Holické Novin
Únor 2009

Číslo 1 Ročník IX.
Milí přátelé,

zvonečky sněženek odzvoní hrany sněhu.
Trávě narostou nové zelené vlasy,
v nich se budou batolit
žluté kuličky housátek.
Po obloze poplynou bílé
načechrané mraky
slunce pozlatí louku pampeliškami.
Tak přichází jaro
na křídlech tažných ptáků
a nejkrásnější je, když září v tvých očích.

Rozpory
Jsou velké a malé pravdy
Horujeme pro velké
Bojíme se malých
Jsou velké a malé cíle
Snažíme se o velké
Zapomínáme na malé
Jsou velké a malé činy
Oslavujeme velké
Neuznáváme malé
Protože malé pravdy, cíle a činy
Jsou někdy pro nás příliš těžké

setkáváme se poprvé v tomto roce. Ty úsměvy, co jsem vám přál, trochu zamrzly,
ale určitě vám v duši slunce zůstalo. Řekl bych, že okurková sezóna je v zimě. Asi bych ji
nazval vločkovou, pokud vločky jsou. Na druhé straně, kdyžjsou, říká se tomu kalamita.
Stejně ale bez sněhu zima není zimou. Třeba ledopád na Lamfeště u mlýna je sice malý,
ale krásný a náš. Mám rád černobílou grafiku zimy, při ní myslím na jaro a taky o něm
nejvíc píšu. Nebojte se, určitě přijde. I v této době jsem holický chodec a když tak
brouzdám po Holiči, živě si představuji kvetoucí zahrádky. Mimo chůzi hodně čtu.
Sleduji televizní a novinové zprávy a folklór české politické scény. Dovolím si vám
napsat pár náhledů na ně. Budou to tedy komentáře.
16. ledna bylo smutné čtyřicáté výročí upálení se Jana Palacha (*11.8.1948,
+ 19.1.1969). Jana Palacha vnímám jako svědomí našeho národa. Tento hrdinský
protest proti sovětské okupaci se skryl v černých koutech našich duší. Jeho význam se
dá vykládat různě. Mnohými byl zpochybňován... Komunističtí politici se ho báli
i mrtvého. V době normalizace jsme na něj skoro zapomněli. Až Palachův týden v zimě
1989 a manifestace v Praze při něm byly jeho očistou a vzkříšením nadějí, ve které on
doufal a věřil. Divím se, že 16. leden není dnem mučedníka a hrdiny Jana Palacha. Čest
jeho památce.
Vrátím se ještě k volbám. Ukazuje se zatím, že se hlavně sliby slibují a blázni radují.
Lidé chtěli změnu a ta se skutečně volebními výsledky stala. Na politické mapě země
začalo být oranžově jako v Holandsku. Podle poražené strany sehrály největší roli
poplatky u lékaře a v nemocnicích a nepravdivé sliby protivníka. Oni nic, oni muzikanti.
Podle některých politiků jsme republiku zaprodali za třicet korun českých. Zcela zanikl
daleko závažnější problém zvláštních privatizací krajských nemocnic.
Obecně se následné povolební krajské koalice dají formulovat názory občanů
v internetové anketě. Výsledky povolebních jednání jsou u čtyřiceti procent voličů ODS
zradou na nich a u voličů ČSSD jsou zradou dokonce u osmdesáti procent voličů. Tady
bych chtěl politiky trochu srazit z výšin, voliči mají paměť!
Teprve letos v lednu došlo k obměně vlády nebo tedy ke slibovaným změnám
na vládě. Co se kolem nich dělo, jste určitě sledovali se zájmem taky. Jsem velmi
zvědavý, jaký výsledek budou mít. A hlavně, co se bude dít v parlamentu. Uvidíme,
budou-li kompromisy nebo „nulová tolerance".
Z toho plyne, že nebude-li konečně jednou silná vláda, nikam daleko se ne
dostaneme. Přiznám se, že se ze mne začíná stávat čechoskeptik. Ale uvažme na druhé
straně, že Spojeným státům americkým trvalo 200 let než došli k současné demokracii
a zhruba sto let než se staly světovou velmocí. Stejně jim ale nemohu odpustit,
že indiány uznali občany až v roce 1956.
Ještě pro uklidnění. Nenechte se zatím strašit slovem KRIZE. Vždyť podle premiéra
a ministra financí nás nijak neohrozí.
A proto, těšme se na jaro, zimní únava přejde do jarní. Ale za to s vůní kvetoucích
stromů a květin, vůní hlíny a nové trávy. Takže přidávám dvě básničky, jednu o ideálech
a jednu o jaru. Přesto, že noviny vyjdou ještě v plné zimě a znamení vodnáře. Mějte se
hezky a mějte již dopředu jaro v srdcích i duších.
Petr Šafránek

