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Nový rok a my
Milí přátelé,
po té době Vánoc a novoročního veselí jsme vklouzli do tak zvaných všedních dnů.
Pokud jsme si nedávali předsevzetí, jak na sobě nebo na něčem zapracujeme, tak určitě
všichni vstupujeme do nového roku s nadějí v lepší budoucnost. Třeba s přáním pro
zlepšení zdraví, ať se našim nejbližším, zejména dětem, daří anebo s touhou po zlepšení
finanční situace rodiny. Začal další rok starostí i radostí všedních dnů. Ono se zas tak
moc neděje, změnil se hlavně letopočet a my jsme o rok starší nebo jak se říká o rok
moudřejší.
Na mnohé z vás už doléhá zima, krátké dni s brzkým stmíváním a únava ze
sněhové nadílky a mrazu. Mám na to ale lék mého kamaráda. Řekněte si, dneska je jen
jinak krásně. Když se my starší zamyslíme, on je vlastně každý den pěkný, pokud je.
Ujišťuji vás, že opravdu přijde jaro. Dny se prodlužují. To zima jen chce, abychom si
Vesnu víc považovali. Vše rozkvete a vzpomeňte na mé tvrzení, jaro je žluté. Slunce,
pampelišky, petrklíče, zlaté deště, narcisy, hlaváčky a orseje. Nadchází mu bílá z konce
zimy, sněženky, bledule a sasanky. Vybavte si to v duši, bude vám lip.
A tak se zatím za dlouhý soumraků zabavujeme, jak se dá. Někdo se dívá na
televizi, někdo si čte. Zamyslel jsem se nad tím, co k nám z médií přichází. Chvílemi už
ani nepoznáme, jedná-li se o televizi veřejně právní nebo komerční, o denní tisk solidní
nebo bulvární. Připadne mi, že normální lidský život tam neexistuje, jen celebrity, a když
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je tam rozhovor, tak je exkluzivní. K slovu celebrita je výklad, že je to
znamenitost, významná nebo známá osobnost, celebrace je sloužení mše.
Exkluzivní znamená výlučný, výjimečný či výhradní. Zajímavé je, jak celebrity
vznikají. Jsou to zejména sportovci, zpěváci, modelky, missky, herci zejména
z českých telenovel a další umělci, moderátoři a také politici. Celebritami se
cítí i „vyvolení" a superstars. Připadá mi, že náš svět se točí jen kolem nich.
Jejich skandály a rozmary se živí media. A když poskytnou rozhovor, tak
pouze exkluzivní. A tak se opět naplňuje: dejte lidu chléb a hry nebo
možnost snění a vstup do života celebrit. Určitě je pro všechny velice
zásadní, zda Karel Gott bude mít syna či dceru, sňatek Petra Jandy nebo kdo
s kým se rozchází nebo
s c h á z í. Je to n ě c o
podobného jako šmírování
klíčovou dírkou do vily
vyvolených nebo velkých
Když se P° zelených jívách
bratrů. Je úžasné, čím vším

KOUZLENÍPŘÍRODY
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ž iv e n je s t č lo v ě k . A
píplmetry, sledovanosti televizí a názory politiků rozhodují o tom, co se nám předkládá. Mne
spíš zajímá, co celebrity opravdu umí.V exluzivních rozhovorech politiků nesleduji jejich
rozbroje, ale zda to, co říkají, pro nás dělají. A nejenom teď, před volbami.
Na cenu chleba to ale vliv nemá. Stále platí výrok z filmu Metráček, kde praví Lišák: „No
co co co, všude je chleba o dvou kůrkách." A tak přeji, abychom ten náš chléb vezdejší měli
pořád a pro naše konání požehnání.
Když jsem udělal svou první novoročenku, překreslil jsem vtip pana Vladimíra Renčína,
jehož filozofii mám rád. Jeho dva chlápci sedí v hospodě, nad nimi stojí vrchní s táckem a má
na něm dva velké rumy. A jeden z nich mu povídá: „Pane vrchní, ty rumy tři. Čekáme ještě
poezii všedního dne." Takže vážení, připijme dle možností na tu poezii všedního dne a
udělejme s ní něco pro ty, které máme rádi, vrátí se nám to. Nechte jim rozkvést jaro v duši
už teď.
Váš Petr Šafránek
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rozběhnou malé bílé kočičky,
a o ja rn ím oíání
louky rozvoní fi a lk y o trávě,
přeji si, aby to bylo navždycky.

