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Babí léto
Tak mám pocit, že s babím létem pokračuje okurková a kachní
sezóna, jen kachny si už musí dávat pozor, nejsou hájeny. Co nám
přinesli politici v povolebním období? Vypouštění kachen v jejich
proslovech trvá a sliby-chyby a hádky také.
Módní jsou odposlechy. Občané, pozor! Co když nás někdo
odposlouchává? Nemáte doma náhodou štěnice? Živě jsem si
vybavil trezorový film Ucho a zatrnulo mi.
Devadesát miliard státního zadlužení sem nebo tam, třicet miliard
plus nebo ne? Abychom si uvědomili, co je jedna miliarda. Je to 1
000 000 000 Kč. Při dvaceti tisících čistého příjmu měsíčně byste

Astry
Poslednífialové astry
jehlicem i propichují podzim ní ticho
chycené oe zvlhlých pavučinách
čekají na trn ité koruny jín í
pak budou pokorně um írat
pro p říštífa ío u o u krásu

na ni dělali 4166 let. Jsem z těch čísel skoro náměsíčný.
Rozpočteno na národ, každý visí asi deset tisíc. Ale nesmíme se
nechat otrávit tak podružnou věcí, jako jsou peníze. Přátelé,
zdraví se penězi vyčíslit nedá! Nás důchodce jistě potěší od
nového roku i přidání 500 Kč místo slíbených 1000 Kč.
Když už jsme u těch peněz, možnosti půjček a dokonce rychlých
a bez ručitele jsou dnes neomezené. Každý týden mám ve schránce
finanční nabídky. Klidně si půjčte, jen si musíte uvědomit, že
zaplatíte z vypůjčené částky zhruba 50 %navíc.
Vašim dětem začal nový školní rok, tak jim ho přeji šťastný a
úspěšný. Na základních školách se mohou těšit na to, že se budou
učit to, co chtějí. Nebude se memorovat. Doufám, že zejména
mladí a flexibilní učitelé to zvládnou a děti se natěší na gymnázia,
která budou výhledově pro všechny. Na ministerstvu zcela vážně
pravili, že na učilištích studuje jedna třetina žáků, kteří jsou
schopni studovat na gymnáziu. Stejně se mají z odborných škol
stát lycea. Trochu mi při tom vrtá hlavou, kdože v tomto státě
vlastně bude pracovat. Konec konců, máme tu Poláky, Slováky a
Ukrajince. Našinec přece může být na podpoře. Nějak jsme
pozapomněli, že naše školství mělo své kvality a že jsme byli
šikovný národ se zlatýma českýma rukama.
Ze sportovních arén je pro nás holičáky důležité to, že náš HFK
Olomouc si vede ve druhé lize velmi dobře. Úplně nový sport na
scéně jsou lety náměstků ministrů a některých dalších řídících
pracovníků ministerstev. Jsou dokonce tací, kteří jsou před letem
nezvěstní. Asi raději nelétat, z výšky se nepříjemně padá. Možná to
ale není sport, ale jen hra na Škatule, škatule, hejhejte se!
Petr Šafránek
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Ve službách neplacených diplomatů
(Mirek Marusjak)
Moudré úsloví praví: „Literární klasiky
zná každý, ale málokdo je čte“. Podobný
problém existuje snad u všech abstraktních
pojmů. Blíží se 28. říjen, 17. listopad. Často
se zaštiťujeme Masarykem, na klopě
trikolóru a oháníme se vlastenectvím. Co to
vlastněje?
Vlastenectví obsahuje dvojí složku - pa
triotism us a nacionalismus. Nacio
nalismus /bez jakéhokoliv hanlivého
zabarvení - Čechy Čechům apod./ je
spojován s výrazem národ. Národ je
obvykle chápán jako historicky vzniklá
společnost lidí, vytvořená pod vlivem řady
biologických, geografických, v širším
smyslu kulturních, historických, ekono
mických i jazykových faktorů. Pro
významnou šíři slova nacionalismus je
třeba ještě zmínit jeho vypjaté formy, tedy
přesvědčování o výjimečnosti vlastního
národa. Uzavřenost, nedůvěra vůči jiným
národům /xenofobie/ nebo dokonce
hlásání nenávisti vůči nim /šovinismus/.
Patriotismus-z latinských kořenů patria
- pojem překládaný ve smyslu vlast. Tento
výraz můžeme zaměnit otčinou, rodištěm,
domovem, bydlištěm. Vlast tedy může být
blíže neurčené území, k němuž nás váží
silné citové vazby /Holice a okolí, Beskydy,
Morava a Slezsko /

