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Mládí vpřed

ČTĚTE:

Držíte v ruce další číslo našich novin. Myslím, že už je patnácté. Jeho příprava
pro mě byla hodně zajímavá, ale také náročná. Přinesla mi spoustu zážitků. Byla
příjemná v tom, že jsem se rozhodla toto číslo napsat o dětech a mládeži. Také
jsem ho s mladými připravovala. Krásné bylo dopoledne ve školce, zajímavé bylo
zpracovávání ankety JAK SE ŽIJE DĚTEM A MLÁDEŽI V HOLETÍNĚ. Děkuji všem,
kteří můj výmysl akceptovali a celkem ochotně na otázky odpovídali. Já pak
strávila hezké i perné okamžiky při zpracovávání. Občas jsem se smála a občas
obdivovala skvělé nápady mladé generace. Výsledky ankety si nenechte ujít.
Úplně super bylo tvoření rozhovorů do rubriky PŘEDSTAVUJEME VÁM.
Rozhodla jsem se oslovit pět mladých lidí, kteří podle mě už něco dokázali a ještě
toho určitě mnoho dokáží. Každý z nich je výjimečný v jiném oboru. Určitě vás
napadnou další možnosti, o kom jsme mohli napsat, kdo by si to zasloužil. Každý
známe někoho a nikdo nemůže znát všechny. Budu velice vděčná za tipy na
mladé i starší šikovné lidi. Ráda o nich napíšu v příštích číslech. Právě zajištění
rozhovorů s těmito mladými šikuly bylo hodně těžké. Už i tato generace je
nesmírně zaneprázdněná. Jeden z rozhovorů se tedy odehrával v sobotu v sedm
hodin ráno, jeden v neděli večer a další jenom pár hodin před maturitou
zpovídaného. Neměli čas. O to zajímavější ale měli zkušenosti a zážitky.
Vzpomněla jsem si na pána, s kterým jsem rozhovor do rubriky
PŘEDSTAVUJEME VÁM dělala před nedávnem. Pronesl na adresu jednoho
z dnešních účastníků, že jestli máme takhle šikovné mladé lidi, nemá obavy
o budoucnost naší země. Po těchto pěti rozhovorech mu dávám za pravdu.
Dočkáte se ale i dalších informací. V naší obci se poslední dobou stále něco
děje, proto máme o čem psát a vy o čem číst.
Ing. Helena Kučerová
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Ukončení projektu

Každá cesta jednou končí. I ta, kterou absolvovali žáci a učitelé naší školy od nápadu
zapojit se do projektu „Bezpečněji na cestách“ až po pověšení poslední tabule
a slavnostní zakončení. Protože o průběhu akce bylo popsáno mnoho papíru, dneska se
skutečně ohlédneme už jen za posledními kroky.
V pondělí 3. května lehce poprchávalo, ale ani to neodradilo školní děti, jejich
pedagogy a hasiče, aby vyrazili do terénu. Nejdříve se sešli v hasičské zbrojnici, kde
probíhaly poslední technické úpravy bezpečnostních tabulí. Děti vydatně pomáhaly a ty,
na které práce nezbyla, pozorně naslouchaly výkladu o požární technice s názornými
ukázkami. Když byly všechny tabule hotové, naložila se
první skupinka dětí do nového hasičského auta a vyrazila
směr Horní Holetín. Děti se snažily při samotném
připevňování cedulí přiložit ruku k dílu – podávaly,
přidržovaly. Byla na nich vidět radost z výsledku
dlouhodobé práce. Nejvíc se samozřejmě radovali ti, kteří
na deskách poznávali svoje návrhy. Hrdě se k nim hlásili.
Celou skupinku dětí ihned zajímalo, jestli na nové značky
reagují řidiči projíždějících aut. Ozývalo se tedy nadšené:
„Ten zpomalil! Ten taky!“ A za chvíli zklamané: „A tenhle
nezpomalil…“ Prožívaly to jako svoje vlastní úspěchy
a neúspěchy.
Úplně poslední krok byl učiněn následující pátek
7. května. Ve škole se sešli žáci, učitelé, rodiče, zástupci
spolků a také Ekocentra Paleta z Pardubic a Partnerství,
o. p. s., která tento a podobné projekty zastřešují.
Spolupráce dětí a hasičů
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Jaro ve škole
Exkurze do Prahy
Plnění úkolů souvisejících s účastí naší školy
v projektu Recyklohraní nás 9. března zavedlo až na
letiště do Prahy! Zde je instalována výstava starých
elektrospotřebičů
(rádia,
telefony,
televize,
počítače...) a vyplněním pracovních listů jsme
získali další cenné body.
K tomuto spouštěcímu „kamínku“ se postupně
přidaly ještě další dva cíle v naší metropoli: exkurze
do letištních prostor a návštěva výstavy Příběh
planety Země v Národním muzeu. Prohlédnout si
zblízka letištní plochu, sledovat přistávající
a vzlétající letadla, přímo vidět, co se všechno děje
po přistání letadla - to je jistě zážitek, který se
nenaskytne každý den. Když k tomu přidáme
zastávku
v
letištní
hasičské
zbrojnici
s nejmodernější požární technikou a poutavé
vyprávění našeho průvodce, musíme jenom říci, že
exkurze neměla chybu.

Účast na soutěžích
Ve škole se snažíme, aby děti měly možnost
porovnat své dovednosti, znalosti a své nadání
s vrstevníky z jiných škol. Od začátku roku se tak
děti zúčastnily několika výtvarných soutěží.
V poslední době obdrželi za své výkresy v soutěži
pořádané DDM Beta Pardubice za krajské kolo
soutěže „Evropa ve škole“ diplomy Štěpánka
Mudrochová, Dominik Rompotl a Jaroslav Jelínek.
Na počátku března se konala přehlídka mladých
recitátorů v Chrudimi. Naši školu tam zastupovala
dvě tříčlenná družstva mladších a starších dětí.
Soutěže se účastnily školy z celého chrudimského
okresu, a to nejen školy základní, ale i školy
umělecké. Všichni soutěžící přednášeli své básně
a texty s maximálním úsilím. Odměnou pro naši
školu bylo udělení Čestného uznání.
Následoval výjezd pátého ročníku na olympiádu
v angličtině do základní školy ve Vejvanovicích
21. dubna. Odtud jsme si přivezli diplomy za šesté
a osmé místo.
A zatím poslední měření sil jsme absolvovali
6. května v Třemošnici, kde naše fotbalové družstvo
bojovalo v okresním kole McDonald Cupu. Do
Třemošnice jsme se probojovali přes okrskové kolo
27. dubna v Hlinsku, kde nám patřila druhá příčka.
V červnu se děti ještě zúčastní přírodovědné
soutěže v Hlinsku. I když se nám ne vždy podaří
přinést medaile, každým setkáním sbíráme cenné
zkušenosti!
Dokončení projektu Bezpečněji na cestách
O projektu je psáno na jiném místě. Zde jen
zmíním, jak pro nás bylo velmi zajímavé vyzkoušet
si cestu od nápadu na zvýšení bezpečnosti chodců
v Holetíně až po pověšení tabulí podél silnice na
počátku května a závěrečnou oslavu.
Mgr. Martin Bureš

V letištní hale

A protože postupujeme ve vyprávění proti proudu
času, teď je na řadě zmínka o tom, čím nám pobyt
v Praze začal: výstavou v Národním muzeu. Zde
jsme kromě poutavého výletu do dějin naší planety
(velký třesk, vulkány, prehistoričtí obyvatelé,
dinosauři, ekologie) mohli projít i ostatními
sbírkami muzea. Muzeum je opravdu majestátní
a hodné svého jména Národní.
Domů jsme znavení dorazili až za tmy,
a s pocitem, že jsme toho viděli opravdu hodně.
Noc s Andersenem
Tradiční akci se
zaměřením
na
čtení
a
knížky
jsme letos prožili
se skřítkem Knihovníčkem,
cínovým vojáčkem,
čarodějnicemi,
miminem a dalšími
maskami z pátku
na
sobotu
26. března 2010.
Soutěžili jsme, poslouchali pohádky
a zatančili si na
pohádkovém discobálu.

Školní družina

ŠD je nedílnou součástí školy, proto také nelze
jednoznačně oddělovat akce pořádané školou
a školní družinou. Pedagogický dozor a organizaci
některých akcí zajišťuje společně se svými kolegy
vychovatelka ŠD nejen v době provozu školní družiny, ale také dopoledne v době výuky. Tak tomu bylo
právě při turnaji v minikopané dne 27. 4. 2010
v Hlinsku, kde se uskutečnilo okrskové kolo McDonald's CUPu. Za naši školu hráli B. Šafránková,
E. Zlesáková, M. Hanusová, D. Rompotl, M. Pátek,
J. Jelínek, V. Klika a P. Vacek. Naši hráči vybojovali
2. místo a to jim zajistilo postup do okresního kola.
Z úspěchu
našeho
družstva měl radost také
trenér J. Halamka, který
hráče
během
turnaje
povzbuzoval.
Okresní kolo turnaje se
konalo
6.
5.
2010
v Třemošnici. Naše družstvo posílili J. Hamák
a M. Červinka. Naši sportovci obsadili 4. místo.
Poděkování patří holetínským hasičům, kteří pomohli zajistit dopravu
dětí na turnaj.
Olga Vokálová
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Příjemné odpoledne

Co nového v MŠ

V dubnu jsme ve školce slavily Den Země. Jako
dárek pro naši planetu jsme „upekly“ pískový dort
s květinami. Na zahradě školy jsme zasadily svůj
„školkový“ stromek, upravily naši bylinkovou
zahrádku a z pet lahví vyrobily hada „zmijáka
školkového“, který měřil 14,5 m.
Také jsme společně se žďáreckou školkou
navštívily Východočeské divadlo v Pardubicích, kde
jsme
shlédly veselé představení Zimní příhody
včelích medvídků.
Na
konci
měsíce dubna
si pro nás ježibaba z perníkové
chaloupky
připravila cestu
čarovným lesem, na které
jsme
plnily
různé
úkoly:
hod hada do
vody, koštětem
do obruče, šiškou na pavouka, nebo přejít
poslepu podle
ohnivého lana.
Na konci cesty
na nás čekal
perníkový
poklad.
Začatkem května, měsíce lásky a maminek, jsme
jako miminka poznávaly svět u maminky v bříšku,
povídaly si o maminkách, učily se starat o miminko
a připravily malou výstavu fotografií Já miminko
a Já a moje maminka. Naše maminky jsme
nezapomněly potěšit malým dárečkem a sladkou
pusinkou.
Od maminek jsme se vydaly na cestu kolem
světa, během které poznáváme všechny světadíly
a život na nich. Také
se chystáme navštívit
indiánskou vesničku
a uspořádat společné
odpoledne pro děti i rodiče s pohádkami Boženy
Němcové.
učitelky MŠ
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Nejdřív byla slavnostně pověšena poslední tabule
a to na plot u MŠ. Upozorňuje na to, že když tam
parkují auta, děti je musí obcházet po silnici. Pak
se všichni přesunuli do třídy, kde se řečnilo,
promítalo a hlavně vzpomínalo. Všichni řidiči složili
slib, že budou jezdit opatrně. Pak už bylo
připravené zábavné odpoledne na dvoře a zahradě.
Děti plnily disciplíny související se silničním
provozem. Za získaná razítka si mohly „nakoupit“
hodnotné ceny v BESIPSHOPU. Nakonec všichni
přijali pozvání na výborné pohoštění, které děti
s paní vychovatelkou připravily ve družině. Tam se
ještě živě diskutovalo, mimo jiné i o tom, co se
podnikne příště.
Jen zdánlivě je zábavná historka, která se stala
ve
školce.
Ráno
přiběhla
malá
holčička
s vykulenýma očima a vzrušeně sdělovala paní
učitelce: „Paní učitelko, paní učitelko, maminka
přejela dvě děti!“ Paní učitelce hodně zatrnulo, než
si uvědomila, že se nejspíš jednalo o postavičky
nakreslené na chodníku před bránou, kde by se
nemělo parkovat. Ale přesto – maminko, měla by
ses nad sebou zamyslet!
(kuc)

Jaro slovy dětí
Jaro
Jaroslav Jelínek
Kvítí kvete, kvítí voní,
jaro je tu, všechno voní.
Pája trhá sedmikrásky,
jsou to její jarní krásky.
Stromy kvetou, keře taky,
ptáci loví larvy, brouky.
Všechno se tu zelená,
kvete celá zahrada.
Večery jsou teplejší,
rána spíše chladnější.
V Holetíně od jara,
každému teď v zahrádce
kvete kytek hromada.
Jsou tu básně pana Járy,
jarní svátky už jsou tady.

