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Podzimní sklizeň
Milí přátelé,

máme tu podzim. Začal slunečně, abychom se
nelekli krátících se dnů. Pro někoho je podzim krásný, pro
někoho čas brzkého stmívání a depresí ze škaredého
počasí. Ale ať je to jak chce, je to sice čas dešťů, větrů,
plískanic, mlhy a deštníků, ale také vůně pooraných polí,
vinobraní, burčáku a mladého vína, sklizně brambor a
ovoce, havranů a draků na nebi a přípravy krajiny na
zimní spánek.
Když to shrnu, podzim je hlavně čas sklizně. Ta se
dá zobecnit i na pole politická a kulturní. Naše politické
pole, které je stabilně rozorané pomíjím. Prohlédněme si
tedy na kulturním poli současnou sklizeň televizní.
Objevil se nový fenomén, který se přes komerční
televize doslova vrhl do všech domácností - reality show.
Realita je skutečnost, show je ukázka, takže přeloženo jde o skutečnou ukázku. Když to převrátíme, máme ukázku skutečnosti, jde ovšem o to
jaké. Tato realita zcela ovládla vysílání obou komerčních televizí, kde už pomalu není prostor pro něco jiného. Máme Vyvolené Primy a Big
Brothera na Nově.
Provedl se výběr „vzorku národa", kterému jde o velké peníze v uzavřené vzájemně se „vyvražďující" partě - nepartě. Účel světí
prostředky, o IQ zúčastněných a národa rozhodně nejde. Je to zvláštní exhibicionismus s ostrými lokty i výrazy. Ve slovním rejstříku aktérů a
aktérek je spousta sprostých výrazů, které režie ani nestačí tzv. vypípávat. Obávám se, že nakonec bude z TV slyšet jen píp, píp, píp. Děti,
které se podle průzkumu hojně dívají, se podle nejmenované psycholožky naučí to, co ještě neznají o krasomluvě, chlastu a sexu, což prý do
života není na škodu. Tak je dle ní nechte se dívat. Navíc, jestliže někdo z vyvolených použije třeba slovo vagína, podle režie to není vulgární,
je to lékařský termín (je to u nich opravdu ještě slušný výraz). Nevím, kam bych je s tímto tvrzením poslal, žádný případný slušný lékařský
název neznám.
Národ se rozdělil na příznivce a nepříznivce. S výsledky žebříčku popularity soutěží
a jejich výsledků se můžete seznamovat ve velkém rozsahu v denním tisku, reality show má

NA SKLONKULÉTA

větší prostor než živelné pohromy ve světě. Já jako staromilec ji považuji za pohromu u nás.

Podzim nadbíhá létu

Ti, co smýšlí jako já se mohou zařadit do skupiny, co tiše zírá, tedy „vyvalených". Ti druzí ať si

chytá je do paoučinek

udělají denně několik hodin pohodičku u televize. „Proti gustu žádný disputát." A TV se dá

nenápadně se mu plete

přepnout nebo i vypnout. Žádné úvahové otázky dnes raději nekladu, každý uvažte sám.
Dovolím si podsunout názor dvou známých lidí. Václav Havel pravil: „...podle mne je
to nemravné. Dobře, čím to aleje, že blbost je tak hrozně přitažlivá. To jsme všichni mnohem
blbější, než si myslíme? Na druhé straně velikým tématem k zamyšlení je šílená přitažlivost
těchto programů." A Vladimír Železný, exředitel TV NOVA: „České televize byly šťastné bez
těchto soutěží a je šťastná země, kde televize neztratí nervy a nezačnou."

ještě rozponI otaoy
stihne dýchnout
v sadech na oooce a n alíčit je
čeká ho je ště spousta práce

Takže přátelé, za dlouhých podzimních večerů pěstujte kulturu dle Vašeho zvážení a
hlavně, nenechte se ničím ani unavit ani otrávit. Přeji pěkné podzimní dny a na závěr cituji
aforismus básníka Jiřího Žáčka: „Jít s dobou není záležitostí nohou, ale hlavy."
Váš Petr Šafránek
PS: Maně si vzpomínám, že jednoho velkého bratra jsme tu už měli. Přišel ale z východu.
Pokud se týká show, se smutkem v duši si vybavuji třeba show pánů Někudy a Cízlera.
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do vysušených trao a kuětů
ráno mu podlije studenou rosu

proto předbíhá soůj čas
ale létu to neuadí
je už unaoeno svým horkem
a podzim neví že s ním laškuje

