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O morálce a krizi
Milí přátelé,
zdravím vás s blízkým létem. Na návsi právě voní vrásčité růže, u potoka akáty a jen čekám, jak rozkvetou a rozvoní se lípy. Je krásné
se večer podívat z okna a nechat si zavonět na dobrou noc.
Jak je v Česku zvykem, stále se něco děje. Máme prozatímní vládu, „letní“ (kdysi byla zimní), a politické strany se chystají do války
o místo na slunci. Napřed do euro parlamentu a posléze na boj o poslanecká místa a vládnutí, tedy o moc. Předvolební taškařice
přinese spoustu negativních impulsů a emocí, nenechte se ovlivnit. ONI to nemyslí tak vážně. Je to jen nový folklór bez hranic. Elity
stran budou perlit jako vždycky a vám zůstane rozum stát taky jako vždycky. Budou se pomlouvat navzájem v tom, kdo tento stát
hlouběji ponoří. Pravice bude strašit levicí a komunisty, levice pravicí a její kapitalistickou zvůlí. A KSČM se všemu bude smát, neboť
když se dva perou, třetí se směje. Ostatní strany se možná opět svezou na zádech velkých a něco také utrhnou. Doporučuji vám zapátrat
v paměti a zopáknout si, jak se strany a jejich poslanci během zkrácené vlády koalice prezentovaly. Myslí si totiž, že národ nemá paměť
a že politické nemorální aféry a zneužívání moci jsou zapomenuty.
Pokud se týká krize, tak ji máme tady a to ještě ne v plném rozsahu. Za chvíli budeme mít 500 tisíc nezaměstnaných. Nevím nevím,
jak jim pomůže šrotovně k tomu, aby si koupili nová auta. Pan Tomáš Baťa, který byl moudrý podnikavý a pracovitý člověk, se vyjádřil
ke krizi v roce 1932. Co řekl, je sedmdesát pět let staré, a přesto stále aktuální...
„Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si
zoykíi říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mraoní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi
je mnoho Udí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrotím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž
se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo
Z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu,
je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými j i však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru
lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. “
K tomu není co dodat.
Uvědomme si, že projevy a chování politiků korespondují se stavem společnosti. Měřítkem není čest a morálka, ale úspěch a peníze.
Pro mnohé jsou právě prachy Bůh a zlaté tele. Střet zájmů je jen otázkou nemorálnosti a otrlosti. Společenská úroveň je dnes dána
výškou postavení a majetku získaného bez jakékoliv nutnosti to prokázat. Připadá mi čím dál víc, že obyčejní lidé jsou dobří jen jako
voliči k získání hlasů pro partaje. Naše volba v tomto případě je, že půjdeme volit a vybereme si své kandidáty nebo nepůjdeme volit.
Ve druhém případě pak ovšem nemůžete na nikoho nadávat.
V dnešní době mají velkou výhodu historici. Vědí, že se vše opakuje, a jsou na to připraveni. Ekonomové nejsou neomylní. Politici
mají kačení žaludek a jsou za vodou. A nám, kteří jsme více méně pod vodou, zbývají takové obyčejné věci jako láska, přátelství,
slušnost, soucit, pocit sounáležitosti a radost z obyčejných věcí, třeba z obyčejné krásy a vůně kvetoucích růží. Tak si to vše přejme,
k tomu ještě zdraví, a pamatujte na úsměv, je zadarmo!
Ještě děkuji majitelům kvetoucích předzahrádek za tu jarní krásu, co nám dali.
Mějte se všichni hezky.
Váš Petr Šafránek

VEČER
Večer den zhasíná
přináší noční vůně
ostrou vůní kopřiv
palčivou černého bezu
hladivý závan akátů
jemně se hlásí lípy

vůně do spánku nesou
nejvíc mi ale voní
růžové vrásčité růže
krásně mě uspávají
bude se mi určitě zdát
o šípkových Růženkách
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Rady seniorům