Někteří
v/ z vás strávili dovolenou v^
zahraničí, jiní se na ni nebo na vánoční
nákupy do „ciziny“ teprve chystají. Jak
nás tam lidé vnímají? Ví, kde leží naše
vlast? Nemuseli jste vysvětlovat, že
nejsme někde na Balkáně a naším
prezidentem neníTito? A kdybychom měli
představit svou vlast, národ, čím ho
připomenout? Zabral by Dvořák, Janáček,
Smetana, Jan Hus, Komenský, autor
Švejka Hašek nebo Masaryk a Havel?
Snad možná to, že Češi jsou největší pijáci
piva na světě. Taky bychom mohli
poukázat na české broušené sklo a třeba
na smutně proslulý semtex. A co
sportovní úspěchy?
Loňské vítězství na Mistrovství světa v
hokeji, letošní finále... Kdo jsou vlastně ti
mistři? Celá vlast, ty tisíce fanoušků na
Staroměstském náměstí, že by dokonce
já? „Hop hopl Kdo neskáče, není Čech!“
Neskáču. Nejsem tedy vlastenec? A co v
nás budí ten podivný pocit hrdosti, když
vidíme stoupat naši vlajku vzhůru a k
tomu slyšíme píseň slepého houslisty z

Fidlovačky?
Možná je to tím, že se trochu změnila
doba a s ní podmínky národní hrdosti,
Dnes nevedeme války o cizí území,
nemáme rytířské turnaje. Místo toho se
předháníme, kdo vyrobí kvalitnější
počítače, mobilní telefony, auta... Kdo
obletí svět v balonu, kdo dostane Oscara

-2-

za nejlepší zahraniční
film
,
v . Pak
w s
obrovským zaujetím fandíme tem, kteří
nás zvítězili. To oni vybojovali moderní
nekrvavou bitvu a odlesk jejich slávy
dopadne na každého z nás, jsme na ně hrdí.
Aleje to vlastně vlastenectví?
Když pojedeme do zahraničí i jako
jednotlivci můžeme reprezentovat (nejen
sportovci). Stávají se z nás neplacení
diplomaté. Spoluvytváříme obraz naší
země, snažíme se překonat stereotypy,
které mohou být zažité (co Čech, to
zloděj...), opravujeme mylné názory,
Můžeme si myslet, že jsme lepší, mnohem
lepší, nejlepší. I tady (stejně jako u
fenoménu svobody) platí: naše vyjádření
vlastenectví by mělo končit tam, kde
začíná vlastenecký pocit druhého. V
opačném případě stavíme základy ne
m ezinárodním u porozum ěn í, ale
minimálně nepochopení nebo i konfliktu.
To rozhodně není naším cílem,
Jistě existuje vlastenectví a vlastenectví,
nacionalismus a nacionalismus. Při svých
cestách do zahraničí, ale i při každodenním
životě doma /ať již na vesnici, ve městě, v
zaměstnání, při jakékoliv činnosti/, zkusme
se ztotožnit s výrokem J. F. Kennedyho.
„Neptej se, co pro tebe udělá vlast, ale co ty
můžeš udělat pro ni“. Musím mít trikolóru a
mávat při tom vlajkou? Když budu žít
čestně a spořádaně, jsem již vlastenec!
Je to hodně nebo málo?

Názor čtenáře
Milí čtenáři,
„
,
,
,
v.
dostali jsme anonymní příspěvek do Holických novin. Žijeme v demokracii a svobodě projevu názoru. I takto lze vnímat naši
předměstskou tiskovinu. Divíme sejen, že se pisatel či pisatelka nepodepsali. Mám-li svůj názor, stojím si za ním. Již dlouho vás žádáme o
příspěvky. Konečnějeden máme.
v
„
Vždy nám bude potěšením, když se vyjádříte. Pokud se týká tohoto dopisu a názoru autora, máte samozřejmé možnost se přidat nebo
oponovat. To je věc každého z vás. Možná bychom opravdu měli vydávání Holických novin zastavit, záleží na vás, zdaje chcete a zdaje
chcete číst. Jediná naše poznámka, s aktualitou HNje to těžké, děláme je hodně dopředu, takže můžeme jen glosovat zpětně.
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VYUŽIJTE POHODLNÉABEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ

směr
Přerov

Vážení sportovní přátelé, naši fanoušci, rodiče našich hráčů!
Jistě jste si všimli, že na našem stadionu vyrostla zcela nová
tribuna.V souvislosti se stavebními úpravami celého areálu
našeho klubu jsme pro Vás připravili vítanou novinku. V
prostoru za novou tribunou jsme vybudovali novou parkovací
plochu, která čítá 40 parkovacích míst. Nová parkovací plocha
taktéž vznikla vně stadionu u jeho oplocení a tato zaujímá 80
parkovacích míst (viz plánek). Parkování na těchto plochách
(vně i uvnitř areálu) je zcela bezplatné, a to i během
mistrovských utkání.
Využijte tohoto parkování jak při mistrovských utkáních, tak i
po celý týden při dopravě Vašich dětí na tréninky. Zadní brána
areálu bude vždy až do večera otevřena.
Neriskujte poškození Vašich vozidešl při parkování na ulici
Staškové apřilehlých ulicích. Velký počet parkujících aut
prakticky po celý týden prakticky velmi znepříjemňuje život zde
trvale bydlících lidí a způsobujenásledně velké nepříjemnosti
také našemu klubu.
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80 PARKOVACÍCH MÍST
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Vjezd ke stadionu

Pomozte spolu s námi rozvíjet pozitivní image klubu
1. HFK Olomouc
Na tato parkovací místa se dostanete z vjezdu na benzinovou
stanici SLovnaft na Přerovské ulicia po kračovat budete rovně
za budovu autosalonu Auto Hlaváček (viz plánek).

Mix zóně
Kabiny hráči) V.I.P.

VYUŽIJTEPOHODLNÉABEZPEČNÉ
PARKOVÁNÍ

směr
Olomouc

*
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI HOLICKÝCH NOVIN
Původně jsme se dohodli v redakční radě, budeme informovat v příštím čísle postupně píšeme, o významných
že na příspěvek anonymního čtenáře Holických novin, snad to bude dobrý dárek občanech, kteří zde žili a žijí. A i rodáci si
rádi přečtou vzpomínky pana Zahradníka,
nebudeme reagovat (viz předchozí strana), pod stromeček.
Je to jeho individuální názor a nakonec, Sprejeři a vandalové, co s nimi budeme Jaké ť° zde.dřív byla vV tonnto čísle Jeho
když se mu Holické noviny nelíbí, at je nečte, dělat? Zeptám se, co s nimi děláš ty, náš příspěvek již nenajdeš. Tvůj náhled ho
Ale potom mi to nějak nedalo. Noviny anonyme? Kolik jsi jich nachytal při činu? velmi zamrzel. Jeho stránku si můžeš vzít
vydáváme šestý rok a zatím se čtenářům
se a|esp0ň snažíme překvapit je ^ eba ty>Jestk maa naco zajímavého pro
líbily. Myslím, že o dění v Holiči bylo nastraženými kamerami, třeba je jednou ostatní. Jinak také vidíš, že tvůj příspěvek, i
napsáno hodně. Informovali jsme vás o chytíme při činu A co pak s nimi? kd^z negativní, jsme ochotně zveřejnili,
všech chystaných akcích a seznamovali s Nechámeje čistit celou Holiči? Poraď.
Doufám, že takový anonym už snad
jejich průběhem. A bylo jich zatím dost.
,
nedostaneme. Každý se dnes může pod
Nikdo však nemůže po nás chtít, abychom Pokud se j-yka tech -P ^ z a n y a toho, co sv- názor p0depsat. Vidíme, že trvale
bez řádného ověření psali, že se bude dělat JSI 0 n,icb napsa’ Vldim> ze Jf' velice p|atí, kdo nic nedělá, nic nepokazí,
to, či ono. Když by rada města nebo ° samely ctovek. Proto se ti nelib,, ze v Mnohokrát jsme vás, občané, vyzývali ať
zastupitelstvo náš záměr neschválily, těžko dnes" ' ^pechane a televizní době se najde napíšete o tom, co vás ve vašem okolí trápí,
bychom vám vysvětlovali, proč jsme neměli " Jedne uhci parta sousedu, kter, se co chcete zlepšit. Vím, žeje toho stále ještě
■
dovedou spolecne pobavit, zasportovat si
f
v
, a chovat se k sobě jako družní lidé. Proto se hodně, co se má dávat do pořádku. Ale
nejsme také jediná městská část, V roce
Je lepší psát zpětně o tom, že se obyvatelé pan Šafránek o nich zmínil,
2006 jsme se museli spokojit jen s malými
domů na Slunečné konečně dočkali
A nakonec k tomu psaní o historii našeho akcemi. Doufám, že příští rok bude lepší na
chodníku a úprav kolem něj. Když jim teď
předměstí, původně obce Holice u akce většího rozsahu. Aby nejen Náves
slíbíme na příští rok osazení dvou laviček, to
Olomouce. Do panelových domů se Svobody, ale i ostatní ulice byly u nás
je slib, který splnit můžeme.
přistěhovala spousta nových rodin, které o
0 dalších záměrech na rok 2007 vás místní historii nic nevěděly. Proto o ní pěkné.
Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4