aut. Petr Šafránek

Budiž léto pochváleno, nebo ne?
Tak dnešní období prázdnin je takové „aprílové „. Zažíváme chladna,
deště, tepla spíše vedra. V takovém pestrém střídání počasí si každý jak se
rika „přijde na sve .
Ti mladí spíše fandí teplu a sluníčko je jejich kamarád. Ti dříve
narození se lépe cítí, když není ani moc chladno, ani moc teplo. Ti ostatní
už toho nemají moc na výběr.
Každé roční období má svá kouzla a krásu, ale i ty stinnější
stránky. Ale když ono je to vlastně tak správné. Jen si představte, jaké by to
bylo, kdyby bylo stále vedro, bez oddychu nebo zase chladno. Taková
všehochuť počasí má samozřejmě přímý vliv na vegetaci a její pestrost.
Proto je ta naše vlast, kterou nám mnozí zavidějí, tak krásná. Jen nám
chybí větší tolerance ve všech směrech, a to jak ve vztahu k přírodě, tak i ve
vzájemnosti mezi sebou.
Když jsou vedra k nevydržení, tak máme nyní v naší obci
„fuksámu", která nám všem tolik let chyběla. Dříve za našich mladých let
jsme měli naše milované „piskáče", které se nyní bohužel staly pro
osvěžení v době veder nepouživatelné. Revitalizace vodních ploch a toků,
které mělo město ve svém volebním programu, se neuskutečnily pro příliš
velké náklady a restituční komplikace. A tak pan ing. Fuksa na svém
pozemku realizoval to, co nám tolik let chybělo. Teď nám už velká vedra
nevadí, máme se kde ochladit. Když to ale porovnávám z dobou mého
mládí, tak přece jen je tady rozdíl ve věkové skladbě se těch „čachtajících".
Dříve to byla záležitost spíše těch mladých. Dnes není žádnou výjimkou, že
blahodárnost koupání v přírodě je využívána i našimi staršími občany z
naší obce, která je částí města Olomouce.
Doba prázdnin se i svou náplní změnila k nepoznání. Dříve v době
žní bylo tolik práce, že na jiné zájmy a záliby nezbýval čas. Dnes se
odbudou žně takovou rychlostí a tak nenápadně, že veřejnost ani skoro
neví, že sklizeň tak důležité plodiny probíhá. Dnes je opravdu všechno jiné,
pokrok a vývoj společnosti je nesrovnatelný s dobou mého mládí.
A tak co nám v naší obci ještě chybí? Náves máme překrásně
upravenou, místo „piskáčů“ máme „fuksárnu". Ale přece jen když uvážíme,
že v naší obci žije téměř 5.000 občanů, což je opravdu rarita, nemáme
společenskou místnost, kde by se naši občané mohli scházet v době
masopustu a při jiných příležitostech. Co k tomu říci, je to opravdu rarita,
vždyť v daleko menších obcích jsou v tomto směru na tom lépe. Co dalšího
by bylo dobré pro naši příměstskou část? Chybí nám domov důchodců pro
občany, kteří potřebují péči a jsou bez rodinného zázemí. V tomto směru
máme co napravovat, aby naši občané nebyli na stáří nuceni ze své obce se
stěhovat.

Tip na dárek
Vánoce se blíží a jistě uvažujeme jakým dár
kem udělat radost svým nejbližším. Říká se:
„Dobrá kniha vždy potěší,,. Jedna útlá kníž
ka pro čtenáře od 6-ti do 99-ti let, ke které se
vždy rád vracím, je vlastně pohádka. Pojednává o
malém človíčkovi z vesmírných světů, který přistál
na naší planetě. Někdy si myslím, že my dospělí
jsme ji vlastně ani moc nepochopili. Dokladem je
jak se k sobě navzájem i k vlastní planetě zemí
chováme.
V minulém čísle se Petr Šafránek „toulal po
básnících,,. Také bych chtěl vyjádřit hold jedno
mu mistrovi pera autorovi knihy Malý princ.

Pane Exupéry Díky
Přicházíš
Ze vzdálených vesmírných světů
Máš obavy
o svou růži
Naslouchám,
s tebou m alý princi
na planetě králů
Zeměpisců
lampářů bez práce
byznysmenů
opilců
domýšlivců
velkému tajemství,
co ti sdělila kmotra liška:
„ Správně vidíme je n srdcem .
Co je důležité, je očím neviditelné. „
Můj m alý princi,
neplač
netruchíi
pro svou růži
pro nepochopení
pro lhostejnost.
Lidé i dnes si stále m yslí,
Že když je někdo malý,