Petrklíče odemknou studánky,
buky se podsněžl sasankami.
Mám malé p řání
v tomhle květinovém ráji,
b ý t s tebou ja k o Adam s Evou - sami.
aut. Petr Šafránek

DEMOKRACIE ÚVAHAA ZAMYŠLENÍ
Demokracie vláda lidu to je vysněná utopie lidstva, tedy pokud bychom měli na mysli dokonalou demokracii,
spravedlivou pro všechny. Protože však pro tuto vysněnou demokracii nejsou a nikdy nebudou podmínky, nebude nikdy
demokracie dokonalá. Ale nic lepšího se zatím nevymyslelo. Lidé jsou jako na louce kytičky a traviny, každýjiný. Je pravda,
že mezi lidmi je sice velká většina lidí dobrých, ale mezi nimi je i spousta různých šizuňků a parazitů, kteří zneužívají právě
těchto lidí dobrých.
Pro demokracii by vlastně jeden, dva zákony:
a) věřsi čemu chceš, mluvsi co chceš, to je tvoje svobodné právo, ale nesmí to být na úkor nebo škodu ostatních;
b) dělej co chceš, to je tvoje svobodná vůle, ale tvoje konání nesmí býti ke škodě ostatních.
Protože ale lidé jsou různí, proto si společnost vytváří „mantinely11neboli zákony, kterými by se měli lidé řídit. Je
pak už jen na společnosti, jaké zákony si stanoví a jak uplatní jejich dodržování. Lidé bohužel dovedou každou krásnou
myšlenku a snahu zneužít, zmrzačit. Příkladů máme z historie i ze současnosti celou řadu. Snaha pro dobro (co všechno si
pod tímto jednoduchým výrazem můžeme představovat) je narušována, bojkotována těmi, co toho dobra zneužívají. Je to
nekonečná tragedie lidstva. Je pravda, že člověka nepředěláš, ale zblbnout celou společnost, to se vždy dařilo a nadále

daří.
A přesto nezoufejme. I když dobro nikdy úplně nevyhraje, umožní nám alespoň lidsky žít.
Vidíte, jak je to v podstatě jednoduché, ale i složité. Jak jen a jen lidé si dovedou v těch „mantinelech" udělat
takový labyrint a zmatek, že nakonec neví, jak z něj ven. A tak se zamyslete a posuďte, jak jsme dnes v té naší demokracii
úspěšní my sami.
Váš rodák a spoluobčan Lada Zahradník
r

