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Milí přátelé,
zase budou Vánoce, pak některými více očekávaný Silvestr
a nový rok 2009. Mnozí budete chtít zastavit čas, on ale poletí
dál, ať chceme nebo nechceme. S ním naše budoucí osudy, které
naštěstí neznáme. Bude moc záležet na nás, jak je budeme
prožívat. Někteří jsou optimisté, lidé sluneční, jiní jsou pesimisté,
lidé půlnoční. Je potřeba pesimistickým lidem pomoci, škodí sobě
i okolí. Kdyby žili v některé válčící asijské nebo africké zemi, po
čertech rádi by se vraceli sem domů. Možná i po andělech. Stačilo
by pár pumových atentátů v okolí.
Někdy mi připadá, že už i u optimistů začíná narůstat
škarohlídství, náš národní sport. Tak to snad ale nepřipustíme,
ne? Stačí úsměv dítěte, sousedské pozdravení, ať se vám daří,
pohlazení slunce nebo i mlhy (dámy, je dobrá na pleť). Potěší
něžné kvítko na trávníku, jehož si ovšem musíte všimnout. Často
se bavím tím, že sleduji lidi kolem sebe, jak se tváří. Většinou jsou
uzavření do sebe a poněkud podmračení. Ale stačí pozdrav,
úsměv a hned se také usmějí. Stačí říci pokladní v supermarketu,
mějte se hezky, usměje se a přeje totéž. Je to jen o vztazích mezi lidmi
a o troše chtění.
K těm Vánocům, ale i ke všem všedním dnům vám přeji zdraví a hodně
něhy. Tak jemné, jako když vám na tváře padají sněhové vločky. Jsou to vlastně
hvězdičky poselstvíVánoc a dobré vůle. Každá jejiná, nikdy se neopakují. Dají vám
mokrou pusu a stanou se z nich kapky vody na tváři. Proto, abyste věděli, že na Vánoce
musíte rodině a přátelům poslat alespoň krásnou vzpomínku, když se náhodou neuvidíte.
Vzpomeňte také na své drahé, kteří už s vámi nejsou a dívají se na nás z dálky hvězd. Pamatujte, že už pěkná myšlenka může mít své
dobré důsledky. Vyžeňte ze svých duší splíny a každé ráno se na sebe v zrcadle usmějte. A když to zvládnete i venku, to už konáte
dobré skutky.
Musím ještě přidat přání lásky, té není nikdy dost. Už jsem kdysi psal, že lásku můžete dát, i kdyžji sami nemáte. Tak vám ji moc
přeji. Mějte také rádi sebe a važte si sebe. Nemyslím egoismus, řekněte si jen, vždyť já jsem správná ženská nebo správný chlap.
Budete si více vážit i ostatních.
Vy si možná neuvědomujete, jakou je ctí, že vám mohu popřát. Kdo popřeje tolika lidem? Takže ještě jednou, krásné vánoční
svátky a hodně zdraví, lásky a štěstí v novém roce. Pokud nebudete mít stromeček, dejte si do vázy pár borových větviček, poselství
vůně vánočních stromů.
Váš Petr Šafránek

Vánoční
Koník na vánočním stromku
pomalu houpe se
povolíš-li mu podpěnku
rozběhne se po lese
Andílek se na to kouká
a koníka volá zpět
tvoje není žádná louka
my tu máme dětský svět
Když večer zazvoní zvonek
tak koníček zařehtá
andíleček - lampiónek
všem své požehnání dá
od Petra Šafránka

