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V Čechách prachy všude necháš

mladé dámy, když koukají na vyzáblé anorektické modelky.
Začal jsem zbožňovat baroko. Když jsem kdysi četl
cestopisnou knihu od pana Kořenského, uváděl v ní
kouzelný čínský pozdrav: „Ať je tvá žena tlustá!1'. Přijde mi
zvláštní, že když si vzpomenu na miss Alžbětu Štrkulovou,
tak tato mladá dáma při mírách 90 - 60 - 90 byla krásná
žena a nevypadala jak žebřiňák. Horuji pro nový pojem v
oblasti uznávání osobností. Co tak místo celebrit zavést
cerebrity (odvozuji od latinského názvu mozku)?
Teď raději něco k jaru a času lásky máji, podle indiánů
měsíci prérijních růží. Vždy mě fascinuje rašící zeleň a květy,
vůně květů, trávy a hlíny a to vše ozářené sluncem.
Samozřejmě budeme nadávat na studený a deštivý duben,
kdy za kamny ještě budem. Aleje už konečně JARO! K tomu
času lásky mám stejnou výhradu jako k času kolem Vánoc.
Proč je čas lásky jen v máji?! Udělal bych referendum, aby
byl pořád. Bez lásky přece není nic. Ani zdraví. Člověk se
bez ní užírá. Tak ať tomu tak není a mějme pěkné dny s
láskou stále.

Milí přátele,
jaro je v proudu, opravdu přišlo. Zimní únavu vystřídala
jarní. Matka Příroda je sice už na nás pořádně vytočená, ale
některé své dobré zvyky zachovává, třeba ten, že po zimě
přijde jaro. Jarní slunce vytáhlo ze země trávu, nechalo
kdeco rozkvést a nás vytáhlo ven. Trvale, nejen na jaře,
rozkvétají fotovoltarické elektrárny. Pole začínají být
vyzdobena krásnými černými zrcadly. Tohle kvetení má svůj
rub. My, obyčejní občané, na ně silně doplácíme v ceně
elektřiny. Možná neschováváte účty za dodávku silného
střídavého elektrického proudu. Vývoj příplatku na tyto
zdroje na jednu námi odebranou MWh vypadá po letech
následovně. 2009 - 52,18 Kč, 2010 - 166,34 Kč, 2011 - 370
Kč, a tak vesele dál. Úplně jsem přestal mít radost z
alternativních energií.
Na květy se vyrojily včely, i když je jich už o hodně méně
než dříve. Mně se na jaře přesně takhle začnou rojit
myšlenky z postřehů, které se mi v hlavě střádaly za zimních
večerů. Se střádáním peněz je to i u mne horší. Ceny rostou
rychle jako ta jarní tráva a česká koruna naopak klesá. Na
jarní vycházce se zaposlouchejte do zpěvu ptáků. Pak si
uvědomte, co vlastně vůbec neslyšíte. Je to zvuk české
koruny. Podle mne je slyšet pouze, když se tankuje benzín,
to jak ty koruny padají do nádrže. Ale stejně jenom šustí.
Souvisí s tím nový kocourkovský fenomén, odklánění
peněz. Já ho vnímám tak, že peníze se odklánějí ode mne a
tečou do kapes mocipánů. Ten můj nápad s hlavním městem
Drahotuše není od věci, že? Baví mě pozorovat zvyšování
DPH a tzv. snižování provozních nákladů státních institucí.
Jde v jednotkách o miliardy. Ale proč se neudělá pořádek v
krádežích za stovky miliard a pořádně nešlápne do úsměvu
vysoce postaveným korupčníkům? Tam jsou ty naše rezervy!
Po zimě pořádně oprašte paměť. Budou opět volby. Jen
tak si uvědomme, koho jsme zvolili, co nasliboval, co splnil
nebo nesplnil. V podstatě jsme volili strany, aleje skoro
úplně jedno které. V boji za svoje místa na slunci se stejně
spojují dohromady jako vlak na společnou cestu za vyššími
cíli a obecným (nikoliv obecním) blahem. Ve vagonech jsou
namícháni andělé s ďábly, pravice s levicí. Nevím, proč se
ještě vůbec říká, co dělá pravice, neví levice. Námi zvolení to
vědí zajisté dobře.
Opravdu tápu v tom, kde by měla naše mládež brát vzory.
Kdyby brali za své, co vidí na výšinách, tak by to bylo
hrozné. Naštěstí se vidí hlavně v celebritách, které se jen
předvádí a nekradou. Pojem celebrita podle naučných
slovníků znamená významnou, všeobecně váženou osobu,
která ve společnosti dosáhla vysokého uznání, ohlasu nebo
povědomí. Bulvár to zaměnil za osoby zejména ze
showbyznysu, o nichž chceme vědět, co dělají za rohem,
když je nevidíme. Taky kdo s kým, o čem, proti komu atd. Za
černou záležitost tzv. celebrit považuji to, v čem se vidí