Obrázek
Štěpánka Mudrochová
Vezmu papír,
vezmu tužku,
namaluju si berušku.
Pod ní žluté kvítí
a slunce, jak svítí.
Papírová láska
Eliška Zlesáková
Co se stane v chalupě,
narodí se tam kotě!
První jarní koťátko
narodí se zakrátko.
Není to kotě jako jiné, malé živé,
je to kotě papírové!
Malé, bílé a je moje.
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Účastníci projektu dostali na památku trička

Kytky
anonym
Modrá, žlutá, červená,
je jich plná zahrada.
Na zahradě v klidu spí,
kdo je asi probudí?
Anička už brzy vstává,
už zalejvá kytky sama.
Maminka se z okna dívá,
jestli kytky nepřelívá.
Anička jde s brekem domů,
někdo zničil spoustu tulipánů.
Kytička
Dan Břeň
Na jaře už krásně svítí sluníčko,
koukej vylézt, kytičko,
za chvíli budeš mít krásný květ,
a hned bude lepší svět.

Africký den v mateřské škole
Respektujeme soukromí dětí, proto jména byla změněna

Tak jsem se rozhodla vám přiblížit, jak se mají
děti v holetínské školce. Vypravila jsem se tam po
třiatřiceti letech. Ano, školka v naší obci funguje už
od roku 1977 a já jsem spolu s dalšími spolužáky
patřila mezi první děti, které školku navštěvovaly.
Stihli jsme to pouze půl roku, pak už jsme
nastupovali do školy. Taky vzpomínáte na paní
ředitelku Bidmonovou?
Tak jsem tam vyrazila. Byla středa, před osmou
hodinou ráno. Trochu jsem se zdržela na schodišti,
protože jsem obdivovala spoustu výzdoby. V šatně
jsem ještě potkala maminku s jedním chlapečkem.
Otevřela jsem dveře do třídy a světe div se – ocitla
jsem se v africké školce. U stolečků posedávali malí
černoušci a další pobíhali po třídě. Měli barevné
třásňové sukýnky, korále, africké účesy a jak se na
správné afričánky sluší, dělali pěkný rambajz.
Brzy jsem to pochopila. V MŠ tento týden
probírají názornou formou cestování a středa
patřila právě Africe. Některým dětem kostýmy
pomohly
připravit
maminky,
s něčím
ještě
pomáhala paní učitelka. Skoro všichni měli krásné
korále, které vyráběli v předchozích dnech, někteří
měli sukýnky z krepáku, jiní z barevné látky,
někomu stačil uvázaný ručník. Objevovaly se
i pomalované obličeje nebo krásné lotosové květy
kolem krku. Děti, které měly už kostým hotový,
vybarvovaly obrázky afrických zvířat. Když byli
všichni černoušci spokojeni se svým vzhledem,
začal program. Bylo třeba vyzkoušet africké
hudební nástroje. Byly velmi rozličné. Někdo měl
tamburínu, někdo kbelík, jiný bubínek přivezený
z dovolené. Místo paliček posloužily vařečky,
kvedlačky, prostě kdo co měl. Jako v Africe.
Hudební produkce a kostýmy zaujaly i paní
kuchařku, která přišla naplánovat počet jídel. Paní
učitelka zavelela: „Děti, teď přestaneme používat
nástroje budeme si povídat o Africe.“ Dětem se ale
svých bubínků vzdát nechtělo. Ještě nebyly
evidentně nabažené. Taky se některé začaly zajímat

o to, co si tam píše ta paní, která jim byla
představená jako novinářka. Nejdřív ke mně
přicupitala větší holčička. Prozradila, že se jmenuje
Maruška. Vedle začal plakat Toníček. Maruška mi
jedním dechem sdělila, že Toníček kňourá skoro
pořád a proto ji vůbec nezajímá. A že kluci se perou
a zlobí skoro pořád a že kdyby nezlobili, bylo by to
fajn. Taky mně vyprávěla, že Jaroušek stále brečí

a nic nejí, proto je tak prťavej. Taky se ke mně
přitočil chlapeček, který se představil jako Láďa
a tvrdil, že příjmením je Ladislav. Moc jsem mu to
teda nevěřila. Chvilku mě pozoroval a pak mi sdělil,
že maminka taky dneska večer pojede na nehty. To
mě tedy překvapil. Nenapadlo by mě, že si pětiletý
kluk všimne mých gelových nehtů.

Děti nakonec nástroje uklidily, sedly si do
kroužku. Maličká Karolínka si přece jenom stále
drží svůj bubínek. Stejně maličký Frantík jí pomáhá
nástroj odložit a za ruku ji odvádí do kroužku mezi
ostatní děti. Těm už paní učitelka vypráví o životě
různých afrických kmenů. Z dálky zní opravdová
místní hudba, kterou mezitím paní učitelka pustila
z počítače. Děti poslouchají povídání o tom, že
existují Masajové, Nubijci, Pygmejové, Křováci
a spoustu zajímavostí o nich. Jsem ráda, že se mě
nikdo na nic neptá, protože bych se asi ztrapnila.
Něco z toho slyším skutečně poprvé. Frantík se šel
vyčůrat a cestou zpátky se zastaví u glóbusu
a prohlíží ho.
A bude se cvičit. Vsedě a pak také v chůzi. Prý si
musí černoušci protáhnout tělo, aby jim neutekla
zvěř, až půjdou lovit. Zkouší chodit jako žirafky. Pak
je taky potřeba vyzkoušet africký tanec. Holčičky
hrají na nástroje a chlapečci tančí s kopími, které si
z papíru vyrobili včera.
Černouškům už vyhládlo a tak zasedají k „pravé
africké svačince“. Tou je houska s Nutellou
a banánové mléko. Ještě před tím si odbíhají umýt
své černé ručičky do koupelny. Po svačině si děti
posedaly po třídě a začaly si stavět kostky nebo
prohlížet knížky (i ty o Africe, které některé děti
a paní učitelky přinesly). Jaroušek zase začal brečet
a Ládík se ho ptá, co se mu stalo. Pak si spolu
začali stavět z kostek. Frantík má „kozí nohy“, ale
hned poslechne paní učitelku a bačkůrky si vymění.
Lojzík vaří čaj v rychlovarné konvici v nové
kuchyňce. Také paní kuchařka přinesla dětem čaj
a paní učitelka jim ho nalévá do hrnečků nebo do
lahví. Lojzík kaká a volá paní učitelku na utření
zadečku. Pepíček fňuká, že ho někdo kousl. Paní
učitelka se ho ptá kdo. Pepíček ukazuje na Vaška.
Paní učitelka si volá Vaška k sobě. Vašek ale tvrdí,
že on ne, že Frantík. Franta o ničem neví. Nakonec
vyjde najevo, že to byl opravdu Vašík a paní
učitelka ho kárá, že lhát se nemá a kousat někoho
taky ne.
Černoušci uklízejí hračky. Ještě se budou učit
novou písničku a pak půjdou ven. Tedy jestli
nebude pršet. A já spěchám do práce. Moc se těším
do své tiché kanceláře.
(kuc)

–4–

šikovné mladé Holečáky
Romana Daňková – čaruje v kuchyni

Je
jí
19
let
a v současné
době
dokončuje SOU a SOŠ
Polička, obor kuchař –
číšník. V červnu bude
dělat
závěrečné
zkoušky. Původně se
chtěla
vyučit
aranžérkou květin, ale
zjištěná alergie jí plány překazila. Zvolila si
tedy náhradní řešení
a to se ukázalo jako
velmi správné. Obor ji
velice baví, a proto
když
se
může
v průběhu školy
v něčem vzdělávat navíc, neváhá. Školila se tedy na
degustace a podávání vín, výborně se orientuje v oblasti
mořských plodů a umí připravit pravou italskou pizzu.
Velice zajímavé je, že absolvovala kurz VYŘEZÁVÁNÍ
DO OVOCE A ZELENINY. Možná jste něco takového viděli třeba v televizi, jak někteří umělci dokáží třeba
z melounu udělat
koš růží. A to se právě naučila
i Romana. Nevyřezává jen z melounů, ale využívá
i mango, mrkev, ředkvičky, brambory nebo cibuli. Ta se
uplatní třeba na zabíjačkových hodech. Romana je
v oboru velmi úspěšná, hned na první soutěži – ta byla
ještě juniorská, obsadila první příčku. Na další, už seniorské, v Olomouci soutěžila ve dvou kategoriích
a přivezla si stříbrnou a bronzovou medaili. Velmi si cení
také úspěchu ze soutěže na Slovensku, kde bylo obrovské množství účastníků a mezi nimi i skuteční mistři.
Tam skončila devátá, ale právě pro širokou účast bylo
toto místo ještě zařazeno do takzvaného stříbrného
pásma. Na otázku, co je k takové dovednosti potřeba,
uvádí: „Určitě je lepší, když člověk umí dobře kreslit.
V tom mám výhodu, protože si dokážu motiv dobře rozvrhnout. Musíte mít fantazii.“ K samotné práci používá
tenký ostrý nůž, takový skalpel a potom dlabátka
podobná těm na dřevo, ale jemnější. S úsměvem dodává,
že zatím si ani nezpůsobila žádné zranění. Když začínala,
hodně jí pomohla mamka, která dokonce vyřezávala s ní.
A podporovala ji. O své dovednosti říká: „Je to dobrá
zkušenost. Využívám ji především na rautech, ale i na
brigádách v restauracích, kde mají moje výtvory velký
úspěch.“ Ostatně na brigádách tráví velkou část svého
času, kdy není ve škole. O její pracovitosti a šikovnosti
svědčí i fakt, že si v osmnácti vydělala na vlastní auto.
A co volný čas? Má čas na nějaké koníčky? Bez rozmyšlení odpovídá: „Práce v restauraci je mým koníčkem.
Navíc právě vyřezávání mě uvolňuje a uklidňuje. Hodně
si odpočinu taky při sportu. Ráda běhám a miluji vodu a
plavání.“ Svou vášeň ke kytičkám v současnosti uplatňuje především na zahrádce u přítele.
Co by chtěla dělat v budoucnu, ještě nemá úplně vyjasněné. Určitě by si chtěla dodělat maturitu, má podanou přihlášku k dálkovému studiu v Novém Městě na
Moravě. Ještě se nerozhodla, jestli se chce živit jako
číšník nebo jako kuchař. Na každém se jí líbí něco.
U číšníka ji láká kontakt s lidmi, ale v kuchyni zase ráda
čaruje a vymýšlí různé pokrmy. U vyřezávání ale chce
zůstat určitě.
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Jakub Halamka – bojuje proti
špatným pohybovým
dovednostem mládeže
Je mu 24 let a po vystudování Jazykového
gymnázia ve Skutči nastoupil na Pedagogickou
fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Dějepis a tělesná výchova. Od mala se aktivně
věnuje sportu. Od 8 do 17 let hrál hokej na pozici útočníka. V období, kdy hrál za mladší
žáky,
jeho
družstvo
postoupilo
do
1. východočeské ligy. V poslední době se
k hokeji vrací a hraje v lize neregistrovaných.
Jakuba si ale holetínští fanoušci spojují
především s fotbalem. V deseti letech se stal
hráčem Tatranu Miřetice a v jeho bráně stál až
do roku 2007, kdy přestoupil do SOKOLa Holetín. V jeho fotbalové kariéře najdeme mnoho
úspěšných momentů. V Miřeticích tři sezóny
za sebou jeho mužstvo slavilo postup do vyšší
soutěže – jednou v žácích a dvakrát v dorostu,
se kterým se dostali až do krajského přeboru.
I první sezóna v Holetíně byla postupová. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje.
Sám říká: „Nevyhýbám se žádnému sportu,
všeobecně pro mě znamená velmi mnoho.“
V roce 2008, když vznikl oddíl starších žáků
SOKOLa Holetín, začal ho Kuba trénovat. Absolvoval proto trenérský kurz fotbalu, licence
C. V roce 2009 ve vzdělávání pokračoval a získal licenci Trenér fotbalu UEFA B. Vysvětluje:
„Tato nadstavba mi přinesla více vědomostí
a hlavně možnost trénovat na vyšší úrovni.
V budoucnu bych to rád využil a trénoval nějakou vyšší fotbalovou soutěž.“
Kromě toho, že trénuje starší žáky, vede už
druhým rokem sportovní kroužek v ZŠ Holetín.
Zajímalo mě, proč tráví tolik času prací
s mládeží. Říká: „Protože se mi nelíbí pohybové
dovednosti dnešní mládeže.“ Na jeho kroužek
chodí pravidelně více než 10 chlapců a děvčat
z 1. až 5. třídy. Na práci s mládeží vidí pozitiva
i negativa: „Baví mě práce s dětmi, je to zábava. Vadí mi ale špatné chování některých
z nich. To ale plyne z dnešní doby.“
Od roku 2005 je členem SDH Holetín. Aktivně se podílí na akcích, ve kterých spolupracují hasiči s obcí. Účastní se soutěží
v požárním útoku. V letošním roce přistoupili
do hasičů noví mladí členové a vytvořili nové
družstvo, jehož je Jakub členem. Soustředí se na trénování
a už mají i první
úspěchy ze soutěží.
To je motivuje.
V budoucnu by
rád dokončil školu a
jeho cílem je práce ve
sportovní škole, kde
by vedle pedagogické
činnosti mohl působit
zároveň jako trenér.

