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O čase vánočním a jiném

PF 2008 Josef Toman
Vážení přátelé,
nastává čas Vánoc a bude čas
novoroční. Vánoce nám přinesou
radost, zejména v dětských očích,
rodinné sešlosti a těm, co jsou sami,
alespoň krásné vzpomínky. Pro
osamělé platí obzvlášť citát Jamese
Barrieho: „Bůh nám dal vzpomínky,
takže se můžeme těšit z růží
i v prosinci." Bůh také učinil dobře, že
stvořil přátelství. Platí, že přátelé jsou
andělé, kteří nás zvednou, když nám
upadla křídla a nemůžeme dál. Tak se
těšme z těch krásných chvil, které si
můžeme za pomoci rodiny, přátel nebo
i sami vytvořit. Ať pro nás platí: pokoj
lidem dobré vůle. Nakonec i těm bez
dobré vůle, třeba se polepší. Na
Vánocích vidím jedinou chybu - že jsou
s tou svou krásnou atmosférou jen
jednou za rok. Jsme při nich okázale
laskaví, láskyplní a dáváme dárky.
Proč neprožívat takovou sváteční
náladu častěji? Proč nedat dárek hned,
když ho koupíme? Vždyť radost můžemedáti ve všední den. Přitom žádný
den není všední, je dar. Nevíme dne ani
hodiny. Proto si važme každé chvíle a

rozdávejme radost, když můžeme.
Zamyslel jsem se nad Časem. Je
zvláštní. Údajně plyne a měří všem
stejne. Je ale kruté, když někomu dá
třeba jen osmnáct let života. Je asi
špatný počtář. Co vlastně Čas je? Je,
nebo není? Je to jen chod vesmírného
stroje, který člověk nemůže pochopit
a uchopit? Myslím si, že je něco jako
vítr. Vane a nedá se chytit. Teď byl a už
není. Je pomíjivý. Líbí se mi náhled
Dana Millmana: „Čas je paradox rozprostírající se mezi minulostí a budoucností, které vlastně neexistují nikde
s výjimkou naší vlastní mysli. Představa času je konvencí myšlení ajazyka, jedná se o společenskou úmluvu.
Pravda je hlubší: nemáme nic nežli
tuhle chvíli. “ Z toho vyplývá, že každý
okamžikje nevšední a vzácný. Víte, jaká
je podle mne nejhorší věta, zejména
vůči dětem? „Nemám na tebe čas!“
Jako návod ke spokojenému životu
beru radu Margaret Bonnanové: „Existujejen jediná možnost, jak žít šťastně:
západem je prožít si chvilku po
chvilce. “ Štěstí a lásku můžeme dávat
v každé chvíli, i kdyžje sami nemáme.
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Rok 2008 můžeme dopředu nazvat
reformátorský. Bude plný změn.
K čemu povedou, to se teprve ukáže.
Teď zhřeším oproti optimismu para
lelou totalitního vtipu o Vánocích.
„Jaký bude rok 2008?Průměrný. Horší
než loňský, oře íepší než příští. “ Taky mi
z reforem tuhne úsměv jako vám.
Světlá budoucnost nám byla slibována,
co jsem živ. V souvislosti s očekáváním
reforem se s vámi podělím o zážitek, jak
lidé reagují. Je z Kauflandu ze soboty
17. listopadu. Jeli jsme na obyčejný
sobotní nákup. Polovina obchodu až po
pokladny byla zacpána lidmi s vozíky
plnými nákupu ve frontách na placení,
a tak uličkami nešlo vůbec projet.
V zájmu zachování duševního zdraví
jsme nákup hned vzdali. Moc mě mrzí,
že jsem neměl foťák na dokumentární
snímek, jak se lidem u nás špatně žije.
Vždy se v úvodnících zabývám spole
čenskými vztahy a morálkou. Teď mám
pro vás k zamyšlení jen mikropovídku
Stanislava Rudolfa Super zdvořilost,
nl/ přeplněné tramvaji pustil student
starší ženu sednout. Žena překvapením nad tou zdvořilostíomdlela. Když
se probrala z mrákot, studentovi za
jeho ochotu poděkovala. Něco tak
neskutečného mělo za následek, že
sebou o zem švihl v šoku on. No, není to
krásné?
Nakonec krásné slovenské úsloví:
„Chýba vám šťastie? Uchmatnite si
ho!“
přeji vám pohodové a usměvavé
vánoční svátky a rok 2008 plný štěstí,
Váš Petr Šafránek

Peří
Pozor, padá bité peří.
Dělá dobře, kdo nevěří.
Neroztrh jsem peřinu,
co mám doma na zimu.
Na děti, pejsky a kočky,
dopadají bílé vločky.
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Rada města Olomouce
Horní náměstí /radnice/
Olomouc

