitelky a pan ředitel vítají žáky

Provoz školky byl zahájen již v srpnu



Fotbalový klub SOKOL Holetín
Dne 3. 7. 2007 se konal aktiv okresního fotbalového svazu v Chrudimi. Zde 

došlo k rozlosování všech soutěží, které řídí OFS Chrudim. 
V podzimní části 2007 sehraje náš oddíl tyto zápasy:

Městec - Holetín14.004. 11.NE1. kolo

Holetín – Trhová Kamenice14.3027. 10.SO13. kolo

Prachovice B – Holetín15.3020. 10.SO12. kolo

Holetín – Zaječice16.0013. 10.SO11. kolo

Žlebské Chvalovice – Holetín16.006. 10.SO10. kolo

Holetín – Miřetice B16.3029. 9.SO9. kolo

Orel B – Holetín16.3023. 9.NE8. kolo

Holetín – Ctětín16.3015. 9.SO7. kolo

Kočí – Holetín17.009. 9.NE6. kolo

Holetín – Chroustovice B17.001. 9.SO5. kolo

Dřenice B – Holetín17.0025. 8.SO4. kolo

Holetín – Krouna B17.0018. 8.SO3. kolo

Jenišovice – Holetín17.0011. 8.SO2. kolo

V průběhu měsíce července byl po složitých jednáních vytvořen hráčský kádr, 
který čítá 25 hráčů. Nejvíce jsou v něm zastoupeni místní, ale i hráči z okolních 
oddílů. 

Nemalé úsilí bylo vynaloženo při oslovení celé řady sponzorů z řad naší obce, 
ale i okolí. Ze získaných finančních prostředků byly zakoupeny dvě sady dresů 
(příznivci je viděli v přípravných zápasech). Dále byly pořízeny míče, tréninkové 
pomůcky atd. Pro zkulturnění hráčských šaten nám vyšel velice vstříc sponzor 
z firmy ROVI Krouna.

Na základě těchto jednání jsme získali velice slušné finanční prostředky, které 
jsou důležité pro činnost oddílu v nejbližším období. 

Vedení fotbalového oddílu proto velice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli 
na rozvoj fotbalu v Holetíně. 

Významnou součástí podpory činnosti oddílu je spolupráce s OÚ Holetín, která 
se týká pronájmů pozemků, finančního příspěvku, využívání elektrické energie, 
vody atd.

Zde je nutno poděkovat místnímu zastupitelstvu včele se starostou J. Břeněm. 

Letošní prvňáčci 
Pár minut před začátkem školního roku jsem 

se zeptala našich prvňáčků na jejich pocity. 
Přestože jejich častou odpovědí bylo pokrčení 
rameny, culení nebo sklopení zraku, alespoň 
některé postřehy přináším.

Prvňáček, který se představil jako Romča si 
nebyl jistý, jestli se těší, nebo bojí, ale byl si 
jistý, že se nejvíce těší na to, až budou ve škole 
cvičit.

Štěpánka, jediná holčička v první třídě, tvrdila, 
že se nebojí a že se moc těší na kamarády a až se 
budou učit.

Žáček Daniel se trochu do školy těší a nejvíc ze 
všeho na fotbal a na přestávky.

Míša byl hrdina. Určitě se prý nebojí, ale také se 
moc netěší.

Jak ale doplňovaly maminky prvňáčků, 
nervozita byla znát ve všech rodinách a nervózní 
byly nejen děti. Myslím, že jim všichni 
rozumíme a hlavně přejeme hodně úspěchů 
a hezkých zážitků.

11. 8. 2007 zahájil fotbalový klub SOKOL Holetín mistrovskou sezónu jako 
účastník IV. Třídy na hřišti SOKOLA Jenišovice, kde jsme zvítězili 1:0 
brankou Petra Wasserbauera. 

18. 8. 2007 jsme na domácím hřišti hostili fotbalisty SOKOLA Krouna „B“. Po 
dobrém výkonu celého mužstva zvítězil SOKOL Holetín 4:0, když branky 
stříleli Petr Wasserbauer (2, jednu z penalty), Jan Vrána a Ondřej Havel. 
Přihlíželo 150 diváků. 

25. 8. 2007 sehrálo naše mužstvo další mistrovské utkání na hřišti SK Dřenice „B“, 
kde zvítězilo 3:0. Branky stříleli Zdeněk Volf, Petr Wasserbauer a Jan Vrána. 

1. 9. 2007  přišlo  na  fotbalové  utkání  IV.  třídy  dospělých mezi  domácím 
SOKOLEM Holetín a hostujícím SK Chrostovice rekordních 180 diváků. 
Většina z nich však odešla se zklamáním, protože holetínské mužstvo poprvé 
okusilo hořkost porážky. Utkání skončilo s výsledkem 1:3. Branku za domácí 
vstřelil Ondra Havel.

9. 9. 2007  se  konal  5. mistrovský  zápas  mezi  SSS Kočí a SOKOLEM Holetín 
s výsledkem 1:1. Zápas se hrál na hřišti v Kočí a i sem dorazili věrní holetínští
fanoušci. Branku za hosty dával Jan Vrána. Domácí vyrovnali až v nastaveném 
čase.

