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Chválím Tě, země má…
Podzim je takový čas návratů. Vracíme se z  cest domů, děti opět usedají do školních
lavic a učitelé za katedru. Už nepobýváme tolik času venku, ale stahujeme se do svých
příbytků a spolu s námi i naši zvířecí členové rodiny. Celkově se vracíme k režimu, kte
rý byl přes léto tak nějak uvolněnější.

V  minulém čísle Zpravodaje jsme cestovali a tak i  zde nastal čas nabrat směr
DOMOV. Sedět v koutě ale nebudeme. To po mně nemůžete chtít! Vydáme se například
na kole po krásných místech Vysočiny. Provede nás Zdeněk Zeman.

K září patří neodmyslitelně škola. Do lavic nám usedlo pět nových žaček a jeden žá
ček. Zpravodaj byl samozřejmě u toho. Stavila jsem se i ve školce. Tam se ale ne všech
ny dětičky chtěly fotit. Takže jestli své dítko na fotce nenajdete, nebojte, je kousek vedle
objektivu. Nechtěla jsem je trápit.

V rubrice Představujeme Vám tentokrát naleznete mladého perspektivního finanční
ho poradce – Michala Voldána. A  seznámíme se i  s  Vendulou Vondráčkovou, která
v kulturním centru vystřídala Ladu Horákovou. Těšíme se, jaké akce nám v obci při
praví.

Máme zprávy i od našich spolků. Co dělají hasiči, Trnky, fotbalisté? Dozvíte se. Ne
každý to asi ví, ale v KSC proběhla v srpnu zajímavá akce s ochutnáváním různých jí
del – Restaurant Day. Určitě to nebylo naposled, takže vás zkusíme nalákat na příští
akci. Cestovat budeme tentokrát jen trošičku, a to na Balkán.

Za jedenáct let, co Zpravodaj vychází, už jsem popsala stohy papírů a probrala
pěknou řádku témat… Je to čím dál těžší, ale snad Vás aspoň něčím zaujmu i  ten
tokrát. Moc bych si to přála.

Helena Kučerová

Trochu jiné cestování
Titulek dnešního úvodníku jsem si půjčila z  písničky Zdeňka Svěráka. Nosím ho
v hlavě už od července. Napadl mě, když jsme byli na výletě v srbském Bělehradu. Ne,
že by to bylo ošklivé město, to vůbec ne! A výlet se mně celkově moc a moc líbil. Jen
jsem si tam uvědomila, jak jsem ráda, že žijeme v Čechách a jak se tady máme hezky.

Jak jsem psala minule, člověk by měl cestovat i proto, aby si uvědomil, jak je doma
dobře.

Bělehrad je město s 1,5 milionem obyvatel. Centrum je krásné a moderní, asi jako
v Praze Na Příkopech. Jen je tam, zvláště večer, veseleji. Tančí se tam, hraje, zpívá,…
Ale jsou zde víceméně stejné obchody, stejné módní značky jako v Praze. Jen totožné
zboží v  nich o  něco levnější. V  okolí naleznete nádherné parky a spoustu krásných
pravoslavných chrámů. Jenže o pár ulic dál – Balkán. Chudoba, špína, pouliční prodej
ci použitého zboží, utečenci, žebráci, … Z moderní Evropy jste naráz skoro blíž africkým
nebo arabským zemím.

Do Srbska jsme cestovali vlakem. Prostě proto, že jsme chtěli. Bylo to celkem poho
dlné, celkem drahé, ale určitě zážitek. Kdo zkusil, nikdy už nebude nadávat na České
dráhy. Když se na takovou cestu vydáte, musíte být připraveni na ledacos a zachovat si
nadhled. Já byla nejvíc vynervovaná na trase Holetín – Pardubice. Na mezinárodní
rychlík do Budapešti jsme měli na přestup 25 minut, ale v  Chrudimi zpoždění už
30 minut. Hungaria jela přesně. Naštěstí paní průvodčí na mou žádost pohotově zařídi
la, že rychlík na nás v Pardubicích počká. Překvapilo mě to velmi mile.

Další překvapení nás čekalo už v  Budapešti. Nádraží Keléti vás z  venku ohromí
krásnou restaurovanou budovou z konce 19. století a uvnitř hnusem a neskutečným
smradem. Z toalet jsem byla velmi vyvedená z míry. Přitom Budapešť je krásné moderní
město. Hlavní nádraží v Praze je o dvě tři století dál. Pokračování na straně 5
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Školní přírodní učebna je prostor v blízkém okolí
školy, kde lze nejrůznější předměty vyučovat pod
širým nebem v interakci s okolní přírodou. Není to
divočina, na kterou by lidská ruka nesáhla, ale
všechny zásahy a činnosti v ní probíhají s ohledem
na veškeré její obyvatele a v souladu s přírodou.

Učebna tohoto druhu umožní žákům i dětem
z MŠ vzdělávat se v podnětném prostředí i relaxovat
při pobytu ve školní družině. V neposlední řadě po
čítáme, že prostor může sloužit jako zázemí pro vý
ukové programy a společenské akce ve školní za
hradě. Během ‘‘terénní výuky‘‘ děti získávají pra
covní dovednosti, schopnost spolupracovat a
vyhledávat informace v terénu. Zároveň si prak
tickou formou osvojí, jakým způsobem je živá příro
da závislá na přírodě neživé. Prohlubuje se tak po
zitivní vztah žáků k životnímu prostředí a současně
jejich zájem o přírodu.

Do loňského školního roku se nám povedlo vysa
dit několik druhů dřevin. Své zástupce mají stromy
jehličnaté i ovocné. Vznikla tak neocenitelná didak
tická pomůcka k poznávání jednotlivých dřevin a
nejde opomenout ani pozitivní vliv na životní
prostředí.

V letošním školním roce bychom rádi ve stejném
duchu upravili prostory před školní budovou. Na
pravo od vstupních dveří by pod letitými smrky měl
začít fungovat lesní ekosystém. Torzo dožívajícího
stromu či kmeny s dutinami a trouchem a rovněž
pařez dají vzniknout ochranným stanovištím pro
hmyz a drobná zvířata. Nalevo od vstupních dveří
plánujeme vysadit kvetoucí keře, které by
kontrastovaly s jehličnany nižšího vzrůstu. Svou
pestrostí, barevností a proměnlivostí pak dotvoří
přírodní ráz okolí školy.