I senioři z Holice mohou využívat naše služby. Centrum denních služeb pro seniory (dále jen CDS) je
součástí organizace, která se jmenuje Sociální služby pro seniory Olomouc a je příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje. Rada holických seniorů zná naši organizaci již prostřednictvím obědů, které jsou
jim rozváženy do domácností, příp. si pro ně docházejí do areálu MŠ a senioři jubilanti se určitě
setkali s našim pěveckým sborem Zpěvanky.
Centrum denních služeb nabízí své služby lidem, kteří dosáhli věku a zdravotního stavu rozhodného pro přiznání starobního nebo
invalidního důchodu, včetně osob s různou formou demence (Alzheimerova choroba,...), jsou alespoň částečně odkázáni na pomoc
druhé osoby, žijí v domácím prostředí, žijí na území statutárního města Olomouce a dle možností poskytovatele v přilehlých obcích.

A jakou formou lze využívat nabízené služby?
1) V CDS poskytujeme hygienickou péči a to v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod. Poskytovaná hygienická péče zahrnuje hlavně:
pomoc při úkonech osobní hygieny -koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty, umytí hlavy, zástřih, foukání, vodová ondulace,
holení, ošetření dolních končetin.
2) Poskytujeme denní pobyt a to v pracovní dny od 6:30 do 18:00 hod. Kromě toho, že zájemce může využívat všechny výše uvedené
služby se zaměřujeme na pořádání různých aktivit, které jsou vhodné i pro uživatele s demencí (Alzheimerova choroba), u nichž je
nutný dohled druhé osoby. Konkrétně se jedná například o: cvičení jemné a hrubé motoriky, trénování paměti, reminiscenční terapie
(čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu,...), pracovní terapie, zájmové kluby zpívání, pečení, cvičení, procházky do okolí,
společné oslavy narozenin, apod. Dále nabízíme zajištění obědů, kde je možnost výběru z normální nebo žlučníkové či diabetické stravy.
Každý zájemce o denní pobyt si nejprve tuto službu vyzkouší, absolvuje tzv. pobyt na zkoušku. Ten trvá 2-3 pracovní dny v rozsahu
2-3 hod/denně a každý zájemce jím musí úspěšně projít. Délka pobytu na zkoušku se odvozuje od plánované délky pobytu na Centru.
Při uzavírání Smlouvy si pak sám zájemce určuje, jak dlouhý čas chce v CDS trávit denně (např. 4 hod/denně, po celou otevírací dobu
či jen 2x týdně, po celý týden,...).
Během celého dne zajišťujeme dopravu uživatelů do Centra a zpět auty s bezbariérovou úpravou, díky které je komplexnost našich
služeb skutečně zajištěna.
Bližší informace vám poskytne vedoucí Centra -Mgr. Hojgrová Veronika na telefonu 585 754 615, 724 873 077, na e-mailu
hojgrova@sluzbyproseniory.cz nebo na webových stránkách www.sluzbyproseniory.cz.

KNIŽNÍ OKÉNKO 8
Milí čtenáři knihovny,
naplnila se první polovina roku. Chtěla bych se s vámi podělit
o pár postřehů z akcí, které knihovna připravila a společně
jsme je prožili.
Milou a současně běžnou akcí jsou besedy v knihovně pro
maláčky ze školky, školní družinu či besedy doplňující
a rozšiřující učivo pro 1. a 2. stupeň školy.
Aby si děti hrály a zároveň přemýšlely, mají v knihovně každý
měsíc dvě literární soutěže pro mladší a starší s malou odměnou
pro nejlepší z obou věkových kategorií.
Velcí i malí dumáme nad „Knihou svého srdce“ ve stejno
jmenné anketě České televize ve spolupráci s knihovnami po
celé republice a to ve třech kolech - duben, květen, červen.
Společně s dětským oddělením naší knihovny v Olomouci
proběhla „Noc s Andersenem 2009“ ze 3. na 4. dubna 2009,
soutěžní klání náročné, nabité zážitky a spalo se v knihovně.
V dubnu a květnu jste také viděli již pátou knihovnou vyhlá
šenou výstavu výtvarných prací dětí MŠ a ŠD Holice tentokrát