Že naše ulice až na výjimky nejsou v dobrém stavu, to nás
všechny už léta trápí. Stav některých ulic bez přehánění je opravdu
kritický.
To, že máme nádherný fotbalový stadion, který je na úrovni
ligových soutěží, je sice naší chloubou, ale ty ulice, ty to všechno kazí. Snad
se dočkáme, že tyto „křemílky" v naší botě nás už dlouho nebudou trápit.
Bude opravdu na nás všech záležet, abychom svým snažením a
konečně i svým vlivem všechny ty hlavní nedostatky brzy odstranili.
Ladislav Zahradník
Člen KMČ Holice a rodák Holice

tak nemůže m ít
Žádnou bolest
radost
hrdost
a už vůbec žádnou pravdu
Stále se vracím do africké pouště
Za tebou M alý princi s bíondátým i vlasy
Za tajemstvím čistého srdce
dobra
a krásy.
aut. Mirek Marusiák
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VÍTÁNÍ HOLICKÝCH OBČÁNKŮ
Již podruhé využila KMČ č. 4 Holice nabídku paní
Romanovské ze SPOZU (Sbor pro občanské záležitosti), aby se
vítání nových holických občánků konalo v obřadní síni
olomoucké radnice. Holická obřadní síň není ještě dokončená
a tak jsme tuto nabídku uvítali.
Bylo pozváno 26 novorozenců a vítání se jich
zúčastnilo 20. Když připočteme ještě doprovod babiček,
dědečků a sourozenců, tak můžeme říci, že obřadní síň byla
plná.
Vše probíhalo ve velmi slavnostní náladě. Uvítání
dětí provedl předseda KMČč. 4 Holice pan Silvestr Tomášek.
K zajištění kulturního vystoupení byli pozváni žáci
základní školy v Holiči , takže i to proběhlo v domácí režii. O
tom, že se vystoupení holických žáků líbilo, svědčí děkovný
dopis. Jeho znění Vám předkládáme.

Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za zajištění kulturního vystoupení
Žáků Vaší školy na slavnostním vítá n í novorozeňat, které
se konaío 16. 9. 2005 na olomoucké radnici.
Děkujeme všem účinkujícím dětem a zejména paní
učitelce Mgr. Janě Vikooé, která tento pěkný program
připraoiía

a žáky

doprovázela.

Kuíturní vystoupení

přispěío ke slavnostnímu průběhu a k důstojné prezentaci

Vašíškoíy.
V příloze zas^dm fotografie ze slavnostního
obřadu a těším se na další spolupráci.
S pozdravem
Marie Romanooská
Sbor pro občanské záležitosti

Podzimní rande

Čtení budoucnosti

Kytku vřesu
večer nesu
Opojně voní
Natrhal jsem ji jen pro ni
Cestou domů
ve starém lomu
Snad ji neminu
Ukradl jsem ho podzimu

padá zežloutlý list
Odevzdaně.
V jeho čarách chci číst
o milnících mého života
Zadul vítr
list se třepotá
připíchnutý na plotě
Již zprávu nepodá
o tom co mně čeká v životě.