v

TOMAS GARRIGUE MASARYK - PREZIDENT A OSVOBODITEL
Každoročně 7. března si připomínáme narození prvního
prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.
Narodil se v roce 1850 v Hodoníně ve velmi chudé rodině.
Sociální zkušenosti z dětství jej přivedly k národnímu uvědomění. Svou
houževnatostí a pílí dosáhl doktorátu filosofie. Na počátku 90. let se
začal výrazněji prosazovat v politickém životě. Bylo pro něj
charakteristické, že do všech společenských, politických i jiných zápasů
vstupoval s mimořádnou osobní statečností. V roce 1915 vystoupil s
vyhlášením odboje proti Habsburkům. Tento boj vyvrcholil zpracováním
PROHLÁŠENÍM NEZÁVISLOSTI, kterým byla 18. října 1918
proklamována Československá republika. 11. listopadu 1918 byl T. G.
Masaryk Národním shromážděním jednomyslně zvolen prvním
prezidentem. V rove 1930 mu byla prokázána nejvyšší možná pocta tím,
že byl vyhlášen ústavní zákon ve znění: „T. G. Masaryk zasloužil se o
stát." V závěru aktivní činnosti byl při abdikaci z nejvyšší funkce v roce
1935 ještě poctěn čestným titulem „PREZIDENT OSVOBODITEL".
Na závěr uvádím zhodnocení Masarykova života, díla i odkazu,
které pronesl jeho nástupce v prezidentském úřadě Dr. Edvard Beneš: „Masaryk jako politický a duchovní vůdce národa
burcoval celý svůj život z lhostejnosti náš rozum a svědomí. Volal po kritice a diskuzi. Nepovolovat zlému, bojovat o
pravdu, prokousat se k opravdovosti to byla jeho hesla. Nebudeme-li lhostejní, nebudeme hluší ani k sociální
nespravedlnosti, ani nebudeme mlčet k politické nepravosti. A tudíž boj, boj za každou cenu za pravdu, proti zlu, proti
nespravedlnosti sociální a národní, proti mravnímu úpadku všeho druhu, to byl Masaryk."
S.T.
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Lamfest obrácená rovina (zálež.na úhlu pohledu....)
Když vyšel v Holických novinách článek „Jo
bývávalo...”, vyjádřil jsem v něm svůj názor na současný
stav holického potoka (Hamerského náhonu). Nemyslím
si, že HN jsou platformou, kde by se do nekonečna mělo
probírat toto téma. Po přečtení „Lamfešt ale na rovinu “,
musím reagovat.
Nevím, kdo napsal toto pojednání. Říkejme mu
třeba pan Neznámý (možná, že je to žena snad mi
promine toto oslovení).
V článku „Jo bývávalo..." nikdo srážku
nezpochybňuje. V srpnu loňského roku, podle zápisu
KMČ 4, mělo dojít k revitalizaci Lamfeštu (informace z
veřejné vývěsky). Z tohoto důvodu srážka proběhla. Po
ukončení srážky Lamfešt byl stále zanesený bahnem.
Neznámý pisatel v článku „Lamfešt ..." sděluje, že na
revitalizaci zatím nejsou finanční prostředky. Ale loni v
srpnu alespoň podle sdělení na vývěsce KMČ 4 měla
proběhnout.
Práci dobrovolných rybářů nikdo nezneuznával. Ti
si plnili své brigádní pracovní povinnosti nutné pro
vydání povolenky k lovu. Zaplať pánbůh za to, že slovili
to, co slovili. Bylo pouze konstatováno, že odlov nebyl
proveden po celé délce toku. Úhyn ryb by byl menší.
Neznámý pisatel uvádí, že se sloveně ryby převezly
do řeky Bystřice a vrátí se zpět. Nemá pravdu. Ryby byly
převezeny do řeky Moravy. Do úseku od Lanfeštu po
stavidlo Bystřičky nemají šanci se vrátit.
V uvedeném článku se poukazuje na to, že ryb,
které se dají chytat na udici je v náhonu jako šafránu.
Zde si pisatel protiřečí, když píše o tisících odlovených
ryb agregátem. V roce 2004 před srážkou jsem měl na
Hamerském náhonu 6 rybářských vycházek. Při jedné
vycházce si lovící může ponechat podle rybářského řádu
3 kusy lososovitých ryb. Jaká byla pak celková
úspěšnost: 2 pstruzi duhoví, 4 lipani, 6 pstruhů
potočních. Všechny ryby měly lovnou míru a největší
„potočák" měřil 46 cm a vážil 0,85 Kg. Holický potok
nebyl žádná „šafránová" louka.
V srpnu letošního roku znovu proběhla srážka. Po
slovení agregátem zůstalo v náhonu opět množství ryb
(míroví lipani, jelci, pstruzi potoční, střevle, hrouzci,
dokonce i úhoři a štiky). Srážka nemá dopad pouze na
ryby, ale i na jiné vodní živočichy, ptáky a zvěř žijící
podél toku. Zákon 114/92 O ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhláška 395/92 živočichy rozděluje do 3
kategorií podle stavu ohrožení. Řada z nich žije, nebo
alespoň žila do loňské srážky, ve vodách náhonu nebo
na jeho březích. Jsou to: larvy chrostíka, raci, střevle,

vranky, mřenky, žáby, užovky nebo třeba i ledňáček.
Podle Červené knihy ohrožených a vzácných druhů
živočichů má například ledňáček říční hodnotu 23000,- Kč,
střevle potoční 500,- Kč. Nechci spekulovat o tom, kolik a
kterých druhů uhynulo.
Jaká by byla celková hodnota? 50 000,100 000 či více
korun? Záleží na tom? Kdo to zaplatí? Asi nikdo, ale
doplatíme na to všichni. Ničíme, hubíme vzácné živočišné
druhy. Přitom by tomu šlo zabránit nebo škody
minimalizovat například částečnou srážkou. Doufám, že
výrok „když se kácí les, létají třísky” snad již dnes neplatí.
A ještě jedna myšlenka. Souhlasím s pisatelem článku,
že si někdy potok, ale i jiná místa v Holiči pleteme s
veřejnou skládkou. Dříve, když byla srážka, tak obyvatelé
před svým domem vyhrabali koryto a větší kameny použili
ke zpevnění břehů. Dnes jsme lhostejnější a pohodlnější.
Navíc máme automatické pračky a nemusíme máchat
prádlo v potoce.
Zpívající bard s kytarou Jaroslav Hutka, napsal kdysi
píseň „Smetiště". V textu se pojednává o vzpouře starých
nepotřebných věcí. Ty spolu se zápachem, hnilobou,
špínou, potkany a komáry vytáhly na pochod proti městu.
Smetiště vítězně postupovalo vpřed. Situace byla kritická,
když se utábořilo před městskými branami a chystalo k
útoku. Ráno postup ustal. Postaral se o to sníh a mráz.
My se zatím můžeme radovat, jsou zimní měsíce, sníh
a mráz. Ale co potom, až přijde obleva a jarní tání? Snad se
všechny černé skládky spolu s Lamfeštem tím neinspirují a
nevytáhnou proti nám.
Zdraoí Vás Mirek M arusjak (kluk od potoka)