Váš Petr Šafránek
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Konečně se dočkají
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Ano, konečně se dočkají všichni obyvatelé, kteří bydlí na
ulicích Ječmínkova a Na Dílkách. Dlouho odkládaná realizace
rekonstrukce těchto ulic začne 1. července 2012 a bude
ukončena 30.11.2012. Rekonstrukce se týká vybudování
nové komunikace, nových chodníků a povrchové kanalizace.
Splašková kanalizace v těchto ulicích již byla vybudovaná
a proto je bezpodmínečně nutné, aby všechny okolní domy
byly napojené. Po zhotovení komunikace nebude do ní
povolen jakýkoliv zásah minimálně po dobu 5 let. K ověření
stavu napojení na kanalizaci jsme 12.3.2012 svolali občany
těchto ulic do kanceláře KMČ. Podlejejich sděleníjsou všichni
na kanalizaci napojeni. Na schůzce byla podána řada
připomínek, které se týkaly stávajícího projektu. Spojil jsem
se hned druhý den s panem ing. Zedkem, pracovníkem
odboru investic MMOI, kterému jsem připomínky tlumočil,
Pokud se týče zakreslení přípojek vody, kanalizace a plynu,
nebo skutečných vjezdů do nově postavených rodinných
domů, nebude problém toto provést Další připomínky již
nelze řešit, protože v současné době probíhá výběrové řízení
na realizaci projektu v té podobě, jak byl magistrátem zadán.

Návrh na rozšíření parkovacích míst na těchto ulicích se
pokusíme vyřešit změnou dopravního značení. Navrhovaná
schůzka s projektantem a pracovníkem odboru investic
proto není nutná.
Devatenáctého března byly také zahájeny práce na opravě
kapličky na holickém hřbitově. Tuto zprávu posíláme
návštěvníkům hřbitova hlavně proto, aby neměli obavy, že
se kaplička likviduje. Rovněž majitelé přilehlých hrobů
nemusí mít obavy zjejich poškození,
Byl rovněž schválen projekt na přechod pro chodce na
Přerovské ulici u zastávky MHD Pekárny. Termín zahájení
doposud neznáme, ale věříme, že to bude také brzy.
Připravuje se ještě projekt na úpravu chodníků
v ulici U Hřiště, kde občané požadují rozšíření parkovacích
míst a výsadbu zeleně. Doufejme, že i jim bude vyhověno.
Jsem rád, že vás mohu tentokrát informovat jen
o samých příznivých zprávách. Doufejme, že se
v budoucnu dočkáme i dalších,
Silvestr Tomášek

Sdružení pro

NADĚJE JMÉNEM HOLICKÝ LES

J HOLICKÝ LES

Holický lesje vynikající projekt, který v budoucnu nabídne lidem bydlícím vjižní
části města Olomouce rekreační zázemí, prostor pro sport a relaxaci.
Občanské Sdružení pro Holický les dlouhodobě tento projekt podporuje. Nyní organizujeme ve spolupráci
s Technickými službami, Českým rybářským svazem a Honebním společenstvem Slavonín - Nový Dvůr Velký jarní úklid
Holického lesa, a to v sobotu 14.4.2012. Cílem akce je úplná likvidace velké černé skládky v prostoru budoucího Holického
lesa za pomocí techniky a ruční sběr odpadků podél cest, rybníků a mrtvého ramene řeky Moravy. Na tuto akci jste srdečně
zváni.
Velmi jsme uvítali rozhodnutí radnice, kdy Rada města Olomouce 28.2.2012 schválila další kroky vedoucí k realizaci
Holického lesa. Odbor investic provede výběrové řízení na Založení krajinného prvku Holický les, který byl předložen do
Operačního programu Životního prostředí 15.7.2011. Bude vypracován další stupeň projektové dokumentace DUR.
Přístupovou komunikaci podél ulice Keplerova je možné financovat z Regionálního operačního programu Střední Morava,
a to z oblasti podpory Bezmotorová doprava. Čestní síť, mobiliář i lanové hřiště je možno financovat v rámci Integrovaného
plánu rozvoje měst Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ROP SM. Pevně věříme, že se tento projekt podaří realizovat.
Ivana Kaíodová, předsedkyně Sdružení pro Holický les