Lucie Pišťáčková – tančila na mistrovství světa
Je jí 18 let a navštěvuje 3. ročník Gymnázia K. V. Raise
v Hlinsku. Jak sama
říká: „Mám spoustu
zájmů a jedním z nich
je tanec“. Je také asi
tím nejvýraznějším zájmem Lucčina života.
Tančit
začala
už
v 1. třídě
v
minitanečních
pod
vedením pana Bohumila
Černého. Pokračovala
v kroužku, který vedla
její maminka s kolegyní z práce. I tím
se začal její zájem
o tanec
prohlubovat
a tak se začala tomuto
sportu věnovat na
vyšší úrovni v tanečním klubu Ridendo Hlinsko.
Její přijetí na Gymnázium bylo impulsem
k přestupu do tamní taneční školy Gradus. Zde byl
5 let jejím tanečním partnerem Marek Kasal,
s kterým posbírala na soutěžích řadu cen. Přiznává:
„Medailí z tancování mám doma skutečně mnoho.“
Vstoupila do tanečního klubu TKG Hlinsko a tam
započalo tančení ve formacích, které s sebou
přinášelo perné mnohahodinové tréninky ve všední
dny i o víkendech. Výrazného úspěchu dosáhli
s předtančením Jumbo. Jednalo se o formaci na
latinskoamerické rytmy. S tím se zúčastnili
otevřeného mistrovství Maďarska a zároveň se stali
1. vicemistrem ČR a postoupili tak na mistrovství
Evropy, které se konalo v Německu a následně na
mistrovství světa v Rakousku. Odtud si přivezli
18. místo, ale především spoustu neocenitelných
zkušeností.
Ty zúročili v dalším úspěšném předtančení

s názvem Vzpomínka na lásku, které bylo složené ze
standardních tanců. Lucka na něj vzpomíná:
„Sněhobílé šaty, působivě romantická muzika
a především dobré taneční výkony činily ze
Vzpomínky další úspěšnou formaci.“ Do dalšího
předtančení už nezasáhla. Především kvůli škole
a časové vytíženosti byla nucena svoji aktivní účast
v klubu přerušit. Věří ale, že jednoho dne se za
zvuku hudby opět na nasvícený parket vrátí.
Lucie se zapojuje i do obecního dění. Je členkou
Holetínských trnek a aktivně se podílela na
nacvičování tanečního vystoupení, které jste měli
příležitost vidět na Trnkovém bále. Využila zde své
zkušenosti z tanečního klubu a pomáhala trénovat
a vést nacvičování formace.
Další její zálibou jsou jazyky, konkrétně
angličtina. Je to její oblíbený jazyk, ve kterém se
neustále snaží zdokonalovat a prohlubovat své
znalosti. Jazyková škola jí kromě nich přinesla
i spoustu přátelství a kontaktů s cizinci. Občas
s těmito přáteli z jazykovky navštěvuje děti
z dětského domova Veska u Pardubic. Tím se
dostáváme k jejímu dalšímu zájmu a tím je práce
s dětmi. Obě tyto záliby by ráda spojila a má
v plánu uspořádat jazykový tábor pro děti.
Sama se také zúčastnila kurzu speciální
pedagogiky Montessori. Podle této metody se malé
děti jednoduchou formou učí věcem, které se ve
vyšším věku učí mnohem složitěji. Dnes už tak
fungují i některé mateřské školy. Děti jsou pak
mnohem klidnější. Napadá mě, jestli má smysl pro
pedagogickou práci zděděný. „Možná, ale učitelkou
být nechci. A když, tak jen v mateřské školce
a pokud možno s tímto typem výuky,“ říká.
V budoucnu by ráda pokračovala ve studiu,
nejlépe na nějaké jazykové škole, kde by si udělala
státní zkoušku z angličtiny. Pohrává si s myšlenkou
jet hlídat děti do Ameriky. Ještě nemá budoucnost
zcela vyjasněnou a neodříká se ani studia své
oblíbené matematiky.

Tomáš Kučera – chce pracovat ve farmaceutickém výzkumu
Je mu 18 let a právě dokončil osmileté studium
na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku. Zajímá se
o přírodní vědy, jako je chemie, biologie, fyzika
a matematika. V těchto oborech také dosahuje
výborných výsledků. Je soutěživý a proto se
v průběhu studia zúčastnil mnoha vědomostních
olympiád. Většinou to byly soutěže právě v těchto
předmětech, ale zkusil i dějepis, německý jazyk
nebo zeměpis. Nejlepších výsledků dosáhl ve fyzice
v roce 2006, kdy z prvního místa v okresním klání
postoupil do krajského a i tam skončil první. Ve
stejném roce také z prvního místa v okresním kole
postoupil do krajského v chemii. Tam obsadil
stříbrnou příčku. V posledních letech také poměrně
úspěšně boduje v celostátní soutěži Matematický
klokan. Loni měl ve své kategorii nejlepší výsledek
ze všech účastníků chrudimského okresu, letos byl
druhý.
V roce 2009 se přihlásil na Letní akademický
kurz v Akademickém a universitním centru
v Nových Hradech (v jižních Čechách). Jedná se
o mezinárodní letní školu pro studenty středních
a vysokých škol. Akce trvá čtyři týdny o
prázdninách a studenti se tam učí práci v laborato-

řích, vědecké
postupy a
zpracovávají
vlastní
projekty. Loni
tam kromě
českých
a slovenských
studentů byli
účastníci
z Běloruska,
Mexika, USA
a Francie.
Oficiálním
jazykem byla
samozřejmě
angličtina.
Tomáš zpracovával dva projekty. Ten vedlejší se
jmenoval Úživnost bioplynových stanic pro řasy
a sinice. Vysvětluje: „Tam jsme zkoumali možnost
využití odpadu z bioplynových stanic (zařízení, které
z biomasy dělá plyn např. pro vytápění) pro
pěstování
farmaceuticky
významných
řas
a organismů.“
Pokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6

Jako hlavní projekt zpracovával téma Biokoroze
implantačního materiálu v modelu in vitro. Zase
si to žádá asi vysvětlení. „Jednalo se o zubní
implantáty (plomby, šrouby, můstky, …)
z různých materiálů – z těch současně používaných i nově vyvíjených. Zjišťovali jsme jejich
odolnost vůči korozi.“ dodává Tomáš. A co se mu
na takovém kurzu líbilo? Prázdniny se přece dají
využít jinak. Odpovídá: „Zajímala mě práce
v laboratoři, možnost vyzkoušet si různé přístroje v praxi. Tomu bych se chtěl věnovat
v budoucnu. A také jsem byl nadšený
z kolektivu stejně zaměřených lidí z celého světa.“ Tento hlavní projekt ještě s úspěchem odprezentoval na Studentské vědecké konferenci
na
Vysoké
škole
chemicko–technologické
v Praze. Byl jediným středoškolákem mezi studenty VŠ.
Do Nových Hradů se chce vrátit i letos. Už ví,
že byl přijat na projekt Krystalografická studie
proteinů z bakterie meningokoka. Bude zkoumat strukturu bílkoviny, která je důležitá pro
život této nebezpečné bakterie.
Tomáš má čas i na další zájmy. Od devíti let
hraje na trubku, nyní vystupuje v dechové kapele Hlinečanka. Doma si rád zahraje na kytaru
nebo na flétnu. Několik let tancuje v TŠ Gradus
Hlinsko. S klubem dosáhli několika úspěchů
především ve formacích, např. na Mistrovství
ČR a Mistrovství SR. Vytvořil internetové
stránky holetínskému fotbalu a spravuje je.
Jeho práci také najdete v Holetínském zpravodaji. Tvoří ho po grafické stránce.
V budoucnu by se rád věnoval studiu farmacie a následně výzkumné a vědecké činnosti
v tomto oboru.