POZNÁMKA REDAKCE - Článek „Lamfešť ale na rovinu“ nenapsal nikdo „ne^námý“. Článek podepsali pánové Ing. Josef Svoboda a Josef Svoboda
a při tisku se pod článkem jejich jména vytratila. Za to se omlouváme.
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Z im n í

c h a ra k te ry

Že prosinec, leden a únor jsou zimní měsíce, ví
každé malé dítě. A že obvykle v zimě padá sníh a že mrzne,
je nám také známo. Jenže letošní zima nám asi chtěla
ukázat, co dovede, a tak nás v lednu překvapila mrazy,
které občas klesly až na nečekaných 23°C.
Proč říkám nečekaných? Sníh, který napadl před
těmito mrazy, částečně roztál, nebyl včas odklizen z
chodníků před rodinnými domy, kde se pouze rozšlapal, a
když pak náhle zmrzl, nešel již odstranit. Vznikly tak
nádherné pasti zejména na starší občany, kteří tyto

Říká se, že charaktery lidí se nejlépe poznají v
krizových situacích. Tehdy i Češi dokáží držet pospolu a
dělat věci skoro až neuvěřitelné,
Nebyly tou malou krizí právě ty letošní mrazy?
Silvestr Tomášek - Předseda KMČ

Věnováno pam átce Ludvíka Zaoraía

ODJEZD
ZE IV. NÁSTUPIŠTĚ
1.1. 2006
Dálka se skrývá
za kolejovým vějířem
S obzorem splývá
láká tajemném
Tento odjezd
je opravdu poslední
Mihotavé lampičky hvězd
zhasnou až se rozední
Rychlík života žene se dál
a ty s hlavou u pražce s
neznámým číslem
u patníku na 86. km co tam stál
Novoroční rachejtle dopadají na
zem

zledovatělé úseky překonávali s velkými obtížemi.
Mohu o tom hovořit proto, poněvadž jsem je také
musel překonávat při lednovém roznášení „Radničních
listů", které bylo obzvlášť nutné doručit do každé
domácnosti. Byla v nich totiž složenka na placení za
domovní odpad.
V názvu tohoto článku je zmínka o charakteru.
Převážná většina občanů naší městské části ví, co je v
zimních měsících jejich povinností a chodníky měli včas
odklizené. Jsou i takoví, kteří sebemenší kousek ledu na
chodníku posypou pískem, protože ví, že právě ty malé,
zákeřné kousky ledu bývají nejhorší. To jsou ti charakterní.
Ale v každé ulici se najdou vždy nějací
bezcharakterní. Takoví, kteří se prostě na své povinnosti
vykašlou a je jim asi jedno, jestli si někdo před jejich
domem zlomí nohu či ruku. Proč by ten sníh odhrnovali,
když stejně za chvíli roztaje. Ale co by asi dělali, kdyby
upadli před dalším neodklizeným domem?

se střípky zelené esperantské
hvězdy
se střípky zlaté junácké lilie
Nekráčíme spolu podél kolejí
jako tehdy
smutno mi je
Jsou zážitky co se ztratí
když ráno procitneme
Z ikon zírají svati
na kytici stuha „Nezapomeneme"
a v kalužích voda zledovatí.
autor: Mirek Marusjak
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Střípky ze školy Vánoční dílna
K zápisu, který se konal 19.
ledna 2006, přišlo se svými rodiči
celkem 42 dětí, z nichž celkem 35 bude v
příštím školním roce navštěvovat jednu
ze dvou prvních tříd. Zbývajícím dětem
bude odložena školní docházka o jeden
rok.
Informace o činnosti školy lze
získat na webových stránkách
www.volnv.cz/zsholice (historie i
současnost školy, aktuality, dokumenty
atd.).
Jarní prázdniny jsou v termínu
od 6. do 10. března 2006, velikonoční
prázdniny od čtvrtka 13. do pondělí 17.
dubna 2006.

15. prosinec 2005,16 h.Toječas naší Vánoční dílny. Asi nebude výjimkou, že i já
jsem se na dílnu moc těšila a přitom jsem vzpomínala, jaké to bylo minulý rok, co všechno
jsme dělali. Přemýšlela jsem také, co se bude dít letos a i když jsem pomáhala při přípravě,
byla jsem moc zvědavá.
Cože jsme to nakonec vyráběli? Kouzelné vánoční zvonečky, barevné andílky,
přáníčka, řetězy na stromeček, ozdobičky na štědrovečerní stůl a také ubrousky. Bylo i
výborné občerstvení a dokonce i „krámek" obchůdek, ve kterém jsme si mohli koupit
drobné dárečky - krásně odrátované sklenice, perníčky, malované sklo, drátěná
zapichovátka a přáníčka.
Bylo to tam úplně úžasné! Vzduch voněl Vánocemi a všude panovala dobrá
nálada. A aby toho nebylo málo, mohli jsme slyšet i vánoční koledy, které zpívali žáci 6. A.
Ochotně pomáhali žáci všech tříd. Malování na sklo nám předváděla Hanka Šidlíková,
Honza Losert a nakonec ijá.
Myslím, že bude slušnost poděkovat i všem učitelům, kteří se na této akci

podíleli.
Teď užjsem toho ale napovídala až dost, a tak se s vámi loučím. Tak zase za rok!
Veronika Smékalová 6. A

