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Milí přátelé,
tak se zdravíme poprvé v roce 2010. Dalijstesi různá předsevzetí, přeji, aby vám vyšla a ať je pro nás všechny tento rok šťastný.
Určitě nebude snadný. Krize bude pokračovat, finanční zadlužování státu taktéž, do voleb se politici na ničem nedohodnou. Zaplať
Pán Bůh, že Fischerova úřednická vláda, zatím jako jediná, se snažístátní dluh snižovat. V tom jí brání politici. Zamyslel jsem se nad
jejich činností-jsou státotvůrci, zákonostrůjci nebo ohňostrůjci? Bedlivěje sledujte, abyste věděli, koho volit. Vzpomeňte si, národ
má takovou vládu, jakou si zaslouží. Před volbami bych ještě doporučil hlas vůdce smečky vlků Akely z Knihy džunglí Rudyarda
Kiplinga: Dobře se dívejte, vlci!
Zatím máme dluh kolem 110 000 Kč na osobu. Vypočítal jsem si, že kdyby se mi snížil můj důchod o 500 Kč měsíčně, splácel
bych svůj dluh podobu 18,3 roků. Zamysleme se nad tím, jaké dědictví zůstane po nás našim dětem a vnoučatům.
Hloubal jsem nad tím, kde může stát ušetřit. Protožejsem působil ve školství, vím, že jsou to tzv. státní maturity. Zrušil bych je!
Jejich výsledkem má být zkvalitnění maturit na středních školách. Možná maturity budou, možná nebudou. Momentálně jsou
odložené. Peníze se do nich vráží už od roku 1997. Kolik to dosud pohltilo peněz a ještě pohltí, raději nechci vědět. A jaký bude
výsledek? V povinné celostátní části, češtině a cizím jazyku, budou nejlepší studenti gymnázií, potom budou studenti obchodních
akademií a klasických středních odborných škol a na konci budou studenti středních odborných škol, které vznikly z učilišť. To je
skutečnost, která nevypoví NIC o kvalitách žáků odborných škol, které jsou stěžejní pro ekonomický růst státu!!! Je vám jasné, čím
se budou (a jak nás budou) živit absolventi humanitních směrů vysokých škol, kteří zdaleka předčí počet ostatních absolventů?
Stále se zajímám o průnik cizích výrazů do češtiny. Tak například Babyboom. To bude asi, když dítě udělá bác. Nebo Babybox. Že
by box v dětské kategorii? Pak se mi líbí, že stále něco monitorujeme. To si promítáme na obrazovce počítače. Kdysi mě zaujal
legrační výklad slova rehabilitace. Je to pokyn chodským letcům rekům, aby lítali. Taky znám kouzelné úsloví: Užívání cizích termitů
je rizoto!
Pokud nám ale bude sloužit zdraví, což vám všem přeji, vše se dá řešit. Stačí, když začnete u sebe tím, že zvážíte, jak se asi na vás
dívají vaši blízcí, sousedi a další. Jak se vy k nim chováte? Co se dá udělat pro zlepšení vztahů s nejbližšími i ostatními. Řekněte svým,
že je máte rádi, i když si myslíte, že to vědí. Pohladíte je po duši. Ostatní pozdravte a usmějte se. Dáte jim kousek slunce a kousek
sebe. Pokud se týká osobního štěstí, moc závisí na tom, kolik ho dáte jiným. Zaznamenal jsem krásný citát: Někteří lidé jsou
nešťastní proto, že nevědí, žejsou šťastní. Tak jak běží naše osudy, dodávám: Kdo nepoznal smutek neví, co je radost. Kdo nepoznal
nemoc, neví, jak cennéje zdraví.
Takže milí spoluobčané, s úsměvem projděme rokem MMX a o radosti se dělme s ostatními.
Váš Petr Šafránek

Děkuji Mgr. Polákovi za korektury článků novin, vždy mě potěší, když mám málo chyb. Moc děkuji organizátorům tříkrálové akce
s dětmi (viz uvnitř novin), byla kouzelná. Věřím, že mi přinesli požehnání a štěstí.

Zimní měsíce
Mrazivý leden
sněhem pokryl pole.
Přivál nový rok.
Úhor je bílý,
krajina pod sněhem.
Je přece únor.
Prší a fouká.
Březen přišel s blátem.
Jaro čekáme.

Petr Šafránek
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V ZP O M ÍN Á N Í 20.