Fejeton o Jeníčkovi,
Mařence a voličích
Na naší politické scéně s údivem zíráme na zajímavý úkaz.
Před volbami, se politici snaží získat důvěru voličů programy,
co ušili na míru nejrůznějším skupinám občanů. Platí známé,
„když ptáčka lapají, hezky mu zpívají11. Často nasloucháme
populistickým, nereálným, nesplnitelným slibům, dokonce
vědomým lžím.
Předvolební akce nastiňují skvělou budoucnost. Vše
v závislosti na politikovi, jeho straně, získání mandátu,
prosazení slibů a cílů. Proto se stává, že někteří politici, “ lžou,
až se jim práší od huby“. Zřejmě svou lidovostí, chtějí oslovit
prosté občany a taky co nejvíce zubařů a stomatologů. Jiní
„lžou jak když tiskne". Jejich cílem je získat čtenáře všech
věkových kategorií, také knihovnice, knihovníky, spisovatele,
básníky, nakladatele, tiskaře.
Další „lžou až se hory doly zelenají". Tato skupina politiků,
počítá s hlasy všech, co milují přírodu, s podporou turistů,
skautů, horolezců, myslivců, lyžařů, všech chlapů v zeleném
a vojáků v záloze. V neposlední řadě se sympatiemi horníků,
těch, kterým doly zavřeli. Ti, co „lžou jak baron Prášil", sázejí
na starší generaci a všechny milovníky filmů pro pamětníky.
Vždyť máme tolik důchodců a každý hlas může dopomoci ke
kýženému „křeslu".
„Sláva! Vyšlo to. Díky vám, naši drazí voliči! Teď prosadíme, co jsme slíbili!". Mladé rodiny se mohou těšit na lepší zákony
o rodině a na reálnou cenovou dostupnost bydlení. Nemocní budou mít stále kvalitní lékařskou péči. Nemocnice, kam
dojíždějí, nebude zrušena. Pro nezaměstnané vzniknou nová pracovní místa. Občané z průmyslových aglomerací
s přetíženou dopravou, radujte se, vaše strádání končí. Začne se budovat obchvat a ozelení se prostředí. Důchodci, žádné
stáří bez útěchy před vámi, ale hodnotné ocenění vaší celoživotní dřiny.
V „křesle" již nesedí Petr, ale Pavel. Týdny, měsíce běží jak splašené koně. Vše při starém, žádná změna! Jen ta nemocnice
byla zrušena. Milý Pavel diplomaticky, nejasně, neslaně, nemastně odpovídá lesu mikrofonů štábů televizních stanic. „Při
současném stavu, nelze nic podniknout, jednáme... Nastala neočekávaná změna situace, se kterou nikdo nepočítal...
Snažíme se, ale zatím nenacházíme řešení... Obviňujete a vyčítáte nám neprávem, není to naše vina...". Jeho nový make up
se leskne v blescích fotoaparátů novinářů a reportérů seriózních i bulvárních novin. Pavel odpovědi zvládá se stejnou
bravurou, s jakou předkládal předvolební sliby. Sliby chyby! Kdo utřel nos, byl opět volič, zbyly mu oči pro pláč. Uvěřil
krásným řečem a Pavlovým pomněnkovým očím.
Připomíná to námluvy Jeníčka. Bydlel na ubytovně, nepracoval, žil z podpory a sem tam si s kumpány vypil. Mařenka se
cítila po rozvodu osamělá. Večer se jejím společníkem v třípokojovém bytě stával televizor. Neměla si s kým popovídat,
komu se svěřit, domácnost potřebovala mužskou ruku.
Jeník, podle politického vzoru, sliboval hory doly. Najde si práci, vymaluje, spraví kapající kohoutek, bude přispívat na
domácnost, pojedou spolu k moři. Za poslední peníze (získané vrácením prázdných pivních lahví), přinesl Mařence kytku.
Ukápla i nějaká slzička dojetí. Uvěřila mu. Konečněji potkalo štěstí. Ostříhaný, oholený, navoněný Jenda vyměnil tvrdý
kavalec v nehostinné cimře ubytovny za kyprou měkkou náruč Mařenky a teplo jejího bytu.
Zpočátku se opravdu snažil. Dokonce vyměnil na chodbě spálenou žárovku. Práce hodná chlapa. A těch slov chvály
a uznání, co měl pro jídla, která mu okouzlená Mařka vyvarovala (samozřejmě za své peníze). Takové bydlení bylo pro Jeníka
terno. Dopoledne vyspával, oběd měl nachystaný od Mařenky, jen si ho ohřát. Z ledničky se na něj vždy smála baterie jeho
oblíbené plzeňské dvanáctky. Pak zajít do hospody, pozeptat se na nějaké dobře placené místo. Ptát se chodil pravidelně
denně, ale o nic kloudného ne a ne zavadit. Mařenka fungovala jako hlavní sponzor. Pozdě večer, se vracel do její náruče
a vyhřáté postele.
Týdny, měsíce běží jako splašené koně. Kohoutek v koupelně stále kape. Mařce kapou slzy. Už ne dojetí, ale lítostí. „Jendo,
takhle to dál nejde!", povídá mu dotčeně. „Tak jsem šito nepředstavovala. Nemíním tě stále živit! Buďsi najdeš práci nebosi
sbal svých pár švestek a vypadni!" To si ovšem měla rozmyslet, to si dovolila moc. Jeník po návratu z hospody byl v ráži.
„Mařeno, ty mi budeš vyčítat?!?" Bááác! A už ji měla. Poznala, že ruce jako lopaty, dokážou nejen pohladit, ale i nafackovat.
Utekla do pokoje a zamkla se.
Když přišla druhý den domů z práce, Jeník byl fuč. S ním i hifi věž a vkladní knížka. Mařenka naletěla. Zbyly jí oči pro pláč
a pod nimi monokl.
Holt, Mařenky a voliči, to nemají v životě lehké...
Mirek Marusjak
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^Základní škola o <Olcntcuci--H.olíci ve spolupráci s JZ.odičovskýnt sdružením pfa
si dovoluje pozvat všechny své příznivce na