PODĚKOVÁNÍ
Komise městské části Holice a všichni četnáři
Holických novin děkují vedení a všem pracovníkům
reklamní agentury NEW-SIGNUM, s.r.o. za skvělou
spolupráci na přípravě a tisku a přejíjim do roku 2009
hodně pracovních úspěchů a osobní pohody.
Redakční rada
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28. RUNA 1918 - 2008
Naše první vláda v čele s Tomášem
Garrigue Masarykem přijala mimo jiné
zákon o pozemkové reformě, bylo zrušeno
šlechtictví a nastaly další změny. Pod vlivem
socialismu, jehož vítězné ideje se šířily
světem, se zásadně měnily společenské
vztahy. Pro představu, jaké obrovské
změny p robíhaly při změně
feudálního systému v demokratický,
uvádím, že v ČSR bylo vyvlastněno 4
020 169 ha půdy. Tento „zábor“ byl
uhrazen státem a rozprodán novým
uchazečům. Následovala celá řada
opatření pro stabilizaci nového státu
Zanedbané Slovensko a Pod
karpatskou Rus, které byly po celá
staletí krůtě utlačované Maďary, bylo
nejdříve nutno vymanit z ponížené
podřízenosti k Maďarům. Bylo proto
zřízeno přes 2 300 škol všech stupňů,
které urychleně vracely Slováky
a Rusíny do společnosti vzdělaných
zemí. Před vznikem ČSR byla situace
na Slovensku katastrofální. Nebyly
tam žádné střední a ani vysoké školy.
Obecných škol bylo jen 344 a jejich
úroveň byla ubohá, zato maďarských
bylo 3 500. Na Podkarpatské Rusi to
bylo ještě daleko horší. Obrovské
úsilí našeho mladého státu, které
vytvořilo ve středu Evropy v době
neklidu ostrov demokracie, se stalo
vzorem okolním zemím. V krátké
době i přes celosvětovou hospodářskou
krizi v letech 1929 až 1933 se stala ČSR
nejvyspělejším státem v první desítce
hodnocených zemí ve světě. Přes
nedostatky, které jsou vždy, byla vlast lidmi
milována a sloužit jí bylo samozřejmostí.
Láska k vlasti a hrdost z toho, co jsme
dokázali, byly všelidové. Účastníků začátků
našeho státu, který slavil devadesát let
trvání, je již málo. Je ale ještě hodně těch,
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kteří si pamatují, jak byla naše úspěšně se
rozvíjející republika „v zájmu zachování
míru“ prodána a zrazena právě těmi, kteří
stáli u nového uspořádání Evropy po 1.
světové válce.
A to Anglií a Francií, které byly smlouvami

mělo i rozdělení sfér vlivu světových
mocností po válce (rozhodovaly Francie,
Anglie, USA a Sovětský svaz). My jsme se
ocitli ve sféře absolutního vlivu SSSR. Na
tuto dobu je už mezi vámi pamětníků
hodně. Takřka každý z nás má svůj názor
a své zkušenosti.
Boj o nadvládu nad světem pokračuje
dál a konce se jen tak brzy nedočkáme.
0 skutečné demokracii si zatím můžeme
nechat zdát. Zato máme o co usilovat.
T. G. Masaryk prohlásil: „Můj demo
kratismus je láska k bližnímu.11 Každý
z vás tak může posoudit dobu, ve které
žijeme.
Nezapomeňte na devadesát let našeho
státu a zejména na myšlenky T. G.
Masaryka při vzniku ČSR, který
zdůrazňoval především mravnost jako
nejdůležitější pro zdravý rozvoj
společnosti. Zamyslete se, jak mravnost v
dnešní době kulhá. Myšlenky z doby
vzniku republiky se někomu mohou zdát
archaické, ale jsou stále platné. Máme
hodně co napravovat.
Takže, vážení spoluobčané, hlavně ti
mladší, vzpomeňte z jakých ideálů vzešel
náš stát a za jakých obětí. Hlavně učte
své děti k lásce k vlasti. Bez ní nemáme ve
světě šanci uspět.
Ladislav Zahradník