Jak ten čas letí, roky ubíhají, mění se všechno kolem nás. Jestli je to k lepšímu, nebo naopak, to musí posoudit každý sám.
„Za našich mladých let, býval svět jako květ“, jak to známe z národní písničky. Tak si vzpomínám, že i příroda byla k lidem
jiná než je dnes.Teď mudrujeme, zda je to přirozený cyklus změn nebo vliv civilizace, či překotného technického
pokroku.Nikdy se však opravdu nedovíme, co je pravou příčinou náhlých přírodních změn. Snad nám to vědci s konečnou
platností objasní, proč se příroda tak chová a to nemyslím jen u nás, ale v celém světě.
Za mého mládí v této povánoční době bývalo všude plno sněhu a mrzlo, jak se říkalo, až praštělo. To, jak křupe sníh pod
nohama, byla jistota, že je nejméně 10 stupňů pod nulou. Tenkrát ten průběh zimního počasí měl jakýsi řád. Na svátého
Martina vždy začal padat sníh, i když pravda nesměle a obvykle dlouho nevydržel, ale na svátého Mikuláše to už bylo sněhu
plno. Chodilo se ráno do kostela na „roráty“ . Nikomu se nechtělo ráno ven z teplých peřin. Opravdu se chodilo
s lucerničkami, jak to mistrně nakreslil malíř Josef Lada na svých obrázcích.
Vánoční doba byl čas, kdy každý rád chodíval do kostelíčka, kde se tak krásně zpívalo. Varhaník pan Pavlovský vždy
připravil nějaké nové hudební překvapení. Byl to náš holický Jan Jakub Ryba. Jistě na něj vzpomíná ještě dnes spousta
Holičáků, které učil hrát na různé hudební nástroje.
Zima se držela až do Hromnic (2. 2.), kdy se naposledy vybouřila. Však se také říkávalo, že hromničné zimy se nejvíce bojí
cikáni.
Po Hromnicích se začalo hlásit jaro a to tak náhle, že v březnu jsme my kluci už zkoušeli chodit bosí. Ještě se vrátím do
doby povánoční, kdy skoro v každém zemědělském stavení se chystala zabijačka. Bylo to kouzlo té doby, doby našeho mládí.
Vzpomínám si, že ten den se muselo brzy vstávat, muselo se zatopit pod kotlem, aby byla spousta vřelé vody na paření
prasete, chystaly se troky, loupal se česnek, cibule a připravovalo se různé koření podle ověřených receptů našich předků.
U nás v Holiči bylo šest řeznických živností, ale domácí zabijačky obvykle zajišťovali i řezníci, kteří neměli svůj vlastní
„kvelb“. Každý měl svého dopředu zajištěného řezníka a podle chuti jitrnic se pak dalo poznat, který řezník zabijačku dělal,
každý totiž měl své vlastní receptury.
Nám děckám nikdy rodiče nedovolili, abychom se mohli dívat, jak se domácí prase skutečně zabíjí. Mohli jsme přijít
k zabijačce, až se chytala krev, která se musela stále míchat, aby se nesrazila. Nejvíce jsme se těšili, až se z kotle budou
ochutnávat vařená ouška, rypáček a ostatní části z hlavy prasete. Kdo uvedené skutečnosti zažil, nemůže na ně nikdy
zapomenout.
Domácí zabijačka, to byla práce pro celou rodinu, kdy bylo potřeba každé pracovité ruky. Nejhůře na tom byly hospodyně,
nejprve prasátko musely pěkně vykrmit, někdy mívalo i vlastní jméno, samotná zabijačka obnášela spoustu práce
přípravných i úklidových po provedené práci.
Příští den se roznášela zabijačka příbuzným, známým a sousedům na oplátku. Když zima končila, lidé se těšili na jaro,
na příchod sluníčka, které je na naší modré planetě dárcem života. Jaro už aby tady bylo, hned bude veseleji, začnou se
prodlužovat dny, ptáci, ti to poznají nejdříve. Jen se stačí zaposlouchat do toho jejich ptačího štěbetání. Jedna ze známých
jarních pranostik říká: „Na svátého Řehoře, líný sedlák, který neoře“ (12.3.). Jak je to s pranostikami dnes, všichni víme. Tož
už brzy Vítajjaro!
Ladislav Zahradník
Turistická vycházka po Holicí ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Holice se v sobotu 9. ledna 2010 stala cílem turistického oddílu KČT TJ MILO, který vede dlouhá léta pan předseda
Miroslav Černý z Olomouce. Turisté se vydali za historií naší příměstské části. V Klubu seniorů o dějinách Holice informoval
více jak 30 členů turistického oddílu pan Ladislav Zahradník, pravidelný dopisovatel Holických novin v rubrice
VZPOMÍNÁNÍ.
Pan Zahradník zaujal všechny účastníky jednak svými znalostmi, ale také fotografiemi a dokumenty (ofocenými), které
získal v době opravy věže holického kostela. Pro tuto akci byla zapůjčená také soška sv. Urbana, kterou si mohli turisté
zblízka prohlédnout. Její náhodný nález se v minulosti stal důvodem, pročje holický kostel zasvěcen právě sv. Urbanovi.