školní ples,
který se koná o pátek 6. března 2009 od 20 h v tělocvičné školy.
K. tanci hraje skupina X. žD. <
rJ -.
S rd ečn ě zvou pořadatelé.

STŘÍPKY Z HOLICKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školky

Chválíme

Vedení školy zve rodiče k zápisu do
mateřské školy. Ten se uskuteční v
pondělí 20. dubna 2009 a v úterý 21.
dubna 2009 vždy od 10 d o ll.3 0 h a od
14.30 do 16h. Prosíme rodiče, aby s sebou
přinesli rodný list dítěte.
Den otevřených dveří základní školy se
konal ve středu 7. ledna 2009 od 14 h.
Rodiče, děti i bývalí žáci si prohlédli třídy,
odborné pracovny, keramickou dílnu,...
Informace o činnosti školy, kontakty,
dokumenty aj. lze najít na webových
stránkách školy www.volny.cz/zsholice.

Děvčata z Holice opět zabojovala. Ve
florbalovém přeboru základních škol
okresu Olomouc postoupila z předkola v
Dolanech do finále v Lutíně (2.12. 2008),
kde bez zaváhání a s přehledem vyhrála,
Teď jim přejme hodně štěstí v krajském
kole, kam jedou reprezentovat nejen
Holiči, ale i okres Olomouc. Vítězné
družstvo tvoří dívky z 9. třídy Monika
Cečatková, Halina Kudličková, Klára
Mlčochová, Gábina Servusová, Veronika
Smékalová, Klára Sovová, Martina
Uličníková a Míša Veličková.
Blahopřejeme a děkujeme.
Mgr. Jaroslav Bargí