zavázány a měly být garantem míru,
zaplaceného milionovými oběťmi války. Tyto
velmoci dopustily, že těžce vybudované
státy, především ČSR, byly znovu zotročeny
a vystaveny krutému útisku nacistického
Německa.
Po porážce fašistického Německa ve 2.
světové válce se vyvíjela naše společnost
a vlastně celý svět soupeřením mezi kapitalismem a socialismem. Velký vliv na to
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Vážení a milí čtenáři Holických Novin,
tak nám zase končíjeden rok našeho života a končí také již Vlil. ročník vydávání Holických Novin, které si našly místo ve vašem životě.
Snažíme se, aby vás obsah pravidelných osmi stránek seznámil s děním v naší městské části, informoval vás o historii Holice,
o různých výročích, o bohaté činnosti mateřského centra Heřmánek, o dění ve škole i o fotbalové činnosti 1. HFK Olomouc.
Podle vašich reakcí se nám to občas více méně daří, každý si může přečíst to, co ho nejvíce zajímá. Jenom nás trošku mrzí, že máme
málo dopisovatelů z řad veřejnosti. Rádi zveřejníme všechny vaše zajímavé podněty a názory. Překvapuje nás malý zájem čtenářů
o řešení hádanek, které pro vás připravujeme. Je škoda, že o hodnotné ceny, které věnovala místní pobočka městské knihovny, místní
obchodníci a podnikatelé se dělila stále stejná skupinka aktivních luštitelů.
Copakje to tak těžké, pokud znám správnou odpověď, napsat ji na papír se svou adresou a vhodit do schránky v chodbě pošty?
Tak se v roce 2009 polepšete. O tom, co se příští rok podaří zařadit do plánu investic MmOI, pokud se týká rekonstrukcí a oprav ulic
v Holiči vám napíšeme až v prvním čísle našich novin v roce 2009.
Nemá cenu vám něco slibovat, kdyžještě přesně nevíme, jak bude plán investic sestaven.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál ty nejkrásnější a nej klidnější Vánoce
a do nového roku 2009 hodně zdraví a osobní pohody.
Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4 Holice
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HOLICKÝ LES
V minulém čísle Holických Novin jsme vás
krátce seznámili s možností vybudovat
v blízkosti Holice rekreační zónu nazvanou
„Holický les“ . Jaké ale bylo naše
překvapení, když jsme zjistili, že si mnozí
myslíte, že se jedná o holickou „Ameriku".
Proto mi dovolte, abych vás krátce
informoval o co sejedná.
Na mapce se můžete zorientovat, kde by
se „Holický les" měl nacházet. Je to pole
hned za nadjezdem nad železniční tratí
v ulici Keplerova, kde v době tání sněhu
bývá dlouho voda. V tomto místě býval
v minulosti „Koňár". Tento rybník by se
obnovil, osázel zelení a protkal pěšími
a cyklistickými stezkami. Druhá část se
nacházíza ulicíŠlechtitelů, kde by měly být
opět vysázené stromy, keře, vybudované
stezky a odpočinkové zóny pro pěší.
V budoucnu by se mohla vybudovat
restaurace, dětské hřiště a jiná rekreační
zařízení.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří svým podpisem petice přispěli ke vzniku zvláštní komise na MmOI., která se bude
otázkami kolem „Holického lesa" zabývat.
Aby všichni ti, kteří budou o vzniku „Holického lesa" rozhodovat , na jeho důležitost nezapomněli, nakreslily holické děti řadu
kouzelných obrázků na toto téma. Pan primátor, všichni členové rady už kresby dostali a pro zastupitele máme také připravené krásné
dětské výtvarné práce, které dostanou na zasedání městského zastupitelstva.
Dne 25. listopadu 2008 byla zahájena výstavka těchto dětských kreseb a maleb na téma „Holický les" v prostoru před vstupem do
místní pobočky městské knihovny v Holiči. Na slavnostním zahájení byl přítomen pan RNDr. Ladislav Šnevajs, zastupující členy Rady
města Olomouce, pan Mgr. Mojmír Chytil, ředitel mateřské a základní školy, paní PhDr. Petra Tenglerová, vedoucí MC Heřmánek v Holiči.
Celou režii zahájení výstavky si vzala na starost paní Ivana Kalodová, členka KMČ č. 4 v H oliči.
Po úvodním projevu pana Silvestra Tomáška, předsedy KMČč. 4 v Holiči byla předána další petice 113 rodičů dětí ze ZŠ, kteří na třídních
schůzkách v listopadu 2008 svým podpisem vyjádřili souhlas s budováním odpočinkové zóny v Holiči.
Petici přijal pan RNDr. Šnevajs. Následně jsme si se zájmem vyslechli kulturní program, který připravily paní učitelky a vychovatelky
s dětmi. Po hře na flétny a přednesu básniček snad nejpůsobivěji vyjádřila aktuální téma výstavy píseň „Stromy", od autorů Svěráka
a Uhlíře. Dort ve tvaru knihy, který byl nazdoben podle projektu „Holického lesa", lákal nejen oči, ale i vůní a později chutí všechny
přítomné.
Velký dík patří všem vyučujícím z mateřské
i základní školy, ale zvláště paní učitelce
Mgr. Ludmile Moupicové, která učí v holické
škole převážně výtvarnou výchovu.
Společně s paní Kalodovou výstavku
dětských prací nainstalovaly.
Věříme, že všechny tyto aktivity pomohou
co nejvíce podpořit snahu o vybudování
holické rekreační zóny. Byla by to tak
protiváha na stále se rozrůstající
průmyslové objekty v okolí Holice. Když
mají vzniknout nové pracovní příležitosti
pro lidi, musí také pro ně vzniknout místo
pro odpočinek a relaxaci.
Kdo by měl zájem si přečíst o „Holickém
lese" na internetu, kde najde zároveň text
petice, může připojit i svůj podpis, nebo
názor.
Internetová adresa: www. holicky- les.ic. cz