15. 9. 2007  Sokol Holetín na domácím hřišti porazil Ctětín 3:2 (Vrána (2), Vokál).
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Již při loňských volbách do obecního zastupitelstva 
v Holetíně vystupovala většina stran se svým volebním 
programem. Volební programy se příliš nelišily – a to 
z jednoho prostého důvodu. Všichni žijeme v Holetíně, známe 
jeho slabiny a nedostatky a tudíž není možné se výrazně lišit od
základních cílů, kam je v naší obci nezbytné zaměřit svoji 
pozornost. 

Ze stejných předpokladů jsme vycházeli také při 
sestavování Programu obnovy obce Holetín na období let 2007 
– 2013. Tento dokument, který obecní zastupitelstvo schválilo 
svým usnesením č. 2/2007 na řádném zasedání dne 2. 4. 2007, 
je jakýmsi plánem činností na příštích několik let a z jeho 
obsahu je zřejmé, jakým směrem se chce zastupitelstvo vydat, 
co pro občany udělat, co opravit, zrekonstruovat, co udělat 
v nejbližších letech a na co dojde řada později.

Holetínský „Program obnovy obce“ vychází z územního 
plánu obce Holetín. K jeho základním cílům patří: stavební 
příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů, podpora 
a rozvoj školských zařízení, podpora sportovní a kulturní 
činnosti, podpora spolků a spolkových činností, výstavba 
inženýrských sítí, zlepšení životního prostředí obce a s ním 
související regenerace přírody na území obce, údržba zeleně, 
obnova nemovitostí v majetku obce, záchrana, opravy a údržba 
památek v obci, zdokonalení dopravní infrastruktury, 
rekonstrukce povrchů místních komunikací.

V dokumentu jsou detailněji rozebrány činnosti, které jsme 
předpokládali realizovat v letošním roce, tedy roce 2007, a to 
zejména: 
• parcely pro výstavbu rodinných domů na Horním a Dolním 

Holetíně (výkup pozemků, zhotovení projektové 
dokumentace, zahájení výstavby inženýrských sítí na 
Horním Holetíně a dostavba inženýrských sítí na Dolním 
Holetíně)

• výkup pozemků pro sportovně kulturní areál koupaliště
• úprava vstupu do budovy školy
• nákup prostředků požární ochrany
• úprava chodníků
• rekonstrukce budovy obecního úřadu
• úprava místních komunikací
• úprava zahrady školy pro umístění dětského hřiště
• úprava komunikace před budovou Jednoty na Horním 

Holetíně
• kanalizace splašková – další fáze projektové dokumentace
• kanalizace dešťová (vyčištění, údržba) 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu a údržba dešťové 
kanalizace     byla     odsunuta    na     nejbližší     léta,  ostatní 

plánované aktivity jsou splněny, nebo jejich realizace právě 
probíhá.

Pro období let 2008 – 2013 jsme vymezili tyto hlavní pilíře 
činností v Holetíně:

Program obnovy Holetína v letech 2007 – 2013

• kanalizace splašková (dokončení dokumentace, stavební 
povolení, výstavba)

• příprava území pro bytovou výstavbu za školou
• koupaliště (rekonstrukce a vybudování sportovně rekreační 

a kulturní zóny na koupališti)
• výkupy nemovitostí pro další bytovou výstavbu, pro 

sportovní, relaxační a kulturní zóny v obci či jiné činnosti 
dle územního plánu obce

• základní škola a mateřská škola (nutné rekonstrukce budov 
a okolí)

• budova obecního úřadu (rekonstrukce, údržba, vybudování 
parkoviště)

• hasičská zbrojnice (opravy, rekonstrukce, pořízení 
požárního vozu aj.)

• technická infrastruktura – místní komunikace, chodníky, 
veřejná prostranství

• úprava a digitalizace územního plánu a urbanistické studie 
obce, katastrálních map

• veřejné osvětlení (opravy stávajícího osvětlení a 
vybudování nového osvětlení k parcelám pro výstavbu RD)

• dešťová kanalizace (údržba, čištění, rekonstrukce)
• rybníky (rekonstrukce hrází, odbahnění, výsadba zeleně aj.) 
• hřbitov, církevní objekty (nutné opravy, rekonstrukce, 

výsadba zeleně, chodníky na hřbitovech aj.)
• sportovně rekreační centrum v objektu autocvičiště

(výstavba víceúčelového hřiště dle územního plánu obce)
• revitalizace zeleně v obci, péče o čistotu a vzhled obce
• cyklostezky, stezky pro pěší turisty
• bezpečnost občanů (nová dopravní značení, bezpečnostní 

prvky na silnici aj.)
• autobusové zastávky (rekonstrukce, údržba)
• životní prostředí (výstavba a využití obnovitelných zdrojů 

energie)

Je toho opravdu mnoho, co bychom rádi v obci zrealizovali, 
ale výše uvedený seznam je nutno brát jako výčet toho, do 
jakých oblastí by se v budoucnu mohlo zasáhnout. Je zřejmé, 
že nebude v našich silách splnit 100% výše uvedeného, neboť 
jsme omezeni finančními prostředky obecního rozpočtu. 
Chceme se proto snažit maximálně využít různé dotační tituly 
k tomu, aby se naše obec mohla dále rozvíjet a zkrášlovat.

