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Ročník XI.

Duben 201'

Milí přátelé,
zdravím vás dubnově. Mámejaro, dny se nám prodlužují, tak nabírejte síly po zimě a slunce vám vyléčí zimní šrámy na duších. Duben
je rozmarně krásný i drsný, studený i teplý, zkrátka aprílový. Předkové nám ponechali pranostiku: „Duben, ještě tam budem.“ Počasí je
přírodní děj.
Marnivost a rozmařilost našich vládnoucích a její projevy jsou však děje nepřirozené. Za aprílový a kocourkovský stav naší země
jakoby nikdo neodpovídal. Vlády se střídají a žádná za nic nemůže. Ze by to byly síly pekelné, co za to mohou? Odpověď je prostá,
odpovídají a mohou za to námi volení politici. Vždyť se za těch dvacet let demokracie ve vládách pěkně vystřídali. V letech tučných
plýtvali a v letech hubených zadlužovali.
Doktorandi Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy si posvítili na veřejné zakázky českých vlád mezi
lety 2006 až 2010. Ministerstva zadala celých 80 procent zakázek neveřejně nebo bez soutěže. V 67 procentech případů úřady
nakupovaly mimo Informační systém veřejných zakázek. Dalších 14 procent tvořily takzvané „jednohubky“ ! Tak studenti nazývají
zakázky s identickým počtem uchazečů a vítězů, zpravidla jedním. Roční objem všech veřejných zakázek se v Česku podle čísel
Ministerstva pro místní rozvoj pohybuje kolem 600 miliard korun. Jsou to velmi zajímavá čísla aještě zajímavější přístupy k nákupům.
Studie však zahrnuje pouze období pěti let.
Jak se objevují nové a nové finanční kejkle různých úředníků z různých stran na vysokých postech, pomalu přestávám věřit v nápravu
těchto lumpáren protikorupčním programem vlády. Kdo zatím byl potrestán? Ti dotyční s jejich kmotry mají jediný cíl, být za všech
okolností co nejdéle u koryta a dojit stát. Nemorální jednání či z ostudy kabát nejsou důležité. Na tohle by byla jedině vhodná
defenestrace nebo všelidové povstání. Jedna moudrost předků k tomu: Když je koryto, nějaká svině se už najde. Je tvrdé, ale bohužel
pravdivé. Uvažte, když tady soud rozhodne, že boj proti korupci není veřejně prospěšná činnost! Kde to jsme? No přece v Čechách. Měl
bych řešení. Poslanci by při nástupu do funkce podepsali kodex, jehož součástí by bylo seppuku (harakiri). V Japonsku to byla obřadná
sebevražda spjatá s otázkami cti, poslušnosti, věrnosti a kázně.
Máme u nás i speciality. Já si třeba myslel, že jeden metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu zal/299 792 458 sekundy.
Omyl! Náš, český metr je pružný a pokaždé jiný. Když se má něco z našeho zaplatit, tak je to dvakrát víc, nežje ve světě obvyklé, když měří
odpovědnost lumpů je najednou tak malý, že se ani nedá změřit.
Mým oborem bylo odborné školství. Jsem abolvent SPS strojnické v roce 1964. Po
■ maturitě jsme byli hned schopni nastoupit do konstrukcí, technologií, údržby i k práci
« na strojích. Naše praktická maturitní práce (říkalo sejí diplomka) trvala tři týdny. Jeden
ý ! ve fabrice a dva týdny na učebnách a v rýsovně. Před komisí jsme ji obhajovali. Dnešní
studenti praktickou zkoušku dělají půl dne. Začal jsem učit v osmdesátém třetím roce
I a hned i čtvrté ročníky. Brzy jsem zjistil, že pokrokem by bylo vrátit žáky na úroveň roku
1964. Připadalo mi, že se trvale resort školství bere jako okrajový. Kvalita žáků začala jít
j
překvapivě dolů až po sametové revoluci s novými reformami, souběžně také
s poklesem morální úrovně žáků a jejich přístupu ke studiu. Od roku 2000 takřka
/: .
l&i havarijně. Ať mi někdo vykládá, že „za totáče“ bylo naše školství špatné. Možná jste
W zaznamenali povzdechl si ministr Dobeš: Chtěl bych naše žáky dostat na úroveň roku
jrcj1 1995, kdy byli ještě špička ve světě!? Už bych nechtěl být v kůži učitelů, kteří mají před
W sebou vyhlídku, že od nástupu je čeká do důchodu (zhruba po čtyřiceti letech práce)
strop platu o čtyři tisíce vyšší než nástupní. To aby se radostí umlátili.
s?" i
Uvažuji o ještě jedné míře. Vzít tyč metrové délky na nevychované majitele psů,
?£ jejichž psi tak zaneřádili Holiči, a na ty, co neberou na vědomí, že existují odpadkové
3
gš koše, kontejnery na směsný odpad i na třídění odpadu, sběrné dvory a sběrné soboty.
|jp Je to velká škoda, protože Holice je jinak pěkná. Totéž platí o naší vlasti. Je krásná,
žádné přírodní živly a války kmenů jí nehrozí a mnozí šijí neváží. Děkujme Bohu za to,
|S že zde můžeme žít. Představte si narodit se třeba v Indii, Sudanu, Mexiku, Čečensku,
Iráku, Afganistanu, Haity nebo Japonsku.
Před námi jsou Velikonoce. Pro věřící svátky vzkříšení Ježíše Krista. Pro všechny
Jarní probouzení
vzkříšení života jarem. Vidím v duchu smečku kluků s řehtačkami, klapačkami
a hrkacími tragači chodit dědinou. Hrdost na sáček vajec a pár sladkostí. Výskot
Sníh zůstat u koětech sněženek
proháněných děvčat a decentní šlehání jejich maminek. Velikonoční koledy.
špičky šafránů se rozvinuly v stínu
Kamarádovi Kadlecovi jsem záviděl, že jedna byla o něm: Kázal kadlec za kadlíčka, aby
o kornoutky na zmrzlinu
probudily se pupeny ze spánku
dali dvě vajíčka... Tyto vzpomínky ve mně vždy vyvolávají jarní vůně zeleně, květů