Pavlína Kreheľová

Snaha o vznik nového výukového zázemí ve
venkovních prostorách

Ahoj školko!
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět září. Měsíc,
který je důležitý nejen pro školáky, ale i pro ty nej
menší dětičky. 4. září bylo pro některé úplně
prvním odloučením od rodičů a tak není divu, že se
na některých tvářičkách zaleskly i slzičky, ale pro
jiné to bylo zase radostné setkání s kamarády. Děti
ve školce přivítaly paní učitelky Jitka Jetmarová a
Martina Tichá, která se vrátila po mateřské dovo
lené.

Velkým překvapením nejen pro děti byla krásná
koupelna, která byla během letních prázdnin nově
zrekonstruována, ale i sluníčkově vymalovaná tří

da. Děkujeme OÚ a všem, kteří se na této proměně
podíleli.

V tomto roce 2017/2018 je k předškolnímu
vzdělávání přijato 26 dětí, z toho 11 předškoláků,
kteří se budou nenásilnou formou postupně při
pravovat na vstup do ZŠ.

Celým školním rokem nás bude provázet skřítek
Mecháček, se kterým zažijeme spousty legrace. Bu
deme si povídat, hrát, tvořit, pozorovat, zkoumat,
sportovat, zpívat a hlavně poznávat svět kolem se
be, na což je zaměřen i náš Školní vzdělávací
program „Mecháčkovo království“.

Naším cílem je vytváření kladných kamarád
ských vztahů mezi vrstevníky i k ostatním lidem a

potlačování ja
kýchkoliv projevů
agresivity a násilí.
Poznáváním a pozo
rováním přírody se
budeme snažit v dě
tech probudit lásku
k přírodě, protože
ten, kdo má rád pří
rodu, umí ji pozo
rovat, vnímat,
chránit ji a žít v ní,
ten je ohleduplný k
lidem a všemu
krásnému, co je ko
lem něj.

Věříme, že děti
budou do naší školky
chodit rády a bude
me mít třídu plnou
usměvavých sluní
ček, která dokáží vy
užít vše, co se v ma
teřské škole naučily.

Martina Tichá
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První školní den

Ivanka Kubík

Kačenka Karolínka

Eliška Vaneska
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Zprávy z kulturního centra
Milí spoluobčané,
z  důvodu změny zaměstnání Vás dnes pod hlavič
kou Kulturního centra Holetín oslovuji naposledy, a
tak mi dovolte pár úvodních vět. Kulturní centrum
jsem „rozjížděla“ slavnostním otevřením v  sobotu
24. září 2010. Od té doby se ve zdech centra usku
tečnilo okolo stovky kulturních a společenských
akcí různého typu, od slavností, koncertů, jarmar
ků, výstav, přes dětské karnevaly, rozličné kurzy,
přednášky, burzy, setkání zástupců obcí, … Kul
turní centrum hostilo od roku 2010 všechna vítání
nových občánků Holetína, volby do komunální,
státní i  evropské politiky, bylo zázemím pro setká
vání zástupců okolních obcí i občanů Holetína k ře
šení problémů přímo v obci. Pravidelně mohli malí
i  velcí navštěvovat zájmová setkání, činnosti a
kroužky, např. cvičení jógy, zumby, stolní tenis,
street dance, karate, dramatický kroužek, herní od
poledne pro děti, keramickou dílnu, angličtinu pro
malé i  velké i  oblíbená sousedská besedování,
u  nichž jsme mimochodem v  září oslavili 65. set
kání. Mojí náplní samozřejmě nebyla jen kultura
omezená zdmi kulturního centra, ale kultura a
společenský život jako takový. Pořádala jsem proto
pro naše občany a lidi z  okolních obcí zájezdy do
divadel, podílela se na přípravě Pohádkového lesa,
Tříkrálové sbírky v  obci, zajišťovala charitativní
sbírky ošacení aj. Když se podívám zpět, musím ří
ci, že mi ty roky pracovního života pro zkvalitnění
kultury v naší obci mnoho daly. Vzpomínám si, že
krátce před otevřením centra se stala jedna nepří
jemnost, kdy se odlepilo a spadlo jedno ze zrcadel
na toaletách kulturního centra. Pamatuji si jako
dneska, že mi tehdy proběhla hlavou myšlenka: „Co
to znamená? – Čeká mě sedm nešťastných let?“
Dnes již mohu s vděčností a pokorou říci, že to pro
mne bylo šťastných sedm let a jsem ráda, pokud
jste i vy, pro které jsem to vše s láskou dělala, měli
z  akcí radost a užitek. Od 1. října 2017 mne na
místě kulturního pracovníka vystřídá paní Vendula
Vondráčková, která byla na tuto pozici vybrána
z  pěti uchazeček. Za sebe mohu říci, že jsem moc
ráda, že je paní Vondráčková vstřícná k  zachování
„zdomácnělých“ kulturních akcí a činností v oblasti
kultury v Holetíně.

Mým novým pracovištěm bude Městský úřad
Hlinsko a vzhledem k tomu, že náplní mé práce bu
de výkon státní správy i pro obec Holetín, jedná se
dle zákona o  střetu zájmů a zákona o  volbách do
zastupitelstev obcí o  neslučitelnost funkcí  s  mým
členstvím v  zastupitelstvu obce Holetín, potažmo
funkcí místostarostky. Z  tohoto důvodu se musím
do data nejbližšího zasedání zastupitelstva obce
svého členství vzdát a v zastupitelstvu mne nahradí
pan Zdeněk Zeman, který je prvním náhradníkem
dané kandidátní listiny.

Chtěla bych touto cestou poděkovat a popřát
vám všem pevné zdraví, spokojenost a pohodový
život v Holetíně. Ráda bych ze srdce poděkovala ta
ké všem pracovníkům OÚ, současným i  bývalým

zastupitelům, i všem vedoucím kroužků kulturního
centra a dalším spoluorganizátorům různých ak
cí, s nimiž jsem měla tu čest spolupracovat.

Svým novým nástupcům, Vendule Vondráčkové
a Zdeňku Zemanovi, přeji mnoho úspěchů v  jejich
práci, spokojenost a hlavně hodně zdraví!

