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Již 16 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

ročník XVI

číslo 1

Vážení čtenáři,

Milí spoluobčané,

vítejte u nového vydání našich holických novin, prvního čísla roku 2016 a v pořadí
16. ročníku v jejich historii. Mým přáním je navázat v rámci novin na to dobré z předchozích let, přispět k Vaší dobré a pohodové náladě, op mismu a celkové spokojenos .
Kniha Miroslava Koudely Pamě obce Holice mě inspirovala k připomenu historických událos s letopočtem končícím šestkou. V minulém roce jsme še oslavili 740. výročí od první písemné zmínky o obci Holice. Z roku 1306 pochází nejstarší
zmínka o vsi Holice v majetku města Olomouce. Dále máme až rok 1636, kde se píše
o povstání poddaných pod vedením holického sedláka Jana Žižky, možná potomka
Jana Žižky z Trocnova, protože ten působil před svým slavnějším obdobím jako lapka
i na Moravě. Výsledek jejich snažení byl stejný, rebelie byla potlačena a vůdce následně prchl z panství. Nyní skočíme do roku 1836, ale ten se taky nevyvedl, požár zničil
většinu Holice. Následně roku 1866 se rozložilo v Holici a okolí rakouské vojsko po prohrané bitvě u Hradce Králové. Asi to nemělo příznivý dopad na populaci slepic v obci,
ale na druhou stranu je to dobrý důkaz, že pobyt v Holici zdecimované armádě prospěl
natolik, že mohla odtáhnout dál. Zbývají poslední dva letopočty. V roce 1936, kdy hospodářská krize uzavřela provoz v holické sladovně, byla 13. září otevřena nová budova
školy – měšťanka. Sláva! V tomto roce to bude 80 let, kdy se chodí do školy na místě
původní usedlos doktora Hudce. Dokonce ve stejném roce bylo otevřeno i civilní leště v Holici. Poslední historický letopočet je 1956 – založení JZD. Pokud nevíte, co ta
zkratka znamená, zeptejte se babiček a dědečků.
Holice přežila všechny nástrahy dob minulých a je na nás, jak přečká nejbližší období. Tolik k událostem v letech končících šestkou. Žádná sláva, zkrátka „Není každý den
posvícení…“
Buďme op misté: je zřejmé, že v roce 2016 se povstání poddaných konat nebude a katastrofální požár Holici snad rovněž neohrozí. Naopak, podle rozpočtu města
bude provedena výstavba kanalizace v ulici U Solných mlýnů, dále bude připravena
projektová dokumentace pro zásadní rekonstrukci ulice Hamerská v roce 2017. V tomto roce bude také zahájena výstavba první čás cyklostezky po Holické, od teplárny
směrem k Holici. Podrobný výčet inves čních akcí v rozpočtu města najdete na webu
v čás Informace KMČ. V rámci svého rozpočtu na opravu chodníků a komunikací
ve výši 300 000 Kč na rok nahlásila KMČ k realizaci několik akcí na Technické služby
a očekává výsledek posouzení.
Největší inves ční akcí pě letky v rámci Holice nebude realizace cyklostezky a lávky okolo Holického lesa, kam je v rozpočtu města určeno více než 30 milionů Kč včetně
dotace, ale připravovaná výstavba východní tangenty. Proto se dále tomuto projektu
budeme věnovat podrobněji.
Přeji vám hodně příjemných chvil s holickými novinami.

je tomu několik dní, co začal nový rok.
S tím jsou spojena i různá předsevzetí a přání, která se s větším či menším
úspěchem snažíme v průběhu roku naplnit. Jedním z nich je, aby nový rok byl
alespoň o trochu lepší než ten předchozí.
Svá předsevzetí do nového roku si
dává i komise městské části Holice. Tím
základním je pracovat pro vás a být
i v letošním roce důležitým pojítkem
mezi vedením města a vámi – obyvateli
městské části. I nadále vám chceme dávat šanci zapojit se do řešení problémů,
ve vzájemné spolupráci přispívat k dalšímu rozvoji a lepšímu životu v Holici,
abyste s naší prací byli spokojení.
Již za krátkou dobu od začátku roku
se nám ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce a Technickými službami
podařilo prosadit opravy, které začnou
hned na jaře, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Samozřejmostí bude každodenní práce, která sice není na první
pohled tak viditelná, nicméně je velmi
důležitá.
Všichni společně se celý rok snažme
o to, aby každý den pro nás byl nevšedním a na konci každého dne jsme se
za své činy nemuseli stydět, ale mohli být
spokojeni s tím, jak jsme ho prožili a co
dobrého se nám podařilo. Každý den je
novou příležitostí dělat věci lépe a být
lepším člověkem. A lepší může díky tomu
být i naše městská část Holice.