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■a
Sté výročí narození Dr. Františka Navary
Minulý měsíc, devátého března, uplynulo sto let od narození pana učitele Františka Navary, který působil na holické základní
škole třicet tři let. Byl to renesanční člověk, výborný pedagog matematiky, hudebky a kreslení, muzikant a hudební
skladatel, dramaturg, scénárista, básník, autor krásných textů, pohádkář, loutkoherec a také malíř.
V Muzeu umění se konal v uvedeném datu vzpomínkový večer na tohoto významného pána, holického kulturního atašé po
vlastech československých. Na večeru vystoupili členové jeho rodiny, přerovský dětský sbor
a pan Jiří Réda se zpěvákem Petrem Nakládalem. Pan Réda, rovněž náš holický pan učitel
a sbormistra přítel pana Navary, zavzpomínal na jejich hudební spolupráci. Promluvili také paní učitelka Eliška Blažejevá
a pan Zdeněk Vychodil, kolegové pana učitele Navary. Večer byl příjemný a pro všechny milý. Měl jsem tu čest večerem
provázet. Večer bych nazval Panu učiteli s láskou. Pan učitel Navara byl také na měšťance tři roky mým třídním. Je zajímavé,
jak si člověk začne vážit lidí, kteří ho v dobrém ovlivnili, až s odstupem času, pak to teprve dokáže ocenit. Velmi si vážím
pana učitele Navary a vzdávám mu čest i touhle malou vzpomínkou.
Petr Šafránek
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Pestrý rok holických hasičů
Loňský rok byl pro náš sbor přímo nabitý událostmi.
Z nich nejvýznamnější bylo sestavení ženského soutěžního
družstva (poprvé v téměř stotřicetileté historii holického
Sboru dobrovolných hasičů - SDH). Naplnění tohoto
dlouhodobého cíle nám přineslo velkou radost, tím spíš, že
děvčata dokázala už po třech měsících od vzniku družstva
získat první vítězství v pohárové soutěži. Tento úspěch pak
v průběhu sezóny zopakovala ještě třikrát, čímž překonala
i výsledky družstva mužů. Oba soutěžní kolektivy pak ještě
shodně vybojovaly 2. místo na okrskové soutěži ve
Chválkovicích. Když k výše uvedeným výsledkům připočteme
ještě několik druhých a třetích míst z různých pohárových
soutěží, lze o uplynulé sezóně hovořit jako o úspěšné. Nezbývá
než doufat, že i v letošním roce se nám bude dařit stejně dobře,
stále však máme mnoho co zlepšovat.
Zásahová jednotka se také činila, na pomoc občanům loni
vyjela osmkrát. Vzhledem k příznivějšímu počasí jí naštěstí
nebylo tolik zapotřebí jako v roce 2010, kdy musela opakovaně
vyjíždět do povodněmi postižených lokalit. Jaký bude letošní
rok, se ještě ukáže, za první dva měsíce má naše zásahová
jednotka zatím na kontě čtyři výjezdy. Členové sboru také
pravidelně chodili a chodí na požární hlídky. Tímto způsobem
se zajišťuje bezpečnost při různých kulturních a sportovních
akcích v Olomouci.

Další z činností sboru pro občany je čištění studní - ročně
čistíme kolem pěti studní.
Mezi pravidelné sborové aktivity patří také každoroční
spolupořádání dětského dne (společně s holickými skauty
a rodinným centrem Heřmánek). Loni, myslím, celá akce
proběhla k plné spokojenosti všech zúčastněných
a vynasnažíme se, aby tomu letos nebylo jinak.
Začátkem října, na samý závěr soutěžní sezóny a o posledním
pěkném víkendu, kdy nám ještě počasí přálo, jsme se rozhodli
uspořádat vlastní soutěž, kterou jsme nazvali „Holické
kombajn11. Nultý zkušební ročník splnil naše očekávání, takže
regulérní první ročník budeme pořádat letos 29. září. Věříme,
že se nám podaří vychytat všechny nedostatky z minula
a těšíme se na hojnou účast jak soutěžních kolektivů, tak

diváků.
Díky nárůstu členské základny na plných 40 lidí a nasazení
a chuti do práce mnoha členů byl uplynulý rok pro náš sbor
zajímavý a plný zábavných i užitečných aktivit. Věříme, že ten
letošní bude alespoň stejně dobrý, a srdečně vás zveme na
účast na dětském dnu, který proběhne 2. 6. 2012. A doufáme,
že to nebudou jediné akce, které se letos našemu SDH podaří
zorganizovat.
Sbor dobrovolných hasičů Holice

Páni psovodi
Než se začtete, začínám rozdělením psovodů na ty, co uklízí, a na ty, co neuklízí. Markantní je ale činnost těch druhých. Je to
hnusné! Místo aby byla dodržována vyhláška o povinném sbírání fekálií po psech, přibývá čím dál víc lidí, kteří to nedělají, i když
by za to mohli dostávat pokutu. Někteří si dokonce myslí, že zaplacením poplatku za psa veškeré jejich povinnosti končí. Jak k
tomu přijdou malé děti běhající po trávnících a my, zhnusení spoluobčané? Jsem zvědavý, zda až si někdo z neuklízejících páníků
tohle přečte, řekne si: „Budu sbírat, ať si jin í nemyslí, že jsem hovado.11
Petr Šafránek