, stačí také na seznam, cz napsat holický
les a na jeho stránky se také dostanete.
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Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holice
a hana Katodová
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FEJETON TÉMĚŘ VÁNOČNÍ
Již od poloviny září se nepozorovaně vkrádá do našich domácností vánoční shon.. Regály zaplněné prvními vánočními kolekcemi v
marketech jsou toho dokladem. Jak přibývá týdnů, obchodní řetězce nás masírují reklamou na zboží, bez něhož by Vánoce nemohly
být Vánocemi... „Vše na Vánoce pod jednou střechou. Levně, kvalitně a jedině v našem marketu!“ . U sousedů poutač láká: „U nás
najdete největší sortiment vánočního zboží!“ . Komu věřit? Cosi vybrat? Je to pravda? Italský reklamní fotograf OliveroToscani, který
pracoval pro firmu Benetton, o tom napsal knihu „Reklama je navoněná zdechlina". Ano, když nějaký šunt, kdejaký šmejd dáme do
krásného slušivého obalu, načančáme, omašličkujeme, určitě ho prodáme, zvláště na Vánoce.
V médiích probíhají nejrůznější ankety. Nedávno se televizní reportérka ptala kolemjdoucích: „Na co se těšíte?". Školáci, studenti,
maminky s kočárky, muži s otráveným výrazem v obličeji, vlekoucí plné nákupní tašky tři metry za manželkami, důchodci, všichni
odpovídali shodně. „Na Vánoce", „Na Ježíška", „Na to, až se
sejdeme jako rodina u rozsvíceného stromečku...".
Říkám si: „Ta anketa musí být zmanipulovaná,
zkreslená, vždyť všichni propagují Vánoce."
V tom jedna postarší žena odpověděla: „Těším
se na důchod!". Sláva, přece odlišný názor!
V
Důchodkyně hned dodala „...abych mohla
koupit vnoučatům dárky pod stromeček."
V
Děti se jistě na Vánoce těší. Někde chodí
Ježíšek, jinde ho nahradil Santa Klaus. Nic
nového pod sluncem, to již tady bylo, že se nám
Ježíška snažili n a h ra d it. Kým a proč?
„Harmonikář" Tonda Zápotocký to zdůvodnil ve své ^
vánoční fantazii „Rudne hvězda betlémská": „Doby
se změnily, nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl,
zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda
^
Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený
v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodí už dnes ani
naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od
východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná
betlémská, ale celá řada rudých hvězd na našich šachtách,
hutích, továrnách a stavbách..."
Jak probíhají Vánoce v dnešní době? Spisovatel Michal Viewegh popisuje Štědrý den ve své
knize „Pohádky pro unavené rodiče" takto: „Dopoledne na Štědrý den maminka nachystala
bramborový salát a rybí polévku a tatínek zatím v celém bytě vyluxoval, utřel prach, nastrojil
stromeček a obalil kapry. Po obědě vzal mobil a napsal všem sousedům v domě, ať se zastaví na
skleničku (Koho serou Vánoce, ať přijde na panáka!). Za chvíli bylo v bytě plno hostů...". (Texty
psané kurzívou v závorce jsou určeny výhradně rodičům, při čtení dětem se mají přeskočit.)
I muži mají své dny, někteří třeba v poledne na Štědrý den. Ženy zase předvánoční shon, umýt
okna, napéct cukroví, uklidit byt, zabalit a popsat
dárky... Několikatýdenní maratón kvůli jednomu
večeru. Uřícené, znavené, vše jen proto, aby
zavládla slavnostní atmosféra a pohoda. Lidéjsou
k sobě vstřícnější, ohleduplnější, tolerantnější.
Bereme s úsměvem všechny trable a nezdary.
Vánoční pohodu přece nenaruší spálená
vánočka, ani kapří kost v krku, ani hořící
stromeček (pokud ovšem nevyhoříme do
základů). V době válečných konfliktů armády
vyhlašovaly příměří. Vánoce svátky klidu a míru.
Stávalo se, že nepřátelští vojáci si mezi zákopy na
SKAUTI HOLICE
území nikoho vyměňovali cigarety a drobné
dárky. Za dva dny už zase po sobě navzájem
stříleli.
Pokoj všem lidem dobré vůle, přejeme blízkým, známým a k tomu zdraví, štěstí,
spokojenost. Je to milé, hezké, ale málo. Proč se omezovat jen najeden den v roce?
Mějme Vánoce celoročně, 365 dní, nečekejme na 24. prosinec. Buďme k sobě milí,
ohleduplní, respektujme se. Pak naše vzájemné vztahy v rodině, ve škole,
v zaměstnání nebo setkávání na ulici i při třeskutých mrazech budou hřejivá
a v parném létě příjemně osvěžující.
Mirek Marusjak
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Střípky z holické školy
12. listopadu se družstvo starších žáků (Svačina 8. r., David 7. r., Flaks 8. r.,
Svoboda 8. r.) zúčastnilo v DDM okresního přeboru v šachu v kategorii 6. - 9. tříd.
Obsadilo 4. místo.
13. listopadu se soutěžilo o vítězství v okresním přeboru škol ve stolním tenise.
Mladší žáci (Liška, Fridrich, Jílek všichni ze 7. r.) i mladší žákyně (Veronika a Pavlína
Brachovy ze 7. r.) skončili ve svých kategoriích na 3. místě, starší žáci (Trunda
a Pospíšil z 9. r., Behro z 8. r.) byli rovněž třetí. Nejlépe dopadlo družstvo starších
žákyň Klára Mlčochová a Gábina Servusová z 9. r. vydobyly stříbrné medaile.
Den otevřených dveří základní školy se bude konat ve středu 7. ledna 2009 od 14 h
(termín je shodný s termínem tzv. konzultačního odpoledne). Zveme všechny rodiče,
prarodiče i bývalé žáky k prohlídce školy.
Informace o činnosti školy, kontakty, dokumenty aj. lze najít na
webových stránkách školy www.volny.cz/zsholice.