a chystají sněhově bílé kytice
a vlhké hlíny. Žlutá pampelišek, narcisů, zlatého deště, petrklíčů a orsejů.
Země voní hlínou a novou trávou
Přeji vám, abyste načerpali sílu jara, dali si dobrý bylinkový jarní čaj a uložili si
oánek hladí a rozpustile výská
do duší a srdcíjarní slunce. Mějte se hezky a usmívejte se!
děkuji ti mé dlouho očekávanéjaro
Váš Petr Šafránek
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Sliby se mají plnit
Dnes bych se chtěl věnovat dvěma problémům, na
jejichž řešení čeká řada občanů Holice. Dělám tak
proto, že jsme jim slíbili, že při řešení těchto
problémů se budeme maximálně snažit najít
přijatelné řešení.
Na březnovou schůzi KMČ č.4 Holice se dostavili
občané žijící na ulici Keplerova. Požádali nás
o pomoc při řešení jejich největšího problému, jde
o nadměrný nekontrolovaný průjezd kamionů touto
ulicí. Většina kamionů, které touto ulicí projedou,
nejede do prostru bývalého holického cukrovaru,
kde se nachází řada firem, která kamionovou
dopravu využívá, ani na ulici Průmyslová, kde je
rovněž řada velkých firem, ale pouze tudy projíždí.
Zkracují si tudy cestu z ulice Lipenská přes ulici
Hamerská, Přerovská a v Novosadech najíždí opět na
dálnici.
Tento průjezd zde probíhá po celý den i v nočních
hodinách. Takže větrat přes den nebo spát přes léto
při otevřeném okně nepřichází vůbec v úvahu.
Slíbili jsme, že zahájíme okamžitě jednání s orgány, které by nám při řešení problému mohly pomoci. Jako prvního jsme oslovili
ing. Sekaninu z Dopravní policie České republiky, který sice nemá tuto problematiku na starosti, ale přislíbil, že bude informovat svého
kolegu. Zároveň přislíbil jednání na místě samém v nejbližším možném termínu. Schůzka se uskutečnila v úterý 15. března.
Tak, jak jsem již na schůzi komise informoval občany o naší zkušeností s řešením tohoto problému, tak stejně nás informovali
přítomní pánové. Jedná se o komunikaci II. třídy, která nespadá pod magistrát města Olomouce (dále MMOI), a proto se na nich nemůže
provádět jakékoliv omezování rychlosti nebo průjezdu. Jediná šance jak zamezit průjezdu kamionů je ta, že povolená tonáž v tomto
úseku je 19t. Pokud bude značka u kruhového objezdu, neměly by kamiony průjezd touto částí ulice povolený. Občané těchto ulic
připravují sepsání petice, která by nám v dalších jednáních mohla výrazně pomoci.
Řešili jsme také možnost značeného přechodu u ulice Na Dílkách. I k tomuto se policie vyjadřovala značně skepticky. Přechod by
sloužil asi jen těm, kteří vycházejí z ulice Na Dílkách a Na Zábraní. Máme se o to pokusit přes odbor dopravy MMOI. Žádost napíšeme a
o výsledcích jednání budeme občany informovat.
Další vážný problém je se zahájením slíbené rekonstrukce ulic Ječmínkova, Na Dílkách a části Slunečné. Protože zahájení prací bylo
přislíbeno bývalou radou MMOI na letošní rok, navštívili jsme náměstka primátora pana JUDr. Martina Majora. Odvolali jsme se
na loňský příslib zařazení této akce do plánu investic na rok 2011. Pan náměstek nás ujistil, že by se finance daly získat z úspor na jiných
akcích, ale že je pro realizaci záměru nutné získat i podporu pana náměstka Ing. Ivo Vlacha. Na dohodnutém přijetí jsme pana náměstka
podrobně informovali o situaci v této části Holice, své informace jsme doložili fotografiemi. Konečný závěr z jednání je ten, že proběhne
nový výběr firmy na realizaci se záměrem snížit náklady a v letošním roce zahájit jako první etapu rekonstrukci ulice Ječmínkova a podle
financí situace pokračovat v ulici Na Dílkách. Na konečné rozhodnutí musíme však počkat do měsíce dubna.
akcích, ale že je pro realizaci záměru
nutné získat i podporu pana
nám ěstka Ing. Ivo V lacha.
Na dohodnutém přijetí jsme pana
náměstka podrobně informovali
o situaci v této části Holice, své
informace jsme doložili fotografiemi.
Konečný závěr z jednání je ten,
že proběhne nový výběr firmy
na realizaci se záměrem snížit
náklady a v letošním roce zahájit jako
první etapu rekonstrukci ulice
Ječmínkova a podle financí situace
pokračovat v ulici Na Dílkách. Na
konečné rozhodnutí musíme však
počkat do měsíce dubna.
Snažíme se plnit to, co jsme slíbili
občanům. Bude však záležet i na radě
města, jak se ke svým slibům postaví.
Ale mělo by to být ve prospěch
občanů.
Silvestr Tomášek
předseda KMČ č.4 Holice
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ŠKOLA
Informace ze školy
V zimě proběhl turnaj ve florbalu základních škol
Orionflorbalcup. Naši starší žáci ve své skupině, která hrála
na ZŠ Stupkova, zvítězili a postoupili mezi pět nejlepších týmů
základních škol v Olomouci a okolí.
Děvčata z II. stupně naší základní školy se zúčastnila
3. 2. 2011 turnaje ve vybíjené dívek na Obchodní akademii
v Olomouci. Ze čtrnácti škol se dostala do finále a nakonec
skončila na krásném druhém místě.
Mgr. Jaroslav Bargí učitel ZŠ
V únoru proběhlo i školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda, která byla v letošním roce organizována pro žáky
6. - 8. tříd. Nejlépe si vedli a do okresního kola soutěže
postupují žáci osmé třídy Petr Nevrlý a Robert Navrátil.
Mgr. Ivana Štenclová