Lada Horáková

Uskutečnilo se:
Začátek školního roku jsme v  Kulturním centru
Holetín  s  malými i  většími dětmi oslavili karne
valem. Pro děti byly připraveny soutěže, při kterých
si nejen zasportovaly, ale vyzkoušely si i  jógové
figury a nechyběla hra, při které bylo třeba hodně
trpělivosti. Program zpestřila svým vyprávěním
o  psech, jejich výcviku a chování slečna Monika
Mundilová, která  s  sebou přivedla i  své čtyřnohé
miláčky s výcvikem canesterapie. Děti si mohly pej
sky nejenom pohladit, prakticky vyzkoušet, jak se
pejsek češe, ale naučily se například i  to, jak se
chovat, když zlý pes zaútočí. Slečně Mundilové moc
děkujeme za skvělou přednášku! Poté na děti če
kalo kouzelnické představení, při kterém se bavili
malí i velcí. Nakonec kouzelník vykouzlil z plyšové
ho králíčka toho opravdického a vystoupení sklidilo
velký potlesk. Na závěr hezkého odpoledne si děti
vyzkoušely svůj pátrací talent a odvahu, když
společně hledaly, kde se nachází poklad a jednot
livě pak pro něho sestupovaly do tajemné chodby.
Z pokladu si mohl každý něco odnést a to si nikdo
nenechal ujít, i když na některých dětech byla znát
obava z  toho, co je v  temném sklepení čeká. Celé
slunečné odpoledne se krásně vydařilo. Za obec Ho
letín děkuji všem, kteří se na akci podíleli!
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Připravujeme:
Zájmové kroužky pro děti i dospělé v KC:

Z organizačních důvodů je letos odsunuto zahájení
kroužků pro děti i  zájmových činností pro dospělé
v  kulturním centru. Od října 2017 zahájí opět
kroužek Herního odpoledne pro děti. O  jeho termí
nu budou děti informovány prostřednictvím místní
ZŠ. Dále zahájí kroužek Stolního tenisu pod ve
dením pana Emila Havla, a to předběžně v  pátek
6.  10. od 17 hod. v  klubovně kulturního centra.
Každé úterý od 18hod. se v  případě dostatečného
počtu zájemců bude pravidelně konat cvi
čení s Petrou. Jedná se o jednohodinové dynamické
cvičení s prvky aerobiku, posilování i zumby. Cena
jedné hodiny je 60Kč. Zájemci se mohou přihlásit
na tel. č. 725 444 588. Cvičení probíhá ve velkém
sále. V  klubovně kulturního centra můžete již od
září každé úterý navštěvovat jógu, a to od 9hod. jó
gu pro dříve narozené, od 16.30 jógu pro děti, od
17.30 jógu pro dospělé a v  případě dostatečného
počtu zájemců ještě od 18.30 hod. Yin jógu. Od říj
na se opět v klubovně budou moci v případě zájmu
setkávat maminky  s dětmi, a to vždy ve středu od
9hod. Kroužek keramiky bude zahajovat ve čtvrtek
5. října 2017 od 16 hodin. Na keramiku mohou bez
přihlášení přijít dospělí i samostatné děti (malé děti
pouze v doprovodu dospělého).

Další připravované aktivity KC Holetín:
Ve dnech 20. – 21. října bude kulturní centrum

sloužit jako volební místnost pro volby do Po
slanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kulturní centrum Holetín připravuje pokra
čování tanečních kurzů pro manželské či partner
ské páry. Přednost budou mít páry, které základní
kurz absolvovaly v  loňském roce. Zahajovat se bu
de ve středu 18. října.

Na sobotu 4. listopadu 2017 je předběžně
plánováno vítání nových občánků. Žádáme tímto
rodiče nově narozených miminek, kteří mají zájem
o  tento slavnostní akt a dosud se nepřihlásili, aby
tak neprodleně učinili. Přihlásit se můžete na OÚ
Holetín, tel. 469 311 121.

Na státní svátek, v pátek 17. listopadu, se sejde
me  s  pozvanými občany důchodového věku. Jako
každoročně nebude chybět živá hudba.

Pravidelná sousedská besedování jsou plánová
na standardně druhé pondělí v  měsíci, tedy v  ter
mínech: 9. října, 13. listopadu, 11. prosince 2017 a
v  roce 2018: 8. ledna, 12. února, 12. března,
9. dubna, 14. května a 11. června. Změna termínu
vyhrazena.

Termín konání Vánočního jarmarku je letos
předběžně stanoven na 25. listopadu a Vánočního
koncertu pak předběžně týden před Štědrým dnem.
O těchto akcích budete informováni prostřednic
tvím obecních vývěsek a rozhlasu.

Lada Horáková

Změna koordinátora KC
Jmenuji se Vendula Vondráčková a ráda bych se
touto formou představila všem holetínským
občanům jakožto nástupkyně v KC po paní Ladě
Horákové.

Pevně doufám, že kulturní vyžití v centru i obci
bude nadále tak bohaté a různorodé, jako tomu
bylo doposud.

Ráda bych upozornila na to, že mobilní spojení
na KC Holetín zůstává stejné, a sice 725 444 588.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

Mistrovství Evropy v karate
ME proběhlo od 5. do 9. 4. 2017 v Rumunsku ve městě
CLUJNAPOKA. Za účasti 28 států Evropy a 1400
závodníků se zúčastnili za Českou republiku reprezentanti
z Hlinska. Trenér Oddílu karate Hlinsko Miloslav Zdražil,
Michal Kyncl a Jiří Košina. V kumite teamech vybojovali
5. místo, když těsně prohráli o třetí místo s Dánským
teamem. Miloslav Zdražil vybojoval v kumite jednotlivci na
tomto mistrovtví Evropy 3. místo a získal bronzovou
medaili. Pro Oddíl karate Hlinsko je to v řadě opět další
velký úspěch. Navštivte naše řady.

Miloslav Zdražil
http://www.karatehlinsko.mzf.cz

www.hlinsko.cz/sport
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Trochu jiné cestování
Pokračování ze strany 1

Mezinárodní rychlík Budapešť – Bělehrad nás opět
uvítal odérem, který nás informoval o  přítomnosti
toalet. Pohodlné sametové sedačky lákaly na pří
jemnou cestu. Jen kdyby nebyly tak špinavé… Ujis
tili jsme sami sebe, že určitě nechceme strávit os
mihodinovou noční cestu vestoje a že se případně
odparazitujeme. Tak jsme dojeli až na srbsko – ma
ďarskou hranici. Věděli jsme, že nás čeká důkladná
pasová a celní kontrola. Ta proběhla celkem v  kli
du. V tom jsme na hranicích setrvali ještě další dvě
hodiny, kdy se nic nedělo. Až pak se najednou za
čali lidé z  vagónu vytrácet i  se svými zavazadly.
Žádná informace, žádné upozornění, prostě nic.
Když nás tam zbylo jen pár, bylo to tak podezřelé,
že jsme se také sbalili a šli. Nebylo se ani koho ze
ptat. Tak jsme v  té hluboké noci  s  ostatními
doklopýtali před nádražní budovu v  hraničním
městě Subotica. Místní stanice vypadala asi jako
tady v Zaječicích. Venku stály dva autobusy, jejichž
kapacita jaksi neodpovídala téměř obsazenému vla
ku. Sice jsme nevěděli proč, ani jestli ano, ale na
stoupili jsme si. Dovezly nás asi o 20 km dál, kde
jsme si přestoupili do vnitrostátního vlaku. Byl
pěkný, moderní, nepohodlný. Zakoupené
místenky? Lehátka? Nezájem. Ale dojeli jsme až do
srbské metropole, jejíž centrální nádraží mi ze vše
ho nejvíc připomínalo zanedbané westernové
městečko. Na jeho stavu se jistě podepsala
migrační vlna, která tudy prošla.