Uspávání broučků
Úterní odpoledne 7. listopadu. Pozvolna se stmívá a ke školní bráně se začínají slétávat
první nedočkaví broučci. Na cestu si svítí svými lucerničkami a netrpělivě čekají na svůj
poslední letošní let. Zanedlouho už celý houf cvrčků, berušek, mravenců, pavoučků a
dalších prochází kolem kostela a do daleka září svými světýlky. Loučí se s teplým
obdobím a všichni se už těší do svých pelíšků z listí a mechu, kde přečkají zimu. Ve
školním parku už skřítci přichystali košíky a domečky, ve kterých je pro všechny drobné
tvorečky místa dost. A že jich letos přiletělo skoro čtyři sta! Tak už honem přikrýt
peřinou až k tykadýlkům a přejeme dobrou noc.
Na shledanou na jaře.

Mgr. Paulína Doležalová učitelka ZŠ

Jak nám kvete Heřmánek...
Od září 2008 máme pro vás v Fleřmánku otevřeno každý den od rána do večera. Zapojili jsme se s dalšími 12 mateřskými centry do
projektu „Babiččiny buchty a dědovy nápady" podpořeného Olomouckým krajem. Na závěr roku chystáme tradiční zdobení Vánočního
stromečku na návsi, Mikulášskou besídku, Vánoční jarmark a vylepšení programu od ledna 2009 taneční školička, zpívání pro rodiče
s dětmi... Pravidelný program a informace o akcích najdete na www.mc-hermanek.cz a na nástěnce u vchodu.
Pojďme se společně podívat třeba na Zelený čtvrtek o MC Heřmánek:
Každé čtvrteční dopoledne je v Heřmánku nachystaný program, který se věnuje přírodě a ekologii. Pro děti jsou to hry, výroba předmětů
z přírodních materiálů nebo povídání o přírodě. Pro maminky např. jak se starat o domácnost a neničit přírodu a rodinnou peněženku.
Třídění odpadů jsme rozšířili o hliníkové obaly (víčka od jogurtů, alobal apod.). Hliník Hnutí Duha posílá k dalšímu zpracování. Zahájili
jsme sběr zavařovacích sklenic se šroubovacím uzávěrem. Máte-li zájem o prázdné zavařovací sklenice svíčky neboje vám lítoje vyhodit,
zastavte se v Heřmán ku.
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AŠI JUBILANTI
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ZPRÁVYZ KMČ Č. 4
ZPRÁVY z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu.
Přečíst šije můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova
a Jaselská.

Jiří Kučera
Máňa Kutláková
líja Klement
Alois Malének

Rodina Svačinová vas zve
již na 4. podvečerní vánoční setkání.

Našim oslavencům přejeme
hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinnou pohodu
v kruhu svých nejbíižších.

Vánoční koledy a písně vám zahraje

SVAČ1N0VIC TRIO

Krásného životního jubiíea se
dožívají

ve složení: Radek Svačina[ - tru b ka
Radek Svačina ml. - tenor
Pavel Svačina - trubka

paní Antonie H A N U Š O V Á
( 90 roků)
paní Markéta B Ř E Z IN O V Á
( 93 roků)

KMČ č. 4 Holice přeje oběma
jubiíantkám do dalších íet hodně
zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a ještě mnoho
krásných dnů
uprostřed svých nejmilejších.