„Lyžák“
Poslední týden v únoru jsme se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Ostružné v Jeseníkách. Ubytování na chatě Lenka bylo fajn
ajídlo v penzionu Anežka nám také chutnalo.
Počasí jako bychom si objednali - mrzlo, až praštělo, a ke konci týdne se i krásně vyjasnilo (možná proto, že se na nás přijela podívat
kontrola ze školy). Jediná malá nepříjemnost byla, žejsme za sněhem museli chodit na Ramzovou.
Většina z nás stála na lyžích poprvé v životě. I přes krušné začátky, kdy jsme každou chvíli zvedali někoho ze závějí, jsme brzy sjížděli
svah jako profesionálové. Několik spolužáků se také zdokonalilo vjízdě na snowboardu.
Žádný vážný úraz nás naštěstí nepotkal, ale modřin a naražených pozadí bylo nepočítané. Po večerech jsme si užili spoustu zábavy.
Největší úspěch měla soutěž Miss a „Mišák“ lyžařského kurzu, líbily se nám také tematicky zaměřené dny, např. den zombie a den
zmalovaná pusa.
Děkujeme paní učitelce Doležalové a panu učiteli Barglovi za to, že vytvořili skvělou atmosféru. Skoda, žejsme nemohli zůstat déle.
Pavla Ricfiterková, Barbora Šoábeníkooá a Míša Kidooá, 7. A
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Římský filozof Seneca byl císařem Neronem přinucen spáchat sebevraždu.
Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy.
Karel IV. byl ve Svatopetrském chrámu v Římě korunován císařem Svaté říše římské.
Kostnický koncil ukončil své jednání a vydal dekret odsuzující husitství.
Jiří Melantrich z Aventina dokončil tisk prvního vydání Bible.
Narodil se William Shakespeare anglický dramatik a básník.
Prvním prezidentem Spojených států amerických byl zvolen George Washington.
Narodil se Tomáš Baťa, zakladatel obuvnické firmy Baťa a jeden z největších podnikatelů své doby.
Narodil se Jan Janský, český neurolog a psychiatr.
Narodil se Milan Kundera, český spisovatel.
Katyňský masakr - Německo ohlásilo nález masových hrobů polských zajatců popravených na Stalinův příkaz sovětskou
GPU.
Americký prezident Harry Truman schválil Marshallův plán pro rekonstrukci válkou poničené Evropy.
Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na lodi Vostokl stal prvním člověkem ve vesmíru.
Americký černošský aktivista za lidská práva Martin Luther King byl zavražděn v Memphisu v Tennessee.
Normalizace - ÚV KSČ přijalo na Pražském hradě rezignaci Alexandra Dubčeka a novým prvním tajemníkem zvolilo Gustava
Husáka.
Armáda komunistického Severního Vietnamu a Vietkongu dobyla Saigon, čímž byla definitivně ukončena vietnamská válka.
Černobylská havárie: došlo k výbuchu a následně k značnému úniku radiace v sovětské jaderné elektrárně na Ukrajině.
Raketoplán Discovery vynesl do vesmíru Hubbleův vesmírný dalekohled.
Vyšlo 2. číslo Holických novin ročníku XI.
Petr Šafránek
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HEŘMÁNEK
MC HEŘMÁNEK