Sněmovní volby 2010
aneb Komu dali hlasy holetínští občané

Z celkového počtu 624 oprávněných voličů
vhodilo do urny platný hlas 407. Volební účast
je tedy 65,4 %.
ČSSD
94 hlasy 23,1 %
ODS
72 hlasy 17,7 %
KSČM
61 hlas 15,0 %
Věci veřejné
42 hlasy 10,3 %
Str. práv občanů Zemanovci 39 hlasů 9,6 %
TOP 09
38 hlasů 9,3 %
KDU–ČSL
24 hlasy 5,9 %
Suverenita Jany Bobošíkové 16 hlasů 3,9 %
Dělnická strana
9 hlasů 2,2 %
Volte pravý blok
5 hlasů 1,2 %
Zelení
3 hlasy 0,7 %
Pirátská strana
2 hlasy 0,5 %
Strana svobodných občanů
2 hlasy 0,5 %
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Michal Havel – hokej hraje od tří let

Michalovi
je
18
let
a v současné
době
studuje
3. ročník Gymnázia K. V. Raise
v Hlinsku. Jeho největší zálibou je sport. Hraje tenis, trochu i fotbal, ale sportem číslo
jedna v jeho životě je jednoznačně
hokej.
Brusle
pravidelně obléká už od tří let
a bezesporu
patří
mezi
útočníky, kteří jsou na ledě vidět, kteří se prosazují a jsou
mužstvu platní. Obvykle obsazuje přední místa
v kanadském bodování jeho mužstva (pro ty, kteří
hokeji nefandí, jedná se o počet vstřelených branek
a nahrávek). V roce 2006 se dostal do východočeského
výběru a účastnil se Olympiády dětí a mládeže. Zatím
hrál stále v Hlinsku, ale nyní ho oslovil Žďár nad
Sázavou, kam by ho rádi získali do svého juniorského
mužstva, které hraje vyšší soutěž než Hlinsko. Jezdí
tedy trénovat do Žďáru a předpokládá, že bude moci na
tzv. střídavý start bojovat i za Hlinsko – muže. Na
otázku, na co je ve své hokejové kariéře pyšný,
odpovídá: „Určitě na svého otce, na to, že mě odmalička
vedl a že mužstvo pod jeho vedením se dvakrát stalo
přeborníkem kraje.“ A co hokejový cíl a hokejový vzor?
„Tak mezi současnými hráči žádný vzor nemám a mým
cílem je hrát co nejvyšší soutěž, i když si uvědomuji, že
mě hokej nebude živit.“ říká Michal.
Na zimních stadionech tráví i další část svého
volného času. Předloni využil nabídku klubu a udělal si
kurz pro rozhodčí, zatím 3. třídy. Znamená to, že může
pískat žákovské zápasy, dorost, zápasy juniorů (pouze
jinou soutěž, než ve které hraje) a po získání zkušeností
i muže. Zatím dostal k rozhodování poměrně hodně
zápasů, většinou žáky a dorost. Je to vlastně taková
brigáda spojená s jeho oblíbeným hokejem. Neodolám
se ho nezeptat, jestli je přísným rozhodčím. Odpovídá:
„Jsem přísný v rámci pravidel. Abych si zjednal na
hřišti pořádek, ale zase se to vždycky snažím vidět
z pohledu hráče. Nebaví mě, když na mě fanoušci křičí.“
Hokej ale není jediný sport, kterému se Michal
věnuje. Od 10 let hraje tenis. Hrál za mladší a starší
žáky, dorost a momentálně za muže, stále v hlineckém
tenisovém klubu. Hrají druhou nejvyšší ligu ve
východočeském kraji. Minulý rok postoupili z nižší
soutěže, takže první rok mezi novými soupeři je vždycky
těžší. Dřív jezdil po tenisových turnajích a má z nich
mnoho úspěšných umístění. Nyní je na 1273. místě
žebříčku. Pochvaluje si, že v poslední době se zlepšilo
vedení dětí a mládeže v hlineckém klubu. Nyní se do
práce s tenisovou mládeží zapojuje i on sám. Pomáhá
trénovat a účastní se soustředění malých tenistů.
V poslední sezóně si i párkrát zahrál fotbal za dorost
Sokola Holetín. Ačkoliv fotbal je vzhledem k jeho
vytížení už spíše okrajovým sportem, ani tam se
neztratil a prosadil se jako střelec. Ptám se: „Stíháš
ještě vůbec nějaké jiné zájmy, než sport?“ a jeho
odpověď: „To už určitě ne. Jsem rád, že stíhám sport a
školu. Víc času opravdu nemám.“ Mě vůbec
nepřekvapuje.
Co bude dělat po gymnáziu zatím nemá úplně jasné.
Ví, že by chtěl studovat vysokou školu a že by to měl
být obor, který by měl blízko – jak jinak – ke sportu.
(kuc)
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č. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 8. března
2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce
č. 6/2009
● Realizované akce
● Probíhají stavební práce dle projektu „Kulturně–společenské
centrum Holetín“
● Pokračuje rekonstrukce budovy č. p. 25 v areálu koupaliště
● Doručené žádosti
● Žádost o schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za
rok 2009
● Žádost o odkoupení pozemku p. č. 360/11 – žadatel p. Jan
Beneš
● Žádost o pronájem restaurace na koupališti dle záměru obce
č. 2/2010 – žadatel p. Jiří Pánek
● Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2010 a č. 2/2010
schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jaroslav Halamka
● Program jednání včetně doplněných bodů
● Zápis o periodické inventarizaci majetku ve správě OÚ
● Hospodaření obce Holetín za rok 2009 bez výhrad
● Rozpočet a rozpočtový výhled obce Holetín na období 2010–2013
● Výši příspěvku na výuku žáků dojíždějících do ZŠ a MŠ Holetín
(9 590 Kč/1 žák)
● Rozpočtovou změnu č. 1/2010
● Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Holetín
● Příspěvkové organizaci (ZŠ a MŠ Holetín) vést od 1. ledna 2010
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3,
písmeno c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění
● Zlepšený hospodářský výsledek dosažený PO (ZŠ a MŠ Holetín)
za rok 2009 a jeho převedení do rezervního fondu v celkové výši
Kč 897,84
● Smlouvu o nájmu na vybavení restaurace na koupališti
● Smlouvu o pronájmu plochy pro reklamní účely
č. 10/012/RPP/13/110
● Kupní smlouvu a smlouvu o vkladu do společnosti (Vodovody
a kanalizace Chrudim, a. s.)
● Prodej pozemku p. č. 360/11 v k. ú. Holetín panu J. Benešovi za
cenu 35 Kč/m2
pověřuje:
● Kontrolní a finanční výbor vykázáním činnosti za uplynulé
období roku 2010 (do 20. dubna 2010)

č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce
Holetín konané dne 8. dubna 2010
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
● Splnění úkolů uvedených
v usnesení zastupitelstva obce
č. 1/2010
● Výsledky kontrol finančního
a kontrolního výboru
● Realizované akce
● Započata výstavba chodníku
a parkoviště naproti budově
obecního úřadu
● Vozidlo JSDH bylo vybaveno
výstražným zvukovým
a světelným zařízením
● Doručené žádosti
● Žádost o pronájem restaurace na
koupališti dle záměru č. 2/2010
– žadatelka Jiřina Halamková
schvaluje:
● Ověřovatele zápisu: Jiří Bartizal,
Vladimír Zlesák
● Program jednání zastupitelstva obce
● Pronájem pivnice a výčepu v budově
č. p. 25, k. ú. Dolní Holetín, panu
Jiřímu Pánkovi za podmínek
stanovených nájemní smlouvou,
která bude mezi pronajímatelem
a nájemcem uzavřena před
započetím doby trvání nájmu
● Návrh nájemní smlouvy mezi obcí
Holetín a nájemcem pivnice
a výčepu v budově č. p. 25 ve
sportovním areálu koupaliště, k. ú.
Dolní Holetín
neschvaluje:
● Žádost paní Jiřiny Halamkové
o pronájem pivnice a výčepu
v budově č. p. 25, k. ú. Dolní
Holetín
pověřuje:
● Starostu obce uzavřením nájemní
smlouvy s panem Jiřím Pánkem
(termín do 30. dubna 2010)

Stavební úpravy budovy v areálu koupaliště dokončeny

Dílo za 4,2 mil. Kč, jehož zhotovitelem byla stavební firma RENOS s. r. o., je po dvou letech konečně
hotovo. Rekonstrukce, která byla z finančních důvodů rozplánována na dvě rozpočtová období, začala
nenápadně přestavbou sociálního zařízení. Veškeré stavební
úpravy však již tehdy směřovaly k současnému vzhledu budovy,
za který se Holetín rozhodně nemusí stydět. O výstavbě na
koupališti jsem se v minulých Zpravodajích již mnohokrát
zmiňoval, a proto vše jen krátce shrnu. Sportovci mají své nové
zázemí (šatny, sprchy, klubovna), jejich fanoušky a ostatní
návštěvníky areálu potěší nové toalety a
pro všechny je
připravena zcela nová bezbarierově řešená restaurace, včetně
nového venkovního posezení před vstupem. Nový obslužný
stánek, na jehož vzniku se výrazně podílel fotbalový klub, ocení
jistě každý návštěvník příštích sportovních a společenských
akcí. A že jich nebude málo se jistě dočtete v tomto vydání
Holetínského zpravodaje. Rád bych popřál všem spoluobčanům
krásné léto a nashledanou na koupališti.
Jan Břeň
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Obec a dotace v roce 2010

Ze tří podaných žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
uspěla naše obec ve dvou případech.
V rámci Programu obnovy venkova (POV) byla 29.
dubna
Zastupitelstvem
Pardubického
kraje
schválena částka 100 tis. Kč na akci „Rekonstrukce
obytné části budovy č. p. 25 v k. ú. Dolní Holetín“.
Spoluúčast obce u tohoto typu dotace činí 50 %.
V tomto případě musí příjemce dotace počítat
s investicí ve stejné výši jako je částka schválená
poskytovatelem, kterým je v našem případě
Pardubický kraj. Zjednodušeně řečeno, abychom na
rekonstrukci obytné části č. p. 25 získali 100 tisíc
korun, musíme v rámci této akce profinancovat
nejméně dvojnásobek. V případě POV představuje
výše přiznané dotace 77 % námi žádané částky.
Na seznamu obcí, které obdrží dotaci z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2010 na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů, se konečně objevil i název
Holetín. Částka 20 000 Kč na dovybavení dopravního automobilu bude na náš účet uhrazena po předložení
písemného vyúčtování.
Třetí podaná žádost – jednalo se o grantový program „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení“ – bohužel neuspěla. V případě poskytnutí grantu měly být finanční prostředky
použity na opravu nevábně vyhlížející dřevostavby u vstupu do areálu koupaliště. O dalším osudu této
„stavby“ budeme se zastupiteli jednat v nejbližších dnech.
Tím ale výčet dotací nekončí. Obec Holetín je členem Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH)
a Mikroregionu Skutečsko – Ležáky. Oběma byla PK schválena dotace ve výši 400 tisíc. V SOMH jsou
finance určeny na pořízení mobiliáře obcí mikroregionu (lavičky, odpadkové koše apod.). Z podílu svazku
Skutečsko – Ležáky hodláme obnovit vysloužilou techniku určenou k úpravě veřejných prostranství v obci
(sekačka, křovinořez). Konkrétnější údaje budou známy až po jednáních s oběma mikroregiony.
Jan Břeň