s tématem „Haló, haló, tady jaro“.
V červnu 2009 bude vyhlášení vítězů celoměstského
vědomostního kvízu „Človíček a Země 2009 - My a svěť. I my
máme své favority na stupně vítězů.
A školní rok zakončíme ve školce „Usínání s knížkou11aneb
teta knihovnice čte „po obědě11. 17. června zase prvňáčci
budou pasováni v 1. ročníku celostátní aktivity „Už jsem
čtenáť a obdrží zdarma průkaz čtenáře a knihu, kterou jen pro
ně napsala Ivona Březinová.
KŘÍŽOVKY vymýšlí Mirek Marusjak ve spolupráci s knihovnicí.
Děkuji všem paním učitelkám školky, družiny a školy za
vzájemnou spolupráci a podporu.
Blíží se prázdniny a dovolené, přeji báječné a pohodové léto
a nezapomeňte, že se na Vás těším v holické knihovně.
Vaše knihovnice Věra Fridrichovská
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Střípky z holické školy
•
•
•
•

Zahradní slavnost se bude konat ve čtvrtek 25. června 2009.
Provoz MŠ v průběhu prázdnin: MŠ bude v provozu od 1. do 10. července 2009.
Školní rok na ZŠ končí v úterý 30. 6. 2009.
Do mateřské školky bylo zapsáno 54 dětí, z toho jen 23 dle stanovených kritérií. Více dětí nemohlo být přijato pro nedostatek
finančních prostředků.

Úspěchy naší školy
Školní rok se chýlí k závěru, různé soutěže vrcholí. A my se
máme čím pochlubit. Posuďte sami.

Zúčastnili jsme se okrskového kola v atletickém čtyřboji na ZŠ
Demlova (13. května). Mladší chlapci skončili na 2. místě a starší
děvčata obsadila 3. místo.

Špičkový výkon se povedl Radku Svačinoví z 8. ročníku. V okres
ním kole Matematické olympiády získal ve společné kategorii 8.
tříd a tercií víceletých gymnázií úžasné 3. místo, zúčastnilo se
celkem 24 žáků, jen 5 z nich patřilo mezi úspěšné řešitele.

Proběhla i matematická soutěž Klokan (stejné příklady řeší ve
stejnou dobu žáci na dalších školách v naší republice i v jiných
státech světa). Naši nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích:

V konkurenci ostatních škol se neztratily ani další žákyně naší
školy. Hana Novotná z 8. třídy získala v okresním kole Dějepisné
olympiády 5. místo ve společné kategorii 8. tříd a tercií vícele
tých gymnázií; pokud by byla hodnocena jen v kategorii základ
ních škol, byla by šestá. Veronika Smékalová z 9. ročníku se
stala úspěšnou řešitelkou okresního kola Biologické olympiády
v kategorii C (9. ročníky a kvarty víceletých gymnázií), ze 32
účastníků je 10. místo velmi pěkné.

Cvrček (2. a 3. tř.) 1. Veronika Kumerová, 2. Kateřina Poličková,
3. Tomáš Vykydal, 3. A
Klokánek (4. a 5. tř.) 1. Martin Večeřa, 2. Tereza Bradáčová, 5. A,
3. Renata Fridrichová, 4. A
Benjamín (6. a 7. t ř ) 1. Dominik Janošík, 2. Tomáš David, 7. A,
3. Robert Navrátil, 6. A
Kadet (8. a 9. třída) 1. Hana Novotná, (zisk 79 bodů byl nadstan
dardní i v rámci kraje - stačil by na 40. místo z 4316 řešitelů!),
2. Radek Svačina, 8. A, 2. Jakub Ráb, 3. Veronika Smékalová, 9. A

Ve výtvarné soutěži Poznej a chraň - Svět stromů byli cenami
odměněni Roman Fridrich, Ladislav Bednařík, Tomáš Novák,
David Jílek (všichni ze 7. třídy) a kolektiv 8. A. Vyznamenáni byli
i naši benjamínci ze školky - Martin Cigánek , Natálie Franková,
Johana Oravová, Dušan Spáčil, Ondřej Rýc, Václav Svoboda a
Helena Talafousová. Výstavu je možné zhlédnout v prostorách
galerie DDM na tř. 17. listopadu.