Ekologická výchova v rodinném centru Heřmánek
I v březnu, tak jako v každém měsíci, pořádalo rodinné centrum (RC) Heřmánek v Olomouci-Holici programy s ekologickou
tematikou, určené především rodičům malých dětí. Na besedě s názvem „Alergie a výživa", která proběhla v půlce března, seznámila
odborná lektorka maminky s problematikou zdravého stravování od již nejútlejšího věku dětí. „Druhou přednášku, týkající se ekologické
domácnosti a třídění odpadu, u nás vedla přednášející Hana Kovaříková z Hnutí DUHA, se kterým dlouhodobě spolupracujeme," říká
Jana Vlková, která v RC Heřmánek koordinuje ekologické programy.
„Co se dále týká ekologické výchovy, tak v Heřmánku třídíme papír, plast, sklo a kartony již řadu let - a učíme tomu i děti a jejich
rodiče. V nejbližší době rozšíříme řady našich barevně rozlišených a popsaných odpadkových košů o koš na bio odpad," informuje
Vlková. Loni zahájil Heřmánek i sběr zavařovacích sklenic se šroubovacím uzávěrem, které jsou ještě vhodné k dalšímu použití.
Součástí knihovny v herně Heřmánku je literatura s ekologickou tematikou, nejrůznější encyklopedie o přírodě a také letáky
s tematikou ochrany životního prostředí. „Již v předporodních kurzech učíme nastávající rodiče používat ekologické pleny
pro přebalování dětí. V květnu se zapojíme do kampaně v rámci Týdne opravdových plen. Velký důraz klademe na podporu kojení, které
je nejen nejzdravější, ale také nejekologičtější formou výživy dítěte v útlém věku," vysvětluje koordinátorka.
Mimoto Heřmánek na jaře a na podzim pořádá výlety do Sluňákova - Střediska ekologické výchovy. Odborný program je vždy spojen
s vycházkou po krajině Pomoraví. „Na 20. dubna plánujeme ke Dni země zajímavý program s výletem pro děti i dospělé - všechny tímto
srdečně zveme," uzavírá Jana Vlková.

Lucie Opletalová

Pozvánka na holický den dětí a slavnostní kácení máje
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice, Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Dvanáctka Olomouc, taneční oddíl SHOCK
Martina Jana a Rodinné centrum Heřmánek Olomouc-Holice srdečně zvou děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE. Akce
se koná v sobotu 28. května 2011 od 14 hodin na hřišti a prostranství za mateřskou školou v Olomouci-Holici.
PROGRAM DNE: od 14 hodin jsou
přichystány soutěže a nejrůznější
stanoviště pro děti, reprodukovaná
hudba, každé dítě obdrží účastnický list
a dárek. V 17 hodin se můžete těšit
na tah dětské tomboly, následovat bude
dětský recitál hudební skupiny OK
COUNTRY. V 18 hodin slavnostně
pokácíme májku a na řadu přijde volné
pokračování večera a zábava pro
dospělé - k tanci a poslechu bude až
do 24 hodin hrát kapela OK COUNTRY.
Těšit se můžete na bohatou dětskou
tombolu, ukázky hasičské techniky, dvě
disco a jedno country vystoupení
taneční skupiny SHOCK, jízdu na
konících. Přichystáno bude občerstvení
- pivo, nealko, alko, káva, čaj, speciality
z udírny, jídlo a pití pro děti.