O mysliveckém sdružení Holetín s Alešem Kameníkem

Můžeš čtenářům trochu přiblížit organizaci vašeho mysliveckého sdružení?
Myslivecké sdružení Holetín je sdružení občanů jako každé jiné. Myslivecký spolek v naší obci má
dlouhou historii, ale toto sdružení oficiálně obnovilo svoji činnost v roce 1992. V roce 2002 začal platit
nový zákon o myslivosti. Od té doby jsme v nájmu u Honebního společenstva Holetín. Jedná se o vlastníky
pozemků, na kterých provozujeme právo myslivosti. Naše sdružení má 12 členů, v současné době budeme
přibírat jednoho nového člena. V čele organizace stojí výbor. Předsedou je Aleš Kameník, místopředsedou
Luboš Malina, jednatelem Miroslav Bíško, hospodářem Martin Zdražil, finančním hospodářem Martin
Beneš.
Přibíráte nové členy (případně členky) a co je třeba absolvovat?
Ano, jak jsem již zmínil, právě přibíráme nového člena. Novým myslivcům se rozhodně nebráníme, ale
vzhledem k omezenosti naší honitby máme určitý počet členů. Žádnou členku zatím nemáme, ale
nebráníme se tomu a rádi bychom ji přivítali. Zájemce o členství musí splňovat základní předpoklad: věk
nad 18 let. Adept musí absolvovat kurz, složit zkoušky z myslivosti a být vlastníkem zbrojního průkazu
skupiny C. Zkoušky jsou poměrně náročné a skládají se před komisí z různých částí. Je třeba ovládat
například druhy zvěře, její anatomii, podrobnosti o říji, březosti, mláďatech, dále zákonitosti doby lovu,
také hospodaření se zvěří a znalost kynologie.
Představa, že myslivci pouze střílí zvěř a jednou za rok pořádají ples je asi hodně daleko od
pravdy, že?
To každopádně. My se musíme o tu zvěř především starat. Sehnat jí krmení na zimu, např. seno a oves
nebo třeba pěstujeme topinambury. V zimě potom musíme chodit krmit a to i několikrát týdně, aby zvěř
v tuhé zimě nestrádala. Kromě toho ji musíme také ošetřovat proti chorobám. Nakupujeme léčiva
a v určitou dobu je přidáváme do krmení. Starat se musíme rovněž o myslivecká zařízení, jako jsou krmelce a posedy. Často řešíme také problémy s černou zvěří, která dělá škody na zemědělských plodinách. Průběžně chodíme do revíru. Lovení je skutečně jenom špička ledovce, loví se odstřelové kusy, např. slabá
zvěř, poraněná zvěř a chovně neupotřebitelná. V naší činnosti je také obrovské množství administrativní
práce. Děláme pravidelná sčítání zvěře, vyplňujeme množství výkazů, kde myslivecký hospodář musí vést
hodně agendy o hospodaření se zvěří. Kolem lovů, které schvaluje Honební společenstvo je také rozsáhlá
agenda. Hlavní náplní ale stále zůstává chození do přírody a obeznávání zvěř. Myslivecký ples a pravidelné
dva hony do roka jsou vyvrcholením naší celoroční práce a svým způsobem udržováním mysliveckých tradic. Pomáhají nám i lidé z obce, přátelé myslivosti, kteří se například zúčastňují honu jako honci. Už se těšíme, až bude v provozu Kulturně–společenské centrum, kde budeme mít svoje sídlo a budeme moci široké
veřejnosti přiblížit naši práci například formou přednášky nebo výstavy.
S Alešem Kameníkem si povídala Helena Kučerová
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Holetínské trnky
Motto našeho sdružení je „Nejztracenějším dnem našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli.“ Přestože
věkové rozpětí našeho spolku je od 13 do 78 let, všichni jsme naladěni na stejnou notu. Jsme parta lidí,
která je ráda veselá a udělat si legraci sami ze sebe nám nedělá žádný problém. Kdo viděl například naše
taneční vystoupení, jistě bude souhlasit. Chcete se pobavit a chvíli zapomenout na všechny trable? Pak
určitě přijďte na společenské akce, které máme v plánu tento rok uskutečnit. V krátkosti uvádím, co jsme
v tomto roce již „spáchali“:
19. 3. 2010 jsme uspořádali historicky první Trnkový bál, na kterém jsme oslavili roční výročí založení
našeho sdružení. Účast byla opravdu veliká, sál doslova „praskal“ ve švech. K tanci hrála skupina PIHY,
několika vtipnými vstupy všechny pobavil čestný člen „Trnek“ pan Václav Faltus. Hřebem večera byla
premiéra našeho tanečního vystoupení ve stylu hippies na hudbu skupiny ABBA. Podle reakcí diváků
mělo vystoupení velký úspěch.
24. 4. 2010 byl uskutečněn pro milovníky květin a zahradničení autobusový zájezd na výstaviště FLORA
OLOMOUC. Byla to nádherná podívaná. Např. ústřední expozice výstavy „Zahrada času aneb labyrint
světa a ráj srdce“ nebo exponáty floristické soutěže na téma Svatební vazba byly naprosto úžasné. Do té
nádhery svítilo sluníčko, byl to hezky strávený den. Domů jsme si přivezli spoustu zážitků, fotografií
a hlavně hodně krásných květin.
30. 4. 2010 v 17.00 hodin se u základní školy sešli čarodějnice a čarodějové. V průvodu se všichni
přemístili na „základnu“ čarodějnického reje – na místní koupaliště. Zde již byla připravena hranice, na
kterou byla připevněna přinesená čarodějnice. Děti, které byly převlečeny do kostýmu, dostaly buřty.
V areálu probíhaly soutěžní disciplíny, po provedení úkolu následovala sladká odměna. Na
„občerstvovací stanici“ byly palačinky, bramboráky nebo grilované klobásky. Celou akci zpříjemňoval DJ
hudební produkcí. Přestože předpovědi byly všelijaké, celý den bylo téměř letní počasí, které vydrželo až
do pozdních večerních hodin, kdy přišla první dešťová přeháňka. Slet se vydařil, takže: „Čarodějnice –
příští rok naviděnou!“
Protože se blíží den dětí, máme pro ně připraveno pár dárků: Dětem jsme zakoupili fotbalové branky,
kterými bylo dovybaveno hřiště na zahradě školy. Děkujeme panu J. Holasovi za vstřícnost a pomoc se
zprostředkováním koupě konstrukcí branek.
5. června pořádáme pro děti výlet do Pardubic. Na
programu je plavba po Labi na parníku Arnošt,
která potrvá téměř 1,5 hodiny. Po vylodění
navštívíme Kunětickou horu a poté zavítáme do
Východočeského muzea v Pardubicích, kde je
mimo jiné výstava 4 000 modelů autíček z celého
světa. Všechny děti od nás dostanou něco
sladkého a drobný dárek. Holetínské děti do12 let
mají výlet zdarma.
26. 6. 2010 spolu s ostatními spolky v Holetíně
pomůžeme
obecnímu
úřadu
s organizací
tradičního Pohádkového lesa.
V průběhu letních prázdnin chceme zopakovat Stezku
Z trnkového bálu
Foto: Holetínské trnky
odvahy.
Více informací o našem sdružení naleznete na webových stránkách: www.holetinsketrnky.webnode.cz.
Jana Břeňová

Vážení čtenáři, v tomto díle navážeme na článek
z minulého čísla, kde jsme se věnovali institutu
oddlužení, a blíže se seznámíme s oběma způsoby,
jakými oddlužení může probíhat.
Způsoby oddlužení
Věděli jste, že... na rozdíl od stavu před rokem 2008
nemusí Vaše finanční potíže skončit vždy prodejem
veškerého majetku v konkursu? Od 1. 1. 2008 nabízí
český právní řád pro vybranou skupinu dlužníků
(nepodnikatelů) hned dvě možnosti, jak je možné se
závazků definitivně zbavit: oddlužení prodejem
majetkové podstaty, nebo plněním splátkového
kalendáře.
Výhodnou variantou je zejména oddlužení plněním
splátkového kalendáře. V jeho průběhu musí dlužník
během 60 měsíců splatit (nezajištěným) věřitelům
nejméně 30 procent výše pohledávek (s jejich
souhlasem i méně). Svých pohledávek se tak může
„zbavit“ uspokojením de facto necelé třetiny jejich

hodnoty. Samotné oddlužení pak probíhá tak, že
z příjmu (nejčastěji mzdy či důchodu) dlužníka je
každý měsíc strhávána zákonem určená část. Ta je
zasílána k rukám insolvenčního správce, který ji
průběžně rozděluje mezi věřitele.
Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka
ovšem probíhá obdobně jako nechvalně známý
konkurs – prodejem majetku dlužníka. Z výtěžku
tohoto zpeněžení pak jsou pohledávky věřitelů zásadně
poměrně uspokojovány.
Oproti konkursu, kdy ani poté, co je veškerý Váš
majetek prodán, Vás pohledávek nikdo nezbaví a jste
povinni je platit i poté, u oddlužení je tomu jinak.
V případě, že oddlužení – lhostejno kterým způsobem
– řádně proběhne, může totiž dlužníka soud od placení
zbylých pohledávek osvobodit.
Fakt, že v současnosti jen v Pardubickém kraji
běží několik stovek oddlužení a každým dnem jejich
počet stoupá, svědčí o tom, že právě oddlužení
a hlavně oddlužení plněním splátkového kalendáře je
možná nejvýznamnějším přínosem pro nás běžné
občany, který nám nový insolvenční zákon mohl
přinést.
Připravil: Mgr. Martin Pavliš
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Holetín bych poskládala do čtverce

Protože jsme chtěli tvořit Zpravodaj o mladých
s těmi, o kterých píšeme, uspořádali jsme anketu,
ve které jsme chtěli zjistit, jak se žije dětem
a mládeži v Holetíně. Je určitě užitečné znát názory
a nápady mladé generace. Na otázky odpovědělo
64 respondentů (39 chlapců a 25 děvčat) ve věku od
6 do 20 let. Účastníky jsme podle věku rozdělili do
tří kategorií. V té první (6–10 let) odpovídalo 28 dětí
(17 chlapců a 11 děvčat). Na dotaz, zda jsou rádi, že
bydlí v Holetíně odpovědělo 26 z nich ANO a 2 Ne.
V budoucnu by tady chtělo žít 18 z nich, 8 by se
chtělo odstěhovat někam jinam a 2 nevěděli. Na
otázku, co se jim tady líbí, nejčastěji odpovídali, že
koupaliště (10) a také škola (7) a hřiště (4), dále
nové dopravní tabule a také jejich zvířátka. Mezi
odpověďmi bylo i nové centrum nebo paní učitelka
Havlíčková. Těmto dětem nejvíce vadí rychlá jízda
aut v obci (11), některým vadí i škola (5) nebo
nepořádek (3). Čtyři napsali, že jim nevadí nic.
Objevovali se i takové názory, že se jim nelíbí délka
obce nebo to, že zde nejsou chodníky. Na otázku, co
by v Holetíně udělali, kdyby měli kouzelný prsten,
byly odpovědi skutečně různorodé a hodně
zajímavé. Uvádíme některé z nich: tenisový kurt,
školu do 9. třídy, chodníky, umělý povrch na
fotbalovém hřišti, aby bylo léto, hřiště na volejbal,
pouť, kino, bazén ve škole, přechod, novou silnici,
železářství, čistou přírodu, nový Holetín, … Ptali
jsme se dětí, jak tráví volný čas. 8 z nich zmínilo
počítač, 10 rádo jezdí na kole nebo na koloběžce,
6 dětí sportuje, nejčastěji hrají fotbal, dále si hodně
hrají a chodí ven. Pod návrhy na zkvalitnění
volného času v obci si představují: klubovnu pro
mládež, tenisový kurt, pouť, kino. Krásné byly
i návrhy: nechodit do školy, ZOO, divadlo nebo
skluzavku na koupališti. Tato kategorie dětí
skutečně hýřila nápady a návrhy. Nejkrásnější na
tom bylo, že nebyly svázané reálností nápadů.
Neomezovalo je to, jestli by něco bylo možné nebo
ne. Určitě byli hodně ovlivnění akcí na zvýšení
bezpečnosti, která proběhla ve škole, protože
bezpečnost se objevovala v odpovědích na všechny
možné otázky. Je důležité, že si to i tyto menší děti
uvědomují.
V kategorii 11–15 let odpovídalo 13 chlapců
a 9 děvčat. Na otázku, zda žijí rádi v Holetíně
odpovědělo 21 z nich a všichni kladně. 16 by jich
chtělo v obci zůstat i nadále, 5 uvažuje o tom, že
v budoucnu bude žít někde jinde. Nejvíce se jim zde
líbí koupaliště (8) a hřiště (3). 2 děvčata se netajila
tím, že se jim zde líbí kluci. Dále respondenti v této
kategorii v Holetíně oceňují zábavy, přírodu, les
a klid, školu nebo kulturní zázemí. Naopak nejsou
spokojeni s tím, že tu nejsou chodníky (3), obchod
s oblečením, že je všude daleko a je tu velký provoz.
6 mladých odpovídalo, že jim tady nevadí nic. Ani
pomocí kouzelného prstenu by 5 respondentů
nemělo touhu nic změnit. 3 by zbudovali tenisový
kurt, 2 umělý povrch na hřišti, 2 chodníky. Mezi
přáními se objevil skatepark, místo pro ježdění na
kolečkových bruslích, obchodní dům… Zajímavý byl
nápad poskládat Holetín do čtverce, aby nebylo
všechno tak daleko. Volný čas tato kategorie tráví
na fotbale nebo jiným sportem (10), počítač se v této
skupině objevil pouze 4krát. Logicky tito mladí