IŠ

ZŠ v Olomouci - Holice
ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZS si dovoluje pozvat všechny své příznivce na

školní ples,
který se koná v pátek 17. března 2006 od 20.00 hod. v tělocvičně školy.
K tanci hraje skupina FUNNY MELODY pana Radka Svačiny.
Srdečně zvou pořadatelé.
Potká na Staroměstském náměstí pražák holičáka
„Hele koukej, my máme novej spravenej vorloj“ !
„No a co“? nenechá se vyvést z míry holičák „my zase

7.

8.

“ (viz. tajenka)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1/malý dům; 2/rostlina močálů a bažin; 3/nečas; 4/cit, zamilovanost; 5 / Robinsonův druh; 6 / část zrní; 7/ tramp; 8 / zimní
kolektivní hra; 9/ psí pochoutky; 10/ druh rybářské sítě; 11/ zabíjačkové pochoutky; 12/ zbraň domorodce; 13/ zdravý nápoj;
14/ stavba přivádějící vodu k mlýnu; 15/ dřevěné části střechy; 16/ boží posel; 17/ tělocvičné nářadí; 18/ najednou; 19/
jméno svátého holického kostela; 20/ mořští živočichové; 21/ bývalá vojenská pevnůstka remízek - středisko holických
myslivců; 22/ klukovské zbraně; 23/ vesnický rynek
Vyluštěnou tajenku vhoďte do schránky KMČ č. 4 v chodbě pošty nejpozději do 28. února 2006.
Výherci z minulého čísla: Vragová Milada - Náves Svobody 46 Holice, Jašíčková Františka - Drahanovice 140, Hudcová Danuše - Na
Krejnici 3 Holice
Výhercům gratulujeme. Ceny si mohou vyzvednout každé pondělí od 13.00 do 17.00 na detašovaném pracovišti MMO u paní Šiškové.
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NAŠI JUBILANTI
V těchto měsících (leden až březen) se dožili nebo
dožijí svých životních jubileí naši spoluobčané:
Vladislav FAIT
Marie NAVRÁTILOVÁ
Vojtěch ŠMEHLÍK
Silvestr TOMÁŠEK
Berta TISOŇOVÁ
Eliška DAREBNÍČKOVÁ
Atoji VOJČIŇÁK
Miloslav MAREK
Drahomíra ONDRÁČKOVÁ
Ladislav PARTSCH
Anna HARAZINOVÁ
Miloš VYMAZAL
Vlastimila HANUŠKOVÁ
Anna VITÁSKOVÁ
Anežka ZEMANOVÁ
Zdeňka SPURNÁ
Miroslav ŠTRBÍK
Šaríota ZIFČÁKOVÁ
Ludmila KONEČNÁ
Květoslava ANDRÝSKOVÁ
František SPÁČIL
Karel DOLÁK
Ludmila OVČAŘÍKOVÁ
Marie ŠTĚPÁNKOVÁ
Jan BARABÁŠ
Bedřich MLČOCH
Krásné životní jubileum 95 roků oslavila v
měsíci lednu paní
Františka ŠIŠKOVÁ

ZPRÁVY zjednání KMČ č. 4 Holice
prosinec 2005
- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Předání podpisových archů řešení dopravní situace Holice, Hodolany zahájení
územního řízení
- Majetkoprávní záležitosti
- Zpráva o dražbě domu NS č. 37
- Výsledky měření rychlosti na Návsi svobody
- Různé

12 - 2005/1 - 2006

leden 2006

- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Upozornění občanům Holice „Hamerský náhon“ - dopisem
- Majetkoprávní záležitosti
- Časový plán schůzí KMČ č. 4
- Různé

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí,
V předvánočním období roku 2005 proběhla již osmá sbírka Vánoční hvězda.
Společně se nám podařilo shromáždit zatím nejvyšší částku a to 608.580,- Kč.
Výtěžek bude věnován na humanizaci prostředí a léčby pro děti na hematoonkologickém oddělení na Dětské klinice v Olomouci.
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 a pohodou a porozuměním po celý rok.
S úctou
SdruženíŠance

/

V měsíci únoru oslaví svých krásných 96 roků paní
Hedvika ČAPKOVÁ
Oběma ju b ila n tk á m děkujem e za je jic h
celoživotní práci, výchovu dětí a příklad té
p ra v é r o d in n é p o h o d y .
Blahopřejeme KMČ č. 4 Holice

Qi*- VKu-'C.