Fran šek Ryšánek

Bc. Fran šek Šváb,
předseda Komise
městské čás Holice

Vánoční ohlédnutí...
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a symbolicky
i nové vánoční výzdoby na návsi proběhlo 27. 11. V rámci kulturního programu vystoupilo asi 60 dě z mateřské
školky, soutěžilo se o nejkrásnější vánoční stromeček.
Vánočnímu stromu a nové sváteční výzdobě požehnali
P. Česlav Plachý a P. Pavel Strejček.

Holič hasiči připravili první Holické šmak zabíjačkových specialit. Vše, co prošlo kotlem, udírnou, či grilem, bylo dobré,
rychle se prodalo. Děkujeme a těšíme se na pokračování.

Novou vánoční výzdobu na návsi Svobody navrhla a realizovala ﬁrma pana Jiřího Hofmeistera z Holice. Počítá se s postupným rozšířením výzdoby do dalších holických ulic.
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Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 9. 1. se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce vyšlo do ulic Holice 16 skupin
koledníků se svými vedoucími. Přivítalo je mrazivé ráno s jemným deš kem, ale to dětem ani dospělým slavnostní
náladu nepokazilo. Po společném vyfocení před školou koledníci již posedmé začali koledovat. Všechny skupiny
koledníků se vracely s krásnými pocity a úsměvy na tvářích. Koledníci i vedoucí skupin byli úžasní. Podařilo se nám
vykoledovat skvělých 47 212 Kč. Mnohokrát děkujeme za vaše dary a vážíme si vaší štědros a ochoty pomoci lidem
v nouzi. Výtěžek sbírky bude použit především pro tyto účely:
✶ vybavení pro terénní palia vní péči (péče o umírající),
✶ přímá pomoc pro lidi v akutní krizi (lidé pos žení přírodními a humanitárními katastrofami, obě domácího násilí,
trestných činů apod.),
✶ podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením,
✶ přípravné práce k vybudování domova pro seniory se speciﬁckými potřebami,
✶ rozvoj Centra materiální pomoci.
Mgr. Zora Procházková

Radovánky na sněhu v MŠ Holice
„Konečně sníh, hurá,“ volaly dě hned po příchodu
do školky. O sněhu jsme si povídali a zpívali o něm písničky. Hned po svačině jsme vyrazili ven. Nasypali jsme
ptáčkům do krmítek semínka a potom jsme vytáhli
boby. Díky naší přírodní zahradě se dě mohly vydovádět na malých i větších kopečcích.
Celý týden jsme si užívali sněhu. Provedli jsme také
pokus, co se stane se sněhem v teple. Nás malé ekology nepřekvapilo, že se ze sněhu stala voda. Co nás ale
zarazilo? Voda nebyla čistá, jako ten bílý sníh. Vysvětlili
jsme si, proč tomu tak je.
V závěru týdne jsme si společně postavili sněhuláka
Olafa, kterému nechyběl ani hrnec a mrkev. Doufáme,
že nám sněhulák brzo neroztaje a že se ze sněhu budeme moci ještě chvíli radovat.