Holice, 7.11.2007

Otevřený dopis Radě města Olomouce

Věc: Problematika KMČ

Jsem členem KMČ od vytvoření těchto komisí náhradou za slibované „malé radnice". Jsem už poslední z této skupiny
prvních členů komise a tak mohu porovnávat měnící se způsoby spolupráce mezi vedením města a KMČ. Ono se říká, že
„nové koště dobře mete" a to se potvrzuje i ve spolupráci s vedením města. Dříve, když se jednalo o obecní, nyní městský
majetek, tak stanoviska KMČ byla rozhodující.
KMČ byly přece za tím účelem také vytvořené.
Členové KMČ se znalostí své městské části nemohou svoje názory uplatnit zvláště i proto, že ve vedení města naše
předměstská část nemá bohužel svého přímého zástupce. Toje také velmi podivné v té naší demokracii, kterou se oháníme.
Navíc je třeba přihlédnout k tomu, že předměstská část Holice svou rozlohou a počtem občanů značně přispěla městu
Olomouc k získání statutu.
Žádali jsme, aby Statut komisí městských částí byl změněn tak, aby stanoviska KMČ pod bodem 7. byla pro rozhodování
závazná, jakje dříve předchozí vedení města respektovalo. Abychom odstranili tuto nedemokratičnost, požadovali jsme, aby
volený předseda KMČ byl současně i členem zastupitelstva. Což je přece logické zvláště proto, že nemáme svého přímého
zástupce ve vedení města. Tyto naše připomínky a požadavky přece nejsou přehnané a z věcného důvodu jsou plně
oprávněné. Jaká je odezva současného vedení k našim požadavkům? Vedení města nereaguje, což je horší, než kdyby se k
našim požadavkům vyslovilo záporně. Je to ukázka arogance, mnohdy nestojíme prostě ani za odpověď. A tímto způsobem
dnešní vedení města řeší „spolupráci" s naší KMČ. Jako důkaz totalitního jednání je poslední případ prodeje objektu č. 37 na
návsi Svobody.
Několikrát jsme v našich zápisech už od roku 2005 důrazně požadovali, aby tento objekt byl uvolněn pro vybudování domu
pro seniory, aby naši občané nemuseli na stáří být přemísťováni mimo svoji obec. Sestavená komise pověřená vyhledáváním
nových vhodných lokalit v rámci města pro stavbu seniordomů dokonce prohlásila, že tento objekt je ze všech lokalit
nejvhodnější. A co se stalo? Pro nedostatek peněz nebyl tento návrh akceptován.
Zanedlouho se však v Olomouckém deníku objeví článek, že město bude stavět ve Slavoníně pro seniory objekt za 40
milionů, kde se však musí vybudovat protihluková bariéra. V článku se uvádějí argumenty které vyvracejí tvrzení, že pro
vybudování domu pro seniory v naší lokalitě nejsou peníze.
Objekt č. 37 na návsi Svobody byl přes naše protesty prodán za cenu pozemku s odůvodněním, že objekt bude do 12 měsíců
od uzavření kupní smlouvy vybaven nákladem 3-4 milionů byty pro opuštěné a týrané matky s dětmi a seniory.
Kupní smlouva z 5.4.2007 však tuto podmínku novému majiteli neukládá, takžejak to lze hodnotit? Jen jako další podraz.
Při osobním jednání členů KMČ s panem primátorem 5.1. 2007 jsme žádali, aby prodej objektu byl zrušen. Naše důvody
jsme několikrát zdůrazňovali, aby byl pan primátor o této nehoráznosti informován. Zrušení prodeje bylo možné, protože v
době našeho jednání kupní smlouva nebyla ještě podepsána. Přes naše důrazné protesty byl objekt nevýhodně prodán. Jak
je to možné?
Nejsmutnější na tom je, že v posledních letech naše demokracie vykazuje stále více znaky bezprávního státu, kdy není naděje
na změnu k lepšímu.
Holice jako největší předměstská část se stala bohužel pro mnohé naše spoluobčany jen místem k noclehu, a co se děje
kolem, to je nezajímá. Toje smutný stav, který ale dnešnímu vedení města zcela vyhovuje!
Na náš protest jsme se opět nedočkali odpovědi. Protože s tímto způsobem ze strany vedení města nesouhlasíme, rozhodl
jsem se, že dále pracovat jako člen KMČ č. 4 - Holice nebudu!
O svém rozhodnutíjsem informoval členy KMČ na schůzi dne 7.11.2007.