Všechny účastníky udivil krásný interiér a čistota holického kostela, ale také překrásná květinová a vánoční výzdoba.
Lednová, ledová podoba návsi Svobody, oděná do zimního hávu byla také pohádková. Škoda, že nepřízeň počasí (náledí)
překazila vycházku po významných místech v Holiči. Přesto někteří členové turistického oddílu svými dotazy prokázali, jak
dobře znají Holiči dnešní i tu minulou. Dotazy se týkaly továren, které vznikaly v Holiči převážně v 19. století a začátkem 20.
století, jako například cukrovar, pivovar, sladovna a solné mlýny, které měly na svou dobu technologii, na kterou se jezdili
dívat odborníci z oboru z celé republiky. Zvláště nás potěšila připomínka jedné účastnice, která věděla, že paní Leskovjanská
se historii Holice pravidelně věnuje ve výloze drogerie, kde vystavuje dobové fotografie, suvenýry a výrobky týkající se
činnosti holických spolků, slavností a výročí. Vánoční výstava betlémů ze soukromé sbírky pani Leskovjanské se jistě stala
pěknou tečkou na konci vycházky. Počasí nám nedovolilo navštívit všechna zajímavá místa v Holicí, jak historická, tak
současná. Protojsme se domluví li na pokračování vycházky ještě vjarních měsících. Stímto přáním jsme se rozloučili.
Mgr. Jarmila Horská
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Střípky ze školy
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Zápis do první třídy se konal v pondělí 18. ledna 2010. Ve škole budeme mít v příštím školním roce 34 nových prvňáčků. Budou tedy
otevřeny dvě první třídy s malým počtem žáků. Za zajištění zdárného průběhu zápisu patří dík vyučujícím i jejich pomocníkům z řad
starších dětí. Doufáme, že našim budoucím žákům se u nás líbilo a rádi je přivítáme na začátku září.
Zapojili jsme se do soutěže škol ve sběru papíru Volá tapir, třiďte papír! Při prvním svozu jsme odevzdali celkem 2040kg starého
papíru, což znamená průměr 9,8kg na žáka. Nadále prosíme rodiče o spolupráci o balíčky se starými novinami, časopisy, letáky.
Současně chceme poděkovat všem, kteří se už do soutěže zapojili.
V předvánočním období proběhly na naší škole dvě tradiční charitativní sbírky. Koupí magnetek s obrázkem jsme přispívali
Občanskému sdružení Život dětem. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic na nákup přístrojové
a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení těchto oddělení. Na konto nadace jsme odeslali celkem 3025 korun. Druhou
aktivitou je sbírka Vánoční hvězda, kterou pořádá Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologickya onkologicky nemocných
dětí. Zakoupením vánoční hvězdy se přispívá na zlepšení prostředí hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Na
celkovém výtěžku sbírky se naše škola podílela 13.150 korunami. Děkujeme všem rodičům, dětem, učitelům i ostatním
pracovníkům školy za pomoc těmto těžce nemocným dětem.
Velkým úspěchem skončila účast našich šesťáků v soutěži SOS Planeta Země. Každý týden přinesl dětem nové otázky a úkoly, jejichž
prostřednictvím se děti seznamovaly s otázkami týkajícími se životního prostředí. Do soutěže se zapojilo 32 týmů z Olomoucká,
celkově se moravského kola zúčastnilo 68 školních kolektivů. Při tomto počtu je třeba ocenit významný úspěch týmu 6. A třídy (Pavla
Richterková, Tomáš Bahounek, Romana Brúcknerová, Zuzana Švrčková, Tereza Bradáčová a Míša Kidová), který ve velké konkurenci
zvítězil. Poděkování patří jistě i paní učitelce Mgr. Lucii Vykydalové, která děti pro soutěž získala a dokázala je namotivovat ke
kvalitnímu výkonu. Blahopřejeme! O úspěchu informoval i Olomoucký večerník.
Žáci 7. A třídy Tomáš Bouchal, Ondřej Tichý, Lukáš Mach a Petr Sládek prokázali svoji zručnost. Zapojili se do soutěže „Řemeslná
zručnost 2009“, pořádané Okresní hospodářskou komorou Olomouc při příležitosti výstavy Scholaris 2009. Jejich výrobek budka
pro zpěvné ptactvo byl vyhodnocen jako druhý nejlepší. Chlapce určitě potěšily kvalitní věcné ceny, pana ředitele Mgr. Mojmíra
Chytila, pod jehož vedením výrobek v hodinách pracovních činností ve školních dílnách vznikal, zase úspěch jeho svěřenců. I jim
blahopřejeme.
Informace o činnosti školy, kontakty, dokumenty aj. lze najít na webových stránkách školy a adrese www.volny.cz/zsholice.
Mgr. Ivana Štencíooá, zástupkyně ředitele