Zápis do l.třídy
Ve čtvrtek 15. ledna 2009 se uskutečnil
na naší základní škole zápis do první třídy.
Ten se konal ve znamení života mezi
indiány. Na děti čekala indiánská výzdoba
opravdové týpí a praví indiánští náčelníci,
se kterým i se stateční prvňáčci
vyfotografovali, aby měli na zápis
památku.
Děti přišly se svými nejbližšími a byly
docela zvědavé, co je ve škole čeká.
Neměly strach, protože toho hodně znají
už ze školky. A tak recitovaly básničky,
kreslily, poznávaly barvy a povídaly si se
svými budoucími učitelkami. Když splnily
všechny úkoly, dostaly za odměnu malý
dárek.
Do 1. třídy je zapsáno celkem 21 dětí.
Bude tedy otevřena jedna první třída.
Poděkování za pomoc při organizaci
zápisu patří žákyním deváté třídy Gábině
Servusové, Monice Čečatkové a Kláře
Mlčochové.
Mgr. Ivana Štencíová
ZÓst. řed. školy
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Poděkování za „vánoční zážitek”
v ZŠ Holice
Vánoce jsou spojeny s klidem, pohodou a
sváteční náladou. Ne vždy tomu tak v
předvánočním shonu bývá. Proto bych ses
Vámi velice ráda podělila o zážitek, který
byl v předvánočním kolotoči velice
příjemný a dýchl na mě tou pravou
vánoční atmosférou.
V posledním týdnu před vánočními
prázdninami jsem se zúčastnila se svými
vnučkami vánoční dílny, kterou připravily
paní učitelky z holické ZŠ společně s MŠ.
Celá škola byla krásně vyzdobená a každá
třída se na toto odpoledne změnila na
malou vánoční dílničku, kde si menší děti
měly možnost vyrobit malou ozdobu nebo
dáreček k Vánocům. Vyráběly se
nejrůznější ozdoby, andělíčci, svícny,
rybičky, hvězdičky, zvonečky, přáníčka
nebojmenovky k dárečkům.
Pro ty, kteří si potřebovali při tomto
maratónu oddechnout a načerpat síly,
bylo připraveno malé občerstvení, o které
se postaraly ochotné maminky.
Paní učitelky, společně s žáky 2. stupně, se
neúnavně, ochotně a s úsměvem věnovaly
každému, kdo potřeboval poradit nebo
podat pomocnou ruku.
Na chodbách školy nás čekalo další
překvapení prodej výrobků dětí ze školy i
z mateřské školky.
Po dvou hodinách jsme se vraceli
domů s plnou náručí nejrůznějších
výrobků, výbornou vánoční náladou a
pocitem, že naše paní učitelky se snaží dát
dětem víc, než je jejich povinnost, ukázat
jim , ja ko u radost může p řin é st
vlastnoručně vyrobená ozdoba nebo
dáreček, a za to si zaslouží velkou jedničku
s hvězdičkou.
Marta Vragooá
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Cyklus barevných básní
Mirka Marusjaka
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H oličtí sk a u ti
Vás srd ečn ě zvou
n a tra d ič n í

I. Bílá symbol nevinnosti, čistoty dětství, sníh,
nevěstin závoj, lilie, kopretiny a také labutě.

SKAUTSKÝ
PLES

Kraj křišťálových studánek
Podej mi ruku
půjdeme spolu hledat
kraj křišťálových ozvěn dětství
kraj ve spěchu poztrácených chvil
kraj přikrytý paraplem snů
s tisíci dírkami
tisíců hvězd
Podej mi ruku
pod dávnými hvězdami
básníků a milenců
bude nám vánočně štědře
budeme jako ten
novorozený sníh
z něhy
a hvězdných krystalů
Špíně stačí
malá škvírka
zpustoší krásu
otráví vodu
zmrzačí přírodu
ušpiní svědomí
Dědicové pramenů
hledači vlastních kořenů
čisti jsme přísli
na tuto Zem
Podej mi ruku
půjdeme spolu hledat
s duší otevřenou kráse
vnímavou k bolesti
čistotu
kraj křišťálových studánek
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k te rý se k o n á
v so b o tu 7. b ře z n a 200

K tanci i poslechu hraje skupina
Funny Radka Svačiny.
Zajištěno bohaté občerstvení,
tombola a dobrá zábava.
N

Začátek plesu v 19.00 hodin,
vstupné 50 Kč.
-•

Autobus pro účastníky plesu
zajištěn.

z?

Odjezd od pošty 2
u hlavního nádraží v 18.30,
z Holice od pošty v 18.40
zpět z Velkého Týnce ve 2.15

Včera jsem viděl kluka
Utrhl své dívce kopretinu
Dala š ijí do vlasů
Chytli se za ruce
Běželi vstříc betonové šedi
Město rozkvetl
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Těšíme se na Vaši účast
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ve společenském domě
ve Velkém Týnci. 9