Ladisíau Zahradník (1925)
Rodák z Holice
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Vážení a milí čtenáři HOLICKÝCH NOVIN
Blíží se konec roku 2007 a to je nejvhodnější doba ke krátkému
bilancování všeho, co se nám v něm povedlo či nepovedlo.
Byli jsme kritizováni, bohužel anonymně, že toho pro Holiči
děláme málo. Jenže je třeba si uvědomit, že naše snaha je závislá
na rozhodnutí těch nad námi - na Radě města Olomouce a na
Zastupitelstvu města Olomouce. Naše komise může pouze
navrhnout a doporučit, to dalšíjiž není v našich silách.
Ale i přesto se nám něco povedlo. Nejvíce byl občany kritizován
stav holického hřbitova a nejvíc skládka hřbitovního odpadu, která
se stala skládkou veřejnou pro občany holické i z okolních vesnic.
Co jsme pro odstranění této hrůzy museli udělat, jste si jistě
přečetli v článku HN č. 5 pod názvem "Hřbitove, hřbitove..."
Do 1. listopadu se podařilo vedení olomouckých hřbitovů oplotit
pozemek za hřbitovem, kde má být v budoucnu urnový háj, a nově
vybudovat místo pro kontejnery na odpad. Co dnes vidíte, je pouze
provizorní řešení, pozemek musí být samozřejmě upraven, terénní
úpravyjsou ovšem nedokončené.
Z peněz komise se nám podařilo opravit části dvou chodníků
v ulicích U Cukrovaru a Sladkovského. Pokud budou v příštím roce
uvolněny finanční prostředky pro tuto činnost, budeme
v opravách chodníků pokračovat.
Jarní návštěvy pana primátora a jeho náměstka v ulici Na Krejnici
také přinesly své ovoce. V druhé polovině roku došlo na její opravu,
Střed ulice byl vyrovnán živičným povrchem, okraje jsou
dorovnány drceným recyklátem se zástřikem asfaltu. Přilehlé
chodníky dostaly nové obrubníky a dlažbu.
Stížnosti občanů na průjezd kamionů a nákladních aut ulicí Emy
Destinové se prozatím podařilo vyřešit tak, že na rozcestí ulic
U Hřiště a Emy Destinové jsou umístěny betonové vázy, které
budou osázené zelení a měly by zároveň zabránit průjezdu
a otáčení těžkých kamionů a aut na tomto rozcestí, což
způsobovalo nemalé problémy okolním rodinným domům a jejich
obyvatelům. V blízké budoucnosti bude třeba ve spolupráci
s magistrátem vyřešit kompletně celou tuto oblast. V ulici Emy
Destinové vyrůstají nové rodinné domy, takže bude třeba zajistit
bezprašnosttétoulicei přilehlých křižovatek na obou koncích.
V příštím roce budeme usilovat o vybudování chodníku pro pěší na
ulici Hamerská napravo od světelné křižovatky. Chodník zde zcela
chybí a chůze pěších či maminek s kočárky po frekventované
Hamerské je značně riskantní. Přes ulici Keplerovu byl vybudován
světélkující přechod, který by měl upozornit řidiče na nebezpečné
místo, ke kterému se blíží. I tato ulice vedoucí do průmyslové zóny
je velmi zatížená dopravou.
Na žádost občanů byla v červnu zřízená nová zastávka MHD
autobusu č. 60 (na jižním konci návsi Svobody), kterýjezdízdarma
do nákupního střediska.
Všechny tyto akce, které se podařily uskutečnit byly financované z

Ulice Na krejnici
fondu údržby a oprav. Mám zkušenost, že tyto akce jsou daleko
rychleji řešené než akce čerpané z fondu investic. Investicím
předchází projektová dokumentace, dlouhodobé plánování, výběr
na rok dopředu, co se uskuteční a co ještě počká. O tom ví své
obyvatelé ulic Ječmínkova, Na Dílkách, Na Zábraní a U Potoka,
kteří čekají léta na novou silnici a chodníky ve své ulici.
KMČse každoročně snaží dostat do plánu investic právě tyto ulice,
ale vše vždy závisí na vůli pánů radních a zastupitelů, ale také na
tom, kolik peněz bude v městské pokladně na realizaci všech
investičních plánů v Olomouci. Věřte, že se snažíme ze všech sil.
Protože se blíží konec roku a s ním ty nejkrásnější svátky,Vánoce,
dovolte mi, abych Vám všem ze srdce popřál za sebe i všechny
členy komise, a do nového roku 2008 hodně zdraví a optimismu.

Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holice

Uspávání broučků

\

Chodník na ulici Sladkovského
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Jde dnes průvod Holicí
s lampióny zářící,
vykračuje zvesela,
vyhrává mu kapela.
Děti s sebou broučky nesou,
v rukách se jim zimou třesou.
U školy je skřítkům dají,
ti se o ně postarají.
Broučci musí už jít spát,
půjdeme jim zazpívat;
zazpíváme písničku,
usnou nám za chviličku.
Bude zima, bude mráz,
kam se broučku, kam schováš?
Zalezu si do mechu,
budu spát v tom pelechu;
zahrabu se do listí,
to mi teplo zajistí.
Celou zimu budu spát,
na vás, děti, vzpomínat.
Až Mořenu ponesete,
snad si na mě vzpomenete;
přijďte mě zas probudit,
se mnou jaro oslavit.
Zahraju si s vámi rád,
jsem váš brouček kamarád!