Přijďte si nás poslechnout na Štědrý den
v 15:30 hodin do Holice, Na Zabraní

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

A co si o Heřmánku myslí návštěvníci?
- Něco pro děti a kdyby tak něco i pro dospěláky. Kdy a kdeže?
- Sportovní vyžití, rozvoj ducha, rozvoj tvořivosti, nejlépe v místě bydliště.
Odpoledne nebo navečer?

PRANOSTIKY
Prosinec
Hřmí - li v zimě, bude mrazů hojně.
Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v červnu.
Když na Mikuláše prší,
zima lidi hodně zkruší.
Má-li Barbora bílý fěrtoch,
bude příští rok hodně trávy.
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh,
urodí se mnoho chmele.

Pro rodiče dvou dětí na prvním stupni základní školy bydlící v okrajové části města
s časovými ztrátami při dojíždění do centra města hromadnou dopravou (v každém
případě s přesedáním) jsou odpovědi na výše uvedené otázky u nás v Holiči docela
jednoduché.
Děti si vybijí svou energii v pondělí v aerobiku a v pátek ve florbalu. Kromě toho se ve
čtvrtek formou her seznámí s angličtinou. Máma se procvičí v angličtině a táta provětrá
sportovní vybavení ve florbalu. Bez dojíždění a když, tak na kole za pár minut, s jistotou
kvalitního prostředí a dohledu a navíc za velmi přijatelnou cenu. A jestli nevíte, jak
ubrouskem zkrášlit starý květináč, jak uplést vánoční ozdoby na stromeček nebo mátejiné
umělecké sklony, stačí si vybrat z Tvůrčí dílny každý druhý pátek v měsíci večer (s dětmi
i bez nich). A to nemluvím o dalších aktivitách pro těhotné, maminky na mateřské (a jejich
ratolesti), o klubu dvojčat, o cvičení na bolavá záda, o orientálních břišních tancích atd.
Je moc dobře, že tu máme Mateřské centrum Heřmánek, které nabízí kromě aktivit pro
maminky na mateřské a jejich dětičky, taky využití volného času pro větší děti a dokonce
i pro „dospěláky11. Těm, kdo přišli s nápadem zřízení Heřmánku přímo v Holiči, a těm, kdo
s nimi spolupracují a podílí se na vedeníjednotlivých aktivit, patříjistě nejen můj velký dík.

Leden

maminka Eva

Jsou-li na začátku ledna bouřky,
bude takový i konec.
Mlhavý leden - mokré jaro.
Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
Na Tři krále mnoho hvězd - mnoho
brambor.
Když taje sníh na Vincentina,
urodí se hojně vína.

UVAŘTE SI S NÁMI # # # # # # # # #
Řízek ze srnčí kýty plněný
Budeme potřebovat:
4 plátky srnčí kýty,
8 koleček turistického salámu, 1 cibuli
špetku soli, špetku mletého pepře,
2 lžíce hladké mouky,
3 lžíce oleje a4 lžíce vody.

H.Š.
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Omyté a osušené plátky masa doširoka
naklepeme, na každý položíme 2 kolečka
salámu a několik tenkých plátků cibule.
Přeložíme na polovinu, okraje upevníme
párátkem, osolíme, opepříme a obalíme v
mouce. Na oleji prudce opečeme z obou stran,
podlijeme a krátce dusíme. Podáváme s
přílohou dle chuti.
Dobrou chuť přeje redakce

Zimní okno

Příprava nového územního plánu
Od konce října až do konce prosince letošního roku mohou občané podávat na
odbor koncepce a rozvoje připomínky k nově připravovanému územnímu plánu
města Olomouce. Radnice poskytla občanům více jak dvounásobnou dobu k
vyjádření oproti té, kterou udává zákon.
Předtištěné formuláře vašich připomínek najdete na internetových stránkách
www.olomouc.eu, formulářje nadepsaný:
PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OLOMOUCE

Prales na skle?
Květy v zimě?
Stádo slonů kráčí líně.
Opičky tropí neplechu.
A ty dírkou po dechu

Mikuláše vyhlížíš,
s čertem bude těžký kříž.
Anděl mu však metlu schová
a pak dojde na má slova,
že celé to svaté trio
dárečky tě obšťastnilo.

