Číslo 3/2012

Zdravím všechny staré i nové známé!

září 2012

Při své práci se stále potkávám s lidmi. Protože žiji na vesnici a spoustu let pracuji na
malém městě, nestává se mi příliš často, že bych potkala ve své kanceláři někoho úplně
nového. O to mám tyto situace raději a občas se při nich i pobavím. Tak třeba asi před tře
mi lety přišla ke mně do cestovky moje teta, se kterou se vidím opravdu málokdy, s něja
kou paní. Odhadla jsem ji na její kolegyni z práce. Slušně jsem je tedy pozdravila ahoj a
dobrý den. Koukaly se na mě trochu vyjeveně. Ta paní byla moje sestřenice, se kterou
jsem se asi patnáct let neviděla. Holka od té doby nějak vyrostla! Bylo to trochu trapné,
ale jsem za svou znovuobjevenou sestřenku moc ráda a od té doby jsme spolu v poměrně
častém kontaktu.
Nebo nedávno – dva sympatičtí mladí lidé, domlouváme se, že jim připravím nabídku.
Ptám se, jestli si ji budou moci vyzvednout, odkud jsou. A slečna, že prý je z Holetína.
Říkám, že to není možné, že jsem taky z Holetína a nikdy jsem ji neviděla. A ona, že mě
také nezná. A to obě žijeme v jedné vesnici od narození.
A ještě jedna čerstvá příhoda. Nový klient, který mi ale připadal povědomý – prý si
může nabídku vyzvednout kdykoliv, protože je z blízka – z Holetína. Tak se ho ptám,
jestli ví, že jsme sousedi. Myslím, že byl dost překvapený. Prý neví. Bydlíme asi 20 metrů
od sebe už několik měsíců a ještě jsme se nikdy nepotkali.
Jsem strašně ráda, že jsem tyhle lidi i mnoho dalších mohla potkat. Všechny touto
cestou ještě jednou zdravím! Doufám v dobré rodinné i sousedské vztahy.
A co se dočtete v dnešním Zpravodaji? K září přece patří škola a ke škole zase pan ře
ditel. Představíme si ho tedy a s ním i nové prvňáčky. Naše škola bude 17. 9. slavit
130. výročí svého založení. V té souvislosti mě napadlo, že bychom mohli tentokrát na
hlédnout do školní kroniky. Dlouze jsem si také povídala s naším starostou a s předsedou
fotbalového klubu. O čem to bylo, si můžete přečíst. Je pro vás připravena ale i celá řada
dalších informací. Doufám, že se budete dobře bavit.
Helena Kučerová

Rozhovor s Honzou Břeněm
Začneme lehčí otázkou – Jak jsi prožil léto?

Tak léto jsem prožil krásně, protože jsem byl s rodinou na dovolené v Bulharsku. Poprvé
v životě jsme letěli letadlem, takže jsme měli trošku obavy, ale bylo to dobré. Za dvě
hodiny jsme byli tam a za dvě zpátky. Celých deset dní nám od rána do večera svítilo
sluníčko, ochutnali jsme i moř
ské potvory, takže jsme si to
s rodinkou krásně užili. Sice mě
ani tam neminuly pracovní zá
ležitosti, protože jsem zrovna v té
době musel řešit problémy spo
jené se školou a s dotací na její
opravu, i tak jsem si ale odpoči
nul.
A co jsi dělal, když jsi zrovna
nebyl na dovolené?
Tak to jsem léto trávil pracovně.
Sekal jsem trávu a dělal jsem
nový plot. A když mám volnou
chvilku, tak rád zajdu sem na
koupaliště a dám si třeba pivko.
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• S preziden
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zápasů
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• Přijďte do
KSC

• Uvařme si:
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Tak jsi přes léto načerpal energii. Co tě čeká na
podzim, teď myslím především po pracovní
stránce? Co se v obci chystá?

Teď právě připravuji pracovní zasedání zastupitel
stva, které je plánované na začátek září, kde bude
me
projednávat
především
dotaci
na snížení energe
tické
náročnosti
školy, která byla
bohužel na doporu
čení právníků ze
Státního fondu ži
votního
prostředí
pozastavena. Dopo
ručili nám zrušit
výběrové řízení, je
nomže to z našeho
pohledu není mož
né, protože už jsme
museli právě na
pokyn
z
tohoto
fondu
podepsat
smlouvu s vrchním dodavatelem a tudíž jsme
nemohli tu smlouvu jen tak vypovědět. Práce se
měly realizovat v červenci a srpnu letošního roku a
tak dodavatel už měl zajištěna okna a dveře. Proto
to nebylo možné zrušit. Rozhodli jsme se proto, že
budeme v plnění harmonogramu zatím pokračovat.
Okna a dveře jsou ve škole tedy již vyměněna a teď
se bude na zastupitelstvu rozhodovat, jestli bude
me pokračovat, nebo jestli zopakujeme výběrové
řízení bez toho, že bychom nárokovali náklady na
okna a dveře.
Proč to ti právníci nedoporučili?

Nedoporučili to z toho důvodu, že v době mezi tím,
kdy se konalo výběrové řízení, a tím, kdy Státní
fond životního prostředí rozhodl o udělení dotace,
se změnily podmínky pro výběrová řízení neboli zá
kon o veřejných zakázkách. Teď proti sobě stojí ná
zory dvou právních oddělení. Nám výběrové řízení
zpracovávala firma Energy Benefit Centre a. s., kte
rá tvrdí, že je to zcela v pořádku podle zákona.
Právní oddělení Státního fondu životního prostředí
tvrdí, že je tam pochybení, protože z přihlášených
firem zbyl jenom jeden uchazeč. V prvním kole byl
vybrán uchazeč, který splňoval všechny podmínky
a byl zároveň nejlevnější. Ostatní uchazeči nesplnili
podmínky výběrového řízení a ještě byli dražší. To
bylo podle zákona platného v té době možné. Podle
novelizovaného zákona to již ale možné není a v ta
kových případech je nutné vypsat nové výběrové
řízení. Situace se dále řeší, jsou to ale zdlouhavá
jednání. O výsledku vás budeme informovat.
A jak pokračuje situace s výstavbou chodníků
v naší obci?

Minulý týden jsem dostal územní rozhodnutí, které
předchází stavebnímu povolení. Teď by mělo násle
dovat jednání v Praze na Státním fondu dopravní
infrastruktury, kam pojedu s projektantem. Je po