Odpovědna dotaz na nebezpečné cestovánícykíostezkou přes kruhový objezd u hřbitova
Dobrý den,
na Váš dotaz je jednoduchá odpověď. Vše je otázkou priorit, kam půjdou veřejné prostředky, protože budování cyklostezek a
cyklotras je ze zákona svěřeno do kompetencí obcí. Tedy je třeba se zajímat o tyto věci u těch, kteří rozhodují kam nasměrují
peníze z rozpočtu města. Tedy volených představitelů - členů zastupitelstva.
Pro to aby Rada Města Olomouce (RMO) měla potřebné informace ke svému rozhodování, byla od poloviny loňského roku zřízena
na cca 1/3 pracovního úvazku funkce cyklokoordinátora, protože se město stalo signatářem tzv. Uherskohradišťské charty, která
si dala za cíl zlepšovat podmínky pro cyklistickou dopravu na území obcí a tam je podmínkou takovou funkci zřídit.
Do této role jsem byl instalován já. Ke své činnosti jsem navrhl, aby byla vytvořena pracovní skupina RMO jako její poradní orgán.
Tato pracovní skupina má cca 20 členů, lidí, kteří mají co do činění s cyklodopravou. Od dobyjejího zřízení se již sešla 5x a do RMO
předložila 2 materiály. Pro Vaši informaci Vám je přikládám.
V současné době je v platnosti generel cyklodopravy, a to od r.2006. Využili jsme podzimního času a cca 1/3 města jsme projeli
křížem krážem na kole a porovnávali skutečnost s generelem. Také se provedlo zmapování jaké projekty cyklostezek jsou z
minulosti na odboru investic připraveny k realizaci. To vyplývá z materiálů do RMO. Nyní se budou zpracovávat investiční záměry
na dalších cca 20 úseků (viz. materiál do RMO ze dne 28.2.2012) poté se předloží do RMO a ta určí, které se posunou dál do fáze
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Je to proces minimálně na rok. Pak se budou
hledat dotační zdroje a přidělovat rozpočtové zdroje města. Pracovní skupina bude navrhovat priority, ale rozhodovat budou
volení představitelé. Mohu Vás ubezpečit, že s lokalitou Holice se počítá s napojením na centrum města přes ulici Holickou. Kdy se
ale tato trasa dostane do fáze realizace nedokážu určit. V současné době RMO schválila, aby odbor evropských projektů zpracoval
žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Morava, kde má být koncem března vyhlášena výzva na
cyklostezku vedoucí z Holice ulicí Keplerovou přes železnici OC-PR do lokality ul. Šlechtitelů a dále pak k tzv. Holickému lesu.
Zatím Vám tedy tyto posílám tyto informace.
Zdraví Ing.Stanislav Losert
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HLEDÁ SE HONZA
Éra RVHP dávno skončila v bezedné žumpě dějin. S velkou radostí a poklonkovánímjsmeji vyměnili za diktát EU. Dohadujeme se
o syrečky, špekáčky, šampaňské, rum, slivovici, medovinu, o pěstování cukrovky, o správný tvar okurek a taky o domácí zabijačky...
Na Ladovy obrázky dvorku s domácí zabijačkou budou naše děti časem zírat s údivem. Pašík v neckách s horkou vodou se stává
dávným hanáckým, moravským i českým folklórem. Přitom dříve na vesnicích měli naši předci stále po ruce ve chlívku nějakou tu
„živou konzervu". „Pes jitrničku sežral..., o čem ta říkanka je? Co je to jitrnička?" ptají se děti. Zabijačka byla vždy slavnostní
událost. Sousedé, vdolky, slivovice, ovárek, tlačenka, jitrnice, jelítka, prdelačka... Výslužka se roznášela sousedům po dědině.
Dnes? Zapomeňte! Je to nehygienické a už vůbec ne podle potravinářských norem! Chráníme tím vaše zdraví! Jak to že netleskáte,
neřádi?
Žijeme v zemi, která se všemu vymyká. V zemi s politickou scénou plnou bizarností. V zemi na několik generací dopředu
rozkradenou a do morku kostí prohnilou. V zemi vedenou lháři, zloději a lžidoktory, včetně lžiprofesorů. V zemi s vylhanou
minulostí, v zemi s vylhanou přítomností, v zemi s vylhanou budoucností a perspektivou kolonie EU. Žijeme v naprosto
nevyzpytatelné zemi, kde se stále patlají nějaké kompromisy.
Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Tisknou se obří náklady předvolebních pomůcek, jimiž politikové lákají důvěřivé ptáčky na
lep. Co volební trik, to perla. Vše pro blaho lidu! Slibují, přesvědčují, argumentují! Úplatní lokajové Bruselu. Je potřeba jakéhosi
českého Honzy nebo ještě lépe Honzy Žižky z Trocnova, který by pavézami a vozovými hradbami chránil prostého Čecha, jemuž
cizáci sahají po krku, aby ho rdousili. Je třeba Honzy Husa, který by neochvějně hájil pravdy lidu. Je třeba Honzy Komenského,
který by konečně vnesl řád do našeho školského systému. Je třeba Honzy Wericha, který by místo bulvárních novinářů, trefně, bez
příkras a s noblesou pojmenoval problém. Je třeba Honzu, který nedovolí sekat vládě dluhy ve státní kase, která je mimochodem
stejně vykradena na mnoho let dopředu. Ještějste to nezjistili? Cožjste to nedostali k úhradě ve formě DPH?
Místo Honzů máme Pepíka, národního hrdinu posledních let. Třeba konečně dosáhneme toho, že nás Josef Švejk spolu s
kocourkovskými radními skutečně vyvede z poklonkování Bruselu a my, aniž bychom se museli na někoho ohlížet, si budeme žít
po svém. Spolu s kmeny Papuy Nové Guineje.
Mirek Marusjak