„Konečně sníh, hurá!“

Kolek v MŠ
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Olomouc východní tangentu potřebuje
Proto jsem společně s primátorem
Antonínem Staňkem na podzim loňského roku svolal společné jednání
na radnici. Na něm zástupci Ředitel1
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Olomouci po mnoha letech začíná ožívat myšlenka obchvatu města, který by odvedl tranzitní
dopravu z Holice, Hodolan, Bělidel
a Chválkovic. Takzvaná východní tangenta by významně odlehčila tamním obyvatelům z hlediska hluku
i emisí a zvýšila bezpečnost na klíčových komunikacích. Místní doprava
na stávajících komunikacích zůstane
samozřejmě zachována.
V uplynulých letech nedocházelo v přípravách takzvané východní
tangenty k žádnému viditelnému
pokroku. Pro město i celý region je
to přitom důležitá stavba, jejíž realizace ovšem není v rukou ani jedné ze
samospráv. Investorem silnic prvních
tříd je to ž stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Proto jsem se jako senátor za Olomoucko loni v dubnu obrá l na ministra dopravy Dana Ťoka s žádos
o informace, zda se v celé věci něco
děje. Tento postup jsem zvolil, protože Senát Parlamentu České republiky
nemá ins tut takzvaných interpelací
členů vlády, který veřejnost zná z Poslanecké sněmovny.
Výsledkem mé inicia vy byla informace ministra Ťoka, že stát vyčlenil pro rok 2015 peníze určené k obnově záměru projektu, geode cké
zaměření, geologický průzkum a posuzování vlivu na životní prostředí.
Na celém projektu se tedy začalo
znovu pracovat.
V době, kdy jsem byl primátorem statutárního města Olomouce,
se nám podařilo výrazně posunout
vpřed podobný projekt, a to vybudování západní tangenty města.
Bylo přitom nutné najít dohodu naší
samosprávy, vedení obce Křelov,
tamních obyvatel a státu. Nebylo to
jednoduché, nicméně nakonec jsme
uměli dohodnout řešení, které bylo
přijatelné pro všechny strany. Díky
tomu je dnes významná část dopravy odvedena mimo někdejší průtah
městem a objíždí Olomouc kolem
hypermarketu Globus.
Tato zkušenost mi ukázala, jak důležité je v těchto věcech vyjednávat,
pojmenovávat potenciální problémy,
připravovat se na jejich řešení a hledat dobrou vůli všech zúčastněných.

I/4

V

I/46 Olomouc – východní tangenta

ství silnic a dálnic prezentovali představitelům statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje i členům obou komor Parlamentu České
republiky aktuální vývoj celé věci.
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Zároveň jsme se dohodli, že se budeme jednou za půl roku potkávat,
abychom se vzájemně informovali
o vývoji v celé věci a řešili případné
problémy dříve, než budou mít vliv
na termín samotné realizace stavby.
Jsem rád, že má tento postup podporu vedení města v čele s primátorem
Staňkem, protože bez ní není brzké
dokončení východní tangenty možné.
Pro úspěšnou realizaci celé stavby
je důležitá také spolupráce s obyvateli reprezentovanými komisemi
městských čás . Rád jsem proto
přijal pozvání na neformální jednání
KMČ Holice k této věci, jehož jsem
se v lednu letošního roku mohl zúčastnit. Příjemně mě překvapil velký
zájem členů komise městské čáso celý projekt. Přivítal jsem také
účast náměstka primátora Filipa Žáčka, která je dalším příslibem, že se
městská samospráva bude celé věci
ak vně účastnit.
Na schůzce jsme rovněž vyslechli
informaci o aktuálním průběhu posuzování vlivu záměru na životní
prostředí. Vnímám připomínky některých obyvatel k samotné trase
budoucího obchvatu a neberu je
na lehkou váhu.
Výsledkem jednání v Holici je dohoda, že Magistrát města Olomouce
určí pro východní tangentu pracovníka, který bude komunikovat se
všemi stranami. Tento jakýsi „styčný
důstojník“ by měl být připraven jak
na oﬁciální jednání, tak i poskytování informací členům komisí městských čás , případně všem dalším
zájemcům o tento projekt.
Dále budeme připravovat společná jednání komisí městských čás ,
kterých se obchvat dotkne. Na nich
by zástupci státu měli projekt detailně představit a určit termíny jednotlivých fází přípravy stavby.
Věřím, že obchvat bude vybudován nejen brzy, ale také v trase minimalizující dopady na obyvatele. Sám
pro to jako senátor budu i nadále
činit maximum.