třeba, abychom naši dokumentaci měli v souladu
s podmínkami, které požaduje fond, v jehož kompe
tenci je přidělování dotací na tento typ staveb. Mu
síme to tedy sladit, abychom někde nepochybili.
Děláme to proto, že do konce roku budeme žádat o
dotaci na část chodníků od křižovatky na Ranou
k vlakové zastávce. Mělo by tam být možné získat
až 70 % a myslím si, že je to naposledy, kdy budou
na chodníky dotace poskytované. Rádi bychom
toho tedy využili. Žádost o stavební povolení bude
me podávat v nejbližší době a do konce roku
bychom ho měli mít vyřízené. Potom budeme žádat
o tuto dotaci. Jestli ji dostaneme, bychom měli vě
dět někdy v březnu nebo dubnu. Realizace projektu
je plánovaná na květen až říjen 2013. Zastupitel
stvo rozhodlo o tom, že se chodníky budou dělat
určitě, ale pro obec by bylo jistě příjemné dotaci
získat.
Vzniká tam ale problém s tím, že po levé straně,
po které je chodník naprojektovaný, vede dešťová
kanalizace. Nechal jsem si pro jistotu udělat její
monitoring kamerovým systémem a přestože se
šachty zdají v pořádku, dešťová kanalizace je
v dezolátním stavu. To znamená, že současně s vý
stavbou chodníků proběhne i kompletní oprava
kanalizace, která vede pod nimi. Další fáze bude od
OÚ dolů k odbočce na koupaliště, kde nás čeká to
samé. Vstupuje ještě do toho další záležitost, a tou
je plánovaná oprava vozovky. Bylo by výhodné prá
ce spojit, ale silnice se může opravovat třeba až za
pět let. Asi na to tedy čekat nebudeme. Záleží
samozřejmě na finančních možnostech obce, ale vě
říme, že by to do budoucna nemuselo být špatné,
protože teď byl schválený zákon o rozpočtovém ur
čení daní a to by mohlo představovat navýšení roz
počtu obce Holetín zhruba o 1 mil. Kč ročně.
Trochu jsi mi nahrál na další otázku. Proč dělá
me chodník k vlakovému nádraží, když tady
většina vlaků nestaví? Tedy můžeme udělat ně
co pro to, aby tady zase zastavovaly vlaky aspoň
na znamení?

Ve chvíli, když jsme byli jako obec vyzváni k připo
mínkování jízdních řádů, tak jsme se samozřejmě
ozvali. Sepsali jsme veškeré připomínky obyvatel
Holetína a svoje, napsali jsme třístránkový elabo
rát, jak nás to poškozuje. Holetín nepatří mezi malé
obce a paradoxem je, že ve směru od Hlinska na
Havlíčkův Brod vlak staví v každé daleko menší
vesnici. Problém je v tom, že pro Pardubický kraj
firma OREDO zpracovala „optimalizaci“ dopravní
obslužnosti. Rozhodně nejsme nespokojeni sami.
Většina starostů měla připomínky. Jezdí nám tady
větší počet autobusů, často i prázdných, ale vlaky
byly nesmyslně nahrazeny spěšnými, které tady ne
staví. Připomínkovali jsme to několikrát, psali jsme
i do kanceláře hejtmana. Nejdřív se nám k připo
mínkám nikdo nevyjádřil a když bylo jednání o do
pravě v Hlinsku, tak se tam vůbec zástupce ORE
DO, který má na starosti dráhy, nedostavil. Vidím
to tak, že Pardubický kraj udělal rozhodnutí, které
bylo nešťastné a poškozuje nás. Děláme pro to
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všechno, co z legislativního hlediska dělat můžeme.
Na odboru dopravy PK se hromadí štosy připomí
nek, ale nikdo s tím nic nedělá a do krajských vo
leb, které jsou na podzim, asi ani nic dělat nebude.

V souvislosti s dešťovou kanalizací, o které jsme
hovořili, mě napadlo se tě zeptat na záměry se
splaškovou kanalizací v obci. Bude se v tomto
směru něco dít?

Podle projektu, který je v současné době platný, se
máme připojovat na čističku do Přikrakova, kde se
zatím ještě nic neděje. Do doby, než by se tak stalo,
nám určitě vyprší platnost rozhodnutí o územním
řízení, to znamená, že veškerá dokumentace by se
musela zajišťovat znova. Navíc je to taková investi
ce, kterou Holetín v životě zaplatit sám nemůže. Při
současné výši našich příjmů, která je zhruba kolem
5,5 mil. Kč ročně, nejsme schopni financovat ani
spoluúčast, i kdyby byla třeba jen 15 %. Znamenalo
by to obec zadlužit na mnoho let, nedělat tady nic
jiného, jen splácet dluhy. Navíc by další několikami
lionové náklady souvisely s rozbitím komunikací.
Rovněž projekt neřeší přípojky k domům, s čímž by
souvisely další nemalé náklady.

kanalizace, by nemělo obec nijak omezovat ani
v nové výstavbě.

Plánuje se teď v Holetíně výstavba rodinných
domů v nějakém větším rozsahu?

Zatím poslední takovou akcí byla výstavba těch
šesti rodinných domků v lokalitě za školou. Již
delší dobu se snažíme získat parcelu bývalého auto
cvičiště. Jedná se o pozemek o zhruba 7 500 met
rech čtverečních, jehož vlastníkem je v současné
době Česká republika a spravuje to Úřad pro za
stupování státu ve věcech majetkových. Cena se ale
stále drží hodně vysoko, proto vyčkáváme. Podle
platného územního plánu tato lokalita není určena
pro výstavbu domů, jedná se o rekreační zónu.
V případě, že by tento pozemek obec do budoucna
získala, počítáme se změnou územního plánu, která
by byla podmíněna nějakou studií na rozmístění
domků. Další budování rodinných domků ve
větším rozsahu se v nejbližší době v Holetíně ne
plánuje.
Alespoň stručně nám tedy prozraď, co se v Ho
letíně plánuje budovat.

Ano, za podmínek, jaké tady momentálně jsou, tady
kanalizace nejspíš nikdy nebude. To by musel
někdo přijít a říct uděláme vám kanalizaci. To se ale
asi také nestane. Další problém by byl v tom, že
když obec dostane dotaci na vybudování kanalizace,
musí ji pak nějakou dobu sama provozovat. Vesni
ce ale k tomu nemají podmínky a nejsou k tomu
kompetentní. Musí si tedy najímat správce kana
lizace, s čímž jsou spojeny další nezanedbatelné ná
klady. Vybudování splaškové kanalizace v naší obci
by byla skvělá věc pro životní prostředí, pro obyva
tele by to ale na druhé straně znamenalo výrazné
zvýšení poplatků za vodné a stočné. Navíc tím, jak
je plánováno případně se napojit na Včelákov,
vzniká další řada rozporů a paradoxů. Co se týče
peněz z evropských fondů, které jsou k tomuto úče
lu vyčleněny, jejich rozdělování je momentálně na
plánováno do roku 2013. Přednost mají větší obce
nad 2 000 obyvatel, a i těch čeká na dotaci na vy
budování kanalizace ještě velká řada.

Už jsme zmínili chodníky k vlakovému nádraží a
k odbočce ke koupališti a s tím spojenou opravu
dešťové kanalizace. Dále se připravuje projektová
dokumentace na zastřešení parketu v areálu kou
paliště. Zastřešený by měl být parket, pódium a se
zení pro 100–150 lidí. Rádi bychom také vybudovali
vedle fotbalového ještě víceúčelové hřiště. Projekty
je dobré mít připravené už z toho důvodu, že když
je vypsaná nějaká dotace, tak bývá od výzvy k před
ložení všech dokumentů velmi krátká doba, za kte
rou se nedá všechno zajistit. Proto chceme mít
všechno připravené. Zastřešení parketu bychom rá
di udělali i v případě, že by se nenaskytla možnost
čerpat na to dotaci. Snad budeme mít prostředky
s ohledem na nové rozdělení daní. Areál koupaliště
je v Holetíně centrem dění, kde se scházejí všechny
věkové kategorie obyvatel a vedle Kulturně – spole
čenského centra je to jediné místo kulturního a
sportovního vyžití v obci.
Na závěr jsem se chtěla zeptat, jestli tě práce
starosty stále ještě baví, ale po tom, co mi tady
už poměrně dlouho s nadšením vyprávíš, pova
žuji tuto otázku za předem zodpovězenou. Dě
kuji ti tedy za rozhovor.