Všem vyznamenaným dětem a žákům školy srdečně blahopřejeme.
vedení školy
Po^n. redakce: redakčně kráceno, další zprávy ze školy budou
v srpnovém čísle.

Dopravní soutěž mladých cyklistů : Další úspěch školy ve florbalu
21. dubna 2009 se naši žáci zúčastnili okrskového kola
dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo na doprav
ním hřišti v Olomouci pod záštitou BESIPu. Při soutěži musí
závodníci prokázat teoretické vědomosti při dopravních testech,
v praktické části pak své dovednosti při jízdě zručnosti, jízdě na
dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu a také při
poskytnutí první pomoci - od malého poranění až po život
zachraňující úkony.

Naše škola se v konkurenci přibližně dvaceti ZŠ z Olomouce
a okolí prosadila a reprezentovala Olomouc v krajském kole
florbalu základních škol. Jak jistě uznáte, je to velký úspěch
a skvělý sportovní výkon. Naše malá škola během čtyř let repre
zentovala Olomouc v krajském kole letos již počtvrté. Jednou
hoši a třikrát děvčata.
Letošní výsledek? Již druhé stříbro v kraji. Získalo je družstvo
dívek ve složení Pavlína Brachová, Veronika Brachová, Monika
Čečatková, Halina Kudličková, Klára Mlčochové, Gabriela Servusová, Veronika Smékalová, Klára Sovová, Martina Uličníkové
a Michaela Veličková. K jejich stříbrnému úspěchu gratulujeme
a jsme na ně hrdí.

Žáci osmé třídy Hana Novotná, Michaela Chromcová, Radek
Svačina a Marek Svoboda zúročili zodpovědnou přípravu pod
vedením paní vychovatelky Jiřiny Souškové a vítězstvím si
vybojovali postup do oblastního kola.
12. května 2009 se na dopravním hřišti ve Šternberku sešla
družstva z Olomoucká, Šternberská, Litovelska a Uničovska. Naši
žáci i zde zabodovali a obsadili krásné 3. místo. K tomuto
úspěchu jim blahopřejeme a paní Jiřině Souškové děkujeme za
přípravu družstva.

Mgr. Jaroslav Bargl, učitel Tv

Mgr. Ivana Štenclová, zást. řed. školy
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Co nás stále bolí
V současné době probíhá jednáni kolem problematického
přechodu pro chodce na Přerovské ulici u zastávky MHD U Pekárny. Tento přechod je velice nebezpečný a došlo na něm
již k několika zraněním chodců bez jejich viny. Proto KMČ č. 4
požádala MmOI o vyřešení bezpečnosti tohoto přechodu.
Dle posledního sdělení pana náměstka primátora Mgr. Svatoplu
ka Ščudlíka tuto záležitost řeší odbor dopravy MmOI ve spolu
práci s Policií České republiky. V současné době se čeká na
vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR, který má magis
trátu navrhnout optimální řešení přechodu. Je důležité se zmínit
o tom, že i dopravní inpektorát je se situací v tomto místě
nespokojen a sám na jeho nebezpečnost upozornil.
Doufejme, že všechna jednání týkající se přechodu se nebudou
zbytečně prodlužovat a že občané, kteří jsou denně nuceni jej

používat, se brzy dočkají jeho úpravy.
Další velký problém, který KMČ č. 4 usilovně řeší, je zřízení
vodovodní přípojky v ulici Přemysla Oráče. Situace s vodou v
této krátké ulici je tak zoufalá, že jsme v posledním dopisu ze
dne 7. 4. 2009 adresovaném panu náměstkovi primátora
JUDr. M. Majorovi žádali o řešení havarijního stavu. Studny,
které používali občané v minulosti, jsou podle hygienika
nepouživatelné, a je proto neodkladné v této ulici vybudovat
vodovodní přípojku.
Věříme, že i tato záležitost se na MmOI vyřeší co nejdříve
a občané z ulice Přemysla Oráče se dočkají dobré pitné vody.
Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. \