Do dlaně

aut. Mirek Marusiák
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LAMFEST ALE NA ROVINU
K článku v Holických novinách „Bejvávalo“ je nutno
kteří slovili tisíce ryb ve svém volném čase a převezli je
doplnit následující. Je zde několik závažných nesrovnalostí, do řeky Bystřice, odkud se opět vrátí po srážce do náhonu
se kterými nelze objektivně souhlasit. Článek sice zaujme a nebo vplují zpět z řeky Moravy. Není nutno lkát nad
pobaví, dobře se čte u sklenice piva, ale současně rozlitým mlékem. Ryb, které stojí za ulovení na udici, je v
nepodává dobré informace o okolnostech a podmínkách náhonu jako šafránu, protože je jich málo i nad jezem v
Bystrovanech.
srážky na Hamerském náhonu.
Na Hamerském náhonu v Holiči jsou kritická místa,
Tak jako je nutný zákonitý pořádek ve státě, proti
kterému se nelze stavět ironicky, tak je nutný i ve nutná pro pravidelné udržování: na Bystrovanském jezu, v
vodohospodářském díle pořádek, aby mohlo být v provozu zatrubněné části mezi mlýnem a cukrovarem, na
a nezaniklo. Kromě jiných neméně důležitých bezpečnostním přepadu před mlýnem a nádržním rybníku,
administra na stavbách postavených přímo na některém z břehů
t i v n í c h náhonu, na vodním díle ve mlýně, cukrovaru atd. pokud
o k o ln o s tí podstatná vodní díla zaniknou, zanikne i Hamerský náhon a
je nutná na nebudou v něm ani rybičky a bude z něj nevzhledná stoka
n á h o n u se zaústěnou přepadovou kanalizací. Hamerský náhon
s rá ž k a
udržuje v provozu vodní elektrárnu ve mlýně č.p. 1 v Holiči
v o d y , tím, že v jarních a podzimních měsících pouští povolený
pravidelná plný průtok 1,2 m3/sec., aby se neusazovaly nánosy
nebo ne- splavených zemin tj. bahna a nečistit od některých občanů
pravidelná jako popel, zbytky jídel, použité obaly a podobně. Pokud je
a částečná možno vidět na dně v proudnici náhonu holé kameny a
n e b o
beton, je dobře,
úplná. To
proto aby
bylo možno V posledním čísle HN nějak zařádil tiskařský šotek,
u d rž o v a t
Ve „Vrátkách do dětství,, ukradl slova, takže část básně
vodní stav
by, koryto postrádala smysl. Znovu posílám v plném znění.
v o d n íh o
díla, které
je také stav
bou dle zákona o stavbách atd. Při nedodržování těchto
podmínek pro vodohospodářské dílo nastává pozvolný
zánik vodních staveb a koryta náhonu. To se již na
některých náhonech v okolí částečně projevuje. Průtočnost
klesá na polovinu i na jednu čtvrtinu. Co bude potom,
nikdo neví. Asi zánik, pokud nedojde k revitalizaci, na
kterou nejsou zatím finanční prostředky.
K tomu, aby mohla být provedena úplná srážka
vody na náhonu, bylo nutno zajistit náročným
administrativním jednáním podmínky, souhlas a
rozhodnutí zákonných orgánů na Magistrátu města
Olomouce, Krajském úřadu v Olomouci, Ministerstva
životního prostředí a dalších orgánů, které před vydáním
rozhodnutí provedly osobní inspekci na celém náhonu.
Potom byly vydány přísné podmínky pro provedení úplné
srážky, které jsou uvedeny v manipulačním řádu pro
Hamerský náhon. Slovení ryb, které nebyly před srážkou
odplaveny přes stavidla, zajistili dobrovolníci Rybářského
svazu v Olomouci. Tyto podmínky jsou v článku „Bejvávalo"
ironizsovány a byla zneuznána práce dobrovolných rybářů,
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Vrátka do dětství
Na půdě krabice cenných
pokladů
Podivná chlapecká sbírka
/kapesní nůž- vzpomínka na
dědu
cínový vojáček, tři sojčí pírka
prak a šavlička dřevěná ... /
Vrátka co vedou do dětství
Rozbité lokty i kolena
Klukovská tajemství
Ve světě plotů a děr
Ztracené království

JAKÝ BYL MINULÝ ŠKOLNÍ ROK?
Ohlédněme se zpět za skončeným školním rokem. Převážná
většina dětí si odnášela vysvědčení domů s lehkým srdcem. V
letošním roce jen dva žáci neprospěli a dva další se na konci
prázdnin pokusili u opravných zkoušek obhájit svůj postup do
dalšího ročníku.
Několika žákům byla snížena známka z chování na druhý
stupeň. Důvodem k tomuto kroku bylo většinou hrubé chování,
neplnění školních povinností aj. Záškoláctví se letos s výjimkou
posledního školního týdne, na naší škole nevyskytlo. Pochvalu na
vysvědčení jsme udělili Janu Losertovi z 8. ročníku za poctivé
odevzdání nalezeného mobilního telefonu.
Podívejme se na situaci v jednotlivých třídách. Připomeňme, že
hodnocení „prospěl s vyznamenáním" je letos nově uváděno i pro
žáky prvního stupně. Těm, kteří už školní léta pustili z hlavy,
připomeňme, že vyznamenaný žák musí mít průměr známek 1,5,
nesmí mít žádnou trojku a sníženou známu z chování.
1.
A (23 žáků)
Téměř všichni zvládli svůj start na jedničky. Zvládli nejen učivo
předepsané osnovami, ale přivykli i plnění každodenních školních
povinností.
2.
A (16 žáků), 2.B (16 žáků)
V obou třídách shodně s vyznamenáním prospěli všichni žáci, z toho
10 se samými jedničkami:
Michal Bradáč
Tomáš Bouchal
Evžen Pelíšek
Martina Čalkovská
Patrik Záborský
Jan Klvaňa
Martina Bittnerová
Petra Lužná
Martina Menšíková
Kateřina Děrešová
Klára Dofková
Robert Navrátil
Michaela Nedková
Vendula Erbesová
Kateřina Ondrejková
Veronika Ondrová
Marie Zezulová
Hedvika Suchánková
Sabina Vodákové
Nikola Výskalové
Tyto dvě třídy jsme, bohužel, od příštího školního roku byli nuceni z
finančních důvodů sloučit do jedné.
3.
A (22 žáků)
Do dalšího ročníku postoupili všichni žáci, z toho 17 jich má
vyznamenání. Nejlepší z nich jsou:
Martina Lexová
Tereza Braunerová
Zuzana Pobudové
3.
B (15 žáků)
Všichni prospěli s vyznamenáním. Samé jedničky měli:
Patrik Liška
Roman Fridrich
Robin Vávra
Ondřej Novotný
Romana Šprinclová
Lucie Mačáková
Kristýna Štanclová
4.
A (24 žáků)
Jedna žákyně neprospěla, 16 jich prospělo s vyznamenáním
nejlepší z nich:
Michal Lachman
Radek Svačina
Zuzana Šrámková
Monika Šrámková
5. A ( 31 žáků)
Prospěli všichni, z toho 18 s vyznamenáním, 4 se samými
jedničkami:
Jakub Ráb
Dominik Procházka
Veronika Smékalová
Tomáš Sedláček
Zdůrazněme, že i když se jedná o třídu početnou, energickou a
hlučnou, řeší se v ní vesměs jen drobné kázeňské přestupky.