Náš územní plán je platný do roku 2015. Protože se
ale v současné době ještě poskytují dotace na jejich
vytváření, a peněz z těchto zdrojů rychle ubývá, za
čali jsme se zpracováváním nového územního plánu
již nyní. Momentálně jsme ve fázi návrhu a od Par
dubického kraje jsme k tomuto účelu obdrželi dota
ci ve výši 100 tisíc korun. Ve vztahu ke zmíněné
splaškové kanalizaci se v tomto plánu počítá s vari
antním řešením, kde nevylučujeme zbudování nové
kanalizace, ale počítá se tam i s tím, že budou na
dále funkční septiky, čističky odpadních vod a vyvá
žecí jímky. To, že zde nejspíš nebude centrální

Jednou z akcí poslední doby byla renovace stavby na koupališti

Rozumím tedy tomu správně, že pokud nám na
to například stát nedá peníze, těžko tady kdy
splašková kanalizace v této podobě bude?

Jak je na tom naše obec s územním plánem?
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Začal nový školní rok...

V ZŠ a MŠ Holetín jsme 3. září zahájili další školní
rok. Z hlediska školní budovy se jedná dokonce
o rok jubilejní  zdi školy si vyslechly povídání při
zahájení školního roku již po sto třicáté! Ve
spolupráci s obecním úřadem se pokusíme si toto
výročí jednoduše připomenout – například Dnem
otevřených dveří s doprovodnými aktivitami. Škola
ke svému výročí dostala velmi hodnotný dar  nová
okna a vstupní dveře, které svými vlastnostmi
pomohou snížit náklady na vytápění a zvýší
komfort ve třídách. Nezanedbatelný je i přínos
estetický. Během prázdnin jsme také malovali na
chodbách a v ředitelně.
Školu letos navštěvuje 24 dětí. Děti od prvního
do třetího ročníku vyučuje paní učitelka Krehel'ová,
čtvrťáky a páťáky pan učitel Bureš. Některé
vyučovací předměty mají na starosti ještě paní
vychovatelka Vokálová a paní učitelka Jetmarová.
O budovu a topení
se dlouhodobě stará paní
Havlová, chutné stravování zajišťují zkušené
kuchařky paní Tichá a Soudková.

Mecháček ve školce

Prázdninám odzvonilo a nejen s novými okny, ale
i s novým školním vzdělávacím programem vykročí
me v naší školce do nového školního roku. Školka
bude doslova „naplněna“ 27 dětmi, z toho je
11 předškoláčků a 6 dětí, které do školky přijdou
poprvé. Náš školní vzdělávací program se jmenuje
Mecháčkovo království a tak nás celým rokem bude
provázet skřítek Mecháček, se kterým poznáme
nejen přírodu a okolní svět, ale pomůže nám
např. i s osvojením základů sebeobsluhy a slušné
ho chování založeného na toleranci a ohleduplnosti
ke svým kamarádům. Nezapomeneme ani na tvo
řivé činnosti, ať už výtvarné, hudební či drama
tické, při kterých si bude moci každý, malý i větší,
rozvíjet svoji fantazii a estetické cítění. Ani sport
však nezůstane v pozadí. Nabídkou činností v MŠ
chceme děti naučit radosti z pohybu a sportovních
aktivit. I nadále budeme zapojeni do projektu Celé
Česko čte dětem, kdy pravidelnou četbou budeme
rozšiřovat jak slovní zásobu, tak i představivost a
předčtenářskou gramotnostmalých posluchačů.

Pedagogický sbor děti vítal s úsměvem

Závěrem krátkých zpráv ze školy zmiňuji, že
v červnu proběhla anketa pro rodiče žáků základní
školy sledující jejich spokojenost v různých
oblastech provozu školy. Výsledky ankety jsou
umístěny na internetových stránkách školy a byly
v srpnu projednány v pedagogické radě a ve
školské radě. Závěry naznačují, že škola je
přijímána většinou velmi dobře (devět z deseti
rodičů by ji doporučilo ostatním); další podněty od
rodičů byly projednány ve zmíněných radách a
budeme jim věnovat pozornost.
Mgr. Martin Bureš

Také spolupráci s MŠ Milíčova bychom rády za
chovaly na dosavadní úrovni a mohly tím oboha
covat děti o nevšední zážitky z divadelních předsta
vení a společných akcí. A tak doufejme, že díky Me
cháčkovi a šikovnosti dětí se nám podaří našich
nemalých cílů dosáhnout a doplout k druhému
břehu školního roku s radostí a úsměvem všech
členů „posádky“.
Jitka Jetmarová, Martina Tichá
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Martin Bureš –
ředitel školy

Na začátku září se
náš zrak a myšlenky
v mnoha případech
upínají
ke
škole.
Skoro každý z nás
má ve svém okolí ně
jaké dítko školou po
vinné.
Pokud
to
dítko
navštěvuje,
nebo
v
několika
posledních
letech
navštěvovalo holetínskou málotřídku, asi jste
o Mgr. Martinu Burešovi už slyšeli. Proč se ale
o tomto sympatickém člověku nedozvědět něco víc
z jeho soukromí, z práce, z jeho názorů a filozofie?
Pana Martina jsem zpovídala v den jeho
třiačtyřicátých narozenin.
Pochází ze Štěpánova u Skutče. Tam se narodil
a i dnes žije se svojí rodinou ve stejném domě,
který se snaží zvelebovat. Je deset let ženatý a má
dvě děti. Kačenka jde do třetí třídy a Matěj jde do
první třídy. Základní školu absolvoval ve Skutči,
pak studoval na Gymnáziu v Hlinsku. Po maturitě
se přihlásil na Pedagogickou fakultu do Hradce
Králové, obor fyzika a základy techniky, kterou
absolvoval v roce 1993. Poté nastoupil do praxe, ale
protože nebylo místo v jeho oboru, dostal od
školského úřadu umístění do málotřídní školy
v Bělé u Luže. Tam, jak říká, poznal svět
málotřídek. Učil tam jeden rok, pak musel vykonat
civilní vojenskou službu v léčebně na Košumberku
jako vychovatel. Pak se nechal inspirovat svými
kamarády, kteří se po vystudování pedagogické
fakulty věnovali úplně jinému oboru. Nazývá to
takovou odbočkou. Čtyři a půl roku pracoval jako
stavební technik ve stavební firmě ve Skutči. Tuto
část své kariéry hodnotí: „I když je to pěkná práce,
protože člověk dobře za sebou vidí své výsledky,
přesto jsem zjistil, že to není to, co bych v životě
chtěl dělat.“ Po menším váhání se tedy vrátil do
školství. Svou roli v tom sehrála i jeho žena, která
měla jasno v tom, že Martin do školy patří. On sám
prý to v té době ještě nevěděl, ale záhy to pochopil
a dnes už v tom má také jasno. Do školy určitě
patří! Opět navštívil školský úřad, ale tentokrát už
programově chtěl do málotřídní školy. Svět malých
škol se mu líbí a vyhovuje mu. Nastoupil tedy jako
zástup za mateřskou do Řepník u Vysokého Mýta.
Tam strávil tři roky. Poté se opět začal poohlížet po
škole podobného stylu a první škola, do které
zavolal, byl Holetín, kde se zrovna místo uvolnilo.
To bylo na jaře v roce 2003 a na podzim zde tedy
nastoupil. Původně jsem se chtěla zeptat, jestli ho
tato práce uspokojuje, jestli by třeba nechtěl učit
někde na střední škole, což by bylo asi ze
společenského hlediska prestižnější. V průběhu
rozhovoru mě ale tato otázka připadala trošku