Ing. Mar n Tesařík,
senátor
za Olomoucko
únor 2016

Ch

ybějící východní obchvat Olomouce má velmi nepříznivé
důsledky pro řidiče a i občany dotčených čás města. Tranzitní dopravu
projíždějící lokalitami obytné zástavby doprovázejí i všechny nega vní
faktory s dopravou spojené. Nadměrná intenzita převážně tranzitní
dopravy přináší značnou hlukovou
a emisní zátěž. Tato nepříznivá situace se bez zbudování východní tangenty bude i nadále zhoršovat.
Ministerstvo dopravy si je této situace vědomo a proto už v létě 2014
uložilo své podřízené organizaci,
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, obnovit práce na přípravě tzv. východní
tangenty.
Dovolím si uvést několik údajů
o stavbě.

V jaké fázi je příprava východní tangenty?
Je ve fázi tzv. posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), tj. jsme v necelé
tře ně schvalovacího procesu. Po vydání stanoviska EIA bude následovat
zpracování DUR (dokumentace pro vydání územního rozhodnu ), po vydání územního rozhodnu následuje příprava (DSP) dokumentace pro vydání
stavebního povolení. Následovat bude soutěž na zhotovitele stavby. Při standardním postupu lze očekávat zahájení stavby v roce 2021.

Základní popis: Stavba představuje
přeložku silnice I/46, jejíž začátek
je navržen v již vybudované mimoúrovňové křižovatce Holice na silnici I/35. Trasa pokračuje severním
směrem do křižovatky u Týnečku
na hranici území města Olomouce.
Tangenta dopravně propojí, podél
východního okraje Olomouce, tranzitní dopravu směřující na sever
po silnici I/46 na Šternberk.
Technické údaje: délka 7 350 m,
kategorie R 21,5/100, plocha vozovek 152 513 m2
Mostní objekty: počet celkem 14,
celková délka mostů 540 m
Stavební náklady: 2 910 267 000 Kč
(bez DPH)

Když už mám možnost oslovit občany Holice, rád bych se vyjádřil k cyklostezce,
resp. lávky pro pěší a cyklisty do Holického lesa. Klub ANO na prosincovém
zastupitelstvu SMOL hlasoval pro této inves ční akci, přišlo nám to ž nesmyslné schvalovat stavbu do lesa, který (možná) vyroste za 30 let. Holice
má určitě důležitější priority (cyklostezka směr Tovární či Holická, kanalizace,
opravy komunikace) a při omezeném rozpočtu města Olomouce by se akce
měly plánovat podle potřeb občanů, a ne podle přání poli ků, kteří momentálně sedí na radnici. Argument, že stavba nebude město nic stát (budou
dotace), je špatná. I dotace lze využít smysluplně podle potřeb občanů…

Proč trvají stavby silnic tak dlouho a proč východní tangenta už dávno není
postavená?
Obecně jsou u nás komplikované schvalovací procesy. Pla , že příprava velkých dopravních staveb (včetně výkupu pozemků) trvá cca 10 let, samotná
výstavba cca 2 roky. Přitom východní tangenta už mohla být hotova. Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo už před téměř dese lety připravenou tzv. DUR
a bylo vydáno i stanovisko k vlivu na životní prostředí (EIA).
Následně ale město Olomouc změnilo územní plán města, takže se celá
příprava vrá la do bodu nula. Příprava stavby byla obnovena až za této vlády.
Za Ministerstvo dopravy vítám snahy senátora Tesaříka a primátora Staňka pomoci stavbě východní tangenty. Jenom doufám, že ze strany města nedojde ke krokům, které tuto potřebnou stavbu opětovně oddálí.