Projektový den ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Naše škola se zapojila do projektu podporovaného Evropskou unií a organizovaného Asistenčním centrem pod názvem Aktivní
motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel.
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhl na škole projektový den zaměřený na poznávání řemesel. Děti národní školy si vyzkoušely
dovednosti při práci s různými materiály a navštívily truhlářskou dílnu pana Hlobila, aby poznaly, jak se pracuje se dřevem. Byly se
zde podívat i děti ze školní družiny a celá šestá třída.
Děti šesté a sedmé třídy také změřily síly v soutěži o nejlepší návrh šatů a ve znalostech řemesel při stavbě domu. Třída 7.A se pak
vydala na exkurzi do depa Českých drah.
Žáci osmé a deváté třídy již musí vážně přemýšlet o své budoucí profesi, a proto pro ně byly připraveny exkurze v podnicích TOS
Olomouc, ZORA Olomouc a na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Seznámili se tak se skutečným pracovním
prostředím i systémem studia na střední škole.
Projektový den se vydařil ajistě budeme v podobných aktivitách pokračovat.
Mgr. Alena Hefkooá
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Vinšovací fejeton pro Holické noviny

Píši fejeton pra Holické noviny. Jak se zdaří tohle nové číslo? Jaká budou čísla následující? Jaká bude úroveň dalších ročníků novin?
Dříve skoro denně (kromě neděle, Nedělní Blesk a podobný bulvár jsem nečetl) jsem se nad novinami vztekal a tiše nadával. Nyní si
kupuji denní tisk sporadicky. Autorita novin rapidně klesá. Čím vícje v nich vražd, požárů, nevěr nebo havárií, tím celkově nižší úroveň.
Říkám si, že všechny ty senzační, šokující provokující titulky si budu zapisovat. Jednou o nich podám zdrcující zprávu. Ale komu?
Nějakým novinám? Nebudu dnes psát o tom, že díky práci novinářů je odhalována korupce, politické a finanční machinace, že jsou
sedmou velmocí, hlídacími psy demokracie... To by mělo být jejich povinností i chlebem. Chci pouze říct, že těch deset minut denně, kdy
jsem se (o)trávil novinami, jsem se ocital znovu v totalitě. Totalitě mediální. Média spekulují, dovozují, blábolí. Připadá mi, že novináři
nejsou ochotni zdokumentovat skutečnost a podávat o ní zprávu, ale za každou cenu ji chtějí tvořit. Bez námahy a nejlépe po telefonu.
Senzační nepodložené články a reportáže uměle vytváří hysterii. Zjakého důvodu? Mám spekulovat, tak jako oni? Chtějí se proslavit?
Zavděčit vydavateli? Být nejčtenější? Vydělat?
Oblíbený básník mého mládí, Charles Baudelaire, napsal někdy před sto padesáti lety, tedy v době, o které si myslíme, že byla klidná,
pohodová a slušná: „Každé noviny jsou snůškou hrůz. Války, krádeže, podvody, mučení, zločiny vznešených, zločiny národů, zločiny
podivínů, zkrátka úplná opilost universální krutostí. Atímto odporným aperitivem civilizovaný člověk zahajuje svou snídani každé ráno.
Nechápu, jak se umytou rukou může dotknout novin, aniž se zachvěje hnusem.“
Čím větší senzace, např. úkladná vražda (nejlépe popsaná se všemi krvavými detaily), tím čtenější noviny. Útok na naše nízké pudy.
Mimo jiné to znamená, že obsahem a úrovní novin nejsou vinni novináři nebo vydavatelé. Jsme tím vinni my, kteří šije kupujeme a tak
vraždíme sami sebe. Důsledkem je názor téměř totožný s pohledem na média před dvaceti lety. Nevěřili jsme jim. Pohrdali jimi, vysmívali
se jim a kupovali je jenom proto, že stály padesát haléřů. Proč je kupujeme dnes, když toaletního papíruje už dost? (Holické noviny jsou
z tužšího papíru než běžný denní tisk a zdarma. Nedoporučuji jako náhradu toaletního papíru!)
V názvu fejetonu je „vinšování", tedy přání. Přeji Holickým novinám, aby byly čtivé a podávaly pravdivé, seriózní informace o dění
v Holiči. Co, kdy, kde, jak. Tak je možné stručně shrnout obsah. Vzhledem k tomu, že noviny vychází co dva měsíce, články informují o
tom, co se chystá nebo jak akce proběhla. Často slyším: „Ty musíš být v balíku. Měl jsi v „holických" celou stránku. Kolikjsi za to dostal?"
Když řeknu, že nic, tak následuje nevěřícné kroucení hlavou a pádná odpověď „Kecáš!" Nekecám, zeptejte se ostatních, co přispívají do
Holických novin. Neinkasují, ale investují. Svůj čas a úsilí. Mimochodem i vy můžete napsat o tom, co vás trápí, co se vám líbí, co byste
chtěli změnit (nezbohatnete, nedostanete ani korunu, ale vyjádříte svůj názor).
Poslední stránka novin je pojmenována „Holický sport". Myslím si, že holický sport není pouze fotbal. Na amatérské úrovni skupiny
holických nadšenců hrají např. nohejbal nebo volejbal. V minulém čísle si pan Dostál posteskl nad malou podporou fotbalového
mužstva holickými diváky. Je to podobné jako v kultuře. Čím vyšší příčky hitparády, nasazení a výkon zpěváka, tím plnější sály a haly. Čím
lepší umístění v tabulce, nasazení a předvedená hra fotbalistů, čím větší hvězda na trávníku, tím plnější ochozy. Pokud tomu tak není, tak
koncerty nebo utkání navštěvují pouze skalní příznivci a fanoušci. Stadion máme opravdu krásný, ale kolik po zeleném trávníku běhá
kluků z Holice? Chybí mi v areálu HFK nějaký miniplácek pro veřejnost (nemyslím tím hlavní hrací plochy), kde by si kluci mohli začutat,
zahrát fotbálek nebo vybíjenou. Na stadion a jeho hřiště mají povolený vstup podle rozpisu tréninků a zápasů pouze registrovaní hráči
a jejich trenéři. Prodivákyjsou vyhrazeny tribuny. Rodiče s dětmi, co si chtějí zasportovat, nemají nárok. Ať si jdou na školní hřiště nebo
parkoviště před panelák!
Mnoho z vás jistě fotografuje. Co takhle zachytit dění v Holiči, zajímavá setkání, místa a poslat tyto snímky do Holických novin? Třeba
díky vám vznikne fotorubrika „Holice očima občanů".
Přeji Holickým novinám mnoho dychtivých čtenářů, kteří vždy netrpělivě budou očekávat nová čísla. Av těch nových číslech objektivní
informace o dění okolo nás a hlavně vaše názory. Názory, postřehy holických občanů, vždyť proto jsou to právě Holické noviny. Noviny
pro nás (ne bez nás...).
Mirek Marusjak