Pozdrav městu
. _ ,
y
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KNIŽNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,
tak se nám letopočet přehoupl na číslo 2009 ajá se opět ozývám a nabízím
Vám pěkné počtení pro zábavu i poučení.
Zároveň Vás zvu na výstavu výtvarné soutěže „Haíó, halo, ta dyjaro“,
která bude instalována v knihovně v březnu 2009.
Srdečně jste zváni.
Děti lákám na literární soutěže a vědomostní kvíz „Človíček a Země 2009“
pro chytrolíny od prvňáčků až do deváté třídy I
Přeji Vám ještě jednou vše nejlepší, hodně zdraví, špetku štěstí a pohodu
a nezapomeňte, že se na Vás těším v holické knihovně.
A nyní nabídka z nových knih
pro děti:
„Česképohádky a říkadla“- krásné básničky a pohádky pro nejmenší i rodiče
„Andílek Kryštůfek"- jak se naučit dopravní pravidla
„Drak Bramborák"- veselé pohádky pro malé čtenáře kreslil autor Krtečka p. Miler
Hopkinsová, Cahy: „ Všeho moc škodí"- dívčí román
Confer, Eoin: „Legenda o zubech kapitána Krákory “
- dobrodružství o lodích, pokladech a životě na moři
„Husíkůže" -záhady pravšechny, kteří se rádi bojí
„Automobily pro chytré hlaoy"-vývoj dopravy od kol ksuperautům
Almond, David: „Skeíing"- fantazie pro dospívající,
i ve vašem domě může být něco tajemného
pro dospělé:
Hanzelka- Zikmund: „Přemoženípouště"-dosud nevydaný cestopis českých dobrodruhů
Clarková, M. U.: „Tentokrát naposledy"-detektivní román
* ,—**!^*
Cameron, Kerstin: „Stín afrického slunce"- pravdivý příběh nerovného vztahu Evropanky a Afričana
Bauer, Jan -.„Záhady českých dějin “ - další díl střípků české historie
Čimický, Jan: „Zápisník Paula Maigreta"- klasická česká detektivka
Rohál, Robert: „Kdyžse nemazlí osud"-životní příběhy známých hereček

n
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Zdrauím se zimním sluníčkem. Vaše knihounice Věra Fridrichouská y

NOVÁ ULICE V HOLICÍ
Vzhledem k tomu, že číslování domů na ulici Přerovské začíná u křížku na křižovatce ulic Emy Destinové a U Hřiště číslem 1 a dále
jsou domy číslované směrem do Hodolan, nové stavby na dnešní Přerovské ulici, které jsou vybudované směrem k Olympii by
musely mít uliční čísla záporná.
Proto nás požádal Magistrát města Olomouce o návrh nového názvu ulice od křížku směrem na Olympii. Členové KMČ č. 4
navrhovali např. tyto názvy: K Olympii, Olympijská, Týnecká, Za Humny apod. Nakonec byl MmOI. vybrán název -TÝNECKÁ. Začíná
tedy u křížku a pokračuje směrem na Velký Týnec k Olympii.
Takže až se Vás někdo zeptá, kde je v Holiči ulice Týnecká, věřím, že to všichni budete vědět.
Silvestr Tomášek

SVAČINOVIC TRIO

v■

Již pět let, vždy 24. prosince bývá ulice Na Zábraní před domem rodiny Svačinů zaplněna davem občanů z Holice. Nejedná se
však o protestní manifestaci, ale jsou to lidé dobré vůle, kteří si před zasednutím ke štědrovečerní večeři přišli poslechnout
kytičku nádherných českých vánočních koled. Úderem půl čtvrté se z osvětlené garáže ozdobené vánoční kyticí ozvaly tóny první
koledy v podání Svačinovic tria otec ajeho dva synové. Jedna koleda střídala druhou, jedna pěknější než druhá.
Malá přestávka posloužila panu Radku Svačinoví k pozdravení přítomných a popřání příjemně prožitých svátků.
Druhá polovina koncertu již probíhala za rychlého stmívání, které oznamovalo začátek svátečního večera.
S posledními tóny koled se občané Holice rozcházeli do svých domovů naplněni nádherným pocitem z krásné hudby. Nezbývá než
dodatečně srdečně poděkovat Svačinovic chlapcům a přátsi i letos v prosinci opět nashledanou.
Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4 Holice
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NAŠI JUBILANTI

ZPRÁVYZ KMČ Č. 4

Julie Jemelkooá
Jitka Navrátilová
Alexandr Sárkóy
Ing. Karel Walter
Bořivoj Pohlídal
Božena Klementová
Anastáýe Vávrová
Vojtěch Vojkooský
Josef Svoboda
Vladislava Zdražilová
Hedvika Čapková

ZPRÁVY z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu.
Přečíst š ije můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a
Jaselská.

i

i
i

Veřejný internet v Holiči - ZDARMA

Našim oslavencům přejeme hlavně
pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinnou pohodu o
kruhu svých nejbližších.

Projekt je zaměřený na zlepšení dostupnosti k informacím prostřednictvím internetu.
Zavedení veřejného internetu je základem pro překonání problémů v oblastech
podnikání, vzdělání i sociálního rozvoje.
Cílem je zajistit a zlepšit přístup nejširší veřejnosti k internetu a veřejným informacím.
V celé Olomouci je celkem 21 pracovišť, kde se můžete s internetem seznámit a
používat ho bez poplatku. Přehled všech pracovišť najdete v Holiči ve všech vývěsních
skříňkách KMČ na návsi Svobody, v ulicích Jaselská a Keplerova.