Takhle to vypadá po sprejerech. Ale co s nimi, když je chytneme?
Můžeme na ně svalit vinu za všechny postříkané domy? Necháme
je očistit a přestříkat všechny fasády a dveře na jejich náklady?

BYLI JSTEJIŽ NAVEŘEJNÉM INTERNETU?
V rámci projektu Statutárního města Olomouc "Rozvoj informačních a komunikačních technologií' bylo
vybudováno 21 míst vybavených výpočetní technikou s přístupem k internetu.
V naší městské části byla zřízena 2 pracoviště v místnosti detašovaného pracoviště MMO. Všichni občané, kteří
nemají vlastní internet mají možnost vyzkoušet si svou dovednost práce na počítači. Stačí se jen zaregistrovat a
každé pondělí a pátek od 8,30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin můžete serfovat po internetu.
Určení pracovníci: pondělí - pan Jakub Pešata, pátek - paní RNDr. Iva Lakomá Vás do tajů práce na počítači také
ochotně zasvětí.
www.trosečník.centrum.cz
Tak neváhejte a přijďte!
S.T.
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Škola slaví výročí
13. září jsme si připomněli výročí události pro dějiny Holice
nadmíru významné obcí v roce 1936 prošel slavnostní průvod,
zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše, byla vztyčena státní vlajka,
zazněly projevy a slavnostně byla otevřena budova nové školy.
Jejím ředitelem se stal pan Štěpán Vychodil a zůstal jím (kromě
přestávky za 2. světové války, kdy byl předčasně penzionován) až
do roku 1949.
Holická škola však může slavit narozeniny hned několikrát,
neboť její dějiny sahají mnohem dál.
Dalším významným mezníkem na procházce historií je rok
1874, kdy byla postavena a vysvěcena budova národní školy, v níž
je dnes 1. stupeň základní školy.
Vrátíme-li se k úplnému počátku školního vzdělávání v Holiči,
dojdeme k roku 1748 (doba vlády Marie Terezie), kdy byla zřízena
první škola v obci. Jejím rektorem byl pan Karel Kočí.
Nabízí se tedy otázka, co je to správné výročí a kdy má vlastně
holická škola ty pravé narozeniny... Malé ohlédnutí za dějinami i
současností školy nabízí výstavka ve výloze obchodu u kostela. Při
její přípravě jsme oslovili i holické pamětníky mladší i starší
vzpomínali a hledali fotografie. Na světlo ze starých alb vykoukly
chvilky dávno minulé. Tváře prvních učitelů, skupinová fota tříd,
maškarní, pionýrské šátky...
Připomeňme některé střípky. Vzpomínáte, že:
- památník TGM zde jako jeden z mála (snad jediný?) v republice
přečkal období totality (byla o tom natočena i reportáž ve
Videožurnálu Charty 77)?
- se učilo i v budově bývalého kina, kde se topilo v kamnech?
- třída byla i v budově náves Svobody 37 (později zde byly dílny,
které byly z hygienických důvodů přemístěny do budovy MS)?
- v roce 1992 škole připadla bývalá budova MŠ (vedle pošty), kdeje
po rekonstrukci umístěna školní družina a první třídy?
- pan Jiří Réda zde po dlouhá léta vedl školní sbor, který získal
mnohá ocenění?
Vzpomínky se rozbíhají, každý bývalý žák při přečtení
některého z těchto zlomků dějin školy určitě aspoň jednou řekne
no jistě, to bylo, když jsem já chodil do školy!
Pamětníci, ozvěte se! Napište nám své vzpomínky!
Nelze se však jen ohlížet zpět. I nyní má škola být na co pyšná.
Holickým dětem slouží druhým rokem nové veřejné hřiště. Parčík
před školou se stal upravenou zelenou oázou, přívětivým a
bezpečným místem pro dětské hry. Příchod ke škole dostal nový
kabát před půl rokem. Kdo zvedne oči výš, uvidí nová okna, která
byla postupně vyměňována v průběhu posledních tří let (poslední
fáze byla dokončena dobudováním nového vstupu o
prázdninách). I zařízení školy doznalo obměny většina tříd je už
vybavena moderním výškově stavitelným nábytkem. Školní
výdejna stravy prošla náročnou rekonstrukcí už loni, letos se
rozsvítila ve veselých barvách i školní jídelna. Obnovou prochází i
sociální zařízení. Začalo se na budově 1. stupně, v červenci a srpnu
se proměnily i „sociálky" v přízemí hlavní budovy k nepoznání.
Další poschodí přijdou na řadu o příštích prázdninách.
Škola, to ale nejsou jen budovy. To je i její výchovná a
vzdělávací práce, kulturní a společenský život. Veškeré dění v ní se
v Holiči bezprostředně dotýká téměř každé rodiny, vždyť v
letošním roce ji navštěvuje 249 (převážně místních) dětí! Ve
škole fungují kroužky, které vedou buď naše paní učitelky nebo
externí lektoři, z nejoblíbenějších každoročních akcí zmiňme
Vánoční dílnu, Zahradní slavnost, oslavy Dne dětí, školu v
přírodě pro děti mladšího školního věku. Starší děti pak vyrážejí
na lyžařský kurz do Ostružné a mají-li zájem, také na rafty nebo
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na výlety na kolech. Rodiče a bývalí žáci rádi přijdou na školní
ples. Každoročně se na něm opakuje stejný příběh „Paní učitelko,
můžete nás pustit do naší třídy? Tak tadyjsem seděl(a)! Tady bylo
dobře!"
Z nejnovějších změn pak připomeňme sloučení s mateřskou
školou od 1. července tohoto roku.
Je to nekončící příběh snahy o to, aby dlouhá tradice holické
školy byla rozvíjena a přitom ustupuje do pozadí spor, zda škola
slaví 70,132 nebo snad dokonce 258 let.