Vítání nových holických občánků
23. dubna 2009 proběhlo v obřadní síni MmOI další vítání
holických občánků do svazku Statutárního města Olomouce. Z
11 pozvaných dětí se vítání zúčastnilo pouze 7 dětí. Je to
opravdu škoda, že na pěkně připravenou akci ve starobylých
prostorách radnice nepřišli všichni pozvaní, ale i tak máme
radost, že jsme mohli mezi občany městské části Holice přivítat
Nikolku Tesařovou, Kristýnku Štajgrovou, Jakoubka Stloukala,
Melissu Boscato, Danielku Vrbičkou, Valerii Svozilovou a Matěje
Konvičku.
Při této příležitosti chci poděkovat paní učitelce Mgr. Janě
Vikové ze Základní školy v Holiči, která byla pověřena přípravou
kulturního programu na slavnostní vítání novorozenců. Připra
vené pásmo veršů a písniček se všem přítomným velice líbilo.
Velký dík si zaslouží i děti, které s velkým nadšením zpívaly
a přednášely.
Silvestr Tomášek
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*mw Zelená úsporám
Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitel
ných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České
republiky a ukončené po vyhlášení programu.
Příjem žádostí o dotaci začal 22. dubna 2009 na krajských pracovištích SFŽP.
Program nabízí podporu v oblastech:
A. Úspora energie na vytápění.
• A.l. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.
• A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
• C.l. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na
biomasu a účinná tepelná čerpadla.
• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním
bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z
uvedených kombinací).
VÍCE INFORMACÍ A KONTAKT:
Státní fond životního prostředí
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
PetrŽerníček tel.: 585 244 616, fax: 585 244 616, petr.zernicek@sfzp.cz
Jana Zieglerová tel.: 585 242 614 mailto:jana.prasilova@sfzp.cz
Marie Melničuková tel.: 585 203 855 marie.melnicukova@sfzp.cz
Tomáš Bolek tel.: 585 244 616 tomas.bolek@sfzp.cz
Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00.
V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.
Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Webové stránky: http://www.sfzp.cz/sekce/468/zelena-usporam/
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz

Mateřské centrum Heřmánek
MC Heřmánek oslavilo již čtvrtý rok svého trvání. V měsíci květnu
mimo vlastní program centra proběhla spousta zajímavých akcí, ze
kterých si každý jistě vybral tu, která ho zaujala. Ve spolupráci s místní
knihovnou jsme oslavili Den matek, akci provázela prodejní výstava
výrobků maminek MC. Dne 15. května proběhl den otevřených
dveří v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC „Přijďte pobejt“.
Přišel se na nás podívat i náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák. Dále
jsme připravili několik odborných přednášek k příležitosti celosvětové
ho týdne respektu k porodu. Rovněž proběhlo představení divadla
Frizetka.
V červnu oslavíme Den otců. Je připraveno pěkné odpoledne,
které si užijí určitě nejen děti. Všem občanům Holice přejeme krásně
prožité letní prázdniny a v září se těšíme na shledanou.
Více na: www.mc-hermanek.cz
www.dvojcataolomouc.estranky.cz

Čotková Alena
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■ Zprávy z KMČ č.4
Zprávy z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu.
Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova
a Jaselská.

N A Š I J U BI LAN TI
Štefan Zaťko
Bohumír Zdražil
Karel Raška

Ludmila Kratochvílová

I Holická pošta
Od 1. května 2009 byla změněna provozní doba. Dopoledne 8: 00 do 11: 00
hodin a odpoledne od 14: 00 do 17: 00 hodin. V tuto dobu budou obsluhovány
současně dvě pracoviště.

Květoslava Stejskalová

Redakce

František Knápek
Anna Kroutilová

Marie Zdráhalová

Rozkvetlá náves Svobody

Ludmila Sedláčková

V krásných slunných jarních měsících rozkvetla i náves Svobody. Stalo se tak po
otevření nového obchodu s květinami v domě č. 39 mezi poštou a cukrárnou.
V tomto obchůdku si můžete koupit přísadu zeleniny, květinky - letničky, pokojo
vé květiny, různé dekorační prvky do bytu. Usměvavá a ochotná paní vedoucí
Vám podle přání naaranžuje kytici z řezaných rostlin, připraví i květinovou vazbu
na svatbu, křtiny i pohřeb. Stačí se jen včas domluvit.