Milan Feranec,
náměstek ministra dopravy
a olomoucký zastupitel
Podrobnos k východní tangentě najdete na webu naseholice.cz,
v čás Doprava nebo Informace z KMČ.
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Ze života školy
Vážení občané,
na začátku letošního školního roku
nám bylo panem Ryšánkem nabídnuto místo v holických novinách, a to
jak v té štěné podobě, tak abychom
se stali i součás webových stránek
(www.naseholice.cz), kde nám již
v listopadu (viz odkaz Na pohodu)
byl zveřejněn článek o zahraničním
pobytu žáků naší školy ve Velké Británii. Jsme za tuto nabídku velmi
vděční, neboť se domníváme, že
dění ve škole je důležitou součás
chodu naší městské čás . Proto se
tedy od letošního kalendářního roku
staneme součás těchto webových
stránek, kde bychom rádi uveřejňovali ty nejdůležitější informace, které
se týkají jak chodu školy, tak i volného času našich žáků. A jelikož noviny
vycházejí jen párkrát do roka, ty úplně nejzákladnější informace najdete
na stránkách naší školy (www.zsholice.cz).
Dovolte mi, abych Vám na závěr
popřál všechno nejlepší v novém
roce 2016, a současně přeji webovým
stránkám www.naseholice.cz, ať ma
jí co nejvyšší sledovanost, a štěná
podoba novin co nejvíce čtenářů.
Mgr. Mojmír Chy l,
ředitel školy

Poslední předvánoční den 7.A
22. 12. jsme se my – sedmá třída – vydali i s paní učitelkou Linhartovou
do Vlas vědného muzea v Olomouci. Šli jsme na exkurzi ,,Neobyčejný biotop‘‘. Jako průvodkyni jsme měli paní Moniku Kyselou. Hned po vstupu
do místnos , kde byla výstava nainstalována, jsme si zahráli hru na „fotografa a foťák“ – rozdělili jsme se do dvojic a jeden vždy zavřel oči, druhý ho
vedl a přivedl ho k exponátu, řekl mu, že má otevřít oči a jakoby exponát
vyfo t (byla to hrozná sranda, když jste přivedli svého slepého spolužáka
třeba ke dvoumetrovému losovi a řekli mu, aby otevřel oči... ☺).
Později jsme se opět rozdělili do skupinek, tentokrát po třech, a paní
Kyselá nás přiřadila k bedýnce s otvory na ruce, do které nebylo vidět.
Museli jsme vždy sáhnout do otvoru a po hmatu poznat, oč se jedná. Poté
jsme se vystřídali s ostatními skupinkami u všech beden – celkem byly
čtyři – a pak už dohromady jsme si určili, jaký biotop která bedýnka představovala. Ke konci exkurze nám paní Kyselá rozdala badatelský list, kam
jsme měli podle lístečku, jejž jsme dostali, zjis t, popsat a nakreslit zvíře,
jehož iniciály byly na lístečku napsány. A pak přišla nejzajímavější část exkurze – zvířata, jež jsme popisovali, jsme měli předvést (pantomimou), ale
nejhorší (pro ty, kteří ta zvířata měli, za mco pro všechny ostatní to byla
zábava...) na tom všem bylo, že někteří měli zvířata typu krocan domácí,
ondatra pižmová atd. Všichni jsme se nasmáli a myslím si, že všichni musí
uznat, že muzeum bylo fajn ☺ .

Vánoční dílna

❆

Sára Ševčíková (7.A)

Ve středu 16. 12. od 16 hodin proběhla na naší základní škole jako každý
rok oblíbená vánoční dílna. Pro dě bylo připraveno osm stanovišť, na kterých si mohly vyrobit krásné vánoční ozdoby.
Na jednotlivých stanoviš ch dětem pomáhali žáci z druhého stupně,
vždy pod vedením nějakého učitele. Vyráběly se zde tyto ozdoby: vánoční
baňky, hvězdy, andělé nebo třeba vánoční přání, … Bylo zde i pár obchůdků např. s keramikou nebo s náušnicemi. Také jste si zde mohli zakoupit
čaj, punč nebo ochutnat cukroví od maminek dě z prvního stupně. Na vánoční dílnu přišlo velké množství dě s rodiči. Snad se nám podařilo vás
vánočně naladit.
Helena Talafousová (7.A)
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Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice
Již uplynulý rok 2015 byl pro holické
hasiče velmi rušný a nabitý. K řadě
tradičních činnos a akcí přibyly některé nové.
Jednou z novinek byla vzpomínková akce u příležitos výročí 70 let
od skončení 2. světové války, která se
konala 7. 5. na návsi Svobody. Akci
zaš la komise městské čás a holičhasiči společně se členy Sokola Hodolany zorganizovali pietní akt u pomníku obětem světových válek.
Dne 26. 10. se konal lampionový
průvod a pietní akt u pomníku padlých, a to při příležitos výročí založení Československé republiky. I tato
akce proběhla pod patronátem komise městské čás .
Tře novinkou bylo uspořádání
zimního posezení pro občany s prodejem zabijačkových specialit pod
názvem Holické Šmak. Akce proběhla druhou sobotu v prosinci a vzhledem k řadě pozi vních ohlasů se
holič hasiči rozhodli pořádat ji opakovaně.