IŠ

Zahradní slavnost;
Už jsme si zvykli, že ke konci školního roku neodmyslitelně
patří Zahradní slavnost. Letos jsme navázali na to dobré, co se
osvědčilo už v minulých letech. Rodiče si se zájmem prohlíželi
výtvory svých dětí v improvizované galerii. Děti s chutí soutěžily,
aby si potom nastřádané body vyměnily za drobné odměny v
našem obchůdku. Rozhodčí - naši osmáci, kteří jim body
přidělovali, však nebyli žádní kruťáci, hodnotila se hlavně snaha a
pokud sevše úplně nepovedlo?To přece vůbec nevadilo!
Tradičním zlatým hřebem programu byla vystoupení žáků
školy. Předvedli se ti, kteří opravdu chtěli, a bylo znát, že před
publikum předstupují s chutí. Již tradičně dominovaly moderní
tance nejrůznějších stylů.
Počasí však bohužel zamíchalo kartami a když se tradiční
diskotéka kvůli přeháňce ukončila, ti „skalní" pokračovali dál v
improvizovaných podmínkách.
Přesto snad nikdo neodcházel zklamaně, kdo chtěl, bavil se až
do konce. Nejvytrvalejší maminky od pořadatelů dokonce
obdržely diplom „za výdrž".
Naše poděkování již tradičně patří všem, kdo se přičinili o to,
aby byly připraveny soutěže a obchůdek, občerstvení pro malé i
velké, výzdoba, posezení, hudba a tisíc dalších drobností, které
jsou vzájemně propojené a každá z nich je přitom
nepostradatelná. Podařilo se tak vytvořit lahodný koktejl, který
osvěžil loučení s uplynulým školním rokem.
Takže už zbývá jen nezbytný úklid, rozdat vysvědčení a hurá na
prázdniny, protože další školní rok je za námi!