Vladimír Zapletal
Ludmila Stoličková
Irena Miillerová
K životním jubileím přejeme našim
oslavencům zdraví, štěstí a osobní
pohodu.

J. H.

Zvláště významného životního jubilea se
dožívají

Holické osobnosti

paní Anna S T R E J Č K 0 V Á
pan Oldřich P E T Ř ÍK
paní Anna Š O L C 0 V Á
Těmto našim vzácným jubilantům
přejeme hlavně hodně zdraví a ještě
mnoho krásných, slunných dnů mezi
svými nejbližšími a nejmilejšími.

Otevíráme novou rubriku, kde vás budeme
seznamovat s významnými holickými
osobnostmi.

1. Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Upřímně blahopřeje
KMČ Holice

V Radničních listech č. 4 je uvedeno, že
budou vyhodnoceny osobnosti významných
občanů města Olomouce. Letos je mezi nimi
i chirurg prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
Je to náš holický rodák narozený v učitelské
rodině manželů Dudových, dlouhodobě
působících na holické základní škole. Těmto
dvěma výborným pedagogům, kteří vychovali mnoho holických žáků a moc si
jich vážíme, se narodil v roce 1941. Do vínku mu dali zlaté hanácké ručičky.
Po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Palackého u nás v Olomouci se
začal věnovat chirurgii a stal se velmi dobrým operatérem. Léčil a operoval
řadu holických občanů.
Miloslav Dudaje profesorem pro obor chirurgie a byl dlouholetým přednos
tou II. Chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci. Je rovněž držitelem Zlaté
medaile UP v Olomouci, členem několika vědeckých společností, komisí
a vědeckých rad. Publikoval přes 200 vědeckých prací v našich a zahranič
ních časopisech. V roce 2008 vydal s kolektivem autorů velmi ceněnou
monografii Historie chirurgie se zaměřením na olomouckou a moravskou
chirurgii. Je také spoluzakladatelem onkochirurgie.

•

**; *

PRANOSTIKY
Červen
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i v
prosinci mraky postaví.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz
silný.
Kvete-li réva do Jana Křtitele, bude hojně
vína.
Kuká-li žežulka o svátém Janě, bude
drahota.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.

Červenec
Prší-li v Den Navštívení, čtyřicet dní jasno
není.
Svatý Prokop kořínek podkop, obilí bude
zráti.
Pěkný den po svátém Jakubu slibuje
pěkné žně.

,JShďi; (i

‘ wm

i

Dovoluji si mu za nás „holičáky“ k ocenění udělenému městem blahopřát.
Petr Šafránek

Pakli na svátou Markétu prší, vlašské
ořechy opadají a lískové zčerviví.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha
neuschne.

H. Š.
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Vážení čtenáři Holických novin, hurá, hurá, hurá, konečně se čtenáři Holických Novin pustili do luštění křížovek. A přitom ceny pro
luštitele byly vždy velice pěkné. Jsme opravdu rádi, že se vám líbí křížovky připravované ve spolupráci s holickou knihovnou, jmenovitě
s paní vedoucí Věrou Fridrichovskou. Paní knihovnice se zároveň snaží vždy citlivě a pečlivě vybrat knížku, která je v naší soutěži
odměnou pro vylosovaného výherce na prvním místě. 0 další ceny se ochotně postarají místní obchodníci a podnikatelé, za což jim
patří velký dík.
Takže luštěte, ať se vám i nadále daří.
Redakce