často tráví čas s přáteli. Pro zkvalitnění volného
času by 3 neuvítali nic. Jinak se často objevuje
touha po více kulturních akcích a také více
aktivitách pro dívky, např. taneční kroužky, jóga.
Častěji se objevují i návrhy pro nejmenší děti, tedy
hřiště a prolézačky. Uvítali by i místo pro ježdění na
kolečkových bruslích, tenisový kurt, cyklostezku.
V nejstarší kategorii (16–20 let) se podařilo získat
14 vyplněných anketních lístků. Odpovídalo
9 chlapců a 5 dívek. Všichni z nich jsou spokojeni
s tím, že žijí právě v Holetíně. V budoucnu se tady
chce usadit 9 z nich, 4 touží po životě někde jinde
a 1 nevěděl. Těmto mladým lidem se líbí
zrenovované koupaliště a nový objekt proti OÚ.
Jsou rádi, že je zde fotbal, sportovní akce, zábavy,
letní akce a plesy. Oceňují rozvoj obce. Nelíbí se jim
neopravený bazén na koupališti, dřevěná bouda
tamtéž, že tu nejsou chodníky. Někomu vadí, že zde
není posilovna nebo obchodní centrum. Vadí jim
i to, že tu je málo holek (samozřejmě výtka ze
strany chlapců) a také to, že tu jsou někteří
fotbaloví fanoušci dost neslušní. S kouzelným
prstenem by si naši mladí určitě dobře poradili.
Smysluplně by ho využili pro blaho obce, když by
vyčarovali chodníky po celém Holetíně, tobogán na
koupališti, umělý trávník na hřišti, plynovod,
kanalizaci, kabelovou televizi, tenisový kurt, hřiště
pro matky s dětmi. Velký úspěch by jistě měla i
nadzemní dráha z jednoho konce obce na druhý
nebo pivo zdarma. Volný čas tato generace tráví
sportem, u počítače nebo s přáteli. Pro zkvalitnění
volného času by uvítali: tenisový kurt, umělou
trávu na hřišti, pískoviště pro maminky s dětmi,
posilovnu, opravení bazénu na koupališti, nonstop
bar, kulečník, hudební klub.
Děkuji všem malým a mladým, že vzali anketu
v naprosté většině případů vážně a že věnovali
trochu času přemýšlení o své obci. Je nesmírně
potěšující, že 95 % respondentů je spokojených
s tím, že bydlí právě v Holetíně a 67 % by si tuto
obec vybralo pro svůj život v budoucnu. Více
odpovídali chlapci, proto se často v odpovědích
objevuje čas trávený fotbalem a volání po
zkvalitnění hřiště např. umělým trávníkem. Nelze
však přehlédnout ani volání děvčat po více
příležitostech pro jejich vyžití. Školní děti jsou jistě
ovlivněné akcí zaměřenou na bezpečnost, ale
potřebu zvýšení bezpečnosti najdeme i u vyšších
věkových kategorií. Příjemné je zjištění, že i děti
a mládež na vesnici tráví svůj čas aktivně. Rovněž
potěšující je, že respondenti našli spoustu věcí,
s kterými jsou spokojeni a dokázali pojmenovat ty,
které by bylo možné do budoucna zlepšit. Odměnou
by jim mělo být, kdyby se našla ochota a prostředky
k tomu, aby se aspoň některá jejich přání stala
realitou.
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Obec Holetín ve spolupráci se spolky pořádá

Pohádkový les
26. 6. 2010 od 14 hodin
v areálu koupaliště

Srdečně zveme malé i velké

Poruchy řeči u dětí

1. Mám dojem, že dnešní školní děti dost špatně
vyslovují. Je to pouze můj kritický pohled laika, nebo
to tak skutečně je?
Podle odborníků se vady řeči vyskytují ve stejné míře jako
v letech minulých. Hovoříme-li o špatné výslovnosti,
musím potvrdit, že je velmi častým jevem. Příčinou je
nedostatečná intelektualizace řeči, tzn. že děti nerozumí
věcnému významu slov. Na vině je nedostatek podnětů a
nadužívání médií. Představme si, že dítě sedí před
obrazovkou a sleduje „hýbací obrázky“. Ty si nemůže
osahat. Slyší slova, která nekonfrontuje v dialogu s jinou
osobou. Zkráceně lze říci, že bez smyslového vnímání
světa je obsah řeči chudý, osekaný, nepřesný… Nemohu
tedy získat obratnost při výslovnosti slova, které věcně
neznám, v komunikaci nepoužívám
a mluvidly ho
neprocvičuji.
2. Jaké domácí metody lze použít pro zlepšení řeči?
Největší vliv na správný vývoj výslovnosti u zdravých dětí
má prostředí, v němž se dítě pohybuje. Poskytuje dítěti
správný řečový vzor (na dítě nešišláme), dostatek podnětů
a formuje ho výchovným vedením.
Navrhuji si s dětmi povídat, číst jim pohádky, vyptávat se
a vysvětlovat.
Další možností přípravy správné výslovnosti je
procvičování mluvidel, a to formou her, např.: špulit
rtíky, posílat pusu, cenit zuby jako zlý pes, krčit nosík
jako králíček, lízat zmrzlinu, sahat si jazykem na nos, …
V žádném případě se nepouštějte sami do vyvozování
hlásek! Vyhledejte odborníka!

3. Kdy by měli rodiče vyhledat pomoc odborníka,
pokud mají dojem, že jejich dítě nevyslovuje, jak by
mělo?
Ukončení vývoje řeči se stanoví na dobu, kdy jde dítě do
školy. Někteří odborníci tuto dobu prodlužují ještě o dva
roky.
Špatné výslovnosti by si měl povšimnout dětský lékař při
preventivních prohlídkách. Pokud nezaznamená vadu
výslovnosti a rodiče jsou přesto znepokojeni, mohou se
orientačně řídit těmito pokyny, než vyhledají odborníka.
Logopedickou pomoc vyhledejte, když
● tříleté dítě tvoří hlásku na nesprávném místě (např.
francouzské r) nebo jiným způsobem (šišlá)
● tříleté dítě má problém opakovat dlouhá slova, komolí je
a řeč je celkově nesrozumitelná
● čtyřleté dítě má nesprávnou výslovnost mnoha hlásek
● pětileté
dítě má nesprávnou výslovnost některých
hlásek l, r, ř a sykavky s, z, c, š, č, ž
4. Kam se mají obrátit rodiče holetínských dětí?
Rodiče mohou oslovit logopedku Mgr. Pavlínu Seifertovu,
která navštěvuje naši mateřskou školu jednou za měsíc,
a PeadDr. Jiřího Románka na poliklinice v Hlinsku.
5. Do kolika let lze ještě s nesprávnou výslovností
něco udělat?
Správně vyslovovat se mohou učit lidé po celý život.
Úskalí
nastává,
když si dítě–člověk
nesprávně
vyslovovanou hlásku zautomatizuje. Navození správné
výslovnosti hlásky není tak obtížné jako její používání
v běžné řeči. Úprava výslovnosti stojí jedince mnoho úsilí
za podpory pevné vůle.
Mgr. et Mgr., Bc. Veronika Havlíčková

Co se v mládí nenaučíš…
Už několikrát jsme se ve Zpravodaji zamýšleli nad chováním mladých. Jestli jsou dost vychovaní, jestli
zdraví a jestli mají úctu před stářím. V tomto čísle, které je věnované právě dětem a mládeži, jsem měla
představu uvést něco laděného pozitivně. Ne všichni mladí jsou přece hulváti a frockové.
Bohužel, musela jsem změnit plán a od původního optimistického sloupku jsem ustoupila. Přivedl mě
k tomu jeden negativní zážitek, ze kterého se nutně potřebuji vypsat.
Jeden květnový pátek jsem se vydala na koncert. V hlinecké Orlovně hrála místní Hlinečanka. Ačkoliv
nejsem příznivcem dechovky, snažím se být hrdou a milující matkou a jako taková si ráda poslechnu svého
syna, který v Hlinečance hraje na trubku. Plakáty navíc slibovaly hosta ze Základní umělecké školy
v Přerově – jazzové trio a kubánského trumpetistu. Tak na to jsem se vyloženě těšila.
Jak už to na takovém koncertě bývá, většina posluchačů byla ve starším nebo výrazně starším věku.
Potkala jsem tam i pár pravidelných návštěvníků z Holetína, které touto cestou zdravím a ujišťuji je, že
následující řádky se netýkají nikoho z nich.
První část koncertu se nesla v rytmu polek a valčíčků a většina lidiček si spokojeně pobrukovala. Zlom
nastal v okamžiku, kdy na podium vystoupil host – zmiňované jazzové trio. Bubeník, hráč na klávesy
a basová kytaristka, všichni ve věku tak do dvaceti let a jejich host – kubánský trumpetista a učitel na
konzervatoři. Musím říct, že váleli. Před jejich sóly na klávesy i na bicí smekám pomyslný klobouk. Opět
musím říct, že někteří mladí jsou neskutečně šikovní.
Ve chvíli, kdy začali hrát, se publikum rozdělilo na tři části. První skupině se vystoupení líbilo
a nadšeně tleskala, druhá přiznávala, že tento hudební žánr není jejich „šálek kávy“, ale poslouchala tak,
jak se na koncertě sluší. Zato chování těch zbývajících mně skutečně vzalo dech. Začali okamžitě hlučet
jako v úle. Vůbec je nenapadlo, že někomu se to může líbit nebo že by bylo přinejmenším slušné ty mladé,
kteří sem jeli přes půl republiky, nechat dohrát. Mimochodem, na plakátech si jistě přečetli, že vystoupí
tento host, tak na to mohli být připraveni.
Jenže! Paní za mnou kritizovala ještě s asi třemi sousedy současnou předvolební kampaň. Aby se
slyšeli, dost zvyšovali hlas. O dvě řady dozadu zase dvě dámy rozebíraly ceny uzenin u různých
obchodníků ve městě, pánové vlevo si zase stěžovali na to, jak jeden místní obchodní dům s průmyslovým
zbožím má všechno drahé. Paní přede mnou seděla se zacpanýma ušima a její soused mezi skladbami
vykřikoval: „To už by stačilo!“. Když hudebníci pokračovali, demonstrativně odešel a na manželku do konce
čekal v předsálí. Odkudsi jsem zaslechla pískot. Asi osmdesátiletá stařenka, kterou byste normálně
s oslovením „babičko“ pustili v autobuse uctivě sednout, hlasitě nadávala: „Ať s tím pískáním jdou do
pr…!“. Ovšem bez teček. Kromě toho asi pětkrát během koncertu někomu zazvonil mobil a viděla jsem
paní, která místo toho, aby ho omluvně típla, si polohlasně vyřizovala během písničky hovor.
Musím říct, že dlouho jsem se takhle nestyděla. Odcházela jsem pěkně znechucená, jakkoliv chápu, že
ne každému se jazz musí líbit a že vystoupení hosta nemuselo být tak dlouhé.
A proto opět apeluji na rodiče. Naučte své děti slušnému chování. Vezměte je občas i do divadla nebo na
koncert, aby věděly, co se sluší. Ať z nich jednou nejsou staří nevychovanci!
(kuc)
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Mladí hasiči bodují na soutěžích
U příležitosti oslav 135. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů
v Hlinsku se v sobotu 8. května
konala
na
hřišti
v Olšinkách
avizovaná soutěž v požárním sportu.
Pro diváky atraktivní podívaná se
skládala z disciplín, které jsou
nedílnou součástí klání na vyšších
stupních. A to byla příležitost pro
naše mladé družstvo.
Jsem rád, že mezi mladými
z naší obce je o požární sport zájem.
Může to být způsobeno i novým vybavením, generálkou stříkačky nebo
zakoupením nového hasičského automobilu. Snaha naší mládeže je veliká. Nejenom, že každý týden pilně
trénují a zdokonalují své výkony
v požárním sportu, ale především
chtějí pozvednout úroveň holetínských hasičů. Naposledy svépomocí
vyrobili vozík na požární stříkačku.
Jak jsem už zmínil, soutěž Nahoře zleva: Aleš Vokál, Martin Bureš, Vojtěch Halamka, Ondřej Havel, Jakub
probíhala v Olšinkách. Síly se Nepovím, Vojtěch Vystavěl, Milan Staněk, Martin Bíško
měřily v běhu jednotlivců na 100 m Dole: Jiří Pondělíček, Tomáš Suchý, Robin Kopřiva, Michal Suchý, Jakub Halamka
přes překážky, dále pak v běhu družstev na 4 x 100 m přes překážky a v klasickém požárním útoku. U nás
se už delší dobu štafeta ani jednotlivci nenacvičují, přesto se mladé družstvo rozhodlo do tohoto boje jít.
A neměli jsme se rozhodně za co stydět. Naše premiéra dopadla velmi zdárně. Díky holetínským mladým
nadějným hasičům jsme se umístili z dvanácti družstev na krásném 4. místě. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří k tomuto úspěchu přispěli.
Věřím, že toto družstvo bude náš sbor důstojně reprezentovat i na plánované okrskové soutěži
v domácím prostředí. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit 12. června od 14:30 hodin do areálu
koupaliště Holetín.
Velitel Eduard Suchý