Ing. Lada Horáková, místostarostka

Pro letošní rok naše obec žádala o dotace z Programu obnovy 
venkova, který vypisuje Pardubický kraj. Jako prioritní akce byla 
uvedena úprava vstupu a školy a přilehlého prostranství. Tato akce byla 
předběžně vykalkulovaná na 400 tis. Kč, my jsme žádali o dotaci 200 
tis. Kč. Kromě toho jsme žádali o dotaci ještě na několik dalších akcí. 
Dle konečného rozhodnutí Pardubického kraje nám byla poskytnuta 
celkově částka 100 tis. Kč právě na vstup do školy. Akce byla 
provedena v měsíci srpnu tak, aby byla dokončena před začátkem 
školního roku. Celkové náklady činily 397 tis. Kč a zhotovitelem byla 
firma EKO Hlinecko. 

Oprava vstupu do budovy školy



Pedagogická činnost
Jak jsme již zmiňovali na stránkách Holetínského

zpravodaje, úkolem každé základní školy bylo připravit si svůj 
vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), který postupně 
nahradí centrálně stanovené učební osnovy. Prázdniny se staly 
obdobím finálních úprav textu, na kterém během celého 
školního roku pracovali všichni pedagogové školy. Vzávěru 
prázdnin byl hotový program předán k projednání školské radě, 
aby od 1. září podle něj mohly začít pracovat děti v prvním 
ročníku. 

Co přináší program nového oproti stávajícím osnovám? 
Budou se děti učit jiné věci než dosud? Budou se učit méně 
nebo více? ŠVP ZŠ Holetín do značné míry zachovává 
současnou strukturu učiva – v jednotlivých ročnících se budou 
učit přibližně stejné věci jako doposud. Změna spočívá v tom, 
že ve vyučovaných předmětech je neustále kladen důraz na 
rozvíjení tzv. klíčových kompetencí – dovedností důležitých 
pro další život člověka v současné společnosti: děti by se měly 
naučit vyhledávat a ověřovat nové informace, naučit se 
spolupracovat na plnění úkolů, naučit se řešit vzniklé problémy 
s využitím získaných informací, naučit se účinně 
komunikovat… Změna v přístupu ke vzdělávání je v tomto 
směru jistě přínosná. Nyní záleží na podpoře státu, jak zajistí,
aby se schválené změny dostaly pod kůži všech zúčastněných 
(například nabídkou kurzů a školení pro učitele, propagací 
reformy na veřejnosti).
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole, zájemcům 
může být poskytnut  i v elektronické podobě. 

O prázdninách absolvovala paní učitelka Havlíčková 
týdenní soustředění, které je součástí půlročního kurzu 
k získání základních dovedností v oboru logopedie. Dětem tak 
bude moci být od podzimu nabídnuta kvalifikovaná péče v této 
oblasti.

Čím žila ZŠ a MŠ Holetín o prázdninách?

Ve třídě MŠ byl položen nový zátěžový koberec, v jedné třídě 
byl zazděn otvor, který zůstal po dřívějším zazdění dveří 
spojujících ložnici MŠ a třídu ZŠ. Na školní zahradě během 
prázdnin sílil nový trávník, v současnosti se zde ustavují nové 
prolézačky. Hřiště MŠ tak získá zcela novou, moderní tvář, 
kterou představíme v příštím vydání zpravodaje. Největší akcí 
je jistě zrekonstruování prostranství před školou s vytvořením 
esteticky pěkného, ale hlavně bezpečnějšího přístupu ke školce 
a škole.

Nadcházející školní rok
Pro školu je rok jiný tím, že bude docházet snad nejméně dětí 
za dobu jejího trvání. Ale i v tomto směru se situace mění. Jen 
v poslední srpnový týden se do školy přihlásili další dva žáci... 
Také příští rok již do školy přijde z MŠ více dětí, než ze školy 
odejde. 

Pro učitele to bude rok sžívání se s novým vzdělávacím 
programem. 

A obyčejný to bude rok snahou všech pedagogů a ostatních 
zaměstnanců – ve školce i ve škole – nabízet dětem kvalitní 
školní i mimoškolní péči. 

Mgr. Martin Bureš, ředitel ZŠ a MŠ Holetín

Je něco nového s areálem koupaliště poté, co jej obec odkoupila?
Chtěl bych podotknout, že na opravy většího rozsahu nebyly v tomto roce vyčleněny žádné finanční prostředky. V loňském roce, 
kdy se rozpočet sestavoval, nebyla otázka vlastnictví areálu koupaliště zdaleka vyřešena. Přesto byla po odsouhlasení OZ 
provedena rozpočtová opatření, která alespoň z nepatrné části umožnila provedení nezbytných oprav.
Jednalo se mimo jiné o opravu přerušeného kabelu zemního elektrického vedení, renovaci a opravu venkovního osvětlení letního 
parketu a výměnu záchodových mís na dámských toaletách. Bez tohoto by nebyl možný pronájem zahradní restaurace a pořádání 
akcí, které byly v letních měsících pro veřejnost připraveny.
Jako poslední bych rád zmínil zhotovení a zabetonování 14-ti sedmimetrových stožárů určených pro záchytné sítě za brankami
fotbalového hřiště. V každém případě, pokud jde o areál koupaliště, jsme teprve na samém začátku.
A co plánujeme dál? Jako prioritní se jeví otázka bazénu. Zatím nejschůdnější cestou se zdá být jeho celková renovace. 
Uvažujeme o možnosti pořízení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci bazénu včetně dětského brouzdaliště a možná 
i tobogánu. Pořízení projektu je totiž podmínkou pro získání dotace! Ale jak říkám, jsme na začátku.