Za dva dny na zpáteční cestě už jsme byli
„chytří“ a nepřekvapení. Jen jsme ty dvě hodiny na
hranicích strávili na peróně. Nikdo nebrblal, nikdo

nenadával. Prostě to tak bylo. U nás by tam už byly
dvě televizní stanice a sepisovaly se tři stížnosti.
Dodnes jsme se nedozvěděli, jestli to byla obyčejná
výluka na trati, nebo zpřísněné opatření kvůli
uprchlíkům. Pochopili jsme ale, jak velikému Běle
hradu může stačit tak mizerné nádraží. Tady se
vlakem moc necestuje. Nevíte totiž, kdy dojedete a
zda vůbec.

Z Budapešti domů jsme si plnými doušky užívali
komfortu našeho národního dopravce. A ačkoliv ve
vlaku panovalo veliké rozhořčení cestujících nad
tím, že v jednom vagónu nefungovala klimatizace a
Maďaři chybně označili vozy, takže nastal zmatek
v místenkách, my byli v naprostém klidu. Jeli jsme
přece ze Srbska.

Znovu ale musím připomenout, ačkoliv asi bu
dete kroutit hlavou (stejně jako všichni, kterým
jsem to vyprávěla), že se mi cesta nesmírně líbila.
Určitě to nebyla naše poslední výprava po železnici.

Tak vidíte, zase cestuji. Ale chtěla jsem vám tím
říct – chválím Tě, země má…

(kuč)

V minulém čísle Zpravodaje se mě mamka vyptáva
la na můj pobyt v Bělehradu. Po vydání zpravodaje
jsem ale měl ještě jeden zážitek, o který bych se se
čtenáři rád podělil, proto jsem ho nabídl do tohoto
Zpravodaje. Během stáže se mi trochu změnil ná
hled na vzdálenosti, který se projevil například
v  úvaze: „Když už jsem v  Budapešti, to bych si
mohl odskočit do Holetína.“ Napadlo mě tedy, že si
během volného víkendu zajedu na otočku do Sa
rajeva. A ze Sarajeva bych si mohl skočit vykoupat
se na Makarskou.

Při cestě v  autobuse jsem si o  Sarajevu a
o  Bosně a Hercegovině něco málo přečetl. Věděl
jsem tedy, že přijíždím do země, která zdaleka není
politicky ani ekonomicky stabilizovaná – soudní
moc je závislá na Radě Evropy (část soudců
ústavního soudu jmenuje Evropský soud pro lidská
práva), stát nemá vlastní měnovou politiku (konver
tibilní marku zavedlo OSN a její kurz pevně
svázalo  s  německou markou, dnes je pevný kurz
k  euru), hlavou státu je velmi nezvykle kolektivní
orgán ustavovaný na národnostním principu, cent
rální vláda je téměř bez pravomocí, stále zde pře
trvávají národnostní problémy Jugoslávie, ... Čekal

jsem tedy rozbombardované, nefunkční město. Pří
jezd pro mě byl obrovským překvapením. Sarajevo
je hned na první pohled moderní evropské město.
Budovy jsou až na výjimky po bombardování opra
vené, v  centru stojí mnoho luxusních, moderních
hotelů, ulice i  náměstí jsou upravená a uklizená.
(Mám srovnání s Bělehradem, kde nic ze zmíněné
ho není.)

Největším zážitkem pro mě byla architektura.
V  Bělehradu byly vždy při změně vlády významné
budovy strženy, proto tam nenajdete památku star
ší než 200 let. V  Sarajevu se úžasným způsobem
míchají různé styly a vzniká jedinečná atmosféra.
Je zde mnoho secesních budov vedle typických tu
reckých minaretů a římskokatolických i pravoslav
ných kostelů. Na městě bych vůbec nepoznal, že
bylo nedávno téměř čtyři roky obléháno (1992–
1996) a při tomto konfliktu přišlo o život 11 tisíc li
dí. (Neumím si představit, jak se mohlo při své
poloze v údolí mezi horami tak dlouho bránit.)

Sarajevo není typickou turistickou destinací,
přesto ho k cestě za poznáním doporučuji. Sám se
sem určitě ještě vrátím.

Tomáš Kučera

Kde se potkala Vídeň s Istanbulem

Soutok Dunaje a Sávy
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č. 4/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 18. září 2017

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2017
• zprávu o výsledku dílčího přezkoumání

hospodaření obce Holetín za období od 1.1.2017
do 6.9.2017

• informace o realizovaných akcích
• rozpočtová opatření č. 5, 6 a č. 7 /2017
• uzavření nájemní smlouvy (byt č. p. 105, k.ú.

Holetín) s paní R.N.
• obsazení pracovního místa „Pracovník kultury

obce Holetín“
• informace ohledně zajištění potravinové

obslužnosti obce Holetín

Schvaluje:
• uzavření Smlouvy č. 753/2017 o poskytnutí

finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2017 na akci „Chodník podél silnice II/355
Holetín – 4. etapa“

• podání žádosti o dotaci na zakoupení příkopového
mulčovače

• podání žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace V Chaloupkách

• podání žádosti o dotaci na pořízení přívěsného
vozíku pro požární příslušenství k DA jednotky
SDH

Pověřuje:
• starostu Jana Břeně (dále jen „starostu“)

zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci POV v roce 2018 na opravu MK V
Chaloupkách (Termín: do 30. září 2017)

• starostu zpracováním a podáním žádosti na
pořízení přívěsného vozíku pro požární
příslušenství k dopravnímu automobilu jednotky
SDH (Termín: do konce roku 2017)

• starostu jednáním se spotřebním družstvem
Jednota Hlinsko ohledně zajištění potravinové
obslužnosti

• starostu zpracováním Návrhu rozpočtu obce
Holetín na rok 2018 (Termín: do 24. listopadu
2017)

• starostu zpracováním návrhu Programu rozvoje
obce Holetín na rok 2018 (Termín: do 11.
prosince 2017)

Hasiči
V letošním roce se jak ženám, tak
mužům nedaří, jak by si představovali.
V průběžném pořadí Chrudimské ligy
jsou muži na 7. místě a ženy na
8. místě.