Redakce

-----

UŽ JSTETO NĚKDE ČETU?
Autor: A. C. Doyle, úryvek z knihy „Pes baskervilský", tak zněla správná odpověď
na literární ukázku v HN v říjnu 2008. Vylosovány byly tyto čtenářky, které
odpověděly včas a správně:
Irena Opravilová, Přichystalova 64, Olomouc - Nový Svět knižní odměna
Jarmila Petříková, Partyzánská 4, Holice příjemné překvapení
Hana Procházková, U Cukrovaru 8, Holice příjemné překvapení
Redakce výherkyním blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného
pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

NOVÁSOUTĚŽNÍ UKÁZKA:

Šafránek

Poselství vánoční hvězdy
Neónové hvězdy opět po roce
připnuté na oblohu městu
zvěstují blížící se Vánoce
Marně v ulicích hledají cestu
beránci vlci a pastýři
Po letech zbytečných štvanic
nás smrt usmíří
Na nebi hvězda co nezná hranic
navzdory dnešní době
navzdory sobeckosti
navzdory zlobě
navzdory lhostejnosti
poselství hlásá
tajemství ukrytá do klásků
naše spása
věřit na lásku
Mirek Marusjak

Petr usne, sotva lehne; sotva usne, sen se zvedne:
náhlé světlo po krajině a tak jasno jako ve dne.
Petr celý vyjevený, rodinu zří v prostém stáji,
dítě zrovna sluncem září - v Petrovi až dech se tají.
Vzduch je plný andělíčků, třpytí se a křídly šumí,
každý zpívá haleluja, krásně, jak jen anděl umí.
A hle, od vesnice spěchá všechen lid s radostnou tváří,
napřed muži, staří, mladí, v čele naši muzikáři.
Soutěžit můžete nejpozději do 15. ledna 2009. Odpovědi prosím vhoďte do schránky
KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města
vlevo na stěně.
Redakce HN

Redakce Holických Novin srdečně děkuje všem sponzorům,
kteří věnovali věcné ceny vítězům literární soutěže.
Jmenovitě děkujeme paní Věře Fridrichovské, knihovnici holické knihovny, která
pečlivě vybírala knižní odměnu za 1. místo v soutěži.
Dále poděkování patří paní Věře Polákové, (ved.prodejny potravin), paní Jarmile
Leskovjanskéived. prodejny drogerie), paní Heleně Calkovské, (ved. vinotéky),
paní Ludmile Omeíkové, (ved. prodejny kožené galanterie) a panu Ing. Jaroslavu
Fuksovi, kteří sponzorovali vítěze 2. a 3. míst této soutěže.Ceny byly zajímavé
a příjemné a rozhodně stálo za to se do soutěže zapojit. V příštím roce budeme
opět soutěžit.
Po celý rok připravovala soutěžní úkoly paní Mgr. Alžběta POLÁKOVÁ, redakce jí
děkuje za spolupráci a těší se na příští nové úkoly spojené s luštěním křížovek pro
čtenáře našich novin.
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Zimní pohádkové čtení
Vítr bílé stránky
rutinně svázal do desek
vrány svůj černý poklesek
zapíší do čítanky
Mráz přemostil řekám břehy
ohlašuje ledovým žezlem
krajině oděné v bílém
příchod královny Něhy
Mirek Marusjak

Zima
Zánikem barevného listí
kvantem šálů a čepic
cestou načechranou
kašlem a rýmou
se objevila
představila
přišla
a pozdravila
krajinou učesanou
tichá
s bílým závojem
lehkomyslná
obyčejná zima
Mirek Marusjak

r

HOLICKY SPORT
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Hodnocení SCM
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Sportovní centrum mládeže ve fotbalovém klubu 1. HFK Olomouc má
v tomto ročníku úkol číslo jedna, a to postup zpět do 2. nejvyší
dorostenecké soutěže. SCM má momentálně 4 dorostenecké kategorie
rozdělené podle ročníků narození od nejmladšího dorostu (1993) po
nejstarší kategorii (1990). Všechny naše kategorie absolvují v týdnu
minimálně 4 tréninkové jednotky odpolední a jednu dopolední,
v kterých se věnujeme především zdokonalování individuální techniky.
Naše družstva se účastní momentálně MSDD (Starší a mladší dorost A)
a KP (Starší a mladší dorost B). Všechny kategorie mají minimálně 16 až
20 hráčů v kádrech, které jsou z převážné části stabilizované. Kvalita
hráčů v ročnících 91, 92 a 93 je na velmi dobré úrovni, což je vidět i na
umístění v tabulkách soutěží.
Mladšídorost B
-l.m ístovKP
Starší dorost B
-2. místo v KP
Mladší dorost A
-2. místo v MSDD
Starší dorost A
-4. místo v MSDD

L
í
I
I
I
I
I

Tabulka po 16. kole ročníku 2008/2009:
33 bodů 10 výher, 3 remízy, 1 prohra skóre48:14