Přijďte s námi obnovit tradici a pobavit se, těšíme se na vás! Vstupné dobrovolné. Děkujeme všem sponzorům za podporu. Akce se
koná pod záštitou KMČOlomouc-Holice.
Lucie Opletalová a Mirek Marusjak
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Fejeton o holickém lese. Park, zahrada nebo les?
Lidé si spolu někdy rozumí, jindy dochází ke sporům kvůli protichůdným názorům. Pak probíhá řada jednání, smysluplná nebo
nesmyslná argumentace. V pozadíjsou instituce vzdělávací, ekologické, politické, ekonomické, byrokratické, rodinné... Výsledek? Sláva,
budeme mít Holický les! Uděláme z divočiny okolo Moravy park, něco na způsob takového učesaného Litovelského Pomoraví. Rekreační
zónu pro lidi, aby je tam tolik neštípali komáři, aby se nemuseli prodírat kopřivami mačetou, aby měli všechny přírodní zajímavosti
pohromadě na různých obchůzkových trasách. Vybudujeme cesty, cestičky, cyklostezky, chodníky, usadíme lavičky, informační tabule,
aby bylo vše dosažitelnější, přehlednější a aby lidé i v divočině našli řád, protože jinak by do ní raději nechodili a potom by nebylo koho
o čem přesvědčovat. Téměř stovka příznivců tohoto projektu uskutečnila společnou vycházku budoucím Holickým lesem (viz minulé
číslo HN).
„Ekologové" se již těší, až lidé budou navštěvovat tuto lokalitu a s jejich pomocí poznávat místní přírodu. Důchodkyně cvičící jógu
nebude muset jezdit do Smetanových sadů, může chodit na vycházky přímo za humna. Jen má obavy, aby tiché procházky, při kterých
cvičí meditační techniky, nerušily vřískající děti. Maminky se radují, že bude kam jít s potomky v neděli po obědě. Babičky odkojené
televizními krimiseriály se skepticky domnívají, že za každým keřem bude číhat nějaký úchylák a pedofil. Majitel koní se těší, že bude
kosit trávu blízko svých stájí. Bude vozit děti na ponících a vydělá nějakou tu kačku navíc. Rybáři se nemohou dočkat úlovků v rybníce.
Rybářští odpůrci tohoto projektu si myslí, že v rybníce budou pstruzi granuláči. Návštěvníci lesa si za příslušný poplatek zapůjčí udici
a pstruzi budou skákat sami i na prázdný háček. Podnikatel má zájem vybudovat u rybníčka Rybářskou baštu, kde bude ulovené pstruhy
hned grilovat. Myslivec vítá návrat zvěře za humna, občas snad i něco zastřelí. Pesimistický hospodář Mysliveckého sdružení Slavonín Nový Dvůr je přesvědčený, že úlovků bude o hodně méně. Zmenší se jim totiž honitba o Holický les. Zvěř rušená návštěvníky této lokality
a také pracovníky Technických služeb provádějících úklid cest a chodníků nebude mít klid, tedy možnost zahnízdit a vyvést mladé.
Cyklisté a in-line bruslaři se radují s dalších tras. Ti prozíravější mají u sebe balíček lepení navíc kvůli střepům z lahví po bujaré
mládeži, která se zde naučila chodit tajně konzumovat alkohol. Příslušníkům Městské policie se zvětší rajón a budou muset řešit více
případů vandalismu jako polámané stromky, vyvrácené tabule a lavičky... Pracovníci sdružení Drop In sestavují složité grafy o počtech
feťáckých jehel a lahví od ředidla na hektar Holického lesa. Majitelé elektrických a telefonních kabelů se bojí o zachování přístupu k nim.
Úřad práce nabídne nová pracovní místa, která vzniknou při zřizování Holického lesa a také na pravidelný úklid cest, chodníků,
prořezávání dřevin a sečení trávy. Jen žáby o záměru vybudovat a vysázet Holický les nic neví, a tak se nemají na co těšit. Zřejmě sejim
nebude líbit vedle pstruhů v rybníčku. Lidem se zase nebude líbit společenství žab a budou si stěžovat na jejich hlasité kvákání. Starý
poctivý zemědělec se selským rozumem si nespokojeně mumlá pod vousy: Takových peněz, dvacet miliónů, taková dobrá úrodná
hanácká půda přijde vniveč! Proč za ty prachy nepostaví raději v Holiči kulturák?" Ekologové by chtěli, aby se les střídal s pěknými
loukami bez plevele a bodláčí, ale s květinami. Věda jim dává rady jak dosáhnout žádaného stavu, přes poměrně drastické zásahy do
současné vegetace a neuvěřitelně velké peníze. Společnost nerada vydává peníze na neužitečné věci, vynaložené prostředky musí mít
smysl, ajaký smysl má dělat přírodu hned vedle přírody? Z přírody hodně bereme a málo jí vracíme. Tedy vracíme jí hodně, ale mnohdy
ve formě jedů.
Členové Sdružení pro Holický les spěšně svolávají schůzi. Nadávají na Holické noviny, že otiskly fejeton o Holickém lese. Pak plánují
besedu pro občany, kdejim vysvětlí pozitiva zamýšleného projektu.
Mirek Marusjak

Pálení čarodějnic
V sobota 30. dubna 2011 v Motorestu Česká hospoda od 16.00 se koná slet čarodějnic,
čarodějů, šamanů, mágů a kouzelníků všech věkových kategorií na zahrádce Motorestu. Pět
nejlepších dětských masek čeká odměna. Dále je dětská diskotéka. V 19.00 začíná pálení všech
čarodějných košťat a jiných zázračných přibližovadel i samotných čarodějnic. Ve 20.00 bude
diskotékový rej čarodějnic v maskách, nejoriginálnější dospěláckou masku čeká odměna.
Zajištěno občerstvení v ČARODĚJNÉ LEKTVÁRNĚ, k dispozici kouzelné nápoje lásky ajiné...
Mirek Marusjak

Poděkování sponzorům skautského plesu
Skauti velice děkují sponzorům Skautského plesu za dary do tomboly. Jsou to firmy AM Rella -Studio koupelen, Auto Hlaváček,
Bratrská revírní pojišťovna Olomouc, Buč - bývalý člen Dvanáctky, Cukrářská výroba M. Bradáčová, Drogerie Holub Juraj, Dřevotrust
Olomouc, Elektro Linhart Olomouc, Elektroservis J. Polášek, Fronius Olomouc, hotel Senimo Olomouc, Junák - středisko Dvanáctka
Olomouc, J.R.Stavby Olomouc, KIKA nábytek Olomouc, Květinářství Jitka Veselská, Lékárna - Krajinská s.r.o., LUOM paní L. Omelková,
Marusjak Miroslav, Merit Olomouc, MTZ ČD Olomouc, Mucha Petr Olomouc, Obchůdek U Sluníčka Olomouc, Oděvy pani Černíková
Olomouc, Oprava obuvi pan Lichnovský, Pohankovi Olomouc, Potraviny paní V. Poláchová, Prodej ovoce a zeleniny paní Vávrová,
Reifeisen bank Olomouc, Restaurace Na Statku J.Fuksa, ROAL stavební a nábytkové kování A. Venhuda, paní Rychtářové V. Týnec,
Řeznictví M. Kasal, Řeznictví V. Týnec, Sekne, Sklenářství pan Divoká, Smíšené zboží U zámku V. Týnec, Soudal Olomouc, Stolářství
Kapsia Aleš, Tamtam Olomouc, VARS Brno a.s., Veterinární klinika MVDr. Procházka, Vincentrum. Dárci bez uvedení místa působeníjsou
holičtí.
Mirek Marusjak
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NAŠI JUBILANTI
Růžena BYRTUSOVÁ
Amalie MUŠKOVÁ
Pavel OCÁSEK
Josef KARGER
Jana EGGOVÁ
Zdeňka KONEČNÁ
Anna SEČKÁ
Mikuláš HAMY
Jindřich TOMEČEK
Božena SLAVÍKOVÁ
Eva NAVRÁTILOVÁ
Bernardina ZAMYKALOVÁ
Jiřina KUBALOVÁ
Miloslav ZDRÁHAL
Libuše AXMANOVÁ
Lubomír LITVÍN
Ladislav POSPÍŠIL