Naše nová soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1) zpracování a prodej řeziva na ul. Hamerská 2) budova z roku 1901 později patřící firmě Heller a Husserl
3) holický motorest 4) místo pro poslední leče holických myslivců 5) holické rybníky 6) stavebniny na Sladkovského ul. 7) svátý
u konečné zast. autobusu v Holiči 8) restaurace na Návsi Svobody 9) sklenářství na Návsi Svobody 10) pojmenování nové holické
ulice 11) dnešní název bývalé firmy Manila 12) bývalé zařízení a sál na konečné zast. autobusu v Holiči 13) mohutné stromy v ulici
U Potoka 14) pojmenování naší návsi 15) zpracovatelná výrobna olejů na Hamerské 16) část Holice připojená k ní v r. 1784 17)
bezbranková remíza 18) předseda KMČ. 4 19) mísírna betonových směsí v bývalém areálu JZD 20) bývalá firma u vlak. nádraží výroba čerpadel 21) současné pojmenování bývalé ul. Libušina 22) holická pražírna kávy 23) sportovní kolektivní hra na hřištích na
konci ul. Na Krajnici 24) velkostatek a osada patřící k Holiči založené v r. 1871 25) svátý patron Holice 26) busta státníka na nádvoří
ZŠ 27) dřívější zelinářství pode mlýnem 28) mateřské centrum v Holiči 29) majitel Řeznictví na Návsi Svobody
V tajence najdete jméno bouřliváka, představitele undergroundu, člena Charty 77, kunsthistorika, básníka a název jeho knihy.
Nápověda: pokud něco nevíte, začtěte se do knihy „Osudy obce Holice", zeptejte se pamětníků, zajděte do knihovny nebo se vydejte
na procházku Holicí.

Správné vyluštění křížovky z dubnového čísla HN znělo takto:
Michail Bulgakov: Mistr a Markétka, Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mír
Vyhodnocení minulé křížovky z dubna 2009. Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení:
D. Janošíková, Moravská 32, Holice

knižní odměna

Marcela Gičová, Přerovská76, Holice

dárkový balíček

Květa Šachová, U Hřiště 5, Holice

dárkový balíček

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
Soutěžit můžete nejpozději do 15. července 2009. Odpovědi prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.
Redakce HN
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SPORT
Cesta z Hané do Udinese
5. dubna vyrazili naši mladší dorostenci na krátké soustředění
do italského Udine. Odjezd byl naplánován na čtvrtou hodinu
ranní. Cesta uběhla rychle a 14.30 jsme se již hlásili na recepci
hotelu Intercontinental, který se stal naším dočasným domovem.
Následovalo ubytování a příprava na vrchol večera, zápas Serie A
mezi domácím týmem Udine Calcio a hosty z Internazionale.
I přesto, že jsme na zápas vyjeli se značnou časovou reservou,
hodinu a půl před výkopem, bylo okolí stadionu přeplněné lidmi.
Po utkání jsme se hladoví přemístili do „naší ristorante" na
pozdní večeři. Personál se k nám choval maximálně vstřícně. Tím
skončil první náročný den.
Druhý začal příjemně u snídaně přímo v hotelu, kde byl široký
výběr cereálií, jogurtů, pečivá, nápojů a ovoce. Dále byl dopolední
trénink. Přemístili jsme se do nedalekého městečka Buttrio, kde
nás již očekávali. K dispozici byla umělá tráva s velice kvalitním
povrchem. Podklad hřiště byl neustále vlhký, takže i v teplejších
dnech nebylo trénování na tomto povrchu nepříjemné. Po nároč
ném tréninku na hráče čekalo polední menu, které se skládalo ze
tří chodů. Po poledním odpočinku se náš tým vydal na pláž
vzdálenou necelých 60 km. Dále bylo na programu utkání
s místním klubem Buttrio. To jsme zvládli na výbornou a soupeře
přehráli výsledkem 6:1. Návštěva nákupního centra udělala tečku
za úterním dnem.
Třetího dne se naši hráči opět snažili zdokonalovat na dopoled
ním tréninku. Odpoledne jsme se mohli srovnat s dorostenci U17
Udinese, když jsme sledovali jejich mistrovské utkání, ve kterém
zvítězili 1:0. Z důvodů této dohrávky jsme nezměřili síly se stejně
starými hráči domácího klubu Udine na hřišti. Útěchou nám byla
prohlídka stadiónu. Viděli jsme tréninkové centrum, zázemí
klubu, tiskové centrum a „ošahali" si i trávník na hlavním hřišti,
kde se ještě před třemi dny proháněly hvězdy Figo, Di Natale,
Ibrahimovic a nemohu opomenout trenéra Interu Mourinha.
Čtvrtého dne nás čekal mnohem těžší soupeř, výběr kraje Udine
se. Ujali jsem se vedení, ale bohužel jsme nestačili na brazilského
záložníka, který byl v této době na testech v klubu a dal nám oba
góly. Pravdou bylo, že herně jsme sice soupeře o třídu přehrávali,
bohužel jsme to nedokázali vyjádřit gólově. A tak jsem tento
zápas prohráli 2:1. Rozloučili jsme se a šli balit domů. Odjezd byl
ve 20 hodin. Do Olomouce jsme se vrátili v 6 ráno.
Pro hráče byl tento krátký pobyt velkým přínosem. Měli možnost
nahlédnout do chodu velkého klubu. Celý tým tak dostal zcela
nový impuls do dalších týdnů. V nejbližší době se naše U17
chystá na přátelské utkání do Vídně a navštíví utkání Serie A,
tentokrát mezi týmy AC Milan a Juventus Turín.
Děkujeme zde slečně Martině Dlabajové a Radovanovi Dluhému, kteří nám cestu pomohli zprostředkovat a uskutečnit. Dále
rodičům za finanční podporu, autodopravci Pavlu Krajčovi
a samozřejmě klubu.