Fotbal

34 bodů 10 výher, 4 remízy, 0 proher skóre 63:10
32 bodů 10 výher, 2 remízy, 1 prohra skóre 55:12
27 bodů 8 výher, 3 remízy, 2 prohra

skóre 45:20

Jediným družstvem, které je na tom výsledkově o něco hůře, je starší
dorost A, který ztrácí na první postupovou příčku po podzimní části 6
bodů, ale věříme, že v jarní části tuto ztrátu doženeme. A protože na
tomto ročníku záleží náš celkový postup o soutěž výše, tak trenéři
i hráči udělají v zimní přípravě maximum proto, aby se příští rok
objevovala naše družstva opět ve vyšších soutěžích.
Bližší pohled na nováčka v dresu HFK
Vážení diváci a příznivci holického fotbalu,
dalším hráčem, kterého Vám dnes představíme, je levonohý obránce
Tomáš Glos. Do HFK přišel v rozehrané soutěži po 4. kole z prvoligového
Jablonce na půlroční hostování. V dresu HFK odehrál 6 zápasů, z toho 1
pohárový, obdržel 1 žlutou kartu a nevstřelil zatím žádnou branku.
Odchovanec SK Hranice dříve působil v Sigmě Olomouc, poté
přestoupil do Jablonce a poslední sezónu strávil v druholigovém
Baníku Sokolov. Ijehojsme krátce vyzpovídali.

TOMÁŠ GLOS
Narozen: 19.06.1981
Stav: ženatý, manželka Veronika
Post: obránce nebo záložník
Č. dresu: 16

Hráčská kariéra: SK Hranice, Sigma
Olomouc-30 startů
l.liga, 83 startů II.liga, FK Jablonec 7
startů l.liga, FKBaník Sokolov
Hráčské úspěchy: 3.místo v l.lize, účast
na MS U20 v Argentině 12 startů
Oblíbený klub: Manchester United
Oblíbenéjídlo a pití: Těstoviny s kuřecím
masem, džus, mléko
Zájmy: rodina, sport, filmy
Jaké byly toéfotbalovézačátky?
Dnes bych se do té doby a časů hned
vrátil, takže odpověďzní krásné.
Sjakým cílemjsi přišeldo HFK?
Mým cílemje odehrát co nejvíce utkání v
dresu HFKa být užitečný pro tým.
Zmiňovali sme,
j
žejsi působil o ligovém
Jablonci. Jak bys toe angazma o
Jablonci popsal?
Jednoznačné zklamání, chci zatím zavřít
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15. kolo: FKBaník Sokolov -1. HFK Olomouc 2:2 (1:1)
Do první šance utkání v 10. minutě poslal domácí Podrazký Saláka, který šel
z boku sám na brankáře, ale toho jen nastřelil. Baník měl pak tlak, soupeře
držel na jeho polovině, ale akcím chyběla lepšífinální přihrávka. Atak z brejku
Zlatohlavého udeřili hosté, chybičky na vápně využil Korčián a střelou k tyči
nedal llizimu šanci. Několik slibných příležitostí měl znovu David Korčián, ale
postrádal více přesnosti. Domácí vyrovnali Šmerdou před odchodem do
kabin. Na začátku druhé půle měl více příležitostí Baník. Jiroušova střela se
mezi tyče nevešla, chvíli poté pálil pod břevno Jirouš, jeho pokus Doležal
vyrazil a pár vteřin nato nevyužil centr na malé vápno Vaněček. Hostům se
podařilo skórovat, když centr ze standardky poslal Kalvoda hlavou za lliziho.
Odpověď ale přišla brzy, o minutu později kopal přímý kop Čupr a míč zatočil
přesně za zeď 2:2. V poslední dvacetiminutovce už ale moc příležitostí
k vidění nebylo, a tak se mužstva rozešli smírně.
16.kolo:HFKOIomouc Karviná 4:2
P° osmi zápasech čekání na vítězství hráči HFK porazili výrazně Karvinou
a přezimují na 10. místě. První poločas nenasvědčoval výbornému výkonu.
Karviná od 13. minuty vedla a měla další šance. Holice srovnala až v poslední
minutě 1. poločasu díky nahodilé střele Krutého. Necelou minutu po začátku
druhé půle už Holice vedla gólem Korčiana do prázdné branky. Karviná
0teVrela více hru a tak domácí, kteří začali hrát v pohodě, přidali další góly v 57. minutě skóroval Škrobák a v 67. Galajda. Hosté jen snížili v 74. minutě
Souradou.

dveře.

Fotbalisté HFK přejí všem fanouškům holické
kopané šťastný a dobrý rok 2009.
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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 prosinci 2008.
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