^ 4 . ~í u <as

PhDr. Petra Tenglerová

sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí Olomouc
www.sance.org

PRANOSTIKY UVAŘTE SI S NÁMI
ÚNOR
Po lednu nepřicházíjaro, jen další zimní měsíc únor.

Jak sami vidíte, kolonka pro ju b ila n ty je více než plná. Proto je vhodné dát jim
recept na narozeninový puding.

Vánice a metelice v únorový čas neopustí nás.

PŘÍSADY:

Únor ledy jiskří, sněhy plíští, vodu pouští.

100 g dětské krupičky

Únor plní příkopů míle, buďčerně nebo bíle.

0,5 I mléka

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho nepodrží.

špetka soli

Na Hromnice se světily hromničky, aby ochraňovaly
při bouřce před úderem blesku.

1 balíček vanilkového cukru
10 plátků želatiny

BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Marec chytá za palec.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě
nesundává.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.

0,5 I šlehačky
100 g práškového cukru
Svařte krupici s vanilkovým mlékem, solí a práškovým cukrem. Přidejte plátky
namo-čené želatiny. Nechte vychladnout a až hmota ztuhne vmíchejte 0,5 I
našlehané šlehačky.

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.

Směsí naplňte pudingové formičky vyplá-chnuté studenou vodou. Po vyklopení
podávejte s malinovou šťávou a zdobte šlehačkou a ovocem.

Úterý před popeleční středou byl konec masopustu
oslavovaný průvody maškar.

Dobrou chuť.
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MATEŘSKÉ CENTRUM HOLICE
A NÁSLEDNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM SVÉPOMOCI PRO VŠECHNY GENERACE
Mateřské centrum zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na
jejich samosprávě a zajišťují programy. Umožňují vyjít maminkám s malými dětmi z izolace, kam
se dostávají celodenní péčí o dítě. Jsou založena na principu rodinné svépomoci a mají
neformální charakter. Pomáhají rodičům pečujícím celodenně o dítě udržovat jejich profesní
orientaci, posilují jejich sebevědomí i rodičovskou roli. Děti tu nacházejí přirozené společenství
vrstevníků a vidí svoji matku/otce v jiné roli než v domácnosti. Poskytuje společenství, solidaritu
a otevřenost všem generacím. Přispívá k rozvoji občanské společnosti
Předběžná informace k projektu:
Cííprojektu:
Vytvoření mateřského centra v olomoucké městské části Holice, které by sloužilo především pro
maminky s dětmi na rodičovské dovolené, výhledově jako centrum volnočasových aktivit a jako
komunitní centrum pro všechny generace.
Časoog harmonogram projektu:
Leden 2006 - hledání prostor, vytváření projektu
Únor 2006 - oslovení občanů Holice, specifikace projektu, pokračují úpravy a zařizování prostor,
konkretizace finančního zajištění projektu, plánování fungování
Březen 2006 - zahajovací veřejná akce spojená s představením projektu širší veřejnosti
Duben 2006 - zkušební zahájení provozu mateřského centra 1 dopoledne v týdnu
Září 2006 - regulérní provoz

Zveme všechny zájemce na naši 1. akci! VYNÁŠENÍ MOŘENY! Pořádanou společně s
MŠ, ZŠ a Klubem důchodců Holice dne 20. 3. 2006, sraz u MŠ Holice (vchod do
knihovny), čas bude upřesněn (mezi 15.00 až 16.00)

-x

x
ANKETA

prosím vyplňte a dejte do schránky KMČ Holice v budově pošty

Považuji za dobré, aby v Holiči vzniklo Mateřské centrum.

ano

ne

Chci se podílet na jeho provozu,
pokud ano jak?

ano

ne

Např. pomoc při zařizování, úpravě prostor, úklidu, oslovování sponzorů, tvorba a zajištění
programu, doporučení lektorů, xerox, tvorba www stránek a další presentace ....jiné (napište)