Střípky zeškoly Jjffif
Reforma ve školství startuje. Jak už byla
veřejnost informována, od 1. a 6. třídy
najíždí výuka podle tzv. rámcového
vzdělávacího programu (RVP). Již není
pevně vymezeno učivo pro každý jednotlivý
ročník dřívějšími celostátně platnými
osnovami, ale jsou definovány jen tzv.
rámce - výstupy, které by mělo každé dítě
splňovat na konci 3., 5. a 9. třídy. Proto
každá škola zpracovala svůj školní
vzdělávací program, ve kterém je
podrobněji vymezeno časové naplánování
učiva, výchovné a vzdělávací strategie
směřující k rozvíjení klíčových kompetencí
a začlenění průřezových témat. Náš ŠVP má
motivační název "Škola pro tebe" a na jeho
přípravě se dlouhodobě podílel celý
pedagogický sbor naší školy. Je k dispozici
ve sborovnách škol.
Na w e b o v ý c h s trá n k á c h š k o ly
www.volny.cz/zsholice je k dispozici
výroční zpráva o činnosti školy za minulý
školní rok i další informace o škole.
Opět probíhá testování pomocí tzv. Sciotestů. V listopadu čekala celá sada (test z
českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a
test obecných studijních předpokladů) na
žáky 9. ročníku. Součástí bylo i dotazníkové
šetření mapující názory rodičů i jejich žáků
na klima školy a kvalitu výuky. Pro rodiče
má význam fakt, že žákům je vypočten tzv.
percentil, neboli postavení jejich dítěte v
rámci žebříčku sestaveného z žáků všech
testovaných škol (orientačně několik tisíc
respondentů). Výsledky dotazníků zpracuje
společnost Scio a poslouží jako podklad
pro sebehodnocení školy. Poplatky za testy
letos hradí škola ze svého rozpočtu. (Žáci 7.
a 8. tříd si ověřují zvládnutí tzv. klíčových
kompetencí - komunikativní a sociální, k
učení a řešení problémů, občanské a
pracovní. V 5. třídě se testuje tzv. výstup z
1. stupně testy jako v 9. r. kromě angličtiny.)
Letos již proběhlo i dotazníkové šetření

v

žáků 3. a 8. třídy v rámci projektu Mapa
školy,
Školní děti se rozhodly pomoci svým
nemocným kamarádům a nákupem
reflexních pásek přispěly na účet
občanského sdružení Život dětem částkou
5.250 Kč. Výtěžek je určen na pomoc
dětským oddělením nemocnic v České
republice a dětským zařízením, která
pečují o nemocné a handicapované děti.
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základní a mateřské školy

=CpK

Děti i učitelé se již v září dočkali „Vánoc". Dárek by se sice pod stromek nevešel, snad
postavit stromeček na něj, ale to nám vůbec nevadilo. Radost byla obrovská. Byla to pec!
Ale ne pro Jeníčka nebo Mařenku, jen pro keramiku.
A k peci přišla také hromada hlíny všech možných barev, glazury, nástroje a dílnička.
Je krásné pozorovat naše děti, jak si umí poradit s tou spoustou materiálu, co všechno
jejich malé ruce dovedou. Nejsou to jen děti z prvního a druhého stupně, ale také
„mateřinky", pod vedením šikovné paní učitelky Pelíškové, vyrábí „o sto šest" .
Nejkrásnější na práci dětíje fantazie, sjakou vidí v té hliněné hroudě svůj budoucí výtvor a
nejen že ho vidí, ale dovedou ho krásně vytvořit. Jejich radost, když doneseme z pece
hotovou věc, je opravdová. Ale i slzičky už byly! Když výrobek nepřežil přežah v peci a
praskl. To je neštěstí! Ale paní učitelka hned přiběhne s novou hlínou a nešťastník může
vše napravit. A že teď spěcháme! Dětí chtějí dát svým nejbližším co nejvíce svých
keramický dárečků. Není lepšího dárku, než který nám ho ti malí sami udělají. Ten se
nevyrovná žádnému z Olympie.
Ale nebojte se, my to všechno zvládneme. Vždyť je nás tu hodně, které dětem
pomáháme. Na prvním stupni je to výtvarný kroužek paní učitelky Studničkové a
Procházkové vždy v úterý, na druhém stupni keramický kroužek pod vedením paní
učitelky Opravilové a Moupicové pro změnu ve středu (ať se tam netlačíme). A to není
všechno, družina má také svůj výtvarný kroužek s paní učitelkou Souškovou.
Pro ty, kteří nemají možnost přijít odpoledne, jejich „třídní" využívají výtvarné výchovy
alespoň k základnímu seznámení s keramickou tvorbou,
Ještě bych chtěla rodičům vysvětlit, jak moc je pro naše děti důležité mít v rukou
takový materiál, jako je hlína. Určitě je to pro ně velká duševní terapie, protože dotyk s
každým přírodním materiálem je to nejlepší, co můžeme dětem poskytnout. Vždyť se od
přírody pořád po krůčku vzdalujeme a to vůbec není dobře.
Je úžasné vidět děti i jinak, než je známe z lavic, kde nemusí být každý z nich premiant.
Tady tvoří to, co oni sami chtějí. Divili byste se, mnohé děti méně úspěšné ve škole jsou
v dílničce naprosté „jedničky". A které dítě by nepotřebovalo povzbudit své sebevědomí?
A věřte, že u nás jim aspoň na ty dvě hodiny týdně povyroste.
Hezké Vánoce za nás učitele přeje Ivana Opravilová
P. S. Ještě nesmíme zapomenout poděkovat za podporu a pomoc ze strany našeho
„vedení", pana ředitele Mojmíra Chytila a paní zástupkyně Ivy Štenclové, protože bez nich
by nebylo o čem psát. Je to hlavně jejich zásluha a spousta práce kolem, abychom dotaci
na pec dostali.
si±te
Ale dobrá věc se podařila!
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OSLAVA MLÁDÍ A STÁŘÍ