Je zájem o nové stavební parcely, které obec nabízí?
Po vytvoření šesti stavebních parcel na Horním Holetíně (za školou) se stala obec vlastníkem deseti parcel určených pro výstavbu
RD, a to vše v souladu s územním plánem. Pravda je taková, že po zveřejnění záměrů o jejich prodeji bylo na Obecní úřad 
postupně doručeno deset žádostí o konkrétní parcely. Ve dvou případech již došlo k jejich prodeji novým vlastníkům. Pro 
zbývajících osm žadatelů jsou v současné době zpracovávány smlouvy o budoucím prodeji. Obec Holetín už tedy ve svém 
vlastnictví žádné volné parcely nemá. Zatím!

Co mají dělat ti, kteří ještě nepřihlásili svoji studnu?
Pro opozdilce mám dobrou zprávu. Stačí, když se dostaví na Obecní úřad a určitě to společně vyřešíme. Zpracovali jsme již 
bezmála stovku registrací. Dosud nevyřešené žádosti bude Obecní úřad vyřizovat nejpozději do konce listopadu tohoto roku.

Tři otázky pro starostu

Na prázdninové 
měsíce připadají ve 
školách tradiční 
práce: bylo 
provedeno 
drátkování parket 
v třídách, družině 
i tělocvičně; bylo 
vymalováno 
schodiště 
v mateřské škole. 

Materiální vybavení školy



Úvodem
Po dohodě s redakcí tohoto čtvrtletníku bych chtěl 

pravidelně přispívat informacemi z oblasti zdraví, nemoci a 
zdravotní péče. Zamýšlel jsem se nad tím, čím začít. 
Pochopitelně v návaznosti na čtvrtletní cyklus se zde jasně 
nabízí čtvero ročních období. Začneme tedy zdravotními  
riziky podzimu. Kromě uvedeného bych chtěl nabídnout i 
názory a  informace, které budou reakcí na dotazy čtenářů 
Holetínského zpravodaje, tedy co Vás zajímá. Do určité míry 
tedy o náplni  zdravotní rubriky budete rozhodovat i Vy.

Některá zdravotní rizika podzimu
Zde bych se chtěl zaměřit na problematiku a prevenci 

úrazů. Vím, že je to problém celoroční, nicméně podzimní 
změny počasí přinášejí specifická rizika. Víte, že v centru 
pozornosti jsou úrazy spojené se silničním provozem.Ty také 
mnohdy mají velmi závažné, někdy celoživotní následky a 
sociální dopady. Teď snad chvíli nebudu uvažovat zcela jako 
lékař. Má to své důvody. Často totiž stojím nad lůžkem 
závažně poraněného a vysvětluji nejbližším příbuzným 
všechna úskalí léčby kriticky nemocného a jeho poranění. 
Otázky směřující k životu i smrti zde padají velmi často. Lítost 
a zármutek zde stojí v kontrastu proti surové realitě úrazu 
vedoucího k přehodnocení životních hodnot nejen 
u postiženého, ale i celého okruhu rodiny a příbuzných.

Více než čtyřkilometrová délka Holetína, jehož středem 
prochází cesta na Chrudim, je určujícím momentem těchto 
rizik. Automobilové nehody přímo v obci nejsou výjimkou, 
v podzimním období rizika narůstají. Možná, že by 
k ukázněnosti řidičů přispěla informace o rychlosti vozidla, 
třeba taková, kterou mají v nedalekém Ždírci. Domnívám se, 
že je to výzva pro představenstvo obce. Sponzoři na instalaci 
takového zařízení by se určitě našli. V okamžiku, kdy se 
automobilová nehoda stane, jde ve vysokém procentu případů 
o život ohrožující situaci. Je třeba aktivovat záchranný systém,
tedy zavolat na linku 155, v době mobilních telefonů je třeba 
přesně popsat místo nehody, protože ne vždy dochází ke 
spojení s nejbližším záchranným střediskem. Často dochází 
k poranění mozku, hrudníku, plic i srdce, nitrobřišních orgánů 
a končetin. Nebezpečná jsou i poranění krční páteře a míchy. 
Zvláště tato poranění mohou mít pro další kvalitu života 
závažné následky, především ochrnutím dolních a horních 
končetin, někdy i postižení dýchání. Bránice, jako hlavní 
dýchací sval, je innerována z míšních segmentů v oblasti 4. 
krčního obratle. Proto u závažných úrazů s postiženým 
nemanipulujeme a vyčkáme příjezdu záchranné služby. Jinak 
se chováme v případě, kdy zjistíme, že došlo k postižení 
základních životních funkcí - tedy vědomí, dýchání a oběhu. 
Specielně této problematice bych se chtěl věnovat samostatně 
někdy v dalších vydáních Zpravodaje.