V červnu a srpnu se již tradičně konaly Noci hasičů, oblíbená letní posezení s občerstvením a živou hudbou.
První říjnová sobota neodmyslitelně
patří netradiční soutěži v požárním
sportu, kterou holič hasiči pořádají pod názvem Holické kombajn již
od roku 2011. Loňský ročník se velmi
vydařil i díky mimořádně příznivému
počasí a také letos se připravuje další,
5. jubilejní, ročník této akce.
Kromě zmíněných akcí se členové
sboru věnovali ještě mnoha dalším
ak vitám. Na závodech v Topolanech, Tršicích, na Horním náměs ,
v Bělkovicích-Lašťanech a na domácí
půdě v Holici dosáhla holická soutěžní družstva na medailové pozice
a přivezla si poháry.
Členové sboru nechyběli ani
na preven vních požárních hlídkách
a jednotka byla také během celého
roku pravidelně povolávána k výjezdům na území Holice i v jiných městských částech. Výjezdů bylo v loňském roce celkem 9 a kromě toho ab-

solvovali členové zásahové jednotky
ještě cvičení, školení a další formy
odborné přípravy. Jako každoročně
pomáhali holič hasiči i s čištěním
studen a údržbou vodních zdrojů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Odboru ochrany MmOl, zástupcům Statutárního města Olomouce
i Komisi místní čás za veškerou
podporu, kterou nám poskytovali
v průběhu celého roku. Poděkování
patří i občanům Holice za jejich zájem a účast na našich akcích a těm
členům sboru, kteří se podílí na jeho
činnos a na pořádání všech akcí.

Příprava třetiligového týmu a juniorky 1. HFK Olomouc
Na úvodním tréninku přivítalo hráče a realizační tým v kabině také vedení klubu v čele
s předsedou představenstva Vladimírem
Dostálem, sportovním ředitelem RNDr. Stanislavem Koutným a prezidentem klubu
Ing. Jaroslavem Lošťákem.
Trenér Machala ve spolupráci se sportovním ředitelem
Koutným připravil celkem 24 hráčů, kteří se budou snažit
prosadit do kádru holického týmu.
Z podzimní čás soutěže opus li kádr obránci Ondřej Lysoněk, Pavel Kucharčuk, záložník David Hornich a útočník
Štefan Danis. Na zkoušce v HFK jsou Filip Přikryl ze Sigmy
Olomouc, Tomáš Vrána z Vyškova, Jure Srnec ze Slovinska, David Líbař z Hlučína, Marko Gróf z Prievidze, Oldřich
Kostorek ze Znojma a Gianpaolo Pezzo z Chválkovic. Během týdne až dvou by se měli k týmu připojit ještě dva až
tři hráči, o kterých vedení klubu stále intezivně jedná.
První přípravné utkání čeká na svěřence trenéra Oldřicha Machaly příš týden ve středu, kdy nastoupí pro
juniorce Sigmy Olomouc. Hrajícím asistentem trenéra je
zkušený exligový a bývalý reprezentační hráč Marek Heinz.
Ve stejném termínu zahájí přípravu také rezervní družstvo mužů „B“, které odehraje šest příprvných duelů pod
taktovkou hlavního kouče Jiřího Derca.