ostatní občany našeho města.
Krátký kulturní pořad připravili žáci naší
školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany
Vikové. Uvítací projev přednesl pan
Silvestr Tomášek, člen Sboru pro občanské
záležitosti MmOI.
Po projevu byli jednotliví rodiče pozváni k
zápisu do pamětní knihy KMČ č. 4 Holice
nový občánek byl obdarován památníčkem, blahopřáním a malým dárkem.
Maminka dostala krásnou růži.
Máme velkou radost z toho, že si rodiče
nově narozených dětí uvědomují
důležitost této symbolické akce a že přišli
téměř všichni pozvaní spolu s doprovodem
svých blízkých a zaplnili zcela obřadnísíň.
Věříme, že i jim se tato oslava líbila a že na
fotografiích nebo DVD budou mít trvalou
vzpomínku

Podzimní měsíce jsou jako stvořené pro
uspořádání oslav, které se staly jakousi
každoroční tradicí.
24. října 2007 naše komise v Holiči
připravila v restauraci Na Statku setkání
seniorů, kteří v tomto roce oslavili 75., 80.
a 85. narozeniny. Toto místo jsme si už po
několikáté vybrali hlavně proto, že je
uprostřed Holice, je zde příjemné prostředí
a můžeme pro jubilanty připravit alespoň
malé pohoštění v podobě zákusku a kávy.
Ze všech předem pozvaných oslavenců se
zúčastnilo 33 seniorů, pro které byl
připraven i krátký kulturní program.
Za Sbor pro občanské záležitosti se setkání
zúčastnila paní Marie Romanovská a pan
Silvestr Tomášek, který současně jako
předseda KMČ č. 4 přednesl blahopřání
jubilantům.

Následoval kulturní program, který zahájila
vedoucí pěveckého sboru paní Mgr. Jarmila
Slepicová tanečním vystoupením se
stuhou.Tento pěvecký sbor získal již po
třetí Platinového skřivana v celostátní
soutěži seniorských sborů, které se
p řipravují v domech pro seniory.
Zmiňovaný sbor působí na Zikově ulici v
Olomouci.
Výběr repertoáru a krásný zpěv navodil
příjemnou atmosféru mezi přítomnými.
Naši oslavenci obdrželi jako dárek knížku o
Holiči, dárkový balíček, blahopřání a
krásnou růži.
9. listopad 2007 byl naopak věnován
holickým nejmladším občánkům. Do
obřadního sálu olomoucké radnice bylo
pozváno 18 nově narozených olomouc
kých dětí, aby byly slavnostně přijati mezi

Po roce Vánoce přicházejí...
(Mirek Marusjak)
Zase jsou tu Vánoce
jaksi na nás neulpívá
poselství z betlémského chlíva
Zase jsou tu Vánoce
svátky kreditek a vkladních knížek
na stěně šejdrem babiččin křížek
Zase jsou tu Vánoce
začínáme naříkat a skuhrat
nevíme co kde urvat
V
Zase jsou tu Vánoce
stojíme před problémem
j ak ukrást tu hvězdu nad Betlémem
Zase jsou tu Vánoce
Herodes opět vraždí neviňátka
lidská paměť je tuze krátká
Zase jsou tu Vánoce
tradice předků ctíme
domácí havěti hojně naložíme
Zase jsou tu Vánoce
bylo by příliš neslušné
nenakrmit opuštěného psa
- člověka však už ne!
Zase jsou tu Vánoce...