STARŠÍ DOROST„A“
Zábřeh - 1. HFK Olomouc 1:1 (1:1)
Po pěti vítězstvích v řadě si další tři body chtěli naši hráči odvést
ze Zábřehu, který je na 5. místě tabulky. Vše tomu nasvědčovalo,
náš tým si vytvořil nejen územní převahu, ale i spoustu šancí,
které jsme bohužel neproměnili. První branku zápasu zařídil
Honza Tógel z pokutového kopu po faulu na pronikajícího Jardu
Grázla. Domácí si nevypracovali v podstatě žádnou vážnější šanci
a tak to vypadalo, že brzy přidáme další góly. Ve 40 minutě za
ruku Martina Hlavici rozhodčí nařídil pokutový kop proti nám
a domácí srovnali na 1:1. Ve druhém poločase si naše mužstvo
vypracovalo obrovský tlak, ale gól se nám do konce utkání
vstřelit nepodařilo. Bylo to smolné utkání, ale pokud podáme
podobný výkon v ostatních zápasech, věříme, že budeme
bodovat naplno.
Sestava: Pavelka - Dlabal, Hradečný, Jíša, Hlavica - Bokůvka,
Schinneck, Vlček, Zifčák ( 70'Karas) - Tógel, Grézl Branka: Tógel
MLADŠÍ ŽÁCI „B“
l.HFK Olomouc - Sokol Čemovír 2 : 2
První poločas se nám nevydařil, ze dvou rohů jsme inkasovali dva
góly! Nebyl herně dobrý, k vidění byly špatné přihrávky a statické
pojetí hry. Po rázném pohovoru jsme se pustili do druhé půle
o poznání lépe. Také jsme srovnali ze dvou rohů, kdy se trefil
hlavou v 37. minutě Jirka Schlimbach a v 53. minutě Simon
Bařinka. Hra se nám dařila kombinačně a i fyzicky jsme na tom
byli lépe.To vše vyústilo v perfektní kombinaci zakončenou
gólem Šimona Bařinky, ale podle asistenta trenéra (pomezní
rozh.) Černovíra z „ofsajdu". Pozitivní je, že jsme se dokázali
zvednout a uhrát alespoň bod do souboje o 4. příčku s Prostějo
vem, který překvapivě remizoval s Uničovem!
Sestava: Adámek- Hrudník, Lošťák, Rozsíval, Šmolc - Makowski,
Lakomý, Markaj, Vohralík - Schlimbach, Bařinka - stř. Boscato,
Tisoň, Motalík, Kuchyňa

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 červnu 2009.
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