Poděkování sponzorům skautského plesu
Holičtí skauti děkují všem těmto holickým sponzorům za podporu plesu a skautského hnutí. Výtěžek z plesu bude použit na
dovybavení táborové základny a ostatní činnost dětí.
Kavárna pí Macáková Hamerská, Oděvy pí Černíková, Kroková, Cukrářská výroba pí Bradáčová, Kroková, Luom výroba kabelek a
batohů pí Omelková, náves Svobody, Sklenářství p. Divoká, náves Svobody, Veterinární klinika p. Procházka, Sladkovského, ROAL
stavební a nábytkové kování p.Venhuda, Hamerská, Okrasné dřeviny p. Víťazka, náves Svobody, Opravna obuvi p. Lichnovský,
náves Svobody, Restaurace Na Statku p. Fuksa OL-H náves Svobody, Motorest ČESKÁ HOSPODA p. Pechal, Přerovská, Auto
Hlaváček, Přerovská, Řeznictví uzenářství p. Kasal, náves Svo-body, Květinářství pí Veselská, náves Svobody, Lékárna, náves
svobody, Drogerie pí Šmídová, náves Svobody, Potraviny pí Poláchová, náves Svobody.
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HEŘMÁNEK

mm

mm

MC HEŘMÁNEK

12.4.

Čt.

14.4.
So.
14.-22.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
23.4.
24.4.
26.4.

9:30-11:30
16:30-17:30

Informativní schůzka pro zájemce o školičku Anička
Hokusy pokusy - (suterén MŠ)
Jarní výstup na Košíř, sraz v 10 hod. u zámku v Čechách pod Kosířem, špekáčky na opékání s sebou
10:00
Týden opravdových plen - Výstava a bazárek moderních látkových plen po celý týden
9:00-12:00
10:30-12:00
Beseda na téma Dluhové pasti - ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni
9:00-12:00 a EONE - Voňavá dílnička - Výroba vlastního pleťového
17:00-20:00 oleje. Přihlášky na vachova@eone.cz. v suterénu MŠ
9:00-11:00
Slavíme 6. narozeniny RC Heřmánek
Prezentace SUNAR
10:30
Porada týmu
11:00
8:30-10:00
Školička Anička I. sk.
10:15-11:45 Školička Anička II. sk.
10:00 u DDM Den Země -výlet
9:00-10:30
Kulatý stůl AUDICA -poradenství - dávky státní soc. podpory, změny 2012
10:30-12:30 Kurz Lektorské dovednosti ve spol. s AUDICA, s.r.o.
Pohádka v Divadle hudby - Dřevěný cirkus
10:00 v DH
16:30-17:30
Hokusy pokusy (suterén MŠ)

Klub přátel skalek a bonsají Olomouc

Vystoupení skupiny Tai-či Bílý jeřáb

(FKcntž

Jak bylo již dříve uvedeno v našich listech o skupině tai-či Bílý
jeřáb Holice, jejich několikaleté snažení a nácvik bojového umění
WU- SCHU byl v pátek zúročen vystoupením na plese v sále RCO
Olomouc, kde zacvičily sestavu s vějířem, která byla vytvořena
pro zahájení olympijských her v Číně. v roce 2008. Vystoupení se
natolik líbilo, že na žádost návštěvníků muselo být opakováno.
Případní zájemci o toto zdravotní cvičení se mohou více dozvědět
na naši adrese www.bilyjerab.cz.
Kostrunková Světíuše

p o řád á 9 - 1 2 . k v ětn a 2012

prodejní výstavu
v a reálu francouzské sekce
Slovanského gym názia
n a Pasteurově ulici
v Olomouci u OD Senim o i
denné od 8 do 18 hodin,
v sobotu do 12 hodin

vstupné 20 Kč
děti,

studenti

důchodci 15 Kč

Sttp://s(gínic%y. unos. cz
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NASI JUBILANTI