V tabulce můžeme vidět výsledky
sezóny na jednotlivých soutěžích.

Soutěž Holetín
V letošním roce se konal již 6. ročník
O  putovní pohár starosty obce Holetín,
který se uskutečnil 19.  srpna. Ženy
byly zastoupeny pouze týmem
domácích, proto běhaly stejnou trať
jako muži. Celkově se tedy ženy
umístily na 4. místě a muži na místě
3. Jako každý rok se soutěže zúčastnily
i dětské týmy, letos v počtu 3.

Chrudimská liga 2017
MUŽI ŽENY

6.5. liga Třemošnice 0 b. (22. místo) 15 b. (1. místo)
3.6. liga Seč 15 b. (3. místo) 7 b. (5. místo)
10.6. liga Štěpánov 10 b. (6. místo) 1 b. (9. místo)
17.6. liga Brčekoly 1 b. (15. místo) 2 b. (8. místo)
12.8. liga Lukavice 9 b. (7. místo) 0 b. (11. místo)
18.8. liga noční Seč 8 b. (8. místo) 5 b. (6. místo)
2.9. liga Chrudim 6 b. (10. místo) 9 b. (4. místo)
3.9. liga Hlinsko 8 b. (8. místo) 0 b. (10. místo)
16.9. liga Slatiňany 0 b. (17. místo) 0 b. (12. místo)
23.9. liga Horka
7.10. liga Morašice
Celkem průběžně 57 b. (7. místo) 39 b. (8. místo) Foto: Chrudimská liga
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Michal Voldán, EFA
Sympatický a
perspektivní
mladý muž
z  početné ho
letínské rodiny
Voldánů, dru
hý syn zručné
ho autome
chanika a
zdravotní sest
ry, se již pět
let aktivně za
jímá o  tržní
odvětví spo
jená  s  každo
denními lid
skými potře
bami. Fungu

jící rodinné zázemí, stabilní finanční zajištění,
poctivé řemeslo, kvalitní vzdělání a pozitivní pří
stup ke všemu, co v  životě děláme. K  těmto
hodnotám byl vychováván, protože více než
nacpaná peněženka zahřeje u srdce pocit, že člověk
v životě vykonal něco užitečného. Pro sebe, své blíz
ké a pro lidi, kteří to potřebovali. Nést odpovědnost
za svá vlastní rozhodnutí si vyzkoušel, když se sám
rozhodl přestoupit na víceleté gymnázium a pomy
slně se připravit o část dětství, ale s vidinou získání
nadstandardního vzdělání.

Při studiu na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku jej
inspiroval příběh staršího kamaráda, který si nad
rámec svého studijního života dokázal slušně přivy
dělávat a rozvíjet svůj vlastní potenciál ve sféře
informačních technologií. Sám Michal Voldán se při
svém studiu nejvíce zajímal právě o práci s počíta
čovými systémy a tvorbu webových stránek. Svou
první webovou prezentaci vytvořil ve třinácti letech
a postupně se zdokonaloval, až potkal spolumajite
le místní firmy, která se zabývá dodávkou interne
tových služeb a společně se dohodli na přetvoření
tehdejšího webu SpeedFree. Přestože se mu zde
dostávalo pozitivních reakcí na odvedenou práci a
zajímavých pracovních nabídek v  oblasti připo
jování domácností k  internetu, nakonec se rozhodl
rozvíjet své znalosti a schopnosti ve firmě WizIT Da
libora Urbana. Tam se postupně vypracoval na post
servisního technika. Byl to nakonec povětšinou on,
kdo vám opravoval počítače po programové stránce.
Největší odměnou byl pro něj pohled na spokojené
ho zákazníka.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky šel stu
dovat obor Aplikovaná informatika na vysokou ško
lu. Časem zjistil, že v  životě vyžaduje rychlejší
osobní růst a přesvědčení, že to co dělá, má smysl.
Díky inspirativním kamarádům se dostal k  fi
nančnímu poradenství a přes dobré i  méně dobré
zkušenosti v  několika společnostech, které posky
tují této podnikatelské oblasti prostor, také ke stu

diu na evropskou certifikaci EFA, což je v ČR dosud
nejvyšší dosažitelná kvalifikace v oblasti finančního
plánování. Právě to je totiž Michalova nejsilnější
stránka. Každý člověk by měl myslet na svou bu
doucnost, efektivně spravovat a využívat své peníze
a tvořit hodnotný majetek.

Dne 28. června 2017 se stal Michal Voldán
prvním EFA poradcem na Hlinecku a současně
patnáctým v celém Pardubickém kraji. Je ukázkou
toho, jak se setrvalou pílí a odhodláním, zdravým
sebevědomím, vášní pro svou práci a ochotou po
máhat druhým, může kluk z  vesnice stát
uznávanou a vyhledávanou kapacitou v  oblasti,
které ne každý rozumí, ale které musíme v  životě
všichni věnovat patřičnou pozornost. Z  vlastního
průzkumu, který Michal provedl, vyplynulo, že jen
špetka lidí ví, k  čemu jsou primárně určené fi
nanční produkty. Příkladem může být produkt
životního pojištění, které se někdy mylně považuje
za „úrazovku“. Zajímavostí je, že se vážné události,
které ovlivní naše rodinné výdaje, stávají především
kvůli nemocem, nikoliv úrazům. O  životním po
jištění tedy především mluvíme v souvislosti se za
jištěním příjmu. Je důležité se zaměřit na část příj
mu, která nám pokrývá všechny nezbytné výdaje,
které se musí platit každý měsíc. Pojištění hypotéky
nestačí. Hypotéka totiž nepokrývá celé výdaje, které
je potřeba zohlednit. V  případě, že rodina kryje
pouze část výdajů, je reálně podpojištěna a nemilé
události můžou skončit až prodejem domu nebo ve
řejnou sbírkou. Kvalitní finanční plán, kde si člověk
určuje své cíle, všechny tyto záležitosti řeší. Díky
tomu si dokážete zajistit například bydlení, peníze
na studia dětí, a také je potřeba myslet na svou bu
doucnost. Ve finančním plánu si sami určíte věk,
kdy už nechcete být závislý na příjmu ze za
městnání nebo podnikání a začnete čerpat rentu ze
svého majetku. Stanete se finančně nezávislí. Právě
Michal Voldán patří mezi ty, kteří vám s tím mohou
pomoci.