Kulinářská specialita
Poutač vyhlídkové výletní restaurace lákal kolemjdoucí „Vychutnejte si náš
steak s báječnou oblohou".
Znavený celodenní túrou jsem neodolal. Schody ve skále mne zavedly na
venkovní terasu. Pode mnou se táhlo malebné údolí s říčkou klikatící se jak
had. Objednal jsem si pivo a místní vychvalovanou specialitu.
Asi po dvaceti minutách přinesl číšník propečený steak velký jako letiště
s hromadou opékaných brambor. Nikde žádná zelenina, ani jediná kulička
hrášku nebo zrnko kukuřice.
„Prosím vás, kde máte tu báječnou oblohu? Vůbec žádnou nevidím!", zeptal
jsem se ho. Podíval se na hodinky a odpověděl: „Moment, chvíli strpení,
vydržte dvě minutky..."
Po chvíli zazněl gong a z reproduktorů se ozval číšníkův hlas: „Dámy a páni,
začínáme servírovat báječnou oblohu! Dnes se velmi vydařila!" Osazenstvo
letní restaurace se hromadně přesunulo k zábradlí terasy.
Na obzoru zapadající krvavé slunce, nám všem naservírovalo úžasnou
oblohu.
Mirek Marusjak
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Šance rodině i zaměstnání
MC HEŘMÁNEK

Síť mateřských center v Olomouckém kraji zahájila 13.1. 2010 první seminář ze dvou cyklů seminářů v rámci dvouletého projektu
Šance rodině i zaměstnání.
První řada seminářů se zaměřuje na vzdělávání osob, které chtějí poskytovat službu péče o děti, zahrnuje tedy vše, co by měli tito
lidé znát (základy dětské psychologie, pedagogika předškolního věku, základy životosprávy a hygieny, právní úprava péče o děti
i zdravotní oblast).
Druhá řada nabízí vzdělávání na podporu rozvoje a profesionalizace mateřských center, která budou nabízet alternativní službu
péče o děti. Obsah seminářů zahrnuje zaměstnavatelské minimum MC (rodina a zaměstnání, služba péče o děti, základy finančního
řízení v NNO, lidské zdroje v NNO, Public Relations pro MC).
Semináře jsou určeny především pro pracovníky/ce či dobrovolníky/ce z mateřských center, pro osoby poskytující péči o děti
rodinného typu nebo pracující v miniškolkách s bydlištěm v Olomouckém kraji a všechny se konají v mateřském centru Heřmánek
v Olomouci.
„Alternativní nabídka péče o děti předškolního věku vychází vstříc potřebám rodičů, kteří mají problém ve slaďování rodinného
a pracovního života. Často jim v tom brání neochota zaměstnavatelů nabízet například flexibilní pracovní dobu, stejně jako
nepružný přístupu jeslí a především mateřských školek k možnostem nepravidelného či krátkodobého umístění dětí," zdůvodňuje
pořádání seminářů Rut Kolínská.
Více informací:
PhDr. Petra Tenglerová, manažerka Mateřského centra Heřmánek, mc-hermanek@seznam.cz, 604 339 220
Mgr. Hana Saitzová, krajská koordinátorka Sítě MC, hana.saitzova@materska-centra.cz, 725 725 933
PhDr. Lucie Plešková, projektová manažerka, lucie.pleskova@materska-centra.cz, 733 540 880

Šance rodině i zaměstnání ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ !
Dvouletý projekt Sítě MC usiluje o podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů pečujících o děti předškolního věku.
V rámci projektu nabízí Síť MC semináře pro osoby poskytující službu péče o děti a vzdělávací semináře na podporu rozvoje
a profesionalizace mateřských center, která budou nabízet alternativní službu péče o děti.
Vedle toho Síť MC pokračuje v tradici programu pro zaměstnavatele, kteří mají zájem nabízet alternativní formy práce.