ZPRÁVY Z KMČ č. 4

i

■

Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu.
Jiří ELI)
Jindřiška SCHRÓTTEROVÁ
Věra RAŠKOVÁ
Miroslav ŠNAJDR
Anna JANEČKOVÁ
J iří ČERNÝ
Danuše HUDCOVÁ
Olga POHLÍDALOVÁ
Ludmila VÁVROVÁ
Zdenka MRAVCOVÁ
Miroslava MARKOVÁ
Gerta KIMLOVÁ

Sběrová sobota se bude konat 7.dubna 2012.
Stanoviště: U Cukrovaru / kotelna/
U Hřiště/pa rkoviště/
Čas: 8:00 -13:00 hodin, skládku bude řídit pracovník TSM0.
Poplatky za komunální domovní odpad pro rok 2012
je možné zaplatit každé pondělí nebo úterý na detašovaném pracovišti MMOI v Holiči
na návsi Svobody č. 41 do 31. května 2012. Poplatek zůstává stejný jako v loňském roce, dospělá
osoba 492,- Kč, děti do 16 let 246,- Kč. Občané, kteří se narodili v roce 1932
a dříve jsou od poplatku osvobozeni.
Úřední hodiny v pondělí: 8:00 -12:00 hodin, odpoledne 13:00 -16,45 hodin.
Úřední hodiny v úterý: 8:00-12:00 hodin.
Redakce HN

Do dalších le t přejeme
usem jubiíantům
peoné zdraví, spokojenost
a pohodu
v rodinném kruhu.

KNIŽNÍ OKÉNKO aneb
Co nového v naší knihovně 14
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,
zahrádky se brzy krajkově zazelenají a Velikonoce v přírodě, ale i v nás probudí životní sílu.
Začnete chodit na procházky a některé vás mohou zavést do holické pobočky knihovny města
Olomouce. Srdečně vás zvu.
V březnu byla instalována výtvarná soutěžní výstava ke lOO.výročí narození Jiřího Trnky „Moje
pohádka aneb Pozor malíři". Dílka malovali čtenáři i děti z MŠa ZŠ Holice.
Podívat sena ni můžete do konce dubna v prostorách pobočky.
S přicházejícím jarem máte možnost inspirovat se nějakou hezkou knihou pro práci i potěšení.
V pobočce Holice nabízíme širokou škálu zahrádkářských titulů i květi-nových rádců, knižní napětí
i románový odpočinek.
Pro děti probíhá vědomostní celoměstská soutěž „Človíček a Země 2012“ od března do května
2012. Již sedmý rok vyzývám „k boji" všechny chytrolíny! Kdo ještě v knihovně nebyl, ať se přijde
podívat na velký výběr knih a časopisů, zároveň poskytujeme bezplatný přístup k internetu
a odbornou pomoc knihovnice.
Oznamuji vám novinku, vydávání nového časopisu Knihovny města Olomouce nazvaného
OBČAS se spoustou zajímavostí a přehledem, co se kde „šustne" v celé knihovně.
Vaše knihovnice Věra Fridrichovská

Vzácné životníjubileum
oslaví
'lastimila KRAUSOVÁ
Božena MÁNKOVÁ
Marie ROLÁKOVÁ
Těmto našim vzácným
jubiíantům přejeme pevné
zdraví, spokojenost,
mnoho lásky a úcty nejen
nejbíižších, ale i nás všech.
KMČ č. 4
l_

Sdruženípro

HOLICKÝ LES
v e s p o lu p r á c i s
ItCHHlCKÍ SLUŽBY

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
SLAVONÍN - NOVÝ DVŮR

Vás srd eč n ě z v e na

VELKÝ JARNÍ ÚKLID HOLICKÉHO LESA
a p ro d lo u ž e n í K eplero vy
Cílem akce je likvidace sklá d ky bývalé Sem pry
v p ro sto ru budoucího H olického lesa za p om o ci
techniky a ruční sběr odpadků p o d él cest, kolem
rybníků a m rtvého ram ene Moravy.

M ateriálové zajištění, drobné
občerstvení a teplý čaj k dispozici,
s sebou pracovní oblečení a rukavice.
P odrobnosti na vývěsce KMČ Holice,
na http://holicky-les.ic.cz
a na FB stránce S d ružení pro H olický les.
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Soutěžit můžete nejpozději do 15. května 2012. Odpovědi prosím vhoďte do
schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného pracoviště
magistrátu města vlevo na stěně, (hnědá schránka)

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
0 PĚKNÉ CENY OD NÁS

Správné řešení křížovky z únorového čísla: “Dnes utrácej tak, abys zítra měl co. "Jan Amos Komenský
Mgr. Eva Viktorjeníková, Partyzánská 37 - překvapení - něco pro zdraví, Hana Rumplíková, Slunečná 1 E - překvapení - něco pro zdraví
Redakce výherkyním blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
AMER.
REŽISÉR
(1927-)

ITAL. SOPKA

TAJENKA 3

KDO SE RAD
MAZLI

SEVERSKÉ
NÉM. MĚSÍC
JMÉNO

"

REVMATISMUS

VRAŽDA
(ZAST)

MOZOL

OKRADATI

MASTNÉ
TEKUTINY

KONČETINY

VLASTNICE

TYP DANÉ

SVAZKY
SLAMY

ITAL
SOUHLAS

MALÝ RET

PANI (ANGL
ZKR)
ŽENSKÉ
JMÉNO
(8-10.)