Jadrný

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili v letních
měsících tito občané:

červenec: Pondělíček Jaroslav 75 let
Vařejčková Helena 86 let
Křehlík Břetislav 92 let

srpen: Halamková Jarmila 85 let

Všem jubilantům ještě jednou přejeme do dalších
let pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.

Poděkování poctivé
nálezkyni
Pan Stanislav Filipi děkuje paní z Holetína, která
našla a poctivě odevzdala jeho peněženku
s doklady, které ztratil!
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Restaurant Day
Možná jste se zúčastnili, a tudíž víte, že to byla
skvělá akce. Možná jste začátkem srpna zaregis
trovali plakáty s názvem JÍDLO BOŽÍ, ale nevy
pravili jste se tam. Možná jste se o akci dozvěděli
pozdě, nebo vůbec. Pokud jste tam z jakéhokoliv
důvodu nebyli, vězte, že to byla škoda. Holetínská
verze Rastaurant Day se konala 13. srpna v kul
turním centru a spočívala v tom, že pár nadšenců
většinou z blízkého okolí připravilo svoje speciality
a pak malé ochutnávkové porce prodávali za sym
bolickou cenu. Návštěvníci se tedy procházeli ko
lem stánků a koštovali, co jim padlo do oka nebo
zavonělo. Sladké, slané, zdravé, pálivé, exotické, ...
Na co jste si vzpomněli.

Pořadatelem a iniciátorem tohoto malého Food
Festivalu byl Jakub Jetmar. V krátké pauze mezi
chody jsem se ho musela zeptat na pár věcí. Jak
jinak.

Jak tě napadlo takovou akci zorganizovat?
Já jsem něco podobného jednou viděl ve Zlíně
právě pod názvem Restaurant Day a moc se mi to
líbilo právě proto, že tam byla spousta dobrého jíd
la. Zároveň mě zaujala myšlenka, že vaří lidé, kteří
to nedělají profesionálně. Když jsem byl na něja
kých Food Festivalech, tak jsem byl občas i trochu
zklamaný. Napadlo mě tedy, že to není tak těžké
zorganizovat a že bychom to mohli udělat právě ta
dy, třeba i proto, že mamka ráda vaří a mám kama
rády, kteří rádi vaří, tak by to mohlo být hezké.

Myslíš, že se v Holetíně ještě dočkáme další ta
kové akce?
Určitě. Myslím, že lze udělat i dvakrát třikrát do
roka. Vždycky se můžou připravit jiné speciality.
Snad by mohlo chodit i víc lidí, když se to tu trochu
zavede. Myslím, že prostor je tu tak dobrý, že se to
dá pořádat i uvnitř. Dáme včas vědět.

Thajské zelené kuřecí kari podle Lucky Ur
banové
Kuřecí maso osmahneme a pak přidáváme zeleninu
podle tvrdosti. Mrkev nakrájenou na kolečka, cibuli
na větší kousky, chilli, trochu česneku, fazolky
(čerstvé nebo mražené), brambor. Pak se v koko
sovém mléku rozmíchá lžička kari pasty (podle
chuti, jak kdo má rád pálivé), přidá se trocha ze
leninového vývaru. Celé se smíchá a podusí
doměkka.

Salát z červené čočky podle Dagmar Havlové
Červenou čočku uvařenou v osolené vodě smíchá
me s nakrájenou kyselou okurkou, šunkou a
paprikou. Přisolíme, opepříme.

Chipsy z červené řepy podle Markéty Plaché
Červenou řepu oloupeme, nakrájíme na jemné plát
ky, ochutíme třtinovým cukrem, olivovým olejem a
citronem. Upečeme v troubě rozehřáté zhruba na
180 stupňů dokřupava.

Domácí vanilková zmrzlina podle Štěpánky
Mudrochové
Ušlehají se 2 šlehačky, pak se do toho zašlehá
1 salko a vanilkový lusk. Zmrazí se.

Jarní závitky s arašídovým dipem podle Barbory
Kubové
Dip: Svaříme kokosové mléko s arašídovým más
lem, sojovou omáčkou, se strouhaným čerstvým zá
zvorem a chilli.
Závitky: potřebujeme rýžový papír, rýžové nudle,
mungo klíčky a náplň podle chutí – mrkev, bílá
ředkev, okurka, salát, mango, grep, červené zelí…
Může se dát i tofu nebo tempeh, případně sezam,
z  koření například koriandr. Vše se skládá do
namočeného rýžového papíru, pokape limetkou, za
balí a podává s dipem

(kuč)



– 10 –

Na kole Vysočinou
Moc ráda si povídám a diskutuji se Zdeňkem Ze
manem a jeho ženou Veronikou. Oba jsou nejen
vášniví vinaři, ale i cyklisté. První vášeň s nimi sdí
lím, druhou nikoli, ale rozhodně ji obdivuji. Ne
dávno jsme narazili na to, jak krásná místa tady
v  nedalekém okolí na kolech navštěvují. Občas
jsem se musela zeptat: „A  kdepak to vlastně je?“.
Takže jsme si domluvili, že mně někdy o  těch
pokladech Vysočiny budou vyprávět. Tak se i stalo
a já se s vámi o jejich zajímavé zkušenosti a postře
hy ráda podělím. Shodli jsme se na tom, že často
vyrážíme hodně daleko, ale nádherné kouty naší
země máme skoro za humny.

Holetín je vlastně na pomezí Žďárských vrchů a
Železných hor, takže stačí přejet přes kopec a už
jste v malebných Kameničkách a můžete vyrazit dál
na Svratku, na Herálec a tam je krásných míst bez
počet. Stačí pár kilometrů a člověk se dostane do
míst, kde stále objevuje něco nového, přestože tam
už jezdí třeba i  desítky let. A  to mě baví. A  nejvíc
mě to baví na kole.

Letos v září jsme opět byli na Yukonu. Je to od
nás asi 30 km a obec se jmenuje Tři Studně. Yukon
je chatová osada, kam se rádi vracíme už od roku
2009. Původně jsme v  této oblasti hledali nějakou
stylovou chalupu pro nás a naši návštěvu z Prahy.
Nic jsme nesehnali a právě Yukon byl takové nou
zové řešení. Tato osada o  pěti chatkách se v  tuto
dobu právě dostavovala. Nás natolik přitáhla, že
sem jezdíme pravidelně už devět let. Je to úžasný
výchozí bod pro vyjížďky po Žďárských vrších. Už
nic jiného nehledáme. Sem jsme pozvali i řadu na
šich kamarádů a děláme tu takové menší
pravidelné srazy. Téměř vždy bereme sebou kola.
Za ty roky už tu máme takovou vytipovanou oblí
benou trasu. Jedná se o okruh od rybníka Sykovec
v délce asi 30km. Takže nasedněme a vyrážíme!