IŠ

Střípky ze školy
■ Rozhodnutím Zastupitelstva města Olomouce bylo
rozhodnuto s účinností od 1. července 2006 o
sloučení místní základní a mateřské školy do nového
subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola
Olomouc-Holice, Náves Svobody 41. Vedením byl
pověřen dosavadní ředitel základní školy pan Mgr.
Mojmír Chytil. V souvislosti s tím upozorňujeme
rodiče dětí, které navštěvují MŠ, že veškeré
hotovostní platby bude přijímat paní Tomková v
kanceláři v 1. patře budovy ZS (za poštou).
■ Hledáme zájemce o práci
správce veřejného hřiště a pradleny v prádelně MŠ
Bližší informace v ředitelně školy.
■ V přeboru školy v šachu zvítězil Roman Jášek z 9. A,
druhé místo obsadil Martin Doležal ze 7. A, bronz
získal Radek Svačina z 5. A.

NAŠI JUBILANTI
K nastávajícím životním jubilejím
přejeme vše dobré těmto
našimjubilantům:
Marii Chromcové
\
Anežce Vychodilové
\\
Otto Adamcovi
Zdeňce Rychlé
J)
FrantišcePrudilové / j )
Emilii Ladýřové
Bohumíru Stejskalovi
Vlastě Běhalové
Ireně Krčové
Evě Bosákové
Marii Buriánové
K přání všeho ještě připojujeme
hlavně hodně zdraví, osobní
pohody a opravdu neutuchající
elán do mnoha dalších let.
Krásných 93 roků se v těchto
dnech dožívá
Paní ALOISIE KVÍZDALSKÁ
K tomuto vzácnému jubileu přeje
KMČ č. 4 Holice pevné zdraví,
spokojenost a ještě „MNOGAJA
UETA“.

PRANOSTIKY&jÉÍ
e
Říjen

o.

ZPRÁVY zjednání KMČ - 29.8.2006
- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Došlá pošta: návrh rozpočtu města na rok 2007 - stanovení priorit
změna části stavby
sběrová sobota
rozkopávky
- Majetkoprávní záležitosti

- Různé

KLUB BÍLÝJEŘÁB HOLICE
Chtěly bychom prostřednictvím Holických Novin poděkovat všem členům Klubu Bílý Jeřáb
Holice za prezentaci taiči na Festivalu zdraví a pohybu, který se konal 3.6.2006 na Výstavišti
Flóra Olomouc.
Náš klub byl osloven Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci k účasti na 1. ročníku Festivalu
zdraví a pohybu, který proběhl úspěšně, o čemž svědčí nejen rekordní počet návštěvníků, ale i
kladné ohlasy firem. Spolupořadatelé akce byli Výstaviště Flóra, Radiožurnál a Zdravotní ústav
se sídlem v Olomouci. Podobná akceje plánovaná i na příští rok a náš Klub bude u toho.
Pokud byste se chtěli s taiči blíže seznámit i vy, kteří jste se tomuto sportu nikdy nevěnovali,
zveme vás na Setkání taičistů 23.9.2006 ve 14 hod. do tělocvičny ZŠ Holice, kde proběhne již 2.
ročník Setkání taičistů a kde uvidíte cvičit jak žáky, tak cvičitele z celé republiky, kteří Vám rádi
odpoví na případné otázky.
Pravidelné kurzy zahajujeme v centru Olomouce v úterý 26.9.2006 a v tělocvičně ZŠ Holice ve
středu 27.9.2006. Cvičíme několik sestav a každý zájemce si může tu svou vybrat.
Rozpis cvičení: středa 18-19 hod. sestava „42“ pokročilí,
19 - 20 hod. sestava „24“ začátečníci,
20 - 21 hod. sestava „8“ začátečníci.
Klub Bílý Jeřáb Holice zve ke cvičení všechny, kteří chtějí být v životě fit a v pohodě.
Za klub s přáním krásného dne Světluše Kostrunková, Radomila Brachová.
www.bilyjerab.cz

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Teplý říjen, ten nám praví, že
listopad i únor chladí.

Občané se na členy komise městské části Holice obrací s dotazy, kdy se vyváží tříděný odpad.
Technické služby na každý měsíc zpracovávají harmonogram odvozu, který nám zasílají k
vyvěšení. Bývá vyvěšen ve skřínce KMČ č. 4 na Návsi Svobody.
V tomto harmonogramu se dozvíte, že papír se vyváží každou středu, sklo každou druhou
středu, plasty každý čtvrtek a tetrapaky každou druhou středu jako sklo. Jsou v něm i údaje o
strojním a ručním čištění, o výsypu košů, o sečení trávy a sběrových sobotách. Stačí tedy jen
zajít k vývěsní skříňce a budete informováni o všem.
Chtěli bychom ale některé z vás požádat, aby si nepletli kontejnery na tříděný odpad vzájemně
a zároveň také s kontejnery na netříděný odpad. Potom je snaha nás ostatních marná.
S.T.