Do dalších let přejeme osem
jubifantům pevné zdraví,
spokojenost a pohodu o rodinném
kruhu.

ZPRÁVYZ KMČ Č. 4

“l

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.

Redakci
Poplatky za komunální odpad pro rok 2011

i

Tyto poplatky můžete p la tit hotově v kanceláři detašovaného pracoviště magistrátu v
Holiči, náves Svobody 41 každé
pondělí od 8:15 -1 2 :0 0 hod. 13:0 0 -16 :4 5 hodin
úterý
od 8:15-12:00 hod. 13:00-15:45 hodin do 31. května 2011.

ODVOZ BIOODPADU z HOLICE

bezplatná služba občanům

Sběr bioodpadu bude nově zahájen v dubnu 2011.
Odvoz odpadků z Holice zůstává ve čtvrtek, jeden týden-směsný odpad, druhý týdenbioodpad. První svoz bude zahájen ve čtvrtek 14.4.2011 následující pak mimořádně
v pátek 29.4.2011, protože v tom to týdnu je velikonoční pondělí (státní svátek), dále
budou následovat svozy bioodpadu vždy pravidelně v lichý týden ve čtvrtek.

NOVINKA

Vzácné životní uj bileum oslaví
Otakar AXMAN
Vlastimila KRAUSOVÁ
Božena MÁNKOVÁ
Marie ROLÁKOVÁ

V letošním roce budou v Holiči umístěné také sběrné nádoby na šatstvo a boty. Tyto
kontejnery budou rozmístěny v naší městské části asi na třech místech. Bližší si
můžete přečíst ve vývěsních skříňkách, jakm ile získáme přesnější informace.
Redakce

Těmto našim vzácným jubiíantům
přejeme
pevné zdraví, spokojenost, mnoho
lásky a úcty nejen nejbíižších, ale i nás
všech. Připojujeme poděkování za
vzorný
Životní příkíad.
Všem blahopřeje KMČ č. 4 Holice

Cikáni zpívali Kde domov můj
Když v televizní milionářské soutěži studentka VŠ nevěděla, kde se konala světová výstava, většina diváků asi údivem oněměla. Díky
aféře s účastí Karla Gotta o této výstavě snad věděla i batolata. Když ale nedávno jeden soutěžící musel použít nápovědu diváků, protože
neznal slova naší hymny, údiv vystřídalo pohoršení. „Kdyby to byl nějaký cikán, tak bych se nedivil, ale u člověka s vyšším vzděláním je
to neomluvitelné!" řekl mi druhý den soused rozhořčeně. Chápal jsem ho, ale souhlasit jsem s ním mohl jen z části. Tak jako u nás, tzv.
bílých, nenítakécikánjako cikán.
„Kdysi dávno k nám jednou do páté třídy ve vesničce u Karlových Varů přivedl ředitel cikánka. Sice neuměl pořádně čista psát, zato
ale hrál báječně na housle. Jmenoval se Ferenc a byl to docela norm ální kluk. Zúčastnil se všech našich klukovských her.Takéjeho rodina
se od ostatních lišila jen barvou pleti a nikdy s nimi žádné problémy nebyly. Když na Ferencova otce padl v lese strom při kácení, šla mu
na pohřeb celá dědina. Ferenc zahrál nad hrobem oblíbenou tátovu píseň Vy zelení hájové, bývali jste vy moje a hrál ji tak, že ptáci
přestali zpívat údivem slzy, tekly všem proudem, dokonce i otrlému hrobníkovi Burdovi, který kopal hroby už za císaře pána. Když se
rakev spouštěla do hrobu, Ferenc začal hrát hymnu a celá rozvětvená rodina se zpěvem přidala. Celým hřbitovem i do dáli zněl mohutný
chorál této krásné písně, protože otec Ference, ač cikán, byl srdcem Čech a vlastenec. To vždy hrdě zdůrazňoval. Pak se šlo společně do
hospody, kde se dlouho do noci pilo a zpívalo."
Je to skutečný příběh z období totality, jak jej zapsal můj bratranec Jaroslav Kubeš, který letos 26. 2. zemřel po těžké nemoci.
Tato selanka je bohužel dávno pryč. Cikáni se změnili v Romy a změnili se i jinak. Určitá část této národnostní menšiny se velice dobře
naučila parazitovat na společnosti a zneužívat ve svůj prospěch slova rasismus a diskriminace. To už je ale úplně jiná, značně obehraná
písnička.
Ladislav Zahradník
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NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS

Správné vyluštění křížovky z únorového čísla HN znělo takto:
Náš ž)oot je nervózní telefon, je n ^ o o n í příliš často za minutu.
Místo sloo slyšíjen matně nejasné hučení drátů.
Nezvat

Vyhodnocení minulé křížovky z února 2011.
Jaroslava Sedláková, U Cukrovaru 8, Holice
knižní odměna
Redakce výherkyni blahopřeje.
Cenu si můžete vyzvednout v pondělí nebo v úterý v kanceláři našeho detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
Pozorní čtenáři si jistě všimli, že nebyli vylosováni další dva luštitelé, kteří si zaslouží, aby byli odměněni. Bohužel jsme neměli možnost
losovat, protože jsme obdrželi jen několik správných odpovědí. Ceny přitom bývají zajímavé, většinou nákupní poukázky
do místních obchodů. Například
ČESKY
KONSTRUKMPZ
TER
minule
si mohli úspěšní luštitelé
❖
♦
DlVČl
INDONÉS.
ODSTŘELOsymetrAla
MALGAŠSKÉ
příbuzné
SPZ SVITAV
v
JMÉNO
OSTROV
LETOUNU
REPUBLIKY
❖
♦
nakoupit
v masně pana M. Kasala
B 534
(MIROSLAV)
dobrůtky dle vlastního výběru
SNÍŽENÝ
RAKOUSKÉ
♦
v hodnotě 100,- Kč.
CIGARETY
DELŠÍ
stíhacího

ač

srst

(ZNAČKA)

♦

NAD
KOPYTEM

——
Tajonka 4

♦
MALÁ OJ

MEZINAR.
SDRU2ENI
LETECKÉ
DOPRAVY

♦
♦

VÝZVY

ZN

NÁS HEREC

Nově jsm e se rozhodli
vyzkoušet švédskou křížovku,
doufáme, že Vás úspěšných
luštitelů bude tentokrát daleko
více.

DLAŽDIČEK
OZNAČENI
LETADEL
JORDÁNSKÁ
LATINSKÁ
SPOJKA A

STARO
GERMÁNSKÝ
PlSMENÝ
ZNAK

Dobrou zábavu při luštění přeje
redakce

EINSTEI
NOVY
INICIÁLY

Tajenka 3
SVÉTLO
BARVA
přírod 
ního
hedváb !

Nic
PILAŘOVÉ

♦
♦

otevírat
KUČEM

PALÁC
KULTURY

(ZKR)
Tajonka 1

PRUŽNĚ
2ELEZO
ANGL.
SPATNÝ.
NEMOCNÝ

MOŘSKÉ
RYBY

DOMÁCKY
EMA

RUSKÉ
SlDLO
MYS
ANTARKTIDY

MODLA

♦
♦

ANGL
VÁHOVÁ
JEDNOTKA
SlDLO
V OKRESE
KUTNÁ HORA

PŘÍRODNÍ
BARVA

♦
♦

ČÁST SLONI
HLAVY

V tajence hledejte citát Senecy
o měnících se životních názorech.

SVISLÝ
ANGL.
KVĚTEN

VZÁCNOST

ČESKÝ
ARCHITEKT

VZDECH
ČESKÁ
REPUBLIKA

PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

Pomůcka: HAJN, EKRY. KYS.TLY

CIZl 2ENSKÉ
JMÉNO

ZÁZRAČNÝ
LÉČIVÝ
NÁPOJ

ANGL.
TROJSKÝ

ÚZEMÍ
S KOM
PLEXEM
BUDOV

VYROBENÝ
TKANlM
TRKÁNI
SPZ LUČENEC
RYBÁŘSKÁ Slt
NAPJATÁ NA

ZN.
STŘÍBRA

POPĚVEK

překřížené

OBLOUKY

NEBOLI
JAVOR
ANGL. ONEN

RÁMUS
(EXPR)
CHVAT

LITINOVÉ
PLÁTY

DŽiNSY

BASÁNSKÝ
MYTH KRÁL
PLANETKA

SEK
Tajenka 2

Štěrbina
NA PŘEDNÍ
ČÁSTI
KŘIDLA
LETADLA

VZDUŠNĚ
(HUD.)

ZKRATKA
TELEVIZ
NÍHO
ZPRAVODAJSiTVl

❖
♦

MPZ
SLOVENSKA

ZN.
RADONU

♦
♦
♦
♦

KYRGYZSTÁNU
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♦
❖

Soutěžit můžete nejpozději do
15. května 2011. Odpovědi
prosím vhoďte do naší schránky
KMČ, kterou najdete v chodbě
pošty a detašovaného pracoviště
magistrátu města vlevo na stěně.
(Pozor, hnědá schránka!).
Redakce