TAJENKA2
SNADNĚJI

HRÁT
KOPANOU

FRANCOUSKÝ
SPISOVATEL
AMARKÝZ

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26 10)
OSOBNI
ZÁJMENO

DRUHY
NÁPOJŮ

:

OTRHAT

PŘEDSTA
VENY
KLÁŠTERA
OSOBNI
ZAJMÉNO

NĚMECKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO
BAZE DAT
(ZKR)

k OD
N / O / i mi

TUPENI

SPZ
BRATISLAVY
MĚSTO

CITO
SLOVCE
PODIVU

NÉM

SLAMĚNÝ
KLOBOUK

: NllŽEřN Y
TON

OSOBNI
ZÁJMENO

ČERVI r . .
EVROPAN

TA TAKÉ
ANGL
Sp a t n ý .
NEMOCNÝ
FRANCOUZtSKY BOBULE

ŽENSKÉ
JMÉNO
(22.9.)

POZDRAV

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

STEH

přítok
DŘINY

zakopAvat

ZN. RHEN1A

SLOVEN. IR

EGYPT. BŮH
SLUNCE

JAPON
LOVKYNĚ
ÚSTŘIC

Sv ICky

TAJENKA 1

TAHLE

SLOVEN. SE
Š t ě r b in y

HNISAVÉ
LOŽI
V TĚLE

MOTÝLCI

ÚRODNÉ
MlSTO
VPOUŠTÍ

TlMTO
ZPŮSOBEM

TĚLOCVIČNY
POHYB
VNŮSr.C
JMÉ
(14 8.)

SLOVEN.
POLNÍ MlRA

NÁZEV
ZNAČKY
DRASLÍKU
BOBKOVITA
ROSTLINA

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26.3.)

KROUŽENI
(BASN)

univer
sálního

••■KAM! V I

. ĚLi

OBALUJÍCÍ
MOZEK

OSOBNI
ZÁJMENO

VARHANNÍ
HLAS

ŠACHOVÉ
ZAKONČENI

HOŘET

JEŘABINOVÝ • U K M

DVIH

SOKOLSKÁ
SLAVNOST
VÝKONY
SKOKANŮ

ORGANICKÉ
BARVIVO

'

BONBON

ŘEČ
ŽENSKÉ
JMÉNO

GLAZURY

UČITEL

KŮŇ (BASN)

NATO

NOČNl
VIDINY

KLESTI

BRZKÝ GRAM
CHYBNĚ

PŘEDLOŽKA
SPLET
REZIVĚNI
BEZKMENNA
DŘEVINA
RUDNĚ
DOLY (ZKR.)

NAS MALlŘ
A GRAFIK
CYRIL)

VÝF
ROBCE
( Od
I . ITAČOVÝCHHER

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

ČÍSELNÉ
ÚDAJE

ČÁSTEČNÉ
VADNOUT
ČI
AK

SKÝ
H1ITEI

POKOLENÍ
TATA
TU MAS

■

DOMÁCKY
ONDŘEJ
SPZ OPAVY

BEZVADNÉ

KONÉ
(BASN)

OBLEVA

DRUH
PAPOUŠKA

ŘADA AMER
GEOGRAF.
d r u Zk;
NÁZEV
HLÁSKY

KÓOGHANY

TAJENKA A

ANTICKÝ
BAJKAŘ

MLADĚ
TYGRA

VEDRO

VELKÉ
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HOLICKÝ SPORT
JARNÍ ČÁST
UTKÁNÍ A mužstva

Č.

DEN

DATUM

ČAS

17.

So

24.03.

14:30

SK Líšeň - 1.HFK Olomouc

18.

So

31.03

15:30

1.HFK Olomouc - MSK Břeclav

19.

Ne

08.04

10:15

1.FC Slovácko B - 1.HFK Olomouc

20.

So

14.04.

16:00

1.HFK Olomouc - Frýdek Místek

21.

Ne

22.04.

10:30

Tescoma Zlín B - 1.HFK Olomouc

22.

So

28.04.

16:00

1.HFK Olomouc - Zbrojovka Brno B

23.

So

05.05.

16:30

1.HFK Olomouc - FC Hlučín

24.