!
{
J
J
j

■
J.H . !
pondělí 8:00-12:00 13:00 -17:00 hodin
kancelář detašovaného pracoviště MmOI.
náves Svobody 41 (budova pošty)

PRANOSTIKY

I

úterý 8:30- 12:00 13:00 17:00 hodin
Klub seniorů (bývalá knihovna pod mateř. školou,
vchod z ulice U Cukrovaru)

Únor
Když na Hromnice sněží,
jaro není daleko.
Když o Hromnicích svítí slunce,
bude úrodný rok.
Když v únoru mráz ostro drží,
to dlouho již nepodrží.
Když po novém měsíci prší,
má pršet celý měsíc.
Mírný a jasný únor
je zlým znamením pro jaro.

pátek 8:00 -12:00 13:00 -15:00 hodin
kancelář detašovaného pracoviště MmOI.
náves Svobody 41 (budova pošty)

HEŘMÁNEK - AKCE
AKCE ÚNOR

Březen
Kolik mlh v březnu, to lik lijavců v roce.
Kolik mlh v březnu, to lik v červnu.
Na začátku nebo konci - zuří březen ve dne v noci.
Na svátého Josefa vítr
z polské strany - bude zrní i slámy.
Někdy i hýl v březnu na nos se posadí.
H.Š.

Út 3.2.
St 4.2.

16.30
10.00

Čt 5.2.

10.00

Po 9.2.
St 11.2.
Čt 12.2.

10.00
10.00
10.00

Pá 13.2.
Pá 13.2.
Út 17.2.
St 18.2.
Čt 19.2.
Út 24.2.
Čt 26.2.

10,00
18.00 - 20.00
16.30
09.30 - 10.30
10.00
16.00 -18.00
10.00

Klub dvojčat - Znakování s miminky - úvod do problematiky
Projekt rozvojového vzdělávání - Učíme se lépe rozumět světu,
host p.Marta Lipusová, ADRA
Regenerace a detoxifikace organismu, host p.Písková, Miss cosmetics
(Jak pomáhat svému tělu, předcházet zdravotním potížím.Doplněno
dotazníkem kondice, zdraví a životního stylu a ochutnávkou Medicalu.)
Národní týden manželství - Sliby nejsou chyby
Masopustní karneval - příprava masek
Masopustní karneval
Národní týden manželství - přednáška právníka s poradnou
Tvůrčí dílna - Valentýn
Thajsko - fotografie a povídání s absolventkou kurzu thajských masáží
Pasivní dům
Menstruace bez vložek
Ošatky z Pedigu (vstupné vč. materiálu 80,-Kč)
Zdravá výživa - beseda s p. Lucií Kotrlovou, ochutnávka ze Studánky

AKCE BŘEZEN

Út 3.3. 16.30
Čt 5.3.
Út 10.3. 16.00
Pá 13.3. 18.00
Ut 17.3.

10.00 -16.00
10.30 -15.00

23.-27.3.

Dvojčata - Jarní burza
Ekoporadna Hnutí Duha, host Mgr. Dominika Kovaříková
Nosní mandle z pohledu lékařky a rodiče
Tvůrčí dílna - Jarní hrnky
Matýsek - prodej nového kvalitního oblečení od českého výrobce.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Burzovní týden - po,út do vel.80, st, čt, pá od vel. 86 - každý prodává
a nakupuje sám

AKCE DUBEN

Čt 2.4.
Pá 3.4.
Po 6.4.
St 8.4.

Výlet do Sluňákova
Tvůrčí dílna Velikonoce
Slavíme 3. narozeniny!!!
Velikonoční tvoření

18.00
10.00
10.00, L

Cvičení s méďou Béďou pro rodiče s dětmi
Předvánoční skotačení na hradě.
Děkujeme p. Ivo Opletalovi ajeho firmě Dětské akce.
lýden opravdových plen
—mm Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc.
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS
1.

2.

3.

4.

1. chmelový nápoj
2. klukovská zbraň
3. vlastnit
4. vodácký pozdrav
5.
kouty
6.1000 kg
7. jméno tenisty Lendla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

i

10. 11. 12. 13. 14. 15.

8.
Zolůvromán 15. plavidla
16.21.3. až 21.6.
9. úmrtí
10. rajská zahrada
17. náš malíř
18. hodnota
11. čas
19.60 kusů
12. šlechtické znaky
13. polévkové knedlíčky 20.jehličnan
21. ilustrátorŠvejka
14. znak firmy

5.

6.

7.

8.

8. část Olomouce
1. jídlo
2. zakl. protestantismu 9. pokrývka hlavy
3. závěsová zástěna
10.ocas skotu
4.24.12.
11. sňatek
5. připevnit podkovy
12. vyrobený z mědi
13. vánoční baňka
6. trampové
14. statečnost
7.
zájmové sdružení

9.