Síť mateřských center o.s. ■

■

■

■

■

■

t l l l l l l l l l i l

Občanské sdružení Síť MC vzniklo v roce 2001. Síť posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou
a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život
ve zdravém prostředí.
Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference,
spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť
MC přes 310 členských MC.Více: www.materska-centra.cz
Mateřské centrum Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to z aktivního zájmu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem scházet
se se svými dětmi. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy.V prosinci 2006
vzniklo občanské sdružení Heřmánci. Sdružení má za cíl podporovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny. Umožňuje rodičům s
malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají, posiluje rodičovskou roli. Je místem, kde jsou děti vítány. Děti tu
nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí své rodiče v jiné roli než v domácnosti. Sdružení organizuje akce a programy
v rámci širší komunity a pomáhá tak vytvářet přátelské vztahy v komunitním životě. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost
všem generacím.Více www.mc-hermanek.cz.

■■

A

V předvánočním období roku 2009 proběhla již dvanáctým rokem sbírka - V á n o č n í h v ě z d a
Společně se nám podařilo shromáždit zatím nejvyšší částku, a to 1 268 970 Kč. Výtěžek bude věnován na humanizaci prostředí
a léčby pro děti na hemato- onkologickém oddělení na Dětské klinice v Olomouci, přesněji na financování výtvarné výzdoby
posledního pokoje pro malé pacienty, na sociální program pro rodiny nemocných dětí - placení poplatků za pobyt v nemocnici za
dítě a matku, zakoupení dárků dětem k narozeninám, svátku a ukončení léčby. Poskytneme finanční podporu rodině v případě, že
nemocné dítě musí podstoupit transplantaci kostní dřeně v Praze. Naším cílem je co nejvíce zpříjemnit dětem jejich dlouhodobý
a náročný pobyt v nemocnici.
Část výtěžku využijeme pro realizaci rekondičních pobytů v letním i zimním období, které usnadňují dětem po ukončení léčby
návrat do běžného života, podporujíjejich psychickou i fýzickou kondici.
Srdečně Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu při organizaci celé akce. Jsme rádi, že společně s námi věříte v úspěšnou léčbu
těžce nemocných dětí.
Ať se Váš život naplní zdravím, láskou, pohodou a porozuměním po celý rok.
S úctou
PhDr.Petra Tengíerová, Eoa Duořáková - SdruženíŠance-sdru^enírodičů a přátelhemato-onkofogicky nemocných dětí
" Mateřské centrum Heřmánek, nestátní nezisková organizace s činností pro rodiny s dětmi, hledá prostory v Olomouci-Holici.
Podmínkou je vlastní sociální zařízení a dostupnost MHD.
Nabídky posílejte na mail: mc-hermanek@seznam.cz, nebo mob.: 604 339 220. Děkujeme."
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Karel Mlčoch
Alenka Knápkooá
Ludmila Valouchooá
Milada Plevová
Anna Formanová
Oldřich Říha
Eva Kvapilooá
Ludmila Kapsiová
Bohuška Vojkovská
Marie Spáčilová
Jitka Malá
Ludmila Doláková-Rábková
Františka Drozdová
Ludmila Valentová
JosefŠtětina

ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu. Přečíst si
je můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

Upozornění pro držitele některých řidičských průkazů
Pouze do 31. prosince 2010 budou platit řidičské průkazy, které byly vydané od ledna
1994 do prosince 2000. V letošním roce je třeba tyto průkazy vyměnit. Vzhledem k tomu,
že za jeden rok se budou měnit průkazy vydané během šesti let, lze očekávat fronty
žadatelů. Proto bude platit, kdo přijde včas ušetří čas.

K životnímu jubileu přejeme
všem oslavencům zdraví a
osobní pohodu o blízkosti
svých nejmiíejších.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2010 budou opět vybírány ve stejné výši jako
v loňském roce, tedy 492,- Kč za dospělou osobu, za děti narozené v roce 1995 - 2009
bude poplatek činit 246,- Kč za rok. Osvobozeni budou občané, kteří se narodili
v roce 1930 a dříve a děti narozené v roce 2010. V Holiči se budou vybírat poplatky
každé pondělí od 1. února 2010 do 31. května 2010 v budově pošty v Holiči na
detašovaném pracovišti magistrátu od 8:30 - 12:00 hodin, odpoledne 13:00 -16:45

Zvláště krásného životního jubilea
se dožívá

hodin.
paní Vladislava ZDRAŽILOVÁ
a
paní Anna KOLEŇÁKOVÁ

• /

B-

NABÍDKA

Zubní ordinace Holice s.r.o.
zastoupená MUDr. Marii TICHOU, oznamuje rozšíření pracoviště o další lékařku MDDr.
Oběma jubilantkám přeje KMČ č. 4 Holice Evu NOVÁKOVOU. Přijímáme nové pacienty, děti i dospělé na ošetřování zubů, kteří
mnoho zdraví spokojenosti, lásky a mnoho nemajf svého zubního lékaře bez ohledu na místo bydliště.
krásných dnu o rodinném kruhu.
Hš