Pokud bychom chtěli jet na kole už z  Holetína,
tak by měl celý okruh asi 100 km. Lépe je tedy se
někde v oblasti Tří Studní ubytovat. Jsou tam vedle
sebe dva rybníky – Sykovec (nejvýše položený
rybník na Českomoravské vrchovině) a Medlov. Dá
se tu i  rybařit, stačí si zaplatit poplatek. Nemusíte
být k  tomu registrovaný rybář. Správce tu má na

hrázi udělanou jakousi provizorní hospůdku, kde
se dají ochutnat čerstvě připravení pstruzi nebo
kapři a mívá tu i ryby uzené.

Naše oblíbená trasa vede od rybníka Sykovec
k asi 1 km vzdálenému ještě většímu rybníku Med
lov nedaleko Fryšavy. Pak se jede lesem po cyk
lostezce a najede se na hlavní silnici vedoucí
z Nového Města na Sněžné. Po té se pokračuje jen
asi 3 km do vesnice Studnice. To je zase nejvýše
položená obec na Českomoravské vrchovině.
Z  hlavní silnice se pod kopečkem uhne doprava a
tam nastává nejkrásnější úsek, který vede asi 7km
mírně z kopečka po krásné asfaltce lesem, kde ne
jezdí žádná auta, až se dorazí do Koníkova. Ačkoliv
tudy jezdíme už řadu let, až letos jsme tu objevili
nádherné místo  s  názvem Metodka. Je to 780  m
nad mořem a je tu krásná mohyla na památku par
tyzánů bojujících zde za druhé světové války. Je ta
dy k  dispozici sezení a schránka se sešitem na
vzkazy turistů a cyklistů. Z  tohoto místa se nabízí
úchvatný pohled na jimramovsko a Bystřici nad
Perštejnem.

Odsud se pokračuje přes vesničky s romantický
mi názvy Vříšť, Kuklík, Odranec, ... Jedná se
vlastně spíš o  roztroušené chalupy. Třeba Vříšť je
zajímavá tím, že tu vlastnil chalupu herec Oldřich
Nový a také je tu krásný tradiční hostinec. Ten naj
dete přímo u silnice ze Sněžného na Nové Město. Je
zařízen v  prvorepublikovém stylu. Dále projíždíme
městysem Sněžné směrem na obec Krátká. Ta je vy
hlášená lidovou architekturou. Pak už se dostává
me do našeho úplně nejoblíbenějšího úseku – na
Blatiny vedle Mílov. Zde najdete pražírnu kávy a
kavárnu Hofr, kde můžete posedět a ochutnat vý
bornou praženou kávu. Posilnění bude potřeba,
protože následuje prudké stoupání přes Blatiny na
horu, až vyjedeme nad Samotín. Tady uvidíme
krásné sedlo směrem k Samotínu a směrem k Drá
teníkům. Na skalách, které se tu vypínají, se učil
lézt náš známý horolezec Radek Jaroš. Tomu zde
také před několika lety postavili obrovský památ
ník. Jedná se o  kámen, do kterého jsou vytesány
názvy všech osmitisícovek, které zdolal.

Dále už se sjíždí z  kopečka k  Samotínu, což je
vesnička, kde žije už jen pár starousedlíků. Je zná

Hospůdka u Kolouška, Samotín

Vysočina k Jimramovu
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mý tím, že tam už za totality měl nějaký pan Emil
Tlustoš hospodu, kde míchal vyhlášenou bylinnou
kořalku pod názvem Samotínský vánek. Hospoda
ani recept se bohužel nedochovaly. Před nedávnem
zde ale v  jiné chalupě začali dva mladí lidé provo
zovat novou restauraci s názvem U kolouška. Tam
se nám strašně líbí, protože oni navázali na tradici
Samotínského vánku a míchají tam také svůj by
linný likér pod názvem Drátovánek. A přesto, že je
deme na kole, tak si tam vždycky ten malý Drá
továnek dáme, protože to k tomu prostě patří. I zde
naleznete památník partyzánům.

Pak pokračujeme do Kadova, kam se dá dojet
i  z  Herálce asi desetikilometrovou cestou lesem.
Zde byly v 19. století obrovské železárny, kde dělali
například litinové kříže na hřbitovy a podobně.
Továrna už ale dávno zanikla. V Kadově je také pří
mo na návsi jedna kouzelná stará hospůdka
U  Janečků. A  tam můžete pro změnu ochutnat
místní Kadovánek.

Posilněni Kadovánkem se vydáváme zpátky
k  rybníku Medlov. Nejedeme po silnici přes
Fryšavu, ale po cestě přes samotu Kadůvek, což je
také moc krásné místo. Odsud pokračujeme po
cestě do kopce, až se dostaneme do Podmedlovské
ho mlýna a kolem Medlova na Tři Studně a Sy
kovec. Ve Třech Studních trávil spoustu času Bo
huslav Martinů ve vile u Kaprálů. Vítězslava Kaprá
lová byla naše významná dirigentka, která už ve
dvaceti letech dirigovala veliké evropské orchestry.
Údajně mezi ní a Bohuslavem Martinů vznikl i přes

veliký věkový rozdíl vztah. Ona však zemřela už
v  pětadvaceti letech na tuberkulózu. Vilka tu stojí
dodnes. Dílo Otvírání studánek prý pochází právě
odsud a také tu naleznete dvě studánky s poetický
mi názvy Barborka a Vitulka. Pravidelně se tu pořá
dají koncerty vážné hudby. A jsme v cíli.

Takže máme v nohách asi pětatřicet kilometrů
nádhernou romantickou krajinou, za sebou několik
příjemných zastávek s občerstvením, dozvěděli jsme
se spoustu nových zajímavých informací a jsme
vlastně kousek od domova. Cesta autem sem trvá
sotva půl hodiny.

Zdeňkovi a Veronice děkuji za úžasnou inspiraci
a třeba se tam někdy za pěkného počasí potkáme i
s vámi. Já teda ale určitě bez kola...