6.A (32 žáků)
Navzdory nárokům, které na žáky klade pro ně nelehký přechod na
vyšší stupeň i navzdory obavám, které přineslo sloučení dvou
loňských pátých tříd do letošní jedné šesté, dopadla tato třída dobře
jak po stránce prospěchové, tak i z hlediska chování. I když se jedná
o třídu početnou, nedochází zde k výrazným problémům, děti jsou
aktivní a vstřícné. Všichni prospěli, 11 s vyznamenáním.
Václav Bílý
Martin Doležal
Bronislav Janošík
Michael Látal
David Vávra
Aleš Petřík
Marcela Harazinová
Lucie Králová
Kateřina Sotorníková
Lucie Kryštofová
Gabriela Šnajdrová
7.A (27 žáků)
Třída je velmi živá a hlučná, práce v ní je obtížná, někteří žáci
nerespektují pokyny učitelů. V jednom případě byla o jeden stupeň
snížena známka z chování. Přesto se jedná o prospěchově dobrou
třídu nikdo nepropadá, 11 žáků má vyznamenání:
Martin Jano
Lukáš Hudec
Marek Petrů
Jakub Sova
Marek Šenar
Tomáš Zapletal
Veronika Halinárová
Jaroslava Mlčochové
Aneta Rožnovská
Lucie Štenclová
Iveta Novotná
8.
A (30 žáků)
Třída je hlučná, obtížně zvladatelná. Žáci mají konflikty s učiteli i
mezi sebou navzájem. Kvůli uklidnění situace jsme navázali i
spolupráci s PČR, která se ve třídě snaží preventivně působit (hovory
se žáky, analýza problémů, mikulášský turnaj v malé kopané, ..).
Jsou zde dvě dvojky z chování, jeden žák neprospěl, dva další
předstoupili k opravným zkouškám. I zde jsou však žáci s výborným
prospěchem.
Martin Bradáč
Roman Jášek
Martin Lehečka
Michal Kryštof
Veronika Grulichová
Denisa Hofmeisterová
Zuzana Snékalová
Klára Štěpničková
9.
A (24 žáků)
Třída se navenek projevovala jako klidná, bez zjevných problémů.
Šikana, která se vyskytla v prvním pololetí, byla řešena. Rozloučit se
s letošními deváťáky přišli zástupci KMČ Holice, kteří jim předali i
drobné dárky. A tak, jako jsme je v první třídě květinou vítali, teď, na
konci třídy deváté, jsme se kytičkou a přáním šťastného vykročení
na další cestě s nimi rozloučili i my. Prospěli všichni, 5 žáků mělo na
posledním vysv., které jsme jim psali na naší škole, vyznamenání:
Miroslav Hoštička
Jiří Dais
Renata Očenášková
Romana Nádvorníková
Kristýna Tošenovská
Na škole v letošním roce pracovaly dva výtvarné kroužky pro
mladší žáky jej vedly paní učitelky Pospíšilová a Studničková, pro
starší děti paní učitelka Opravilová. Děkujeme jim za jejich práci,
čas, nápady a trpělivost.
Z dalších akcí zmiňme alespoň školu v přírodě, kam letos vyjel
celý první stupeň, dvoudenní výlet na raftech pro žáky 5. - 9. tříd,
výlety, lyžařský kurz, lyžařskou školičku, šachový i fotbalový turnaj,
Vánoční dílnu, Zahradní slavnost, účast v soutěžích, školní ples,...
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci všech akcí
podíleli.
Mgr. h ana Štencoaá