NAŠI JUBILANTI ZPRÁVYzjednáníKMČč.4
Komise městské části č. 4 v
Olomouci
Holiči přeje všem
našim jubilantům pevné zdraví,
rodinnou pohodu do dalších let:
Květoslavě Sovové
Jaroslavě Levkové
Danuši Kovářové
Marii Pokorné
Drahomíře Hankové.

Jakjsme Vás informovali v minulých HN, zprávy zjednání komise najdete na internetu:
www.olomouc.eu
nebo šije můžete přečíst v plném znění ve vývěskách KMČ č. 4.
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Vzácného životního jubilea 92
roků se dožívá
paní Markéta Březinová.
K tomuto krásnému životnímu
jubileu přejeme jubilantce do
dalších let hlavně pevné zdraví,
spokojenost a neutuchající životní
elán, který ji stále provází.

H.Š.

PRANOSTIKY
Prosinec
Dvanáct dní od Štědrého večera
až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích dvanácti
měsíců.
Je-li Barborka na ledě, budou
Vánoce na blátě a naopak.
Když mráz na 1. prosince, vyschne
nejedna studnice.
Po svaté Baruši střež se nosu i uší.
Svatá Lucie ukazuje svou moc,
neb nám dává nejdelší noc.
Tmavé Vánoce -světlé stodoly.

Leden
Jaký leden do zimy, takový
červenec do horka.
Když krtek ryje v lednu, končí zima
v květnu.
Když v lednu včely vylétají, to
nedobrý rok ohlašují.
Tancují-li v lednu komáři, ať se
sedlák po píci ohlíží.
V lednu silný led, v květnu bujný
med.
Svatá Anežka když laskavá,
vypustí skřivana z rukáva.

Vánoční dílna
TradičníVánoční dílna se bude konat
ve čtvrtek 13. prosince 2007 od 16 do 18 hodin
v budově 1. stupně základní školy (náves).
Srdečně zveme děti i jejich rodiče na tuto oblíbenou akci, na níž si děti samy vyrobí drobné
dárečky pro své blízké, zazpívají či poslechnou koledy a nakoupiv obchůdku,

Vyhodnocení soutěže
"O nejlepší nakládané houby"
Kdy: 13. prosince 2007 v 15.00 hod.
Kde: Klub seniorů Olomouc - Holice.
Co: Ochutnávka a vyhodnocení soutěže „O nejlepší naložené houby“.
Jak znáte houby? Houbařské hádanky.
Předání cen.
„0 houbách trochu jinak“ promítání a povídání Ing. Jiřího Lazebníka z
přírodovědecké sekce Vlastivědné společnosti muzejní, houbařská poradny
Olomouc.
Autorské čtení Petra Šafránka a Mirka Marusjaka.
Přijďte se pobavit, poučit, ochutnat, zda u sousedů nakládají houby lépe.... Můžete přihlásit
do 15 hod. své zaručeně nejchutnější soutěžní vzorky nakládaných hub.

UVAŘTE SI S NÁMI

Kapr na pioě
4 porce očištěného kapra, 1/2 láhve světlého 10° piva, 1 cibule, 2 lžíce oleje nebo másla,
sůl, mletý bílý pepř, mletá sladká paprika, kmín, citrónová šťáva i kůra.
Porce kapra osolíme, opepříme a lehce zakápneme pivem. Necháme v chladničce asi hodinu
uležet. Pak na oleji osmahneme nakrájenou cibulku, vložíme porce kapra, zalijeme zbytkem
piva, okořeníme nastrouhanou citrónovou kůrou, kmínem a mletou paprikou a dusíme
doměkka. Podáváme s dušenou rýží nebo vařeným bramborem. Porci ještě na talíři
zakapeme citrónovou šťávou

Rybí poíéoka
Hlava z kapra, vnitřnosti, popřípadě zbytky po vykostění, sůl, mrkev, petržel, celer, cibule,
rybí nebo zeleninový bujón.
Rybu a zeleninu uvaříme zvlášť. Až je zelenina měkká, tak ji propasírujeme a z uvařené ryby
obereme maso. Na pánvi opražíme jikry a přidáme do polévky. Podáváme s oprančeným
rohlíkem a dochutíme podle chuti.
Dobrou chuť
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UŽJSMETONĚKDEČETU?
Vážení čtenáři HOLICKÝCH NOVIN. Na tom to místějsme pro
Vás připravovali různé druhy zábavy - křížovky, foto hádanky
- vždy o pěkné ceny. Škoda jen, že se Vás do luštění
zapojovalo tak málo, neboť ceny od místních obchodníků a
podnikatelů byly vždy pěkné a hodnotné . Sluší se jim dnes
za jejich příspěvky srdečně poděkovat a poprosit je, aby nám
nadále zachovali přízeň.
Díky patří paní Leskovjanské, paní Polákové, paní Omelkové,
panu Ing. Fuksovi, panu Dr. Kroupoví, paní Kratochvílové.