2 otázky pro Jaroslava Halamku, předsedu fotbalového klubu
Jak jste jako fotbalisté spokojeni s novým vybavením sportovního areálu?
Jsme samozřejmě spokojeni moc, ačkoliv musím připomenout, že areál a jeho zázemí nebudou zdaleka
využívat jenom fotbalisté, ale i další organizace a spolky. Chtěl bych za nás slíbit, že se k zařízení budeme
chovat ohleduplně a udržovat ho, aby nám v tomto stavu vydrželo co nejdéle. Ke stejnému přístupu bych
chtěl vyzvat i ostatní. Například si myslím, že by se do areálu nemělo vjíždět auty a motorkami. Těch pár
kroků jistě nikomu neublíží. V podobných areálech jinde to mají také tak. Fotbalový oddíl se také aktivně
přičiňuje na výbavě zařízení. V naší režii byla například pořízena kuchyňka, stavíme a financujeme udírnu,
budeme se podílet na vybavení venkovní pergoly, například barem a pulty. Plánujeme obložení interieru
restaurace, aby se neničily zdi od židlí apod.
Můžeš nám odpovědět na častý dotaz fanoušků – na co jsou používány peníze z vybraného
vstupného?
Jistě. Fotbalový klub má spoustu nákladů spojených s běžným provozem. Musíme si uvědomit, že
například platíme rozhodčí pro zápasy tří mužstev. Jedná se o jejich odměnu, ale také o náklady na cestu,
které se odvíjejí od vzdálenosti, kterou k nám delegovaný rozhodčí cestuje. Jiným oddílům platíme za
hráče, kteří u nás hostují. Spoustu peněz stojí také nepostradatelné věci, jakými jsou míče, sportovní gely,
vybavení lékárny, benzín do sekačky nebo latex na čáry. Musíme mít také dresy pro tři mužstva a něco
stojí i jejich údržba. Na léto je naplánovaná renovace hřiště a také se chystáme na stavbu kůlny. Budeme
tedy potřebovat travní semeno, chemii a písek. V příští sezóně nebudeme mít dost hráčů do družstva
starších žáků, ale naopak budeme moci přihlásit tým mladších žáků. To si ovšem žádá další potřeby, jako
jsou menší dresy a především nové menší branky. Tyto brány musí být certifikované, aby splňovaly přísná
kritéria. Bezpečnost našich děti je samozřejmě na prvním místě. Takové brány pro představu stojí kolem
30 tis. Kč. Tohle všechno bychom určitě ze vstupného neufinancovali. Prostředky získáváme také od
sponzorů, za což jim velice děkujeme. Fotbalový klub ale nečeká pouze pasivně na vybrané vstupné nebo
dary. Snažíme se i aktivně vydělávat. Důkazem toho je zajišťování provozu výčepu mimo prázdniny,
uspořádání fotbalového plesu nebo na 19. červen plánovaný turnaj. Na ten bych rád touto cestou všechny
příznivce fotbalu pozval. Dík patří lidem, kteří všechny aktivity kolem fotbalu uskutečňují ve svém volném
čase.
Na závěr bych rád poděkoval panu starostovi a celému zastupitelstvu za to, že se takové zařízení mohlo
v Holetíně vybudovat. Snad to nebude znít nadneseně, když řeknu, že jsme hrdi na takové zázemí, které
nám návštěvníci z ostatních obcí nejen obdivují, ale i závidí.
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Věrní fandové a příznivci holetínského fotbalu, jarní
sezóna 2010 se roztočila na plné obrátky. A jakých
výsledků dosáhla naše jednotlivá mužstva?

III. třída dospělých

27. 3. 2010 – na první mistrák do Orle připravil
fotbalový výbor autobusový zájezd. Nálada hráčů
i fanoušků při zpáteční cestě však byla na bodu
mrazu. Našim hráčům se zápas vůbec nevydařil,
domácí zvítězili 6:1. Naši branku vstřelil Ondřej Havel.
4. 4. 2010 – další utkání jsme odehráli opět venku, na
hřišti Tatranu Miřetice B. V prvním poločase byli
domácí o něco lepší, což vyjádřili brankou na 1:0
v 32. minutě. Po změně stran (za stálého deště) vývoj
utkání režírovali naši hráči, Ondřej Havel vyrovnal na
1:1. Cenné vítězství v poměru 2:1 pro naše mužstvo
zajistil v 81. minutě Vojtěch Halamka. Přihlíželo na
60 příznivců z Holetína.
10. 4. 2010 – jsme na domácím hřišti přivítali mužstvo
Tatranu Míčov. Domácí nedokázali zúročit herní
převahu v prvním poločase, takže do kabin se
odcházelo za bezbrankového stavu. V 54. minutě jsme
šli do vedení brankou Lukáše Wasserbauera, radost
však netrvala dlouho a hosté srovnali na 1:1.
V závěrečných deseti minutách jsme brankami Petra
Wasserbauera z penalty a Ondřeje Pospíšila zaslouženě
zvítězili 3:1. Přihlíželo 85 diváků.
18. 4. 2010 – další zápas na hřišti soupeře jsme odehráli
proti TJ Mezilesí Načešice B. Velmi dobrá defenziva,
častá střelba na branku domácích, využití brankových
příležitostí a především velmi dobrý kolektivní výkon
našeho mužstva zajistil zasloužené vítězství 3:0. Góly
stříleli Petr Pilař, Ondřej Zárybnický, Miroslav Glos.
Z vítězství se těšilo 40 příznivců z Holetína.
24. 4. 2010 – v domácím prostředí jsme nastoupili proti
SK Křižanovice. Na šance vyrovnané utkání rozhodla
lepší koncovka hostí, kteří zvítězili 2:0. Sledovalo 95
diváků.
1. 5. 2010 – s cílem napravit domácí zbytečnou porážku
odjeli naši hráči na hřiště Sokola Bořice. V obou
poločasech
jsme
domácí
jednoznačně
přehráli
a zvítězili 5:1. Utkání bylo v 84. minutě pro nedostatek
domácích hráčů ukončeno. STK OFS ponechala
výsledek dosažený na hřišti. O branky se podělili
Zdeněk Volf, Miroslav Glos, Petr Pilař, Lukáš
Wasserbauer a Ondřej Havel.
8. 5. 2010 – na domácím hřišti jsme se utkali
s posledním týmem tabulky FC Bojanov. Velmi dobrou
kombinační hrou, zejména v druhém poločase jsme
soupeři vstřelili pět branek. Od vyšší porážky hosty
zachránil jejich gólman. Branky stříleli Lukáš
Wasserbauer 2, Petr Wasserbauer, Zdeněk Volf, Ondřej
Havel. Přítomno 115 diváků.
16. 5. 2010 – v dalším mistrovském zápase naši hráči
nastoupili na hřišti SK Dřenice. Utkání se hrálo na
těžkém podmáčeném terénu za neustálé převahy
hostů. Bohužel celá řada brankových příležitostí
nebyla z naší strany využita. Domácí z ojedinělého
útoku šli ve 32. minutě do vedení 1:0. V druhém
poločase holetínští dvěma góly – ve 48. minutě Zdeněk
Volf a v 85. minutě Martin Ondráček strhli vítězství 2:1
v náš prospěch. Co jsme tentokrát neproměnili, by
stačilo na dva zápasy.
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26. 5. 2010 – v domácím prostředí jsme přivítali
ambiciózní mužstvo SK Vítanov. Z důvodu
špatných klimatických podmínek bylo utkání
přeloženo, přesto se hrálo na velmi těžkém
terénu. Hostující mužstvo bylo důraznější,
mělo
rychlejší
přechod
do
protiútoku
a především
se
dokázalo
mezi
14. až
18. minutou třikrát gólově prosadit. V závěru
1. poločasu Lukáš Wasserbauer snížil na 1:3.
Velmi dobrý nástup domácích do druhého
poločasu s řadou brankových příležitostí
nepřinesl potřebnou změnu skóre. Naopak
v 60. minutě střílí hosté čtvrtou branku
a stanovují výsledek utkání na 1:4 v náš
neprospěch. Kvalitnímu utkání přihlíželo 200
diváků.
30. 5. 2010 – na hřišti vedoucího celku tabulky
SK Tuněchody jsme prohráli 4:0. Samotný
výsledek však neodpovídá průběhu hry.
Domácím
k
vedení
2:0
dopomohly
v 15. minutě a 23. minutě naše individuální
hrubky a nevyužití naší gólovky v úvodu
utkání. Ve 45. minutě pečetili domácí výsledek
1. poločasu na 3:0. V druhém poločase nás
v celé řadě brankových příležitostí vychytal
domácí brankář, takže se zmírnění naší
porážky nedošlo. Naopak domácí kanonýr
Adámek v 90. minutě střílí čtvrtou branku.
Tabulka po 23. kole
1. Tuněchody
18 2
3
67:19
56
2. Vítanov
17 5
1
64:19
56
3. Rosice
14 3
6
61:24
45
4. Holetín
14 2
7
56:42
44
5. Křižanovice
13 2
8
65:55
41
6. Slatiňany B
12 1 10
56:48
37
7. Míčov
9 4 10
48:59
31
8. Prosetín B
9 2 12
38:52
29
9. Načešice B
7 5 11
62:61
26
10. Orel
7 3 13
53:63
24
11. Miřetice B
7 3 17
28:58
24
12. Bořice
7 2 14
34:62
23
13. Dřenice
5 3 15
21:37
18
14. Bojanov
2 3 18
23:77
9

Okresní přebor dorostu

27. 3. 2010 Holetín – Dřenice 4:1
Branky: Michal Havel, Filip Zeman 2, Patrik
Vondráček (z penalty). Jarní část sezóny byla
odstartována. V případě našeho dorostu velmi
dobře. I přes absenci jakýchkoliv přípravných
utkání předvedli bojovný výkon a poměrně
hladce si došli pro výhru. V dobrém světle se
předvedl nový brankář Lukáš Hyrš.
11. 4. 2010 Ronov n. D. – Holetín 3:1
Branka: Michal Suchý. V první části se
projevila nezkušenost obou brankářů a na
naší straně bohužel i absence střel. Hra se
nám nedařila a poločas skončil 3:1 pro
soupeře. Po přestávce se hra našich
dorostenců i zákroky brankáře výrazně
zlepšily, na výsledku se však už nic
nezměnilo.
17. 4. 2010 Holetín – Skuteč 1:4
Branka: Martin Doležal. Naši nehráli vůbec
špatně, byli aktivní, snažili se, ale soupeř
střílel góly. Výsledná prohra tedy moc
neodpovídá průběhu zápasu, ale o body jsme
přišli.