zbytečná. Přesto jsem ji položila. Martin odpověděl,
že záleží na každém člověku, jak má nastaveny
svoje profesní a kariérní potřeby, a on prý je má
nastaveny přesně na ty málotřídky. Má pocit, že
tam, kde je, je dobře, a proto nemá potřebu řešit,
jestli učit na druhém stupni nebo na střední škole,
přestože svoji původní aprobaci využije jen
minimálně. Protože jeho původní zaměření bylo
učitelství na druhém stupni, musel si specializaci
pro první stupeň doplnit. Pro ředitele je to nutný
požadavek. Odpověď na otázku, jak se mu pracuje
v Holetíně, byla rychlá a stručná: „Velmi dobře.“
Následovalo vysvětlení, že jeho práce má dvě
odlišné části. Jednak učí češtinu, matematiku a
angličtinu a druhou částí jeho práce je
zpracovávání poměrně rozsáhlé administrativy.
Vyhovuje mu, že kolektiv, ve kterém pracuje, je
malý, má celkem osm členů. Jako jeho šéf má prý
velmi dobrý pocit ze vztahů mezi nimi. Cítí, že si
lidsky „sedí“. Pozitivní pro něj je, že obec a obecní
úřad je škole nakloněn a podporuje ji, má tedy ve
srovnání s některými svými kolegy na obdobných
pozicích jednodušší pozici v tom, že nemusí
problémy ve vztahu k obci řešit.
Martin Bureš působil tak pozitivně a byl dobře
naladěn, že se nabízela otázka, jestli by
neodpovídal jinak, kdybychom spolu hovořili na
konci školního roku a ne pár dní před koncem
prázdnin. Jestli jeho odpovědi nejsou příliš
ovlivněny tím, že je odpočatý po prázdninách.
Odpověď mě překvapila: „Já už to teď několik let
mám tak, že se neupínám k červnu. Snažím se
pracovat tak, abych si to i v tom červnu dokázal
užívat, protože v tuto dobu se odehrávají zajímavé
věci. Vím, že někteří učitelé se opravdu hodně těší
na prázdniny. Já taky, ale nemám tam takový
mezník.“ Vyčerpání na konci školního roku je podle
něj chyba v nastavení. Člověk se musí naučit
odpočívat, protože unavený člověk odvede poloviční
práci. A jak odpočívá náš pan ředitel? „Někdy je
hezké třeba jen tak sedět na lavičce a koukat a
nechat všechno plynout“ říká s úsměvem. Mezi
jeho oblíbené aktivnější způsoby trávení volného
času patří hra na kytaru, ježdění na kole, chození
se svými malými dětmi na procházku. Rád si přečte
knížku. Pro mě naprosto neuvěřitelně shrnul svůj
přístup k odpočinku: „Důležité je na odpočívání
programově myslet. Vědět, že rezervy budou
potřeba, tak si odpočinek dobře naplánovat. Člověk
by neměl být pořád v zápřahu a dělat jednu věc za
druhou a několik dalších jich mít před sebou.
Z toho jde na mě úzkost.“
Jaké Martin Bureš vidí plusy a mínusy
málotřídních škol především z pohledu dětí? Žádné
mínusy ani po delší úvaze nenašel. Vidí prý
především plusy. Tím, že je ve třídě menší počet
dětí (v našem případě 12), je ohromný prostor pro
to se jim individuálně věnovat. Každé dítě
nepotřebuje individuální péči, ale tady ta možnost
je mimořádná bez ohledu na to, že tam jsou děti
z různých ročníků. Na každé dítě se při hodině
dostane. Plusem základní školy v Holetíně je její
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dobrá vybavenost. Ve třídách je nový nábytek a
lavice, děti mají celý den k dispozici po
čítače s internetem. Skvělé je zázemí velké zahrady.
Děti mohou o velké přestávce nebo o polední pauze
vyběhnout do bezpečného prostředí. Mají tam
k dispozici prolézačky, dvě hřiště, … Výborné je
i to, že mají k dispozici tělocvičnu. I když je menší,
pro tyto malé děti je dostačující.
Budoucnost málotřídek je těžké odhadnout.
V nedávno navrhované koncepci dostaly tyto školy
zelenou. Byly uznány platnou součástí života
komunity a byly označeny jako školy mimořádně
důležité. Nejedná se o pohled České republiky, ale
je to evropský trend. Klade se důraz na místní
komunitu a škola v tom má své místo. Takový
pohled byl pro nás povzbudivý. Tento návrh je
ovšem nyní pozastavený.
Martin to za sebe vnímá tak, že malá škola sice
něco stojí, ale její přínos je pro budoucnost obce

Před 100 lety v naší škole

Dne 17. září to bude 130 let, kdy se začalo učit
v holetínské škole. Tedy v té na Horním Holetíně,
kterou známe jako školu současnou. Při této
příležitosti jsem neodolala a půjčila si školní
kroniky, abych jimi trochu zalistovala a něco
zajímavého vám mohla vybrat do Zpravodaje.
Říkám kroniky, protože se mi dostaly do ruky dvě.
Jedna mapuje historii školy od školního roku
1903–4, kdy začal s jejím psaním tehdejší ředitel
školy Karel Prostředník. Poslední záznam v knize je
z roku 1939–1940, autorem je pravděpodobně
Karel Plíšek, zastupující řídící učitel.
Druhá školní kronika pokračuje hned rokem
1940–1941 a končí rokem 1978–1979, kdy se
ředitelem stal pan učitel Holický. Texty v této
novější kronice jsou doplněny řadou fotografií žáků
ze školních výletů, celých tříd a v sedmdesátých
letech se to zde hemží pionýry. Přiznám se, že když
jsem se našla, jak v pionýrském šátku recituji
maminkám k jejich svátku, byla jsem dojatá.
Pokud by se vám naskytla příležitost do této
kroniky nahlédnout, určitě si ji nenechte ujít.
Myslím, že většina z nás tyto fotky nemá, nebo už
na ně dávno zapomněla.
Pro tentokrát jsem pro vás vybrala rok 1912–13.
Vrátíme se tedy o rovných sto let zpátky, abychom
porovnali školu tenkrát a dnes.
Začátek školního roku připadl na pondělí
16. září. Žáci se shromáždili ve školní budově
v 7 hodin ráno a pod dozorem učitelského sboru šli
průvodem na bohoslužby do katolického a
evangelického kostela v Rané. Stejným způsobem
byl školní rok i ukončen a to v úterý 15. července.
Den před tím byly žactvu rozdány školní zprávy a
také jejich písemné práce, sešity a ruční práce.
Bohoslužbami na Rané oslavili žáci i jmeniny