Uvádíme alespoň následující. Jako svědci nehody 
bezprostředně po těžkém úrazu zjistíme, že postižený nedýchá 
nebo dochází k dušení. Zde je na místě otázka, jak to zjistíme. 
Pokud je postižený při vědomí, může nám to zdělit. Příčin 
může být celá řada. Jiná situace však vzniká při poruše vědomí, 
kdy nemocný není schopen komunikovat. Zpravidla sedí 
v autě, je v obličeji, zvláště na rtech promodralý, hlavu může 
mít v předklonu. Pohyby hrudníku mohou, ale nemusí být 
přítomny. Důležité však je zjistit, zda proud vzduchu

opouští jeho dýchací cesty. Nejčastěji dochází k ucpání 
dýchacích cest zapadlým kořenem jazyka. V takovém případě 
stav řešíme velmi jednoduchým předsunutím dolní čelisti 
a mírným záklonem hlavy. Odeznění obstrukce vede k obnovení 
proudění vydechovaného vzduchu z úst či nosu postiženého. To 
zjistíme přiložením tváře či ucha k ústům a nosu postiženého 
(případně hřbetu ruky). Vydechovaný vzduch potom slyšíme či 
cítíme. Pokud není přítomna dechová aktivita, je třeba do 
příjezdu záchranné služby zahájit postupy neodkladné 
resuscitace, v tomto případě dýchání „z plic do plic“. 

Jaká jsou další úrazová rizika podzimu? Je začátkem období 
topné sezóny, vaření čajů v pozdější fázi i rožnění, uzení masa a 
zabijaček. Asi víte kam směřuji. Ano – jsou to popáleniny. 
Pracuji ve Fakultní nemocnici na Vinohradech, takže 
s popálenými pacienty mám své zkušenosti. Mnohdy jsou rizika 
spojená s popálením/opařením podceňována. Vzpomínám na 
rodiče jednoho z pacientů, kteří byli překvapeni naší informací, 
že popálení kůže může vést k úmrtí. V prevenci 
popálení/opaření můžeme udělat skutečně hodně. Zde bych se 
chtěl zastavit u dětí. Asi nejvíce rizikovou skupinou jsou 
batolata. Převrhnutí horké vody nebo čaje v hrnku nebo konvici 
je velmi časté. Ochlazení postižené oblasti studenou, tekoucí 
vodou uleví od bolesti a sníží i závažnost postižení. U popálenin 
II. stupně nikdy do puchýřů nepícháme nebo je sami 
neodstraňujeme. Vždy postiženou oblast pouze čistě překryjeme. 
Konečné ošetření u lékaře je ovšem vždy potřebné. Důležitým 
preventivním opatřením je oblečení malých dětí. V některých 
zemích existuje zákonná norma určující výrobcům materiál, ze 
kterých musí být dětské oblečení vyrobeno, tedy čistě přírodní 
materiály, tedy bavlna nebo vlna. Tkaniny vzniklé na bázi 
umělých hmot jsou zakázány. Ty se účinky tepla seškvaří na 
kůži a následky jsou nedozírné. 

Zdravotním rizikem podzimního počasí jsou pochopitelně 
chřipková onemocnění. Projevují se postižením dýchacích cest, 
kašlem, zvýšenou teplotou, bolestmi v krku. Vřadě případů zde 
stačí několikadenní omezení tělesné aktivity, klid, odpočinek, 
více tekutin. Z léků snižujících tělesnou teplotu a působících 
protizánětlivě je možné doporučit běžně dostupný paracetamol
(Paralen). U tohoto přípravku, stejně jako u každého jiného léku, 
je však třeba dodržovat doporučené dávkování. Nadužívání 
může vést k poškození jater. Pokud zvýšená teplota neustupuje 
po 3-5 dnech, je třeba navštívit lékaře. Důvodem takového 
průběhu může být nasedající bakteriální infekce vyžadující již 
antibiotickou terapii. 

I v této souvislosti je třeba se zmínit o rizicích z požití 
alkoholických nápojů. V době podzimních zábav a večírků 
bych doporučoval všem řidičům tzv. alkoholový testr, který dnes 
můžeme koupit i jako přívěšek na klíče v ceně kolem 200 korun. 
Rychlost odbourávání lze velmi obecně stanovit na rychlosti 0,1 
promile za hodinu, lépe potom se zohledněním váhy a pohlaví. 
Tedy pro muže: za 1 hodinu dojde k odbourání 0,1 gramu 
vypitého alkoholu na 1 kilogram své váhy, u žen za stejnou dobu 
0,085 gramu alkoholu na 1 kilogram. Pro přesnou kalkulaci 
odkazuji na webové stránky http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp. A 
ještě nakonec. Alkohol po požití zvyšuje tělesné ztráty tepla, 
protože způsobuje rozšíření cév. Pít tedy alkohol tzv. na zahřátí“ 
není určitě dobrá volba.

prof. MUDr Jan Pachl,CSc
přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 3.LF