V tajenkách vám vyjde spisovatel příběhů z americké přírody a jeho tři
romány. Soutěžit můžete nejpozději do 15. dubna 2009. Odpovědi prosím
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného
pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.
Redakce HN

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

22. soukromý detektiv

Užjste to někdečetli?

23. obydlí lišky
24.
nehet kočky
25. malý Otakar
2 6 .opak dnů
27. časně
28. spěch

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

15. koníček

Vyhodnocení minulé soutěžní ukázky.
Autor: Jan NERUDARomance štědrovečerní", tak
zněla správná odpověď na literární ukázku v HN v
prosinci 2008. Vylosovány byly tyto čtenářky, které
odpověděly včas a správně.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

22.
paseka
23. homo sapiens v Německu 16.stol.
16. pečlivě uložit
17. batoh
24. zemědělská usedlost
18. hud. nástroj Dalibora 25. zuby šelem
26. pevnina v moři
19. dává se na otok
27. poeta
20. vyrobené zcínu
28. žlutohnědá
21. toaleta

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK
OLOMOUC - HOLICE
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
■ Žluté pondělí:
09.00 -1 2 .0 0 Herna pro rodiče s dětmi s programem
16.00 -1 7 .0 0 Dětský aerobic - Káčata (4-7let) (tělocvična ZŠ)
17.00 -1 8 .0 0 Dětský aerobic - Sluníčka (8-13 let)
20.00 - 21.30 Taneční kurz pro dospělé
■ Červené úterý:
09.00 -1 2 .0 0 Herna pro rodiče s miminky do 1 roku
(mob. 776 070 492)
09.00 - 9.45
Cvičení pro rodiče s miminkem - Koťátka
(4-7 měsíců)
10.00 -1 0 .5 0 Cvičení pro rodiče s miminkem - Pejsci I.
(8-12 měsíců)
11.00 -1 1 .5 0 Cvičení pro rodiče s miminkem - Pejsci II.
14.00 - 15.00 Zpívání s Hankou pro rodiče s dětmi
(mob. 774 628 842)
19.00 - 20.00 Cvičení s míči proti bolestem zad (suterén MŠ)
■ Modrá středa:
09.00 - 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
10.00 -1 1 .0 0 Šikulové -tvoření pro rodiče s dětmi
16.15 -1 7 .0 0 Cvičení s méďou Bédou pro rodiče s dětmi

(1-3 roky)
17.05 -1 7 .5 0
17.00 -1 8 .0 0

16. 17.

Cvičení s méďou Béďou (3-5let, tělocvična ZŠ)
Angličtina (děti 4-9)
(suterén MŠ, mob. 777 585 115)
18.30 - 20.00 Angličtina (dospělí-konverzace)
■ Zelený čtvrtek:
09.00 -1 2 .0 0 Herna pro rodiče s dětmi

Eliška Němečková,
Přerovská ulice č. 31, Holice - knižní odměna
Mgr. Eva Viktorjeníková,
Partyzánská č. 37, Holice - nákupní poukázka
Blanka Koapilová,
U Cukrovaru č. 12, Holice - nákupní poukázka
Redakce výherkyním blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v
pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI.
v úředních hodinách.