důležitý. Děti jsou spolu zvyklé v obci žít. Přidává
příklad: „Když jsme teď jezdili na plavání, čekali
jsme v Hlinsku na zastávce, až přijedou všechny
děti. Mezitím tam také přijížděly ty starší
holetínské děti, které chodí do osmičky nebo do
devítky. Strašně mě potěšilo, když jsem viděl tu
partičku, kterou já jsem měl před pár lety u sebe ve
třídě, společně v houfu. Měl jsem velkou radost, že
drží pohromadě a je jim spolu asi dobře.“
Budoucnost naší školy bude záležet na tom,
kolik bude v Holetíně dětí. Aby škola mohla
fungovat bez nároku na státní příspěvek na
pedagogy, tak je potřeba kolem padesáti dětí. Teď
to tak je. Asi 25 jich je ve škole a stejný počet ve
školce. Samozřejmě důležitý je náhled státu na tuto
otázku. Ten se ale může poměrně často měnit.
Děkuji za povídání a přeji hodně trpělivosti při
vzdělávání našich dětí!
(kuč)
císaře, které byly 4. října. Zádušní bohoslužba za
císařovnu 19. listopadu se konala bez účasti
holetínských dětí, protože od 15. října až do
24. listopadu bylo v naší škole přerušeno vyučování
z důvodu infekční spály. Katolické náboženství se
vyučovalo dvě hodiny týdně a evangelické jednu
hodinu týdně.
Dítka byla průvodem vedena do kostelů na Rané
v tomto školním roce ještě několikrát. Například při
příležitosti biskupské vizitace a udílení sv.
biřmování, za účelem sv. pokání a přijímání, ke
slavnosti Božího těla, … V tento školní rok na
zdejší škole vyučoval pan řídící učitel Václav
Červenka, pan Jan Poupa a pan František Pešek.
Ruční práce vyučovala na naší škole, ale také na
Včelákově a v Dřeveši definitivní učitelka ručních
prací ženských paní Zelenková.
Tohoto roku nebyly provedeny žádné opravy
školní budovy. Tělocvična zde nebyla žádná. Bývalá
letní před devíti lety shnilá spadla a od té doby se
neobnovila. Ploty okolo zahrad byly rovněž shnilé a
spadlé. Vrata a dveře do zahrady hrozily také
spadnutím, taras před školní budovou se
rozpadával, stálé větry odtrhávaly ze střechy
břidlici. Třídy nebyly vymalovány již 8 let, chodby a
schodiště ještě déle. Třídy a záchody byly pro
253 žáků zcela nedostatečné. Správa školy byla ve
svých žádostech nevyslechnuta. Zdravotní stav dětí
byl v tomto školním roce méně příznivý. Hned
začátkem roku se ve dvou rodinách objevila spála.
Škola byla na šest neděl uzavřena a desinfikována.
V květnu vypukly spalničky a silné kašle. V 1. třídě
bylo z osmdesáti žáků padesát nemocných, ale
vyučování přerušeno nebylo.
30. června byla vykonána úřední prohlídka
školní a to okresním školním inspektorem
Václavem Hanusem. Docházka byla shledána
celkem ucházející, třídy přeplněné, čistota náležitá,
záchody vůbec nedostačující, úkoly a výkresy
uspokojné, úřední knihy v pořádku, výzdoba tříd a
chodeb zálibná, kázeň řádná, prospěch celkem
průměrem dobrý. Celkem projeveno uspokojení.
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Sobota a neděle,
nejlepší dny ve škole

Tímto veršíkem vyjádřila svoje pocity Anežka ze
druhé třídy a rozhodně není sama, kdo to tak cítí.
V pondělí 3. září to podle toho ale v holetínské
škole nevypadalo. Natěšeni byli všichni. Děti, paní
učitelky i pan ředitel, rodiče a nejvíc asi dva malí
rošťáci v první lavici uprostřed – Matouš a Olda –
dva letošní prvňáčci. Nadšení bylo vidět na všech.
Pan ředitel si připravil řadu otázek, paní učitelka
hned vyzkoušela, jestli žáčci nezapomněli přes
prázdniny číst a psát, a děti se hlásily jako
o závod. Jen se ještě nerozdávaly jedničky, ale
sladké odměny. Tak ať je letos těch dobrých
známek většina!

Olda Trunec a Matouš Pátek

č. 4/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 27. června 2012
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Informace z mikroregionů SOMH a Skutečsko –
Ležáky
• Informace o realizovaných akcích
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 2/2012
• Informaci o výběru dodavatele stavby „Zateplení a
fasáda klubovny sportovních oddílů“
• Aktuální informace ohledně žádosti o dotaci na
projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ
Holetín“
Schvaluje:
• Aleše Kameníka a Patrika Vondráčka ověřovateli
zápisu
• Program jednání v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce
• Rozpočtovou změnu č. 2/2012
• Vstup obce Holetín jako samostatného subjektu
do MAS Hlinecko o.s.
• Uzavření smlouvy o dílo (Zateplení a fasáda
klubovny sportovních oddílů) mezi obcí Holetín a
firmou RENOS s.r.o., dle předloženého návrhu
Pověřuje
• starostu Jana Břeně zastupováním obce při
jednáních v MAS Hlinecko, o.s.

Novinky na internetových stránkách Holetína

Kronika školy

Na www.obecholetin.cz (záložka Kroniky) mají
návštěvníci našich webových stránek možnost již
od prázdnin „listovat“ nejstarší kronikou školy
Holetín z let 1903–1940. Kronika je rozdělena podle
desetiletí na 4 části. Dozvíte se v ní složení
pedagogického sboru školy, počty dětí navštěvující
školu, podmínky výuky, příčiny malé docházky
některých žáků, jména dětí, která se konce školní
docházky nedožila a spoustu dalších informací
nejen ze „života“ holetínské školy. Pokud budete
mít čas a náladu, určitě si v kronice počtete. Čtení
na pokračování z této kroniky probíhá také na
pravidelných Sousedských pobesedováních.

rozhlasu/, tedy pod záložkou Obecní úřad. Na této
adrese naleznete aktuální hlášení místního
rozhlasu, neaktuální hlášení budou odstraňována.
Pokud tedy přeslechnete hlášení, či nebudete
v době hlášení doma a přitom vlastníte
počítač s připojením na internet, nemusíte se bát,
že vám unikne některá důležitá informace
z obecního úřadu.
Lada Horáková

Hlášení rozhlasu

Poměrně často se setkáváme s tím, že naši občané
špatně slyší hlášení rozhlasu. Ať už proto, že řada
domácností vyměnila svá stará okna za nová, která
izolují nejen tepelně, ale i zvukově, nebo proto,
hlášení probíhají v pracovní době OÚ, kdy je řada
lidí také v zaměstnání. V některých místech je na
vině
zhoršeného
vnímání
hlášení
rozhlasu
i zvukový souběh ampliónů. Proto jsme se rozhodli
zveřejňovat
hlášení
rozhlasu
na
webových
stránkách
obce,
a
to
na
adrese
http://www.obecholetin.cz/obecniurad/hlaseni
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Kulturněspolečenské centrum Vás zve
Připravované akce:

4. 9.–19. 9. 2012 9–17 hod. Aranžovaná výstava
panenek v hačkovaných šatech a výstava replik
historických opon
Aranžmá panenek v háčkovaných šatech od
tvůrkyň z Opavy dosud nebylo v našem kraji
vystavované. Nyní máte jedinečnou příležitost vidět
je spolu s výstavou replik historických opon a
originálu opony holetínského ochotnického divadla
v kulturním centru Holetín v prvních zářijových
dnech. Panenky budou uspořádány do celků dle
období nebo zaměření. Uvidíte například cukrárnu
v secesi, hudební odpoledne v rokoku s Mozartem,
Babičku od Boženy Němcové,Vánoce v empíru,
loupežníky v baroku a jiné. Vstupné je spíše
symbolické – děti 20 Kč, dospělí 30 Kč.
Skupinová sleva – pro každých 10 osob
1 vstupenka zdarma.
29. 9. 2012 14 hod. Kurz papírového pedigu
Papírový pedig je způsob pletení košíků, dóz aj.
nádob z papírových ruliček, které po úpravě mají
estetický vzhled proutí. Kurz se uskuteční za
předpokladu přihlášení min. 5 osob (max. cca
15 osob). Cena kurzu 150 Kč/osobu při délce
kurzu 3–4hod. S sebou je třeba přinést: nejlépe
starý
telefonní
seznam
nebo
nelesklé
noviny, nůžky, karton 2 ks 20×20 cm, pevnou
krabičku nebo květináček, 20 kolíčků, jehlici, tuhé
lepidlo v tyčce, lepidlo Herkules, 2–3 gumičky.
Přihlášky na tel. 725 444 588 do 24. 9. 2012.
6. 10.–9. 10. 2012 8–12 a 14–17 hod. Burza
oblečení (dětského, dámského i pánského),
hraček, sportovních aj. potřeb na sezónu
podzim–zima
Sběr zboží do burzy se uskuteční 1. 10., 3. 10.
(8–16.30 hod.) a 2. 10. (8–15 hod.). Zájemci
o umístění svého zboží na burzu musí v druhé
polovině září požádat o písmeno, jímž své věci
označí.
15. 10. 2012–10. 12. 2012 každé pondělí od
18 hod. Zumba s lektorkou Pavlou Sally
Přihlásit se můžete již nyní. Maximální počet
účastníků je 20, později přihlášení budou vedeni
jako náhradníci.
17. 9., 15. 10., 12. 11. a 17. 12. 2012 od
13.30 hod. Sousedská pobesedování

1. 10., 5. 11., 3. 12. 2012 vždy od 9 hod.
Setkání maminek s dětmi
Nově vždy první pondělí v měsíci, počínaje říjnem.
Setkání je samozřejmě určeno i maminkám se
staršími dětmi, které jsou doma a chtějí si třeba
jenom popovídat.

9. 12. 2012 Vánoční koncert
O jeho konání budete informováni prostřednictvím
obecních
vývěsek,
na
webových
stránkách
kulturního centra (www.holetin.org) i obce Holetín
(www.obecholetin.cz), na facebooku Kulturně
společenské centrum Holetín a prostřednictvím
místního rozhlasu.

Pro přihlášení na akce Kulturněspolečenského
centra využijte tyto kontaktní údaje:
Kontaktní
osoba:
Lada
Horáková;
email:
kulturnicentrum@holetin.org; tel.: 725 444 588;
adresa: Kulturněspolečenské centrum, Horní
Holetín 158, 539 71 Holetín

Pravidelné kroužky pro děti i dospělé od
září 2012:

Pokud
vedoucí
kroužku
nestanoví
jinak,
zahajujeme tento rok v případě dostatečného zájmu
kroužky až v týdnu od 17. září 2012.
Pondělí od 17.30 hod. karate pod vedením Hany
Zdražilové, cenu stanovuje vedoucí kurzu
Úterý 18.30 hod. jóga pod vedením Věry
Pochobradské (cena 30 Kč/hod.), zahajuje 18. 9.
Středa 14.30–16.30 hod. stolní tenis (zápisné
stol. tenisu 200 Kč/školní rok), Lada Horáková
Středa 17–18 hod. angličtina (pokročilí),
18–19.30 hod. angličtina (mírně pokročilí) pod
vedením Lady Leszkowové (cenu stanovuje vedoucí
kurzu), změna termínu vyhrazena
Čtvrtek
15.45–18.45
hod.
keramika
pro
veřejnost (cena 30 Kč/hod.) pod vedením Mileny
Jelínkové
Čtvrtek 17 hod. stolní tenis pod vedením Emila
Havla
Pátek 14.45–15.30 hod. Anglický klub pro děti
pod
vedením
Lady
Leszkowové
(zápisné
300 Kč/pololetí – bude použito na anglické
materiály a odměny pro děti). Noví členové budou
vítáni, ale musí už umět číst a psát, nejlépe mít
také základy angličtiny.
Pátek 15.30–16.30 hod. STREET DANCE pro
děti (zápisné 300 Kč/pololetí), vede Karolína
Blehová
Na STREET DANCE se lze přihlásit nezávisle na
Anglickém klubu.
Všem vedoucím kroužků, kteří od září budou
věnovat část ze svého volného času dětem
i dospělým v zájmových kroužcích kulturního
centra, patří velké poděkování!
Lada Horáková

24. 11. 2012 9–17 hod. Vánoční jarmark
Jako v předchozích letech budete mít možnost
nakoupit krásné vánoční dekorace i dárečky!
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Jménem holetínských občanů, zejména dětí,
děkuje Obecní úřad Holetín občanskému
sdružení Holetínské trnky za úhradu nákladů
spojených s celkovou renovací kolotoče ve
Sportovním areálu. Trnky vyčlenily ze svých
prostředků na opravu kolotoče částku
10 tisíc Kč.

O putovní pohár starosty obce Holetín

Naši mladí hasiči i letos úspěšně absolvují řadu
soutěží v požárním sportu v okolních obcích.
Nechali se inspirovat a podobnou pohárovou soutěž
se rozhodli uspořádat i u nás v Holetíně 25. srpna.
Nakonec se sjelo 8 mužských soutěžních družstev a
tři ženská. Pohár starosty obce Holetín pro letošní
rok putoval do Kameniček a se ženami do
Malinného. Počasí vyšlo, organizátorům se akce
velmi vydařila a i na večerní zábavě se skupinou
MAT4 byla hojná účast.
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Pohádkový les Holetín 2012

Co nového přinesl letošní Pohádkový les? Cesta
z pohádky do pohádky byla spojena s příběhem
o tom, že zlý čaroděj zaklel lidi do pohádkových
bytostí. Děti za plnění úkolů na stanovištích sbíraly
dukátky. Naplněním truhly u královské rodiny
zrušily kletbu čaroděje a postavy tím vysvobodily.
Neunikly však hněvu čaroděje, který mohly po
setmění pozorovat v podobě krásného ohňostroje.
I tento rok se přišlo pobavit více něž 400 dětí.
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Rozhovor s předsedou
fotbalového klubu
Sokol Holetín –
Jardou Halamkou

Je něco nového
v holetínském
fotbalu od loň
ské sezóny?