-5-

NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V těchto měsících se dožívají svých životních
jubilejí tito naši spoluobčané:

srpen 2005
- Podnikání firmy HORSTAV třídění a drcení stavebního odpadu rušení klidu okolních

Josef Langer
Jo^efLeba

domů znečišťování ovzduší.
- Veřejná vyhláška o nakládání s podzemními vodami.
- Sestavení pořadníku investičních akcí na rok 2006
- Majetkoprávní záležitosti.
- Zpomalovací prahy v ulici U hřiště.

Jitka Kubíčková
Stanisíao Smysl
Jaroslava Zlatníková
Milada Fialová
Danuška Vyma^aíová
Albína Nekoksová

7 - 8/2005

září 2005
- Opravy povrchu komunikací Hanácká a Jaselská osobní urgence občanů.

Ferdinand Kohn Ing.
Helena Botkooá
Hedvika Netopilooá

- Zpráva zjednání o mlýnském náhonu.

Upřímné blahopřání všeho nejlepšího, hlavně
hodně zdraví a rodinné pohody.

CYKLISTÉ POZOR

K významnému životnímu jubileu
blahopřejeme
panu Františku Nekoksovi
paní Aloisii Koízdaíské
Oběma přejeme hodně zdraví, osobní
pohody a ještě mnoho budoucích let
v kruhu svých nejmilejších.

PRANOSTIKY
ŘÍJEN
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny
potrvají.
Mlhy v říjnu sněhy v zimě.

Protože jsme dostali několik dotazů od holických občanů - cyklistů, které se týkaly
možnosti vybudování cyklistické stezky z Holice k Olympii, obrátili jsme se na Krajský
úřad v Olomouci odbor dopravy a silničního hospodářství.
Náš dotaz směřoval nejprve na možnost vybudování cyklostezky, která by mohla
navazovat na konec staré Přerovské. Tato alternativa by se snad v budoucnu mohla
realizovat.
Po šetření pracovníky tohoto odboru nám však bylo písemně sděleno, že cyklisté
mohou používat pro cestu tam i zpět obou odstavných pásů vedle komunikace. Musí však
dbát bezpečnosti a dodržovat dopravní předpisy. To znamená, že mohou jet v odstavném
pruhu a nesmí přejet plnou čáru do vozovky.
Aby Vás nelekala dopravní značka na začátku odstavného pásu ve směru od
Olympie (přeškrtnuté kolo v modrém poli), upozorňuji Vás, že to je značka pro konec
cyklostezky.
Takže Vám přeji bezpečnou cestu do Olympie za nákupy a šťastný návrat.
S.T.

Říjen a březen, rovné jsou ve všem.
LISTOPAD
Na svátého Otomara, neuvidíš komára.
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude
v létě.
Jaké počasí na svátou Kateřinu, takové
jest v příštím lednu.

UVAŘTE SI S NÁMI
Tentokrát Vám poradíme, jak si upečete.
Je doba sklizně jablek a to je také doba
vhodná k pečení štrůdlů a závinů. A když
Vám poradíme, jak jej uvařit z piva, snad
na něj nalákáte i manžela, který třeba na
sladké zrovna není.

Mateřské centrum - dopolední programy pro maminky s dětmi
Pondělí - "Pojďte s námi do pohádky" - divadlo, písničky, hraní....
Úterý - "Pojďte děti, budeme si hrát" - program pro děti od 2 do 3 let
Čtvrtek - "Nové hry a písničky rozveselí dětské tvářičky" - pro děti od 3 let
Program začíná vždy v 9.30 hod. a trvá dvě hodiny.
Vstupné 35,- Kč, sourozenci 50,- Kč
Kontaktní osoba: Hanka, mobil: 732 881918
První čtvrtek v měsíci: "Miminka" - setkání nastávajících maminek a maminek
s miminky, laktační poradna. Od 11.00 do 12.00 hod.
Kontaktní osoba: Petra, mobil: 604 339 220

PIVNÍ ZÁVIN
Vezmeme V2 Hery, V2 kg hladké mouky,
V2 láhve piva desítky. Z těchto
ingrediencí zpracujeme těsto. (Zbytkem
piva jistě nepohrdne manžel). Z těsta
uděláme až šest závinů, které naplníme
klasickým způsoben jablka, skořice,
vanilkový cukr, ořechy, rozinky. Mohu
vám říct, že výsledek je báječný.