Co očekávám?
Např. dopolední aktivity pro maminky s dětmi na MD povídání, hry, přednášky............ ....
Kroužky pro děti: výtvarný, hudební, sportovní (rytmika, míčové hry...), folklórní, jazykový
(angličtina, němčina, španělština), přírodovědný, turistický, modelářský............................
Aktivity pro dospělé: sportovní (cvičení pro ženy, rehabilitační, jóga, tači), jazykové.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Život pod symbolem skautské lilie a esperanta
V Holických novinách vychází
články „Ž ili mezi nám i“ o
rodácích, kteří se zapsali do
historie Holice.
Nemám rád nekrology,
kostelní plačky ani pohřební ódy.
Přesto bych chtěl připomenout
občana Ludvíka Z a o ra la ,
zesnulého 1. 1. 2006, který pomohl několika generacím
najít cestu k pravdě, spravedlnosti, kráse, přírodě. Jeho
život byl spjat se skautingem a
mládeží. Nahlédněme tedy společně
do imaginární matriky:
1920 až 1936 - narodil se v době,
kdy z orlice, znamení RakouskoUherska, zbyly jen střepy na dlažbě
ulic. Vlál nový prapor s heslem
„Pravda vítězí", a pravda opět
zvítězila, neřekli ovšem čí. V Holiči
zavlála poprvé vlajka se skautskou lilií
(v Olomouci již v roce 1919). Na
založení holického Junáka se tehdy
podílel Vojtěch Bádal. Roku 1935
přichází do oddílu Ludva Zaoral.
Kamarádi na něj volali Ludvík-čudlík,
takže odtud pochází jehoceloživotní
skautská přeždívka Čudí. Rok 1938 L.
Zaoral dobrovolně rukuje na vojnu k
druhému stíhacímu olomouckému
pluku při akci skauti na pomoc republice. Do roku 1939
byli holičtí skauti a skautky na třech táborech.

1940 až 1950 - 28.10.1940 (státní svátek pokořené
republiky) K. H. Frank „skautům blahopřeje" příkazem k

Medaile, kterou obdržel bratr L.
Zaoral,u p ř í l e ž i t o s t i r ukování
na vojnu
zrušení Junáka. Holičtí skauti se scházeli bývalém Obecním
dvoře, kde měli ze starého skladiště vybudovanou
klubovnu. Ta byla v té době zapečetěna. Čtyři nejstarší
členové oddílu a „Čudí" mezi nimi, navzdory junáckým
zásadám o čestnosti se za noci vydávají krást. Tady šlo totiž
o čest, nenechat ylajku, kroniky a ostatní materiály
padnout do rukou gestapa. V květnu 1945 ,konec války, v

prachu leží střepy německých orlic a cáry praporů s
hákovým křížem. A nastal čas nového rozkvětu skautských
lilií. V Holiči byl 13. 5. 1945 obnoven Junák. Na nebi také
září hvězda esperanta. Ludva vede junácký oddil a také
esperantské kursy. V roce 1946 pracovně odchází do Hedvy
Česká Třebová. V únoru 1948 znovu přichází soumrak.
Pravda znovu nezvítězila. Ludva se vrací z České Třebové a
pracuje jako účetní v holickém cukrovaru, a to až do svého
odchodu do důchodu. Do roku 1950 pracuje ve skautském
hnutí v Holiči,