Co se týče muž
stva A, získali
jsme několik po
sil na hostování.
Z dorostu do
chlapů
přešli
Tomáš Kadidlo a
David
Sochor.
Jinak
máme
stejný tým jako
loni.
Postupně
zapojujeme
do
Atýmu naše do
rostence. Za za
jímavost možná stojí, že Lukáš Wasserbauer, který
u nás byl čtyři roky na hostování, se stal naším
hráčem. Koupili jsme ho z Hlinska jako mladého ši
kovného a perspektivního hráče.
Letos ještě budeme mít dost hráčů na to,
abychom udrželi mužstvo dorostu. To je také bez
větších změn. Odešel již zmíněný Tomáš Kadidlo a
jeden hráč už v průběhu jarní části loňské sezóny
přišel. Z Hlinska jsme natrvalo získali Martina
Doležala, který u nás doposud hostoval.
Větší změny nastávají v dětských kádrech. Loni
jsme měli mladší přípravku, ale protože nám do
rostly děti, už ji letos nepostavíme. Pro starší pří
pravku bychom také neměli dost hráčů, proto jsme
se rozhodli pro sloučení s Prosetínem, který řeší
stejné problémy. Je to dál náš oddíl, ale tuto sezó
nu bude hrát pod hlavičkou Prosetína. Nejedná se
ani o hostování ani o přestup, ale je dohodnuté a
potvrzené OFS, že děti ze Sokola Holetín mohou
hrát okresní přebor starších přípravek pod Sokolem
Prosetín. Tím pádem se domácí mistrovská utkání
budou hrát střídavě v Holetíně a v Prosetíně. Na
venkovní zápasy nám Prosetín vyšel vstříc, že nám
budou děti z Holetína svážet jejich autobusem. Pří
pravku trénuje Martin Semerád. Do budoucna
se s takovými opatřeními bude bohužel muset počí
tat mnohem častěji, protože vesnické kluby nemají
dostatek dětí.
Podobná situace nastala i ve starších žácích,
které trénuje Jakub Halamka. Tam jsme měli v loň
ské sezóně k dispozici 13 hráčů, v té době ještě

mladších žáků. Pro letošní rok dva skončili. Zů
stalo tedy 11 hráčů a tak se bohužel celá sezóna
hrát nedá. Pochopitelně může někdo na některý zá
pas onemocnět, odjet, zranit se, … Opět tedy došlo
k dohodě o sloučení na tuto sezónu s Prosetínem,
který má také málo dětí. Naši starší žáci budou te
dy letos hrát I. třídu staršího žactva skupi
nu A (krajskou soutěž) pod hlavičkou Sokol Holetín
společně s žáky Prosetína. Opět se část domácích
zápasů bude hrát na našem a část na prosetín
ském hřišti. Pro holetínské bude na venkovní zápa
sy k nám zajíždět autobus. Tím se snažíme uleh
čovat rodičům jejich starost s dopravou. Trénovat
se bude také střídavě na obou hřištích. Je to tro
chu složité, ale pro všechny jsme se snažili najít
nejlepší řešení. Jednak z pohledu ekonomického,
ale především s ohledem na děti, aby se dál mohly
věnovat fotbalu. Prosíme tedy rodiče, aby byli
shovívaví, protože samozřejmě bude sezóna ná
ročnější na přesuny. Podle prvních zkušeností se
naši žáčci se svým fotbalovým uměním mezi prose
tínskými rozhodně neztratí! Pro náš klub sloučení
samozřejmě neznamená, že se zbavíme finančních
nákladů. Dál musíme platit rozhodčí, mít pro děti
připravené hřiště, pro ty malé speciální brány,
dresy apod.
Co tě na holetínském fotbalu trápí? S čím máte
největší starosti?

Tak trenéři mají starosti především s tím, že málo
hráčů chodí na tréninky a někdy se i těžko dává
dohromady sestava na zápas. O tom se ale mluví
poměrně dlouhodobě. Jinak samozřejmě dost řeší
me finance. V létě, mezi sezónami, jsme měli velká
vydání. Bylo potřeba vylepšit trávník na našem
hřišti, což se podařilo, ale stálo nás to dost peněz.
Z jižních Čech jsme přivezli speciální rašeli
nu s pískem a koupili jsme travní semeno. Naštěstí
nám přálo počasí, takže se investice a práce, kterou
jsme do hřiště vložili, vyplatila a na trávníku je to
vidět. Zhoustnul a zlepšil se. Trochu horší je ještě
část hřiště u topolů, kam zasahují kořeny stromů.
Další velká vydání byla spojena s nákupem a
hostováním hráčů, což je samozřejmě také ne
zbytná součást fungování fotbalového klubu.
Kromě toho jsme například koupili i smykovací síť.
Tyhle záležitosti bych ale nenazval trápením. K fot
balu to prostě patří.
A co tě těší?

No přece to, že už začala sezóna! A také oceňuji
práci všech, kteří se na fungování klubu podílejí,
pracují ve svém volném čase a ještě často musí po
slouchat ostrou kritiku.

Je to pro tebe stále ještě zábava, nebo už spíš
starost?
Jednoznačně zábava! Ty starosti k tomu samozřej
mě patří, ale stále beru fotbal jako zábavu a únik
z práce. Děláme to proto, že nás to baví. Největší
potěšení nám dělá, že na fotbal v Holetíně chodí to
lik lidí a že to i svým způsobem stmeluje obec.
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Ohlédnutí za koncem uplynulé sezóny
Mistrovská utkání uplynulého ročníku 2011/2012
jsou již minulostí. Mužstvo dospělých (nováček
Nejvyšší okresní soutěže) se v této soutěži vůbec
neztratil, ba naopak. Naši dorostenci dlouho čeřili
přední místa tabulky, závěr však tak úspěšný
nebyl.
Mladším
žákům
chyběl
krůček
k pomyslnému bronzovému umístění. Naše
nejmenší fotbalové naděje mohli příznivci „kulatého
nesmyslu“ poznat ve třech jarních turnajích
v areálu koupaliště.
Foto p. Semerád

Nejlepší střelci branek
Martin Ceral
18
Lukáš Wasserbauer 11
Petr Pilař
8
Martin Zdražil
5
Stanislav Filipi
4

Okresní přebor dorostu

2. 6. 2012 Holetín–Rosice 9:0
Branky: Tomáš Kadidlo 3, Martin Zdražil 2,
Roman Picek, Rudolf Daněk, Martin Doležal,
Jaromír Hanus
10. 6. 2012 Ronov nad Doubravou–Holetín 8:5
Branky: Martin Zdražil 3, Roman Picek, Martin
Doležal
17. 6. 2012 Skuteč–Holetín 8:1
Branka: Martin Doležal
Konečná tabulka

Mladší přípravka 2011/12; Dolní řada zleva: Matouš Pátek,
Tomáš Ondráček, Radek Hašler, Karel Hloušek
Horní řada zleva: Filip David, Dominik Pátek, Ondřej Semerád,
Martin Blatoň, Denisa Hloušková, Blanka Ondráčková

Nyní statisticky k zápasům uplynulého ročníku
sehraným v závěru jarní sezóny:

Okresní přebor dospělých

3. 6. 2012 Miřetice A–Holetín 2:1
Branka: Lukáš Wasserbauer
9. 6. 2012 Vítanov–Holetín 2:6
Branky: Lukáš Wasserbauer 2, Luboš Novák 2,
Martin Ceral 2
16. 6. 2012 Holeín–Rozhovice 4:5
Branky: Martin Ceral 2, Lukáš Wasserbauer,
Ondřej Beneš
Konečná tabulka

1. Miřetice A
2. Krouna A
3. Nasavrky A
4. Rozhovice
5. Stolany B
6. Tuněchody A
7. Holetín
8. Proseč
9. Rváčov
10. Vítanov A
11. Hrochův Týnec
12. Chroustovice
13. Horní Bradlo
14. Chrast