Najdete nás v Olomouci- Holiči, Sladkovského 59, tel. 585 315 143,
mobil: 608 711 867, 606 375 587

Tříkrálová sbírka v Holíci
Letošního, již desátého, ročníku Tříkrálové sbírky se zúčastnilo celkem sedm skupin koledníků. V každé skupince bylo tři až sedm
koledníků pod vedením jednoho dospělého.V sobotu 9. ledna se koledníci sešli u budovy 1. stupně ZŠ, kde se převlékli do kostýmů,
které jim pomohli vyrobit starší spolužáci. Potom skupinky s vedoucími navzdory mrazivému počasí vykročily radostně do
zasněžených ulic.
Koledníci obcházeli domy a paneláky v naší obci, zpívali známou tříkrálovou koledu a těšili se z každého daru do pokladničky. Na
mnoha dveřích a vratech pak zanechali nápisy K+M+B 2010 jako požehnání dárcům. Okolo oběda už koledníky zmáhal mráz
a nepřívětivost počasí. Rozloučili jsme se společně u teplého čaje v budově ZŠ. Charitativní sbírka proběhla ve spolupráci s místní
farností.
Děkujeme všem obětavým koledníkům a vedoucím skupin, ale hlavně všem štědrým lidem, kteří mají otevřená srdce a jsou
ochotni pomoci i lidem v nouzi...
NASHLEDANOU ZA ROK!
Mgr. Zora Procházková
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.

■4

Správné vyluštění křížovky z prosincového čísla HN znělo takto:

w

Přírodu můžeme ovládnoutjen tím, že se podřídímejejím zákonům.
Francis Bacon

¥

Vyhodnocení minulé křížovky z prosince 2009
Vylosováni byli čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.
Radek Pospíchal, Partyzánská 7, Holice
Koěta Souooá, U Cukrovaru 8, Holice
Miroslava Kauerooá, Ječmínkooa 2, Holice

knižní odměna
jarní překvapení
ja rn í překvapení

^m *

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS

Soutěžit můžete nejpozději do 15. března 2010. Odpovědi prosím
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1) okamžitě/ obuv/ popravčí/ indiánský
posvátný kůl 2) obilí/ oblak/ úrodná krajina v
okolí Olomouce/ autor Kytice 3) český národní
strom/ mlha nad ránem/ symbol křesťanství/
slezské město 4) HIV pozitivní/ vyzařuje žár/
vlastniti/ posmrtný oděv 5) léta/ vápencové
území s jeskyněmi/ životodárná tekutina/ stát s
hl.městem Dillí 6) firma na zprac. dřeva na
Hamerské ul./ část stromu/ skupenství vody/
nauka o mravnosti 7) zasklený otvor ve zdi/
druh čaje/ úmrtí/ patrontaška 8) oděv/
končetina/ kopec/ zbytek po spalování 9)
otec/ způsobit si zranění/ doprav.prostředek/
těžký kov 10) část obličeje/ obdělávaná půda/
pomůcka kovboje/ lesník 11) květenství/
panovník/ voliéra/ jméno ženy 19.12.
12) učedník/ mládě skotu/ obtížný hmyz/ dívka
13) mrchožraví ptáci/ chobotnatec/ největší
rozměr/ cit 14) opracovaná kláda na krov/
světový brazilský fotbalista/ chování/
slabomyslný člověk 15) obyvatel Apeninského
poloostrova/ plavání na zádech/ minulý rok/
válka 16) pryž/ přístavní hráz/ stará stříbrná
mince/ kypřit pluhem 17) vdaná žena/ indián/
výrobce sporáků/ kanály 18) kobka/ muži/
vesnice/ Ježíšův nevěřící učedník 19) oblíbený
nápoj Cechů/ úsilí/ lesklé nátěry/ muslimské
náboženství

KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co nového v naší knihovně 11.
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,
vstoupili jsme do nového roku, zima si schválně nechala svou sněhovou nadílku až po Ježíškovi a při chůzi hrajeme hru „hádej,
kdo mě uklízí". V roce 2009 přes práh naší pobočky KMOL Holice prošlo 5.257 čtenářů, kteří si půjčili celkem 26.299 knih, 2.205
časopisů a přispěli 20.695 korunami. Společně s dětmi a mládeží proběhlo 106 akcí - celostátní akce “ Už jsem čtenář” pro prvňáčky,
soutěže (literární,výtvarné), besedy, knihovnické lekce, ankety a jiné. 116 tematických knižních výstavek nabídlo množství
publikací z knihovního fondu. Také jste vyplňovali anketu ke 120.výročí veřejného působení Knihovny města Olomouce. Kdo ještě
v knihovně nebyl, ať se přijde podívat na výběr časopisů a 9.319 knihovních svazků, využije bezplatný přístup k internetu
a odbornou pomoc knihovnice.
Půjčovací doba zůstává zachována. Přeji Vám krásnou zimní procházku bez zlomenin a nemocí, sluníčko alespoň v mysli a více
setkání s lidmi se srdcem na dlani a laskavostí. Přestože jste jistě pod vánočním stromečkem obdrželi jako nadílku četbu, jste
srdečně zváni do holické knihovny za novými knihami. Těším se na Vás.
Vaše knihovnice Věra Fridrichovská
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HOLICKÝ SPORT
Nové tváře v dresu HFK
Holičtí fotbalisté mají za sebou první týdny tvrdé zimní přípravy na boj o postup do druhé ligy. Mají už dvě nové
svedením HFK smlouvy. Oba hráči jsou ze Sigmy Olomouc a přicházejí na půlroční hostování.
Prvním je 195 cm vysoký obránce Lukáš Bodeček. U nás by měl nastupovat ve stoperské dvojici. Jeho předností jako
*
jednoznačně jeho výška.
Pozice: obránce Narozen: 24.8.1988 Výška: 195 cm Váha: 88 kg
Předchozí kluby:
FC Bučovice (1994 - 2000), FK Drnovice (2000 - 2004), Sigma Olomouc (2004 - 2007), FC Vysočina Jihlava (2007 - 2008), Dunajská
Středa (2008-2009)
Největší úspěchy:
start v Gambrinus lize za Olomouc, starty v českých reprezentacích U16-U19
Druhým fotbalistou, který přichází do Holice, je odchovanec Sigmy Olomouc Radim Kopecký. Do ligového kádru byl zařazen v létě
2005, pozornost upoutal v zápasech Intertoto Cupu proti Dortmundu, kdy byl trenérem zrovna Petr Uličný. Poté odešel na hostování do
FC Hlučín. V létě 2008 začal hostovat v Třinci, odkud zamířil na Slovensko do Lučence, který hrál I. ligu. Naposledy hostoval talentovaný
obránce v Bystrci. Do holického klubu přišel na post pravého obránce. S trenérem Uličným se dobře zná, a proto nic nebránilo podpisu
smlouvy. Včera nastoupil k prvnímu tréninku s mužstvem.
Pozice: pravý obránce Narozen: 7.6.1985 Výška: 182 cm Váha: 83 kg
Největší úspěchy:
starty v Gambrinus lize za Olomouc, start v Intertoto Cupu proti Borusii Dortmund
Zatím posledním hráčem, který přišel na zkoušku, je Pavel Klimek. Hráč druholigové Karviné byl na testech na Hané už minulou sezónu.
Je to univerzální hráč, který může hrát v záloze nebo obraně.

Upřesnění přípravy Holického klubu

■■

■

Holický tým už má za sebou část dlouhé zimní přípravy, která začala již 4. ledna, kdy se všichni sešli na stadionu v Holiči a společně
znovu vykročili do tvrdé přípravy.
V kádru HFK Olomouc už nefiguruje Tomáš Dadák, který neprodloužil smlouvu. Dále pak skončili Vadym Salatin, Tomáš Libič a Tomáš
Kazár. Na zkoušku odešel do druholigové Karviné Michal Galajda. Nově přivítal trenér Uličný v kádru HFK vysokého obránce Lukáše
Bodečka, který přišel na půlroční hostování ze Sigmy Olomouc. Během přípravy se do kádru zařadí Brazilec Costa. Později se také připojí
na zkoušku Pavel Klimek, hráč který už byl v HFK testován. Do přípravy byli zařazeni také dva dorostenci, Lukáš Hapal s Petrem Zivčákem.
Z béčka povolala trenérská dvojice hráče Zdeňka Zmeškala. Z hostování v Zábřehu se vrátil také Martin Čučka. V konečném součtu má
kádr 22 hráčů, kteří se budou snažit probojovat do základní sestavy a ustáleného kádru.
Přípravná utkání:
14.2. -11:00 hod. TJ Spartak Myjava - HFK Olomouc (Slovensko)
17.2. -15:00 hod. l.FC Brno - HFK Olomouc (Brněnské Ivanovice)
24.2. -17:00 hod. HFK Olomouc - Zábřeh
27.2. - 14:00 hod. FC Hradec Králové - HFK Olomouc
(hřiště bude upřesněno)
6.3.14.30 hod. Brumov - HFK Olomouc (hřiště bude upřesněno)
16.kolo MSFL
Sobota 13.3.14:30 hod. - Fulnek - HFK Olomouc

Pozvánka na skautský ples
Holičtí skauti Vás srdečně zvou na tradiční SKAUTSKÝ PLES, který se koná v sobotu 13. března 2010 ve Společenském domě ve
Velkém Týnci. Začátek plesu v 19.00 hodin, vstupné 50 Kč. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Funny Radka Svačiny.
Zajištěno je bohaté občerstvení, tombola a dobrá zábava. Autobus s účastníky plesu pojede od pošty 2 u hlavního nádraží
v 18.30, z Holice od pošty v 18.45, zpět z Velkého Týnce ve 2.15. Těšíme se na Váši účast.
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 2010.
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