Dále nabízíme kluby a kroužky

keramika, výtvarné dílny, kytarový kroužek,

florbal, zoo koutek - chovatelství a doučování angličtiny.
YMCA Olomouc, Centrum volného času
Šafaříkova 7, Olomouc Hodolany, tel. 775 217 207,585 319123
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Milé dámy,
srdečně a zdvořile vás zdravím, i ruce líbám. Uvolněte se, prosím, a s problémem emancipace
buďte vyrovnané. Jde kupředu sama i bez vás. Návrh senátu zrušit MDŽ není přece proti vám. Je proti
totalitním zvykům, kdy vy jste měli svátek a muži se při něm opíjeli. Také je to nacionální, přece se my,
Češi, nebudeme podřizovat nějakým nadnárodním nápadům. Zdůvodnění je nasnadě, máme vás
oslavovat každodenně. Dalším stupněm vašeho zrovnoprávnění bude důstojnější odchod žen do
v
důchodu, v pětašedesáti jako muži. Vždyť, když budou v práci, co byste doma samy dělaly. Pokud se vám
to náhodou nebude líbit, vina je i na vaší straně. Málo se totiž politicky angažujete, a tak na našich .
. iy
komorách nemá kdo za vás bojovat.
-^ 3
Jako příklad vám uvedu skvělou ženu novinářku a překladatelku Marii Fantovou. Byla bojovnicí
proti diskriminaci žen. Její osud je teskný, jak tomu u mnoha vynikajících žen bývá. Cituji kousek jejího
dopisu přítelkyni z roku 1914 (byl v MF Dnes): „Všechna moje dospělost a chtivost činu je vyburcována a
i
celé mé vyproštěné srdce a vnímání se touží zakousnout do nějakého klubka událostí, jež jdou tak
střemhlav a bezohledně kupředu. Bouřím se proti příliš pasivní a abstraktní úloze ženy, které nezbývá než
pozorovat a uvažovat, když jiní se mohou rvát, a bezprostředně trpět a dávat jiným trpět.“ Vidíte, jak se to dá pěkně vyjádřit. Připravte si,
pokud to tak cítíte také, místo dělání večeře řeč a zahrajte si nebe, peklo, ráj.
Mne samého neberte vážně, vždyť bez vás by svět nebyl krásný. A obecně muži kolem vás? Nemůžete si s nimi zcela rozumět,
protože každý chce něco jiného. Muž ženu a žena muže. Tomu se myslím říká antagonismus.
Mějte jen krásné dny a doufám, že k tomuto článku dostanete opravdu kytku růží přítele Tomana, která se zatoulala.
v

x

i

i

Váš PŠ

P Ř E T R V Á V A J ÍC Í O STU D A
Dnes bych se chtěl zmínit o přetrvávajícím problému městské části Holice - skládce hřbitovního odpadu za místním
hřbitovem. Tato skládka se nachází v těsné blízkosti příjezdové komunikace nejen do Holice, ale i do města Olomouce, kterému tvoří
Holice jednu z městských částí.
Co si asi pomyslí návštěvníci stále krásnějšího města Olomouce, když do něj budou vstupovat kolem něčeho tak otřesného,
jako je tato unikátní skládka. Toto místo má sloužit k odkládání kytic a věnců pouze ze hřbitova. Ale jak je vidět z fotografií, najdete
zde vše od sedacích souprav až po sedačky ze zešrotovaných aut. Okolní zahrádkáři sem vyváží vše, co se jim nehodí na jejich
zahrádkách a co by vlastně mohli použít na zkompostování. Zkrátka co se komu doma nehodí, skončí na této skládce, vždyť je při
cestě a nikdo ji nehlídá.
Správa hřbitovů již několik let hovoří o vybudování umového háje a o přemístění skládky na jiné místo. Ale stále jen hovoří.
Dojde již také jednou na činy? Budou
členové komise ještě dlouho vysvětlovat
občanům, proč není možné za jejich
nemalé poplatky za hrobová místa dát
náš hřbitov do důstojného stavu, jaký si
naši zemřelí zaslouží.
Vím, že ten nepořádek nedělají
jen naši občané. Argument přistiženého
občana při odhazování odpadu: „Platím
za odvoz odpadu tak je to snad jedno,
kde to vyhodím'1 není správný. Máme
přece sběrové dvory, kam takový odpad
patří. Ale pokud se bude možnost
odhození odpadu hned u cesty tak
jednoduše nabízet, tak se této ostudy
nikdy nezbavíme.
Siívestr Tomášek
Předseda KMČ č. 4 Holice
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Růst fotbalového klubu l.HFK OLomouc
Holickou chloubou se čím dál tím víc stává fotbalový klub l.HFK Olomouc. Nejenže mužstvo
mužů A týmu l.HFK se drží v první pětici ll.nejvyšší fotbalové ligy u nás, ale také se snaží přispět k
rozvoji sportovní činnosti, výchovou mládeže, která se v hojném počtu rozrostla v malebném
předměstí Olomouce. V poslední době se holický klub velkou měrou zasloužil o rozšíření mládežnické základny a také o
vznik B mužstva mužů, sloučením s fotbalovým klubem Hodolan.
l.HFK Olomouc po sloučení s FK Hodolany má v soutěžích ČMFS tyto družstva dorostu a žáků. V moravskoslezské
lize staršího dorostu pod vedením trenéra Standy Spružanského a vedoucího Lubomíra Siegla po sedmi odehraných
kolech vedou s přehledem tabulku. Mladší dorostenci vedeni Tomášem Uličným a vedoucím Vladimírem Musilem st. v té
samé soutěži jsou rovněž po sedmi kolech na dvanáctém místě,když se projevuje větší vyzrálost soupeřů. V
moravskoslezské divizi si naši starší dorostenci