+
15
14
13
13
12
13
11
11
10
8
10
9
7
3

0
5
7
6
6
6
1
6
5
4
10
2
3
3
2

−
6
5
7
7
8
12
9
10
12
8
14
14
16
21

skóre
62:42
59:39
49:43
56:39
52:28
43:37
55:46
60:45
35:41
41:42
36:42
38:64
33:62
29:78

b.
50
49
45
45
42
40
39
38
34
34
32
30
24
11

1. Heřmanův Městec
2. Rváčov
3. Hrochův Týnec
4. Junior Skuteč
5. Tuněchody
6. Prosetín
7. Ronov
8. Holetín
9. Vítanov
10. Bojanov
11. Rosice
12. Dřenice
13. Zaječice
14. Orel Hlinsko
Nejlepší střelci
Martin Zdražil
Martin Doležal
Martin Kučera
Tomáš Kadidlo
Vojtěch Vondráček

+
20
18
18
16
15
12
11
10
10
9
9
8
6
2

0
2
4
2
3
3
3
4
4
2
4
0
0
4
1

−
4
4
6
7
8
11
11
12
14
13
17
18
16
23

skóre
105:25
71:26
130:38
90:46
84:37
86:87
46:46
65:57
59:45
48:53
40:91
48:127
32:102
22:146

22
15
10
9
4

Trenéři dorostu rekapitulují výsledky uplynulé sezóny

Okresní přebor mladších žáků

3. 6. 2012 Holetín–Ronov nad Dobravou 2:1
Branky: Jiří Hamák, Petr Vacek
9. 6. 2012 Chroustovice–Holetín 3:3
Branky: Martin Pátek 2, Jakub Blatoň
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b.
62
58
56
51
48
39
37
34
32
31
27
24
22
7

17. 6. 2012 Holetín–Slatiňany B 10:1
Branky: Petr Vacek 4, Dominik Rompotl 3, Jiří
Hamák 2, Martin Pátek
Nejlepší střelci
Petr Vacek
Martin Pátek
Dominik Rompotl
Jakub Blatoň
Jiří Hamák
Nikola Rompotlová

15
14
11
11
10
2

Konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luže
Prosetín
Nasavrky
Vítanov
Ronov
Holetín
Dřenice
Rosice
Horní Bradlo

Pozvání k novému fotbalovému ročníku

Okresní přebor mužů
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

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

11.
18.
26.
02.
08.
16.
22.
29.
06.
13.
20.
27.
03.

08.
08.
08.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
11.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.00

Stolany–Holetín
Holetín–Ronov
Proseč–Holetín
Nasavrky A–Holetín
Holetín–Svídnice
Tuněchody A–Holetín
Holetín–Rozhovice
Chroustovice–Holetín
Holetín–Svratouch
Vítanov A–Holetín
Holetín–Prachovice
Hrochův Týnec–Holetín
Holetín–Rváčov

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

02.
09.
16.
23.
30.
07.
14.
20.
28.
04.

09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
11.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
13.30
10.00
11.30

Ronov–Holetín
Holetín–Rosice
Vítanov–Holetín
Holetín–Svratouch
Holetín–Nasavrky
Junior Skuteč B–Holetín
Holetín–Prosetín
Zaječice–Holetín
Holetín–Svídnice
Dřenice–Holetín

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

NE
ST
SO
ST
PÁ
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

26. 8.
volno
29. 8. 16.30
1. 9.
9.30
5. 9.
16.30
7. 9.
16.30
9. 9.
9.30
15. 9.
9.30
23. 9.
9.30
29. 9.
9.30
7. 10.
9.30
14. 10. volno
21. 10. 9.30
27. 10. 9.30
4. 11.
9.30

Okresní přebor dorostu

I. třída staršího žactva skupina A

Holetín–Sezemice (hř. Holetín)
Slatiňany–Holetín
Heřmanův Městec–Holetín
Luže–Holetín
Holetín–Miřetice (hř. Prosetín)
Horní Jelení–Holetín
Holetín–Heř. Městec (hř. Prosetín)
Sezemice–Holetín
Holetín–Luže (hř. Prosetín)

Holetín–Slatiňany (hř. Holetín)
Miřetice–Holetín
Holetín–Horní Jelení (hř. Holetín)
Jiří Bartizal, sekretář klubu
Nechte se zlákat příjemnou atmosférou domácích zápasů a přijďte
povzbudit všechny naše týmy. Hráči si to jistě zaslouží. Domácí
fotbalové zápasy na hřišti v areálu koupaliště nejsou jen sportovní,
ale i společenskou událostí v naší obci.
Fotbalové dění můžete sledovat i na internetových stránkách
fotbal.obecholetin.cz.
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+
14
14
11
8
8
6
3
3
0

0
−
0
2
0
2
1
4
2
6
0
8
1
9
2 11
2 11
2 14

skóre
95:22
100:24
65:25
57:61
69:64
63:63
40:75
48:111
15:107

b.
42
42
34
26
24
19
11
11
2

Výstava v KSC
Zapečený lilek

Na 4 porce: 2 lilky, 1/2 kg mletého masa, 2 cibule,
2 stroužky česneku, olej, 3 rajčata, sůl, pepř,
koření na gyros, strouhaný sýr (Eidam, Čedar,
Parmazán, ...)
Postup: Lilky podélně rozřízneme a vydlabeme,
necháme je odpočinout. Na oleji zpěníme nadrobno
nakrájenou cibuli a nasekaný česnek, přidáme
maso, osmažíme. Po chvíli přidáme pokrájenou
vydlabanou dužninu lilků a na kousky pokrájená
oloupaná rajčata. Tuto směs osolíme, okořeníme a
podusíme. Do vymazaného pekáče naskládáme
lilky naplněné směsí a posypeme strouhaným
sýrem. Podlejeme trochou vody a zakryté asi
30 minut pečeme v troubě. Před dokončením
odkryté prudce zapečeme například pod grilem.
Podáváme s vařenými brambory.

Ještě do 15. 9. můžete v KSC navštívit zajímavou
výstavu. Jistě oceníte propracované detaily
u panenek v háčkovaných šatech. Okouzlí Vás
repliky historických opon ochotnických divadel.
Rozhodně si však nenechte ujít možnost vidět
originál opony holetínských divadelníků z hostince
U Oplištilů.

Léto s Trnkami

V sobotu 11. srpna Holetínské trnky se svými
příznivci vyrazily na výlet do Starých Hradů a do
středověké krčmy v Dětenicích. O týden později
uspořádaly v areálu koupaliště oblíbenou stezku
odvahy. Na podzim plánují drakiádu. Její termín
bude vybrán podle počasí a budete o něm včas
informováni.

Burčákový pochod

V sobotu 13. října 2012 pořádají Holetínské trnky
zájezd na jižní Moravu do Mutěnic.
Jedná se o pochod mezi vinohrady a sklípky, na
trase bude možnost ochutnat spoustu místních
specialit, vínečko bílé i červené, burčák či pálenku.
Akci bude provázet cimbálová muzika. Trasu si
každý může vybrat dle svých fyzických možností 
zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie.
Všichni si mohou prověřit, jak na tom
jsou s kondičkou  někdo toho nachodí málo, ale
víc toho vypije a sní, někdo je rozený turista a stačí
mu kalíšek vody, někdo je přeborník přes všechno.
Cena za autobusovou dopravu je 280 Kč/os.
Jídlo a pití si platí každý sám na místě dle
vlastního výběru a spotřeby. Z Holetína se odjíždí
v 7 hodin ráno. Zájemci se mohou hlásit Janě
Břeňové na telefonu 721 163 631.

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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