10.00 -1 1 .0 0

Příroda náš kamarád - ekoprogram
pro rodiče s dětmi
15.30 -1 7 .0 0 Angličtina (děti 5-9)
(suterén MŠ, mob.776 030 943 )
17.00 -1 8 .3 0 Angličtina (dospělí- začátečníci)
18.30 -1 9 .3 0 Cvičení s míči proti bolestem zad
(mob. 603 782 654)
19.30 - 20.30 Orientální břišní tance (mob. 736 167 315)
■ Duhový pátek:
09.00 -1 2 .0 0 Herna pro rodiče s dětmi
09.30 -1 0 .3 0 První krůčky v rytmu tance
pro rodiče s dětmi od 1 roku
10.30 - 11.30 Internet v knihovně, Celé Česko čte dětem
17.00 -1 8 .0 0 Florbal pro děti (4-9)
(tělocvična ZŠ, mob. 724 356 885)
18.00 -1 9 .0 0 Florbal (tělocvična ZŠ. mob. 732 808 649)
18.00 - 20.00 Tvůrčí dílna (každý 2. pátek v měsíci, suterén MŠ)
■ Roztančená neděle:
18.00 -1 9 .0 0 Latina pro ladys (suterén MŠ, mob.777 593 428)
PORADNY A KLUBY:
* KoTě - Poradna pro těhotné a kojící maminky, pomůcky ke kojení,
mob.728 233 904, 604 339 220
* Kíub dvojčat a oícerčat (každé 1. út v měsíci, 16,30-18,00)
www.dvojcataolomouc.estranky.cz
* Nedokíubko - Klub rodin s nedonošenými dětmi
(každé 2. út, 16,30 -18,00) www.nedoklubko.cz
* Rarášek - Klub rodičů a přátel hyperaktivních dětí,
mob. 731 103 569
* Rodinný kurz snižování nadváhy vedený
metodikou STOB (čt únor 2009) www.stob.cz
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HOLICKÝ SPORT
Fyzické testy
Včera začala zimní příprava druholigového týmu HFK a dnes už
svěřenci trenéra Josefa Muchy prodělali fyzické testy, které
prováděli specialisté z Katedry biomechaniky a technické
kybernetiky Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.
Klub tyto testy prováděl vůbec poprvé v historii holické kopané.
„Je to vůbec poprvé, co jako trenér tyto testy absolvuji se svým
mužstvem. Už jsem je dělal jako hráč, ale teď je to trochu jiné.
Věřím, že jsme se vydali správným směrem. Testy budeme
vyhodnocovat a na základě výsledků pro hráče vytvoříme
individuální plány fyzické přípravy a dalšího tréninkového
procesu," řekl trenér l.FIFKOlomouc Josef Mucha.
Testů se zúčastnil už i ukrajinský hráč Vadim Salatin, který
v minulém roce prodělal testy s prvoligovou SK Slavii Praha. Testů
se naopak nezúčastnili zraněný Michal Galajda, útočník
Mindenberga záložník Tomáš Libič.
Testy trvaly celé dopoledne. Po obědě pak hráče čekal ještě jeden
trénink s míčem na umělé trávě.

r

v

Vizitka-TOMASVAJDA
Narozen: 30. srpna 1972 v Ostravě
Předchozí působiště: Studénka, Baník Ostrava,
Flavířov, Flranice,
Přerov, Synot, Drnovice
Stav: ženatý
Záliby: sport, rodina
Číslo dresu: 4

První posila v dresu HFK
Po neúspěšné podzimní části druhé ligy se první posilou na
soupisce FHFK stane zkušený záložník a bývalý kapitán Fulneku
Tomáš Vajda. Ve Fulneku působil od jara 2005. Do té doby prošel
mnoha kluby. Začínal ve Studénce a pak následoval Baník Ostrava,
Flavířov, Flranice, Přerov, Synot a Drnovice.
Trenér Mucha hledal na levou stranu zkušeného hráče, kterého
našel v Tomáši Vajdovi.
„S Tomášem jsem mluvil. Jak sám popisuje, situace ve Fulneku
nebyla ideální. Majitel klubu pan Mroček s hráči o dané situaci
mluvil a tak jsme se domluvil i. Je to zkušený hráč, který nám určitě
pomůže. Jeho post je na levé straně. V přípravě ho vyzkoušíme
v obraně i v záloze a pak se rozhodneme, kde bude jeho místo,"
sdělil trenér FIFKJosef Mucha.
S vedením klubu se dohodl na půlročním hostování. Nyní už
zbývají jen formality k vyřízení celého hostování.
Holické vedení má i v předvánočním období napilno. „V průběhu
přípravy přijde ještě několik hráčů, konkrétníjména už máme, ale
bližší informace sdělíme až po jednáních, která nás teď čekají.
Musíme posílit i na dalších postech. Věřím, že se nám podaří
mužstvo vhodně doplnit a v jarní části soutěže navážeme na dobré
výsledky z předchozích sezón," uvedl předseda klubu pan Vladimír
Dostál.

AKCE OD 7. 2. 2009
Sobota 7.2.09
Neděle 15.2.09
Středa 18.2.09
Sobota 21.2.09
Sobota 28.2.09
17.kolo II.liga

10:30
10:15
14:30
10:15
10:15

hod.
hod.
n e b o 1 8 :30 hod.
hod.
hod.

sobota 7.3.09/10:15 hod.

Karviná - HFK
Zlín „A“ - HFK
HFK - Trnava
Hlučín - HFK
Sigma „B“ - HFK
AC Sparta Praha

UM.T.
UM.T.
UM.T.
UM.T.

Karviná
Zlín/Újezdec - soustředění
Luhačovice - soustředění
Hlučín

?
„B“ - l.HFK Olomouc

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková, Ing. Petr Šafránek, korektura textu Mgr. Milan Polák, Ph.D.
Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o., Olomouc
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 2009.
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