HOLICKY SPORT
l.HFK Olomouc a.s.
Záložníci:
2 Kovář Michal
08. 09. 73
SOUPISKA „A“ MUŽSTVA l.HFK OLOMOUC a.s. 5 Tógel Jan
10. 09. 91
M S F L-2010/2011 jaro
7 Onofrej Ladislav 20. 09. 77
8 Bednář David
11.06.84
Petr Uličný
1950
Trenér:
10 Kobylík Petr
08. 05. 85
Karel Trnečka
1951
l.asistent trenéra:
12 Filipský Petr
09. 07. 85
Miroslav Derco 1982
Vedoucí mužstva:
17 Čtvrtníček Ondřej 17. 06. 84
Tomáš Andrés
1972
Masér:
MUDr. Rudolf Ditmar
Lékař:
Útočníci:
9 Zedníček Stanislav 14. 06. 83
Č.D. Brankáři:
03. 04. 86
15 Korčián David
30 Šrom Vojtěch
03. 05. 88
10. 06. 82
16 Obal Rudolf
1 Aleksijevič Petar 31. 01. 77
18 Richter Dominik 10. 09. 87
Obránci:
3 Lukášek Jaromír
6 Krejčí Tomáš
11 Dadák Tomáš
20 Polák Zdeněk
21 Kopecký Radim

13. 11. 79
15. 03. 87
08. 06. 84
22. 07. 85
07. 06. 85

Odešli: Tomáš Vajda - ukončil kariéru 31. 12. 2010, Josef Hořava - ukončeno hostování
31. 12. 2010, návrat do Sigmy, Jaroslav Grézl - přeřazen do B mužstva, Libor Žondra hostování v Hlučíně do 30. 06. 2011.
Přišli: David Bednář - přestup z FK APOS Blansko k 1.1.2011, David Korčián - hostování
z Jihlavy do 30.06.2011.

Výsledky přípravných utkání
Termín
Soupeř
Výsledek Střelci branek
15. 0 1 . 1 1 S O 1 2 . 0 0
HFK - Val. Meziříčí
1:0 (Korčián)
l.FC Slovácko - HFK
19. 0 1 . 1 1 S T 1 5 . 0 0
4:2 (Onofrej, Kovář)
HFK - Zábřeh
2:2 (Obal, Onofrej)
22. 0 1 . 1 1 S O 1 0 . 0 0
FC Baník Ostrava - HFK 4:1 (Onofrej)
26. 0 1 . 1 1 S T 1 6 . 0 0
HFK-Hlučín
29. 0 1 . 1 1 S O 1 2 . 0 0
3:3 (Tógel, Žondra, Onofrej)
0 2. 0 2 . 1 1 S T 1 4 . 0 0
HFK-Blansko
4:1 (Richter 2, Žondra 2)
0 5. 0 2 . 1 1 S O 1 2 . 0 0
HFK-Frýdek M.
4:2 (Čtvrtníček, Tógel, Obal, Žondra)
12. 0 2 . 1 1 S O 1 2 . 0 0
HFK - Pardubice
3:1 (Bednář, Obal, Dadák)
15. 0 2 . 1 1 Ú T 1 2 . 0 0
HFK - Baník B
3:3 (Žondra 2, Dadák)
22. 0 2 . 1 1 Ú T 1 0 . 0 0
HFK - Zlín
2:1 (Obal, Polák)
26. 0 2 . 1 1 S O 1 0 . 3 0
HFK - Karviná
1:5 (Tógel)
0 5. 0 3 . 1 1 S O 1 4 . 0 0
HFK - Vyškov
0:0
12. 0 3 . 1 1 S O 1 1 . 0 0
Zbrojovka Brno - HFK
1:1 (Polák)
19. 0 3 . 1 1 S O 1 4 . 0 0
HFK - Velké Meziříčí
hřiště Olšany u Prostějova
2 6 . 0 3 . 1 1 , S O 1 5 . 0 0 FC VÍTKOVICE - l.HFK OLOMOUC ZAČÁTEK MSFL

Tabulka střelců přípravných utkání:
6 - Žondra
4 - Obal, Onofrej
3 - Tógel
2 - Dadák, Richter, Polák
1 - Bednář, Čtvrtníček, Kovář, Korčián
Rozlosování domácích utkání jarní části MSFL
18. So 02. 04.15.30 l.HFK Olomouc - Tescoma Zlín B
20. So 16. 04.16.00 l.HFK Olomouc - Kroměříž
23. So 07. 05.16.30 l.HFK Olomouc - l.FC Slovácko B
25. St 18. 05. 17.00 l.HFK Olomouc - Zbrojovka Brno B
26. So 21. 05.16.30 l.HFK Olomouc - Uničov
28. So 04. 06.16.30 l.HFK Olomouc - Sulko-Zábřeh
30. So 18. 06.16.30 l.HFK Olomouc — Líšeň

Útočník Libor Žondra odchází
V těchto dnech došlo k první změně v kádru holického A mužstva. Na hostování odchází
útočník Libor Žondra, kterého si vyhlédl trenér druholigového tým u FC Hlučín pan Jiří Bartl.
Vysoký útočník HFK odchází na půlroční hostování do 30. 6. 2011. Kluby se dohodly
na odchodu hráče v minulém týdnu a tento týden se dořešily adm inistrativní věci. V dresu
Hlučína se útočník představí již tento víkend, kdy přivítají na domácí půdě celek Třince
v regionálním derby.
Libor Žondra
(narozen 22. 6. 1989): svobodný, výška 191 cm, váha 87 kg, post útočník, kariéra Pivín,
Hranice, debut v HFK 8 .8 .2 0 0 9 , odehrál v dresu HFK 1864 minut, vstřelil 5 branek.
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