Vítězové poslední foto ukázky z HN č. 5 správně poznali, že
se jednalo o sochu sv. Jana stojící ve výklenku motorestu na
ulici Přerovské.
Vylosováni byli:
Helena Vodáková, náves Svobody 4
MarekTadič, náves Svobody 44
Lenka Šachová, U Hřiště 5
Výhercům blahopřejeme, své ceny si mohou vyzvednout v
budově pošty na detašovaném pracovišti MmOI. v úředních
hodinách v prosinci 2007 nebo v lednu 2008.
První soutěžní úkol. Uveďte autora a název básně:

Na prahu nového roku 2008 jsme pro Vás připravili i novou
soutěž. V ní se ukáže, jak jste sečtělí, jak máte rádi knihu.
Upozorňujeme Vás, že stačí poslat jen jednu odpověď za
rodinu. Ceny budou opět pěkné, takže se máte na co těšit.
Na Vaše správné odpovědi čeká schránka KMČ v chodbě
pošty do konce ledna 2008.

"Však lépe v mylné naději sníh,
před sebou čirou tem notu
nežli budoucnost o d h a liti,
strašnou poznati jistotu!
Redakce

KNIŽNÍ OKÉNKO
aneb Co si půjčím v naší knihovně?
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,
zdravím Vás podzimem bez slunečných paprsků s občasným
sněhovým nádechem. Zahrádky máte zazimovány a nyní
nastává Váš čas na odpočinutí s knihou.
V prosinci bude instalována výstava výtvarných dílek dětí z
Mateřské školky, Mateřského centra Holice a malých čtenářů
knihovny s názvem “MŮJ VÁNOČNÍ STROMEČEK“.
Potrvá do poloviny ledna 2008. Srdečně jste zváni.
79
A nyní Vám nabízím některé nové knihy pro zimní počteníčko,
poučení i zábavu.

Pro děti:
„O Šípkové Růžence" - krásně malovaná nová kniha pohádek
pro prvňáčky a rodiče.
Rudelová, Inne: "Římané" - trochu historiejinak a s humorem
Simpson, Margaret: Děsivá literatura: “Artušovské legendy"o čem se Vám neodvažují učitelé říci.
Lancová, Lenka:“ Náhradní princ" - příběh pro zamilované dívky.
Hiaasen, Carl: „Soví houkání"- dobrodružný román pro kluky.
Bauerová, Insa: “Jak se stát detektivem" - návod pro kluky budoucí kriminalisty.
„Velká kniha nápadů z přírodních materiálů" - pro šikovné děti,
maminky a tatínky s návody k výrobě dárků a ozdob, které si
uděláte sami doma.
Pro dospělé:
Viewegh, Michal: „Andělé všedního dne" - poslední titul českého
spisovatele
Valíková, Veronika: “Soukromý nebe"- román o tom, že
současný život není jednoduchý
Murphy, Audie: “ Návrat z pekel"- převratný pohled na 2.
světovou válku
Clarková, M. H.: “ Kam se poděly děti"- kriminální román
novodobé Agáty Christie.
Přeji Vám krásné Vánoce, úspěšný nejen začátek nového roku
2008 a těším se na Vás v holické knihovně.
Vaše knihovnice Věra Fridrichovská
-7-
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Hodnocení podzimní části sezóny 2007-2008
Přinášíme krátké zhodnocení podzimní části II.Ligy ústy
hlavního trenéra Leoše Kalvody.
Do podzimní části sezóny 2007-08 jsme po úspěšné sezóně 2006 07 nemohli vstoupit s jinými cíli než se pokusit hrát zase v popředí
tabulky a zabudovávat do základní sestavy mladé hráče. Proto
jsme si pro podzimní část sezóny stanovili umístění nejhůře do 6.
místa. To se nám podařilo splnit, ale z mého pohledu jsme se mohli
pohybovat v tabulce ještě lépe za předpokladu, že bychom zvládli
více utkání venku, což nebylo nemožné. Do podzimních bojů jsme
nevstoupili tak dobře jako v předešlé sezóně. Pohybovali jsme se
stále uprostřed tabulky. Problém vidím v tom, že jsme chtěli hrát
líbivý útočný fotbal a zapomínali na poctivou defenzívu, která nás
zdobila v minulých sezónách. Z toho vyplynulo, že jsme inkasovali
dost branek po individuálních chybách. Po určitých změnách v
sestavě se situace změnila a my jsme se posunuli až na konečné 6.
místo po podzimní části. Do sestavy se dostávali mladí hráči, kteří
podávali dobré výkony (David Korčián, Jaromír Grim, Peter Krutý,
Tomáš Dadák, Ondřej Kalvoda, Martin Zlatohlavý, Radek Janeček).
To prokázali v utkáních proti Příbrami, Opavě, Slováčku, která jsme
po výborných výkonech zaslouženě vyhráli. K tomu se připojil i
dobrý výkon v Poháru ČMFS, kde jsme vyřadili i prvoligový tým FK
Teplice a postoupili tak do semifinále, které se bude hrát v jarní
části sezóny už dvoukolové. Tojsou ale jen dílčí výsledky naší práce
a záležíjen na nás všech, jak v započaté práci budeme pokračovat.
Co se týče odchodů a příchodů nových hráčů, tak ty budeme řešit v
této době. Pokud zůstane kádr pohromadě, nebudou zranění, tak
si myslím, že mužstvo je dobře poskládané a vedle zkušených
hráčů mladí jen stále porostou. Zimní přípravu na jarní část
soutěže začneme 7. ledna 2008 a proběhne většinou v domácích
podmínkách, které se stále a stále zlepšují. Nově bude k dispozici
hřiště s umělým povrchem třetí generace, které určitě zkvalitní
přípravu v nepříznivých sněhových podmínkách. Do druhé fáze
soutěže nastoupí pravděpodobně opět 16 hráčů a 2 brankáři, kteří
budou moci prokázat své kvality a svými výkony tak podpořit
dobrou práci celého klubu.
Připravujeme 1. ročník zimního turnaje mužů
Fotbalový oddíl 1. HFK Olomouc připravil pro fotbalové oddíly
střední Moravy 1. ročník zimního fotbalového turnaje mužů na své
nové umělé trávě - Memoriál Oldřicha Vangora. Turnaj se bude hrát
na nově vybudované umělé trávě 3. generace, která bude v areálu
našeho stadionu otevřena v prosinci 2007. Turnaj bude uspořádán
ve dvou výkonnostních úrovních. Do kategorie GOLD budou
zařazeny přihlášené týmy na úrovní MSFL, divize, krajského
přeboru, popřípadě dorostenecké 1. či 2. ligy. Do kategorie SILVER
budou zařazeny oddíly krajských a okresních soutěží. V obou
kategoriích bude po 12. týmech, které budou rozlosovány do 2
skupin.