(kuč)

Čokoládové brownies s malinami
Kvalitní hořká čokoláda (70–85 %) 300 g
Vejce 3 ks
Máslo 120 g
Cukr 130 g
Kakao 2 lžíce
Postup:
Čokoládu spolu s máslem rozehřejeme ve vodní
lázni. Do teplé čokolády přidáme žloutky, kakao a
smícháme vše dohromady. Směs musí být hladká,
nesmí mít hrudky. V míse vyšleháme bílky a
postupně přidáváme cukr. Do čokoládové směsi
pomalu přimícháme tuhý sníh. Připravíme si plech,
vyložíme ho pečicím papírem a nalijeme do něj
hotovou čokoládovou směs. Pečeme v troubě
předehřáté na 170 °C cca 30 minut. Po vychladnutí
potřeme rumem.

Pařížská šlehačka
Čokoláda na vaření 300 g
Smetana ke šlehání 750 ml
Ztužovač šlehačky
Postup:
Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni, přidáme
šlehačku a necháme přejít varem. Po vychladnutí
přidáme ztučovač a vyšleháme.

Dortíky
Z upečeného těsta vykrájíme kolečka. První kolečko
potřeme malinovou marmeládou a klasickou bílou
šlehačkou. Navrch položíme druhé kolečko potřené
malinovou marmeládou a na celé naneseme větší
vrstvu pařížské šlehačky. Dozdobíme mátou a
čerstvou malinou.

Míša Vamberská

Blatiny
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Muži
1. kolo 12. 8. Holetín–Křižanovice 4:3
2. kolo 20. 8. Rosice–Holetín 0:4
3. kolo 26. 8. Holetín–Svratouch 1:1
4. kolo 3. 9. Miřetice A–Holetín 1:1
5. kolo 9. 9. Holetín–Kameničky 3:6
6. kolo 16. 9. Holetín–Slatiňany B 1:2
7. kolo 23. 9. Rváčov–Holetín 7:0
8. kolo 30. 9. Holetín–Kočí 1:3
9. kolo 7. 10. Ronov A–Holetín 0:0

+ 0  skore b.
1. Skuteč 6 2 1 34:7 20
2. Kameničky 6 1 2 26:14 19
3. Slatiňany B 6 1 2 28:17 19
4. Rváčov 6 0 3 30:11 18
5. Svratouch 5 1 3 16:10 16
6. Chroustovice 4 3 2 13:10 15
7. Ronov A 4 2 3 21:16 14
8. Miřetice A 4 1 4 20:18 13
9. Kočí 3 2 4 23:20 11

10. Křižanovice 3 2 4 23:24 11
11. Holetín 2 3 4 15:23 9
12. Rosice 2 0 7 11:34 6
13. Heřm. Městec B 1 2 6 19:25 5
14. Svídnice 1 0 8 10:60 3

Dorost
3. kolo 26. 8. 13:00 Prosetín–Přelouč 7:0
1. kolo 30. 8. 17:00 Prosetín–Česká Třebová 1:4
4. kolo 2. 9. 10:00 Horní Jelení–Prosetín 4:1
6. kolo 17. 9. 16:00 Prosetín–Lanškroun 2:0
7. kolo 23. 9. 13:15 Litomyšl–Prosetín 5:3
15. kolo 28. 9. 13:30 Holice–Prosetín 12:2
8. kolo 1. 10. 14:00 Prosetín–Letohrad 2:6
9. kolo 7. 10. 12:30 Libchavy–Prosetín 0:1

+ 0  skore b.
1. Česká Třebová 10 0 0 65:8 30
2. Letohrad 7 0 2 55:15 21
3. Litomyšl 7 0 1 34:11 21
4. Holice 6 0 3 36:20 18
5. Třemošnice 4 0 4 15:16 13
6. Choceň 4 0 4 26:19 12
7. Hlinsko 4 0 4 19:23 12
8. Slatiňany 4 0 5 17:25 11
9. Prosetín/Holetín 3 0 4 17:19 9

10. Horní Jelení 3 0 5 18:30 9
11. Libchavy 3 0 6 13:30 9
12. Přelouč 2 0 6 10:42 6
13. Moravská Třebová 2 0 7 9:46 6
14. Lanškroun 0 0 8 9:39 0

Starší žáci
3. kolo 26. 8. Prosetín–Heřmanův Městec 5:2
1. kolo 30. 8. Libchavy–Prosetín 3:6
4. kolo 2. 9. Žamberk–Prosetín 0:7

5. kolo 10. 9. Prosetín–Slatiňany 2:1
6. kolo 16. 9. Moravany–Prosetín 0:2
7. kolo 23. 9. Prosetín–Letohrad 2:1
8. kolo 30. 9. Přelouč–Prosetín 1:3
9. kolo 7. 10. Prosetín–Lázně Bohdaneč 9:0

+ 0  skore b.
1. Prosetín/Holetín 8 0 0 36:8 24
2. Litomyšl 7 0 0 23:2 21
3. Letohrad 6 0 2 53:12 18
4. Slatiňany 6 0 1 36:13 18
5. Libchavy 4 0 4 28:30 13
6. Nemošice 4 0 4 22:32 13
7. Přelouč 4 0 3 19:16 11
8. Přelovice 3 0 4 21:18 8
9. Heřmanův Městec 2 0 5 12:24 6

10. Třemošnice 2 0 5 12:31 6
11. Moravany 1 0 7 8:22 3
12. Žamberk 1 0 6 11:31 3
13. Lázně Bohdaneč 0 0 7 4:46 0

Mladší žáci
3. kolo 26. 8. Prosetín–Heřmanův Městec 1:2
1. kolo 30. 8. Libchavy–Prosetín 1:3
4. kolo 2. 9. Žamberk–Prosetín 1:0
5. kolo 10. 9. Prosetín–Slatiňany 0:4
6. kolo 5. 10. Moravany–Prosetín 6:1
7. kolo 23. 9. Prosetín–Letohrad 1:2
8. kolo 30. 9. Přelouč–Prosetín 1:1
9. kolo 7. 10. Prosetín–Lázně Bohdaneč 4:1

+ 0  skore b.
1. Přelouč 6 1 0 42:3 19
2. Moravany 6 1 1 32:8 19
3. Přelovice 5 0 2 27:13 15
4. Letohrad 5 0 3 19:11 15
5. Žamberk 4 1 2 12:9 13
6. Nemošice 4 0 4 26:21 12
7. Heřmanův Městec 4 0 3 16:17 12
8. Lázně Bohdaneč 4 0 3 16:18 12
9. Prosetín/Holetín 2 1 5 11:18 7

10. Litomyšl 2 0 5 13:35 6
11. Třemošnice 2 0 5 9:41 6
12. Slatiňany 1 0 6 14:28 3
13. Libchavy 1 0 7 15:30 3

Tradiční fotbalový bál

Sobota 2. prosince

Holetín – Na Sále

Hraje MAT4