Ne

13.05.

10:15

Baník Ostrava B - 1.HFK Olomouc

25.

So

19.05.

16:30

1.HFK Olomouc - Sigma Olomouc B

26.

St

23.05.

17:00

SK Unlčov - 1.FIFK Olomouc

27.

So

26.05.

16:30

Spartak Hulín - 1.HFK Olomouc

28.

So

02.06.

16:30

1.HFK Olomouc - Vysočina Jihlava B

29.

Ne

10.06.

15:30

Sulko Zábřeh - 1.HFK Olomouc

30.

So

16.06.

15:30

1.HFK Olomouc - SK Han. Sl. Kroměříž

Realizační tým A týmu

Soupiska hráčů

Funkce

Obránce

Oldřich Machala

Trenér

Záložník

Jiří Derco

Asistent trenéra

č.

Jméno

Kopecký Radim

Obránce

17

Čtvrtníček Ondřej

Kovář Michal - „K“

Záložník

15

Korčián David

4

Šimko Patrik

Záložník

18

Richter Dominik

Záložník

Petar Aleksijevič

Trenér brankařů

5

Tdgel Jan

Záložník

19

Žondra Libor

Záložník

Miroslav Derco

Vedoucí mužstva

7

Onofrej Ladislav

Záložník

20

Svorada Marek

Záložník

Tomáš Andrés

Masér
Lékař
Kustod

Jméno

Pozice

č.

Jméno

1

Mucha Filip

Brankář

21

Šrom Vojtěch

Brankář

2

3

Lukášek Jaromír

Obránce

6

Čoupek Petr

Obránce

9

Kazár Tomáš

Obránce

30

Jméno

Pozice

č.

Pozice

11

Dadák Tomáš

Obránce

8

Bednář David

Záložník

MUDr. Rudolf Ditmar

13

Čep David

Obránce

12

Filipský Petr

Záložník

Jiří Slavíček

Nová spolupráce se ZŠ Olomouc - Heyrovského
Vážení rodiče,
od 01.09.2012 budou fungovat na ZŠ Olomouc - Heyrovského čtyři sportovní třídy mládeže. Jedná se o fotbalisty, kteří navštěvují
výuku v 6. až 9. třídě. Naši mladí fotbalisté, kteří jsou umístěni ve sportovních třídách, mají pět hodin tělesné výchovy týdně,
z toho tři hodiny se zaměřením na pohybové aktivity, které jsou nepostradatelné pro vlastní hru. Struktura hodiny je analogická
s tréninkovou jednotkou v oddíle. V areálu školyje používán venkovní sportovní areál, dvě tělocvičny a posilovna.
Sportovní třídy fungují při každém předním fotbalovém klubu a většina mladých hráčů této možnosti využívá. Třída uzpůsobená
pro tréninkový proces se tak snaží být nápomocná dětem, které mají ambice ve škole, ale zároveň chtějí hrát fotbal na kvalitní
výkonnostní úrovni, protože jedině tak sportu přivyknou a vyhledávajíjej i vjejich pozdějším věku.
Cílem je vytvořit u žáka pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost a možnosti neustálého omlouvání.
Hráč stíhá školu i fotbal v plném rozsahu, bez toho, aniž by cítil, že některou stranu odsouvá do pozadí. Snahou je, aby hráč toto
chápal jako životní realitu a vychovával se tak k profesionalismu v jakémkoliv oboru lidské činnosti.
Pro tyto sportovní třídy byla vybrána ZŠ Olomouc, Heyrovského 460/33 www.zsheyrovskeho.cz. Ředitelem školyje Mgr. Oldřich
Anděl. Na této škole v současné době fungují sportovní třídy SK Sigmy Olomouc a AK Olomouc. Základní škola je svou polohou
dobře dostupná, je v Olomouci velmi dobře pedagogicky hodnocena a její žáci nacházejí pravidelně uplatnění na středních
i vysokých školách. Škola vyučuje jazyky angličtinu, španělštinu, dále informatiku, má počítačovou učebnu a další zájmové
činnosti.
Ve školním roce 2012/2013 budeme otevírat čtyři sportovní třídy na výše uvedené škole, a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Je nám jasné, že se jedná o závažné rozhodnutí s dopadem na výchovu a další sportovní růst Vašeho dítěte v našem klubu, jsme
ale přesvědčeni, že celou záležitost odpovědně zvážíte a přihlásíte svého syna do výše uvedených sportovních tříd.
K přijetí do ST je třeba kontaktovat trenéry a vedoucí družstev, kteří mají Vašeho syna na starosti ve sportovním klubu l.HFK
Olomouc, a.s., nebo pana Vlastimila Paličku - vedoucího trenéra SCM a SpSM - mob: 728 864 083, e-mail: pvlastik@centrum.cz.
HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, 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 dubnu 2012.
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