Opadá-li v říjnu listí, mokrou zimou
buďmejisti.

UVAŘTE SI S NÁMI

Říjen nemá v oblibě ani kola, ani
sáně.
Urodí-li se mnoho dubového ovoce,
budou mrazivé Vánoce.
Říjné nebe plné hvězd má rádo teplá
kamna.

Je doba podzimní - doba švestek. Zkuste si upéct:
Listopad
Listopad z mlh, jinovatky, deště,
such a bláta, před zimou k zimě
chvátá.
Na začátku listopadu teplo se zimou
se hádá.
Listopad někdy sněží a někdy jen
tak listí leží.
Uhodí-li v listopadu časně mrazy
tuhé, brzy zase dobře bude.
Listopad stromy lúpí a často
pobouranékupí.

Pájový koláč

&

©

Páj je křehké těsto, které snadno uděláme z 20 dkg hladké mouky, 3 lžic studené vody, 10 dkg
sádla, 1 žloutku, lžíce práškového cukru a špetky soli. Zpracujeme těsto, které necháme
odpočinout. Rozdělíme na 1/3 a 2/3. Z většího dílu vyválíme placku, kterou vyložíme nízkou
kruhovou formu. Propícháme vidličkou, posypeme strouhaným perníkem a poklademe
půlenými švestkami (meruňky, broskve i mražené), ovoce posypeme skořicovým cukrem a
pokapeme rozpuštěným máslem. Okraj těsta potřeme bílkem rozmíchaným v mléce. Zbytek
těsta rozválíme, přiklopíme na ovoce a okraj přitiskneme.
Opět propícháme vidličkou, potřeme bílkem a pečeme asi 20 minut.
Dobrou chuť
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Veršovaná KŘÍŽOVKA
1

2

3

4
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7
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10 11 12

Rozhořčené zvolání holického občana (viz tajenka).

1 / Protiklad, liščí obydlí 2 / Zolův román, končetina, opak
záporu, vojenská jídelní miska, velmi krátké vlny, 3 / Část
molekuly, první muž, části činžovních domů, kámen
------------------------------------------------ — ------------- (hovorově), desetiny tisíce, 4 / Hodnota, 100 kg, rokle, hlty,
přivlastňovací zájmeno 5 / Chlapci, část dne, otesaná kláda,
--------------------------------------------------------------------vodácký pozdrav, římsky 7 ,6 / Vesnice, druh stanu, radostné
oslavné zvolání, polibek, ohrožení krále při šachové partii,
7 / Čas, nápoj, stará nepotřebná věc, předávat vědomosti,
________________________________________
pravoslavný duchovní, 8 / Část nohy, hudební značka,
klukovská zbraň, opravny lodí, cestovní doklad, 9 /
--------------------------------------------------------------------Slovenskyjíl, malý klíč, panovník, malý Otakar, bouda patřící
Azorovi, 10/ Psí pochoutka, čertova partnerka, vlastniti,
--------------------------------------------------------------------grafické znázornění tečky, Strojní traktorová stanice,
kotouč, 1 1 / Křeslo, speciální protiteroristický útvar,
“ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ —
I slavnostní mužský oblek, grafické znázornění tečky, zbraň
_______________________________________________ indiána, nula, jméno medvídka, 1 2 /Volání kukačky, grafické
znázorněnní tečky, čidlo zraku.
________________________________________

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
I když byla křížovka umístěna chybně, našli se dva luštitelé, kteří ji
vyluštili. Těmzbývajícím se redakce Holických novin omlouvá (i autorovi
nepodepsaného příspěvku). Pro výhru do kanceláře detašovaného
pracovištěsi mohou přijít:
Marie ŠVARCOVÁ, UCukrovaru 18, VěraPRDOVÁ, UCukrovaru4