„B“ vedeni Josefem Pučálkou a Rosťou Nestrojilem už tak dobře

nevedou,poněvadž hrají proti o rok starším hochům. Momentálně po šesti odehraných kolech jsou až na předposledním
místě. Mladší dorostenci „B“ v té samé soutěži pod vedením trenérů Zbyňka Kurfúrsta a Ivoše Hlaváčka si vedou
podstatně lépe,když po stejném počtu odehraných utkání jsou na sedmém místě. V žákovských soutěžích hrají naši žáci
moravskoslezskou divizi a po pátém kole jsou na pátém místě. Starší žáky vede Standa Měrka spolu s Milenou
Machalovou a vedoucím Jaroslavem Karasem. Mladší žáci pod vedením trenéra Jiřího Holáska a vedoucího Petra Grofka
ve stejné soutěži si rovněž udržují pátou příčku tabulky. Starší žáci „B“ pod vedením trenérů Jaromíra Nováka a Josefa
Stejskala hrají krajský přebor,kde se pohybují ve vrchních patrech tabulky. Mladší žáci „B“ rovněž v krajském přeboru pod
vedením trenéra Mariána Štangy a vedoucího Roberta Zdráhala se pohybují na špici tabulky. Dále l.HFK Olomouc má také
v soutěži Olomouckého krajského fotbalového svazu čtyři družstva benjamínků pod vedením trenérů Vladimíra Musila
ml..Tomáše Turka,Miloslava Novotného,Pavla Koláčka,Martina Ministra,Jaromíra Štursy,Jiřího Brucknera a Pavla Sázela a
tato družstva hrají se střídavými úspěchy. O nejmenší potěr,který nehraje mistrovské zápasy,ale jen přátelská utkání se
velmi dobře starají a předávají fotbalové umění trenéři Ivo Lošťák,Jiří Derco,Josef Bradáč a Jan Takáč.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na rozvoji výchovy mládeže a růstu holické kopané.
Děkujeme.
l.HFK OLOMOUC a.s.
PS: V sobotním utkání proti vedoucímu celku tabulky Kladnu získla 1. HFK Olomouc cenné 3 body za zaslouženou výhru 1:0.
Blahopřejeme.

CVIČENÍ S MÉĎOU BÉĎOU
Cvičení s Méďou Béďou pro rodiče s dětm i 1 - 5 let
Každou středu v tělocvičně ZŠ Holice od října 2 0 0 5 do května 2 0 0 6
M ladší dě ti (orientačně od 1 do 3 let) 1 6 .0 0 až 1 7 .0 0 hod.
Starší děti (orientačně od 3 do 5 let) 1 7 .0 0 až 1 8 .0 0 hod.
S sebou potřebujete pohodlné sportovní oblečení, čistou obuv na přezutí. K dispozice je šatna a toaleta.
Cvičební pomůcky, podložky a drobné věcné odměny zajištěny.
Novinky celoroční soutěž o sportovní rodinu roku!
Pololetní zvýhodněné permanentky, proplácení cvičení z fondu prevence u vybraných zdravotních pojišťoven.
Připravujeme Rodinný kurz snižování nadváhy pro rodiny s dětmi od 8 let vedený metodikou STOB.
Dále nabízíme individuální konzultace a kurz snižování nadváhy pro dospělé (od 15 let).
Metodika kurzu a další zajímavosti na www.stob.cz.
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v říjnu 2005.
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