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Něco o zdraví…



č. 3/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 
28.5. 2007 v l8.00 hodin na OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) schvaluje:
- Ověřovatele zápisu: Zlesák Vladimír, Bartizal Jiří
- Program zasedání zastupitelstva obce
- Rozpočtová změna č. 1/2007
- Zplnomocnění starosty obce prováděním rozpočtových 

opatření v rámci schváleného rozpočtu
- Zprávu č. 77 o přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 

2006
- Závěrečný účet obce Holetín za rok 2006 bez výhrad
- Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků proti 

pořádku
- Prodloužení smluv na pronájem pozemků – parcel č. 47/11 

a 235/1 v k.ú. Dolní Holetín a pozemků – parcel č. 333 
a 430/31 v k. ú. Horní Holetín

- nájemní smlouva s TJ Sokol Holetín – oddíl kopané 
o pronájmu hřiště a části budov č. p. 25 v lokalitě koupaliště

- příspěvek na činnost TJ Sokol Holetín – oddíl kopané ve výši 
10 000 Kč

b) bere na vědomí:
- Informace o realizovaných a připravovaných akcích:

• Oprava střechy ZŠ Holetín
• Probíhající úprava terénu na školní zahradě

• Konkurz na ředitele Základní školy a mateřské školy 
Holetín

• Předání výzev na předložení cenových nabídek 
rekonstrukce vstupu do ZŠ

• Vyjednání frézování vozovky před Jednotou na Horním 
Holetíně

• Podpis kupních smluv na pozemky v areálu koupaliště

• Převod majetku TJ Sokol na Obec Holetín
• Zřízení samostatného vodoznaku pro byt v budově č. p. 

25
• Prodej pozemků - parcel na Dolním Holetíně – p. č. 

1576/26, 1576/27
• Rekonstrukce mostku na parc. č. 274/3
• Vjezdy ke stavebním parcelám na Dolním Holetíně

• Nahrazení plechového kontejneru „V chaloupkách“ 
kontejnerem na plasty

• Příprava rozšíření vodovodu Na kopci na Dolním 
Holetíně

• Příprava dětského dne na 23. června 2007
- Informace o doručených žádostech občanů

c) pověřuje:
- Starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rámci 

schváleného rozpočtu.
- Předsedu stavební komise dořešením směny a nájmu 

pozemků na základě žádosti pana V. S.

č. 4/2007

ze zasedání zastupitelstva konaného dne 30. července 
2007 v 18.00 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce bere 

a) bere na vědomí:
- Informace o realizovaných a připravovaných akcích:

• Oprava příjezdové cesty u M. R. na Dolním Holetíně
• Zhotovení příjezdové cesty k manž. S. a H. na Dolním 

Holetíně
• Rozšíření vodovodního řadu Na kopci na Dolním 

Holetíně
• Oprava zemního elektrického vedení a osvětlení na 

koupališti
• Dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení 

na splaškovou kanalizaci v Holetíně
• Podání žádosti o dotaci na zhotovení projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení na splaškovou 
kanalizaci v Holetíně

• Dokončení terénních úprav na školní zahradě

• Probíhající oprava vstupu do budovy školy
• Probíhající obnova místních komunikací
• Příprava zamřížování oken v suterénu a přízemí 

obecního úřadu
- Informace o doručených žádostech občanů

• o pronájem nebytových prostor na OÚ (bývalá 
knihovna)

• o odkup pozemku p. č. 770 o výměře 212 m2 v k. ú. 
Holetín

• o odkup pozemku p. č. 1072/1 o výměře 88 m2 v k. ú. 
Dolní Holetín

• o pronájem parcely p. č. 2114/2 o výměře 1383 m2 v k. 
ú. Holetín

b) schvaluje:
- Ověřovatele zápisu: Suchý Eduard, Halamka Jaroslav
- Program zasedání zastupitelstva obce
- Rozpočtovou změnu č. 2/2007
- Povolení výjimky z počtu žáků v MŠ (více žáků)
- Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ (méně žáků)
- Záměr pronajmout nebytový prostor na OÚ (bývalá 

knihovna)
- Odprodej pozemku p. č. 770 o výměře 212 m2 v k. ú. Holetín
- Odprodej pozemku p. č. 1072/1 o výměře 88 m2 v k. ú. Dolní 

Holetín
- Pronájem parcely p. č. 2114/2 o výměře 1383 m2 v k. ú. 

Holetín dle platné obecní vyhlášky
- Cenu připravovaných stavebních parcel na Horním Holetíně 

(za školou) ve výši 90,- Kč/m2

c) pověřuje:
- Starostu a členy stavební komise projednáním doručených 

žádostí občanů
- Starostu prodejem či pronájmem pozemků a nebytových 

prostor (termín: do příštího veřejného zasedání zastupitelstva)



Také cítíte trochu nostalgie, když vidíte malého školáčka 
s aktovkou na zádech, doprovázeného rodiči, který trochu 
nejistě kráčí do školy? To ti starší, ostřílenější, jdou celkem 
jistě. Vědí totiž dobře, co je čeká, i když letos při zavádění 
rámcově vzdělávacích programů, různých pro každou školu, 
možná ani nevědí.