25. 4. 2010 Luže – Holetín 0:0
Utkání na hřišti Luže velmi ovlivnila zranění a tedy
odstoupení ze zápasu Martina Kučery a Patrika
Vondráčka. Chlapci se ovšem semkli a doslova vybojovali
bod. Na něm měl velkou zásluhu brankář Michal Suchý.
1. 5. 2010 Holetín – Heřmanův Městec 2:2
Branky: Martin Zdražil, Michal Suchý. Hosté přijeli
v neúplné sestavě, chyběl jim 1 hráč a další po zranění
nenastoupil do druhého poločasu. V první půli byla
patrná naše převaha, dostali jsme se do vedení, ale ve
druhé části jsme na zkušeného soupeře nestačili ani
v početní převaze. Bránili jsme, ale soupeři se podařilo
vyrovnat. Závěrečný tlak domácích už na výsledku nic
nezměnil.
2. 5. 2010 Bojanov – Holetín 7:3
Branky: Michal Suchý 2, Filip Zeman. V tomto zápase se
nám nedařilo. Soupeř bohužel využil téměř všechny
šance, které se mu naskytly.
9. 5. 2010 Hrochův Týnec – Holetín 3:2
Branky: Martin Doležal, Filip Zeman. Zápas jsme začali
úspěšně, ale vedení 1:0 jsme dlouho neudrželi. Soupeř
ještě do konce poločasu otočil na 2:1. Konečný stav 3:2
se nám nepodařilo zvrátit ani silným tlakem na konci
zápasu.
15. 5. 2010 Holetín – Prosetín 4:1
Branky: Michal Suchý 4. Soupeř nepřijel kompletní a my
jsme svou herní převahu dokázali využít. Dařilo se
především Michalovi Suchému.
22. 5. 2010 Kameničky – Holetín 4:0
Soupeř potvrdil roli favorita, byl lepší. Vytvořil si spoustu
šancí a horšímu výsledku zabránil svými výbornými
zásahy náš gólman. My jsme šance nedokázali využít.
29. 5. 2010 Holetín – Orel Hlinsko 2:4
Branka: Martin Doležal 2. Vyrovnané utkání, ve kterém
jsme opět nevyužili řadu gólových příležitostí.

Okresní přebor starších žáků
K dohrání základní části bylo zapotřebí
zahrát na jaře 2010 zbývající 4 kola. A jak to
dopadlo?
28. 3. 2010 Holetín – Rváčov 4:0
Branky: Tomáš Hamák, Jiří Vacek, Martin
Zdražil 2.
4. 4. 2010 Svídnice – Holetín 3:2
Branky: Martin Zdražil, Tomáš Hamák
7. 4. 2010 Holetín – Vítanov 4:2
Branky: Dominik Rompotl, Martin Doležal,
Martin Zdražil, Jiří Vacek
18. 4. 2010 Rosice – Holetín 0:7
Branky: Martin Zdražil 4, Martin Doležal 2,
Jaromír Hanus
Po základní části skončil Holetín na druhém
místě. Soutěž pokračovala nadstavbovou
částí o 1. až 5. místo.
25. 4. 2010 Holetín – Svídnice 1:2
Branka: Jiří Vacek
1. 5. 2010 Zaječice – Holetín 3:1
Branka: David Pánek
16. 5. 2010 Holetín – Svratouch 3:2
Branky: Martin Doležal 2, Martin Zdražil
23. 5. 2010 Chroustovice – Holetín 1:3
Branky: Martin Doležal 3
30. 5. 2010 Svídnice – Holetín 2:2
Branky: Martin Zadražil 2

Tabulka
základní + nadstavbová část
1.
2.
3.
4.
5.

Zaječice
Holetín
Svratouch
Svídnice
Chroustovice

18
14
13
10
8

0 2
0 6
1 7
2 8
2 11

73:23
73:36
90:34
53:48
45:44

54
42
40
32
26

Zbývá sehrát
6. 6. 2010
20. 6. 2010
27. 6. 2010

Tabulka po 25. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

záp.
Nasavrky
24
Kameničky
24
Heřmanův Městec 25
Ronov
24
Luže
25
Skuteč
24
Tuněchody
23
Rosice
23
Rváčov
24
Prosetín
25
Holetín
24
Bojanov
24
Hrochův Týnec
24
Orel Hlinsko
22
Dřenice
23

+
19
17
16
12
12
12
10
9
9
9
8
7
7
5
1

0
1
2
7
4
4
2
2
4
4
4
5
5
3
3
0

− skóre body
4 104:26
58
4
76:29
56
2
91:21
55
8
63:44
40
9
64:72
40
10
77:55
38
11
49:63
32
10
53:54
31
11
56:60
31
12
66:71
31
11
55:57
29
12
52:56
26
14
61:103 24
14
37:88
18
22
26:131
3
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Holetín – Zaječice
Svratouch – Holetín
Holetín – Chroustovice
Jiří Bartizal, sekretář klubu

Dopis čtenáře
Díky panu Pánkovi za nově vzniklou velmi důležitou službu – rozvoz obědů, dodání do domu právě
v poledne. Za příznivou cenu od pondělí do pátku
(někdy i zabíjačka). Pan Sodomka, Holetín 94

SDH Holetín pořádá

Okrskovou hasičskou soutěž

Holetínská krkovička
Recept vznikl při mém experimentování v kuchyni
a protože měl úspěch, dovoluji si vám ho nabídnout.
Pro 4 osoby: 4 větší plátky vepřové krkovice, 100 g nivy,
1 větší cibule, 100 g krájeného suchého salámu (např.
Vysočina), 100 g tvrdého sýra, ½ šlehačky
Maso naklepeme, osolíme, opepříme a rozprostřeme na
vymazaný pekáč, na každý dáme kousek nivy, kolečka
cibule a zakryjeme plátky salámu. Zalijeme šlehačkou
a dáme péci do rozehřáté trouby. Před dopečením posypeme strouhaným sýrem. Příloha: brambory, bramborová kaše, hranolky, …

Hledáme zajímavé recepty
Pro příští číslo Zpravodaje, který vyjde v září, vás prosíme
o recepty na pokrmy z jablek. Nejzajímavější recepty
otiskneme! Posílejte na holetinskyzpravodaj@seznam.cz
nebo přímo Heleně Kučerové. Děkujeme.
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●
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●
●
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●
●

●
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●

●

požární útok, překážky 100 m jednotlivců

12. 6. 2010 od 14:30 hodin
v areálu koupaliště
přehlídka veteránů motocyklů
hudba, občerstvení

Fotbalový klub SOKOL Holetín
zve fanoušky na

Turnaj starých gard
● Holetín ● Skalsko ●
● Kameničky ● Vítanov ●

19. 6. 2010 od 10 hodin
v areálu koupaliště
Inzerce

Restaurace Na sále

Největší událostí roku smrt T. G. Masaryka dne
14. září, celý národ sledoval jeho poslední dny
a zarmouceně přijal tuto zprávu
I v naší obci byla 20. září uspořádána tryzna za
zesnulého prezidenta, konala se v hostinci u Oplištilů
na Dolním Holetíně, pořádala zastupitelstva Horního
i Dolního Holetína ve spolupráci se zdejší školou, dvě
vhodné básně přednesli: Jindřich Kyncl, žák
měšťanské školy v Hlinsku a Miloslava Oplištilová,
dorostenka Sokola
Ve škole se smuteční slavnost konala 16. září a přenos
z pohřbu byl ve škole sledován z rozhlasového
přijímače, který zapůjčil místní kronikář; i někteří
občané Holetína se pohřbu v Praze 21. září zúčastnili
Zima byla mírná, větší mrazy pouze v únoru, březen
a duben byly studené a mokré, v květnu bylo krásné
počasí, bylo však dost bouřek, 26. května byla taková
bouřka, že blesk zničil elektrické vedení v obci, zapálil
stodolu na DH a poranil dvě ženy
Školní rada nechala zhotovit 17 nových oken na
severní a východní stranu školní budovy, cena této
investice byla 1275 Kč
K 1. září bylo ve škole 173 žáků
Zdejší pošta oslavila 25 let v naší obci
K vojenskému odvodu se dostavilo 5 branců, odveden
byl jeden
Uspořádáno bylo 9 tanečních zábav
V nemocnici německobrodské zemřel na záškrt žák
2. třídy zdejší školy Václav Zavřel, jeho sourozenci se
uzdravili
V naší obci zemřelo v tomto roce 11 osob
23. prosince zřítila se skála v lomě v Prosetíně na
dělníka Fr. Horáka z naší obce, s těžkými ranami byl
ihned dopraven do nemocnice v Poličce, uzdraví se
V létě se splašil kůň pana Milana Mládka při cestě do
Hlinska, čeledín byl těžce raněn, dvě ženy lehce,
uzdravili se
Na výstavě hospodářského zvířectva v Litomyšli
obdržel pan Milan Dopita 2. cenu za svou chovnou
klisnu

Otevírací doba:
PO
11:00 – 13:00
ÚT
11:00 – 13:00
ST
11:00 – 13:00
17:00 – 22:00
ČT
11:00 – 13:00
17:00 – 22:00
PÁ
11:00 – 13:00
17:00 – 24:00
SO
17:00 – 24:00
NE
17:00 – 22:00
Ve všední dny polední menu za 55 Kč
Možnost rozvozů obědů

Restaurace U čarodějky
Nekuřácká restaurace
Otevírací doba: PO až NE 17:00 – 21:00
V létě venkovní posezení

Restaurace Na koupališti

Nekuřácká část restaurace, venkovní posezení
Rychlé občerstvení
Otevírací doba: (možná změna dle počasí)
PO až ČT
13:00 – 22:00
PÁ až SO
13:00 – 24:00
NE
13:00 – 22:00
AKCE: 4. 7. 2010 zábava PIHY
23. 7. 2010 zábava MOGUL

Café bar

doleNAHOŘE

Široká nabídka kávy, alkoholických nápojů
a koktejlů, zmrzlinové poháry, v létě grilování
Moderní interiér a dvě terasy
Obědy PO až SO
Otevírací doba:
PO až PÁ
11.00 – 22.00
SO až NE
13.00 – 22.00

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