1950 až 1968 - v těchto letech bývalo velmi často
vidět na omouckém nádraží muže v pohorkách s batohem a
v rádiovce obklopeného dětmi, se kterými jezdil do přírody.
1968 až 1970 - jaro Foglarovsky vonělo dubnem,
obnovuje se činnost Junáka v Holiči. Byli u toho v podstatě
všichni, kteří se v roce 1950 loučili s představou
skautingu.A začínalo se znovu. Ludva v podstatě založil
první chlapecký oddíl a následovaly výpravy, schůzky,
stavba klubovny, tábory Nová Ves, Helfštýn, Drozdovská
pila a u závěrečné táboráku znovu další loučení s
představou, že bude Junák nadále existovat.
1970 až 1989 - podle svých možností se věnoval opět
mládeži v turistických oddílech, kde pracoval s dětmi v
duchu junáctví.
1989 až 2005 - již počtvrté se rozbíhá činnost Junáka
v Holiči. Čudí podle svých možností daných věkem a
zdravotním stavem pomáhá těm mladším, do kterých kdysi
zasel semínka skautingu, věnuje se své další zálibě,
esperantu. V mnoha lidech středního nebo zralého věku
dodnes tyto semínka žijí.
Tato práce byla nepochybně jeho největším přínosem
pro tuto obec, a to bez nároků na diplomy, medaile a tituly,
Čest jeho pámátce.
M.M. „ Miky“
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Zimní příprava l.HFK Olomouc na konečnou fázi II.ligy
Úspěch z podzimní části II.ligy, kdy holičtí svěřenci trenéra Leoše Kalvody skončily na druhém postupovém místě do první ligy,
vystřídala příprava na jarní, konečnou část druhé nejvyšší fotbalové ligy.
Příprava začala 9.1.2006 na stadionu v Holiči, kde měl trenér k dispozici celkem 21 hráčů. Z nových tváří to byl Svozil z
Xaverova, Večeřa z Uničova, Matěj z Albrechtic, Korčián z Drnovic, Červenec z Žiliny a dva hráči z Běloruska. Z tohoto výčtu zůstali v
kádru pouze Matěj, Korčián a Červenec. V průběhu přípravy by se k mužstvu měl ještě připojit Jiří Šíma, který byl pozván na zkoušku z
Plzně. Ke spokojenosti chybí Kalvodovi ještě jeden , dva hráči, kteří by měli mužstvo doplnit do poloviny února. Do přípravy chyběli
trenéru Kalvodovi z podzimního kádru Chmelíček, Kaščák R., Skopalík, Ineman a Kaščák M., o kterého na poslední chvíli projevila
zájem olomoucká Sigma. Hráč byl uvolněn na zkoušku do „A“ týmu, aby jej mohli vyzkoušet na soustředění v Kypru, kam Sigma
Olomouc odletěla v pondělí 30.ledna a kde by měla sehrát čtyři utkání. Ty prověří připravenost Marka na první ligu. Věříme, že Marek
má talent, který dokáže využít na hřišti a přesvědčí tak vedení Sigmy Olomouc o svých kvalitách.
Holický celek má už za sebou první fázi přípravných utkání. Sehrála utkání s Uničovem, Sigmou „A“, Konicí, Dubnicí a Zábřehem.
A nebyla zrovna úspěšná po zdravotní stránce. Hned v úvodu přípravy se zranili Kropáček, Janeček (oba problémy s achilovkou), Kazár
(pohmožděný nárt), Červenec (naražená pata), Los (problémy s kolenem), Mucha a Kotůlek (problémy se zády). A tak se není co divit,
když má trenér Kalvoda těžkou hlavu, ale věří že se dají všichni dohromady do začátku ligy. Ze zraněných už vypadá lépe Kropáček,
Janeček, Kazár a Los, kteří by se měli naplno zapojit do tréninkového procesu ještě před utkáním s Puchovém. Do soustředění by, ale
už všichni měli být v pořádku, to je teď nejdůležitější. „Všichni hráči jsou profesionálové, věnují dostatečnou péči regeneraci a ví co v
takových případech majídělať, konstatoval Kalvoda.
Výsledky přípravných utkání:
l.HFK -Uničov
Sigma Ol. - l.HFK
l.HFK - Konice
l.HFK - Dubnica

Přípravné utkání v únoru:

3:0

Korčián, Večeřa, Kropáček

3:1

Kropáček

4:0

Korčián, Kalina, Lošťák, Večeřa

1:1

Lošťák z penalty

5.2.06
7.2.06
11.2.06
13.2.06
15.2.06
17.2.06

15.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.

Púchov- l.HFK
Jakubčovice - l.HFK
l.FC Brno - l.HFK
FK Čukaričky - l.HFK
NK Primorje - l.HFK
FK Mladost - l.HFK

hřiště Dubnica
hriste Jičín
(zatím nestanoveno)
soustředění Chorvatsko
soustředění Chorvatsko
soustředění Chorvatsko

V druhé fázi přípravy sehraje l.HFK Olomouc dalších 7 utkání, z toho 3 utkání na soustředění v Chorvatsku, kam odjíždí
pilovat herní styl od 12.2.06 do 18.2.06. Jsou to 2 týmy druhé ligy Srbska a Černé hory a prvoligový klub Slovinska. Ty by měli
dostatečně prověřit připravenost a kvalitu hráčů na nadcházející konečnou fázi druhé ligy.
V prvním utkání přivítá holický celek rezervní „B“ tým Sparty. Utkání se hraje v sobotu 4.3.2006 ve 14.30 hodin na stadionu
l.HFK Olomouc. Tímto zveme všechny fanoušky a příznivce holického fotbalu, aby podpořili hráče v boji o nejvyšší příčky II.ligy.
Na závěr bychom chtěli upozornit čtenáře, fanoušky a příznivce holického fotbalu na zprovoznění internetových stránek
l.HFK Olomouc na adrese: www.lhfkolomouc.cz, kde se dočtete vše o holickém fotbalovém klubu. Věříme, že i tato forma propagace
přispěje k rozšíření fotbalu v Holiči.
Derco

Z a tím n í Š a fr á n k ů v k o u te k p ro d ě ti
Baruška

Sá^ka

Baruška, čiperka,
je malá veverka.
Večer jd e s maminkou
louskat jadérka.

Vsadil se m alý píivník,
Že vypije celý rybník.
Zapomněl, že je zima,
n a b il s ifrň á k prima.
Bude ho dlouho bolet,
naradil si ho o led.

\ř

gm

Milé děti,
je to jen příklad. Obrázek veverky je od vnučky pana Tomana a říkanky jsou ode mne. Vím, že jste
šikovné a myslím, že byste si do Holických novin mohly své říkanky, básničky a obrázky dávat samy.
Váš Petr Šafránek

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková
Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o., Olomouc
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 2006.
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