Od školy se požaduje, aby z ní vycházely děti schopné bez 
problémů se zapojit do chodu společnosti, děti sebevědomé, 
adaptabilní, vzdělané, ale také děti slušně vychované, kterým je
cizí agresivita, vandalství, rasismus, atd…

Zaslechla jsem nedávno v jednom pořadu v rádiu názor 
občana: „Za to, že dnes existuje mezi dětmi šikana, 
vandalismus, drogy, neúcta k dospělým i k sobě navzájem 
a dokonce neúcta k rodičům, za to prý může společnost!“ 
Bohužel jsem na tato slova nemohla reagovat. Možná vás, 
stejně jako mě, napadne otázka: Kdo je společnost? Žije dítě ve 
společnosti nebo především v rodině?

Společnost nám prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku 
a internetu předkládá celou škálu negativních jevů od hádek 
rodičů o dítě, zneužívání a týrání dětí, až po vraždy, nájemné 
vraždy a další hrůzy.

Stejná média nám ale zprostředkovávají zajímavosti 
a novinky ze světa a ze všech oborů lidské činnosti. Jak se mají

děti v tomto zmatku vyznat? Snad mi dáte za pravdu, že 
prvními lidmi, kteří by měli dohlížet na děti a dělat jim ve 
všem jasno, jsou rodiče a lidé dětem nejbližší. Ano, je někdy 
daleko jednodušší dát dítěti to, co požaduje (např. mobil, 
peníze, počítač s internetem…) a nechat ho dělat „co chce,“ 
bez kontroly a jakéhokoliv omezení. Je to dobře? Vždyť už 
staré přísloví říká: „Stromek se má ohýbat, dokud je mladý.“

Nikdo jistě nechce, aby se děti ohýbaly, ale aby uměly 
slušně pozdravit, poděkovat, aby měly hranice slušného 
chování. To učit ve škole, je asi pozdě.

Dříve asi více vychovávali i spoluobčané a nejbližší okolí 
dětí. Vzpomínám si, že jsme jako děti, zabrané cestou ze školy 
do „důležitých rozhovorů“, slyšely dost důrazné: „Čípak jste, 
že neumíte pozdravit? Abych to neřekl tátovi!“ Zkuste něco 
podobného říct dnešním dětem. Nechci zde psát možné 
odpovědi dětí či jejich rodičů. A když by čistě náhodou si 
někdo stěžoval na dítě, které třeba sprejem „ozdobilo“ fasádu 
či botou „vymalovalo“ čekárnu, nevím, nevím, s jakou reakcí 
rodičů by se setkal. Tak si toho prostě nevšímáme, nadáváme 
na dnešní mládež a říkáme, že za to může…..kdo? Je to dobře? 

Na tuto otázku si odpovíme každý sám.
Přeji našim dětem a jejich rodičům úspěšný školní rok.

Vlastimila Bulisová

Už to zase začalo…

• Obecní zastupitelstvo se usneslo, aby sídlo budoucího okresního úřadu 
bylo v Hlinsku. Žádost byla zaslána poslaneckým klubům.

• V říjnu se konaly volby do obecního zastupitelstva, kandidovalo 5 stran 
a byli zvoleni za

- republikány: Jan Děťák (rolník, č. 17), Josef Štorek (rolník, č. 13), 
Antonín Hanus (rolník č. 49), Josef Rybenský (rolník, č. 29), Čeněk 
Mládek (rolník a hostinský, č. 24), Jan Petr (chalupník, č. 29)

- čsl. národní socialisty: Karel Červinka (č. 129), František Tichý 
(domkář, č. 28), Alois Trpkoš (domkář, č. 117), Josef Bukáček 
(domkář, č. 35)

- komunisty: Emil Bleha (dělník, č. 61), František Čáp (domkář, č. 81)
- sociální demokraty: Vincenc Hanus (domkář, č. 119)
- lidovce: Vincenc Zezula (rolník, č. 114), Alois Kusý (rolník, č.5).

• Byla ustanovena finanční komise, osvětová komise, zdravotní komise, 
knihovní rada a zádušní výbor.

• Přistěhoval se František Staněk, rolník, do čísla 46.
• Na obecním hřbitově bylo pochováno 14 osob, na čb. evangelickém 3 

osoby.
• Ve škole byly nákladem 30.000 Kč postaveny nové záchody a z bytu 
řídícího učitele zřízena nová třída, škola se stala čtyřtřídní. 

• Konala se oslava na počest Jana Husa.
• Dětským divadelním představením a prosloven řídícího učitele Červinky 

se slavily jmeniny pana prezidenta.
• V květnu obec jásala nad znovuzvolením T. G. Masaryka prezidentem.
• V červnu zapálil blesk chalupu pana Josefa Doležala č. 83, stavení shořelo 

nadobro.
• Oproti loňskému roku výrazně stoupla cena žita, chleba a kuřat, naopak 

klesla cena brambor a masa.
• Časté a bohaté srážky v dubnu brzdily polní práce, květen byl suchý 

a chladný, o ledových mužích přišla sněhová vánice, v červnu byly časté 
bouřky, začátek července byl suchý, koncem července, když začaly žně, 
často pršelo, v září bylo letní počasí, říjen byl teplý a nadnormálně suchý, 
v listopadu často sněžilo a v prosinci byla opravdová zima.

Z Holetínské kroniky - 1927

Vážení čtenáři, v tomto čísle se budeme 
věnovat problematice sousedských vztahů, jak jsou 
upraveny českým právem.