Jako strom ...
/Mirek Marusjak/

Holický skauting ve výkladu drogerie

V minulém čísle Holických novin vyšel článek „ O skautech v Holiči
po válce 1945...“. Nyní mají občané možnost se rámcově seznámit
s Holickým skautingem před 2. světovou válkou, po válce, v
období let 1968 až 1970 a od r. 1990 až po dnešek. Dobové
fotografie z táborů a různých akcí, kroniky, časopisy, knihy,
odznaky a jiné jsou vystaveny ve výkladu drogerie pí.
Leskovjanské. Děkujeme za ochotu a poskytnutí prostoru pro
prezentaci skautingu.
Holičtí skauti
-7-

Jak tvář kmeta svraštělou kůru
omšelou stářím a podzimem
Pohlédni do koruny vzhůru
pod tíhou let je nakloněn
Čeká až vítr odešle barevné pozdravy
čeká až ránu zasadí sekyra
čeká až padne podťatý do trávy
Každý strom někdy umírá
každý z nás je někdy sražen
každý z nás se myšlenkou zabírá
Jen nepadnout! Nepadnout na zem.

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 1. HFK Olomouc a.s.
Činnost sportovního střediska byla
zahájena 1. července 2006. Ve středisku
pracují čtyři dorostenecká družstva U16,
U17, U18 a U19. Družstva U19 a U17 hrají
druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž
MSDL a družstva U18 a U16 hrají
dorosteneckou divizi MSDD. Začátek
soutěže nebyl pro naše družstva
výsledkově dobrý, ale postupem času se
výkony zlepšovaly a po sedmém respektive
šestém odehraném kole jsou družstva U19
a U17 na 10. místě se sedmi uhranými
body, družstvo U18 na 11. místě se čtyřmi
body, a družstvo U16 figuruje na druhém
místě, když v šesti utkáních získalo 15
bodů.
Současně se zahájením nového školního
roku pracujeme ve spolupráci s vedením
středních škol na zahájení dopoledních
tréninků pro hráče střediska. Po vyřízení
všech nezbytných náležitostí budou mít
naši talentovaní hráči možnost dopolední
individuální přípravy, a tím se zvýší počet
tréninků vtýdnu na šest.
V tomto týdnu (pondělí, úterý) absolvují
hráči družstev U19 a U17 kompletní
spiroergometrické vyšetření na Fakultě
Tělovýchovného lékařství FN Olomouc,
které je povinné pro hráče vrcholových
středisek mládeže. Na základě těchto
vyšetření budeme mít přehled o fyzických
p ře d p o k la d e c h a m o m e n tá ln íc h
schopnostech všech hráčů. Na těchto
základech budeme schopni vybírat hráče,
kteří budou při dostatečné míře talentu a
herních a technicko - taktických
předpokladech schopni přicházet do
mužské kopané a začlenit se bez problémů
do vrcholové přípravy mužů.
Práce s mládeží je dlouhodobá záležitost
a my doufáme, že při dodržování všech
zákonitostí tréninkového procesu a kvalitní
práci všech trenérů mládeže se nám bude
dařit vychovávat hráče schopné zařadit se
do kádru prvního mužstva a být jeho
platným členem. Doufáme také, že se nám
podaří z vlastních zdrojů vychovávat hráče,
kteří budou mít vysokou sportovní kvalitu a
budou se prosazovat i v nejvyšší soutěži a
tou je 1. Gambrinus liga, a tím klubu vracet
finanční prostředky, které jsou nezbytné
pro výchovu mladých hráčů. Pro jejich
výchovu máme v našem klubu vytvořeny
všechny nezbytné předpoklady a teď záleží
na schopnostech trenérů a hráčů, jak je
využijí.
RNDr. Dan Matuška
hlavní trenér SCM

Benjamínci

Benjamínci (B)

VÝZVA SPORTOVCŮM
Ani se mi nechce věřit, že by se v Holiči hrála jen kopaná. V
poslední době se sice hraje velice dobře, 1. HFK Olomouc je v čele
tabulky, ale vím z doslechu, že se provozují i jiné sporty. Jen jednou
se mi podařilo vymámit příspěvek z místních nohejbalistů, od té
doby se neozvali. Také jsem zaznamenal pohyb chlapců a děvčat s
florballovými hokejkami v rukou. Jestli chodí trénovat, tak proč o
tom neinformovat holickou veřejnost?
V Holiči žijí i významní sportovci, jako třeba Jurkovi, šermíři
evropské třídy, a další. Proč o tom neinformovat? Nebojte se napsat
o své sportovní činnosti. Určitě nás to bude zajímat a noviny budou
pestřejší.
S.T.
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v říjnu 2006.
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