Malé ohlédnutí po podzimní části II.Ligy
Podzimní část druhé nejvyšší soutěže skončila 15.kolem, ve kterém
náš celek remizoval s Krčí 2:2 a uzavřel tak vcelku slušnou část
sezóny. Naše mužstvo se umístilo na 6. místě s celkovým počtem
25 bodů a skóre 21:18. Stejný bodový zisk mužstvo získalo i v
minulém soutěžním ročníku, když tedy nepočítáme 3 body za
kontumaci utkání v Čáslavi. Sezóna 2007/2008 je určitě jedna z
nejtěžších. O postupové příčky bojují 4 silná mužstva: exligové
Slovácko, Opava, exligová Příbram a Flradec Králové. K nim seještě
v posledních kolech přidala Bohemka a také v závěru podzimu i
náš klub, který se svými výkony dosáhl na vedoucí týmy. Nebýt
smolné remízi v utkání s Jihlavou a dalších dvou nepovedených
utkání, mohl se náš celek opět pohybovat na výsluní druhé ligy. Na
druhou stranu dostali v těchto utkáních důvěru mladí hráči jako
David Korčián, Tomáš Dadák, Peter Krutý, Radek Janeček, Martin
Zlatohlavý atd. A to je určitě pozitivní situace. David Korčián
potvrdil formu i střelecky. S pěti brankami se stal, ještě s Milošem
Kropáčkem, nejlépe střílejícím hráčem. Z mladých hráčů se po
delším výpadku ukázal v dobrém světle i Peter Krutý, který má
nejvíce asistencí a svými výkony se zapracoval do osy týmu mezi
zkušenější hráče. Dále pak i Radek Janeček, který se vrátil z
půlročního hostování, přispěl svými výkony ke zlepšené hře po
stranách. „Je vidět, že mu změna pomohla. Chybí mu jen větší
důraz ve vápně, ale je pořád mladý a může na sobě pracovat,"
hodnotil trenér Kalvoda. „Celkově se dá říct, že mladí hráči
potvrdili své kvality. Na tom už se dá stavět. Mají chuť a je vidět, že
chtějí něco dokázat, jsou dobře naladěni a uvědomují si, že se
mohou fotbalově posunout i do první ligy. Vždyťjen za dva roky od
nás odešli do prvoligových týmů 4 hráči. To je úspěch a také náš
hlavní úkol. Přitom i teď je zájem o některé hráče do české a
slovenské ligy" dodal asistent trenéra Roman Sedláček.

Termín zahájení turnaje: 19. ledna 2008
sobota, neděle
Hrací dny:
Podrobnosti o cenách pronájmu hřiště a objednávkový systém
naleznete do konce měsíce listopadu na oficiální internetové
stránce klubu www.lhfkolomouc.cz.

Trener
Leoš Kalvoda
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