Obtěžování sousedů emisemi
Věděli jste, že..ze zákona nesmíte obtěžovat 

souseda různými emisemi, domácími zvířaty, 
stavebními úpravami apod.? Není to určeno jen 
mezemi slušného chování, nýbrž stanoví tak 
i §127 odst. 1 občanského zákoníku. Zejména 
nesmíme nadměrně obtěžovat souseda hlukem, 
prachem, kouřem, popílkem, pachem, pevnými 
i tekutými odpady, stíněním, vibracemi, nesmíme 
nechat vnikat na sousedův pozemek svá domácí 
zvířata, popřípadě odstraňovat nevhodným 
způsobem nebo v nevhodném ročním období 
větve, popř. kořeny sousedova stromu přesahující 
na náš pozemek.

Sousedem v tomto případě se nerozumí jen 
soused v bezprostředně přilehlé nemovitosti, ale 
každá osoba, která může být nepříznivými vlivy 
onoho „hříšníka“ obtěžována. Sousedem tedy 
v tomto případě může být i osoba na druhé straně 
obce, pokud je vlivem jiného nadměrně zasažena.

Proti tomuto obtěžování se můžeme bránit 
svépomocí (vhodným a přiměřeným odstraněním 
přesahujících větví, plotem), domluvou, ale 
i soudně.

Připravil: Martin Pavliš

Náměty na témata článků můžete zasílat na 
adresu martin@dreamnet.cz
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Upozornění!
Nezapomeňte, že 
druhá část poplatků 
za svoz odpadů je 
splatná ke konci 
září! Zkontrolujte si 
také, prosím, zda 
máte v pořádku 
platby za hřbitovní 
poplatky. Díky.

Pokračování ze strany 2
Na tomto vynikajícím začátku mistrovské sezóny se podíleli tito hráči: Halamka

Jakub (brankář a kapitán mužstva), Rohrbach Milan, Netolický Tomáš, Mlynář 
Ondřej, Hromádko Pavel, Volf Zdeněk, Wasserbauer Petr, Mrkvička Jaroslav, Pecina 
Josef, Novák Luboš, Zárybnický Ondřej, Vamberský Kamil, Havel Ondřej, Vrána 
Jan, Adámek Milan, Albrecht Jiří, Patrik Vondráček, Martin Ondráček. Hrajícím 
Trenérem je Zdeněk Volf, na lavičce mu sekunduje Kalous Pavel. Mužstvo trénuje 
každé úterý a pátek. 

Oddíl kopané v současné době zajišťuje ve spolupráci s OÚ Holetín vybudování 
stožárů se záchytnými sítěmi za oběma brankami. 

Závěrem vedení fotbalového oddílu zve všechny příznivce i ostatní na další 
mistrovská utkáni našeho klubu.

Jiří Bartizal, sekterář FC SOKOL Holetín

Ingredience: Na těsto: 250 g polohrubé mouky, 200 g cukru, 1 prášek do 
pečiva, 2 celá vejce, 2 dcl oleje, 1 dcl vody
Dále potřebujeme: vypeckované švestky, skořicový cukr, mletý mák
smíchaný s cukrem, mouku, cukr a máslo na drobenku

Postup přípravy: Zamícháme hustší těsto a vylijeme na vymazaný 
a vysypaný plech. Poklademe půlkami švestek, posypeme skořicovým 
cukrem. Dále posypeme hustě mletým mákem smíchaným s cukrem 
a nakonec přijde drobenka. Pečeme cca 30-40 minut v předehřáté troubě. 

Uvařme si:Švestkový koláč s mákem

1. Prachovice 4 1 1 16:9 13
2. Holetín 4 1 1 13:6 13
3. Zaječice 4 1 1 12:6 13
4. Miřetice „B“ 4 0 2 16:10 12
5. Chroustovice „B“ 4 0 2 12:7 12
6. Městec 3 1 2 15:8 10
7. Ctětín 3 1 2 16:12 10
8. Trhová Kamenice 3 1 2 12:11 10
9. Kočí 2 2 2 6:6 8
10. Žl. Chvalovice 1 3 2 16:14 6
11. Dřenice „B“ 2 0 4 15:17 6
12. Jenišovice 1 1 4 11:19 4
13. Krouna B 1 0 5 9:19 3
14. Orel B 0 0 6 5:30 0

Naši fotbalisté začali úspěšně Tabulka po šestém kole

zleva shora: Petr Wasserbauer, Jaroslav Mrkvička, Milan Rohrbach, Pavel 
Hromádko, Martin Ondráček, Ondřej Havel, Zdeněk Volf – hrající trenér, Aleš Vokál, 
Jiří Bartizal – sekretář, Jaroslav Halamka – předseda klubu, dole: Jiří Albrecht, 
Luboš Novák, Jan Vrána, Tomáš Netolický, Ondřej Zárybnický, Jakub Halamka –
brankář, Pavel Kalous – manažer

Fotografie ze zápasu v Kočí 

Hráč hostí Luboš Novák v těsném 
souboji o míč s domácím hráčem

Ondřej Havel v útočném tažení na 
branku domácích

Autor fotografií: Miloš Pekař