únor 2016
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Přehled přípravných utkání „A“ týmu
Po
St
So
Ne
St
So
St
So
So
So
So

18. 1.
27. 1.
30. 1.
7. 2.
10. 2.
13. 2.
17. 2.
20. 2.
27. 2.
5. 3.
12. 3.

17:00 | začátek přípravy „A“ týmu MSFL
13:00 | Sigma B – HFK A (hřiště UMT Sigma)
10:00 | Hranice – HFK A (hřiště UMT Hranice)
10:00 | HFK A – Ús u Hranic (hřiště UMT Holice)
17:00 | Třinec – HFK A (hřiště UMT Třinec)
13:00 | HFK A – Rýmařov (hřiště UMT Sigma)
17:15 | HFK A – Přerov (hřiště UMT Holice)
10:30 | HFK A – Prostějov (hřiště UMT Sigma)
10:00 | HFK A – Opava B (hřiště UMT Holice)
?
| HFK A – Uničov (čas a místo bude upřesněno)
15:00 | HFK A – Šumperk (místo bude upřesněno)

So 19. 3. 15:00 | začátek jarní čás MSFL,
1. HFK Olomouc A – FC Velké Meziříčí

Přehled přípravných utkání „B“ týmu
Po 18. 1. 17:00 | začátek přípravy „B“ týmu KP
So 6. 2. 10:00 | HFK B – Hlubočky (hřiště UMT Holice)
So 13. 2. 10:00 | HFK B – Dolany (hřiště UMT Holice)
So 20. 2. 10:50 | Hranice – HFK B (hřiště UMT Hranice)
So 27. 2. 12:00 | HFK B – Kozlovice (hřiště UMT Holice)
So 5. 3. 12:00 | HFK B – Beňov (hřiště UMT Holice)
So 12. 3. ?
| HFK B – Nemilany (čas a místo budou upřesněny)
Ne 20. 3.

10:00 | začátek jarní čás Krajského přeboru,
1. HFK Olomouc B – FK Jeseník


Naši jubilanti
Zdeňka
Eliška
Vladislav
Anna
Olga
Ladislav
Milena
Alfred
Bedřich
Alena
Drahomíra
Karla
Ladislav
Jaroslav
Jaroslav
Petr
Vojtěch
Milena
Berta
Silvestr
Dana

Černá
Darebníčková
Fait
Harazímová
Hatašová
Láni
Látalová
Lo mann
Morbitzer
Navrá lová
Ondráčková
Otáhalová
Partsch
Raimr
Skála
Šafránek
Šmehlík
Švarcová
Tisoňová
Tomášek
Vodičková

Zvláště významné
výročí slaví
Květoslava
Karel
Milada
Anežka

Andrýsková
Dolák
Šímová
Zemanová

Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví, spokojenost,
mnoho lásky a úcty
nejen nejbližších, ale i nás všech.

Blahopřejeme!



Hnědá popelnice v zimním období
Ještě v únoru bude odvoz hnědých popelnic na bio odpad
1× za měsíc, a to 18. 2. Od března již pla standardní interval
1× za 14 dnů, tzn. první svoz hnědé popelnice bude 17. 3.
Výše poplatku za komunální odpad v roce 2016: 660 Kč.
Termín pro úhradu poplatku: do 31. 5. 2016.

Vzdělávání pro všechny generace v RC Heřmánek
Rodinné centrum Heřmánek ve spolupráci se sdružením EDUKOL připravilo rekvaliﬁkační kurz Základy podnikání pro rodiče. Účastníkem tohoto
kurzu se může stát kdokoliv, kdo uvažuje o podnikání, ať už je to rodič,
nebo člověk zralého věku, který dlouhodobě bezúspěšně hledá práci.
Účast lze získat prostřednictvím dotace zdarma. Kurz proběhne v době
od 4. 4. 2016 do 29. 6. 2016, 2× týdně, 8.30–13.30, v prostorách Family
Oﬃce Olomouc (Holice) s možnos hlídání dě .
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte Mgr. Kateřinu Tichou, která zodpoví dotazy, poskytne
radu i pomoc s vyřízením dotace (katka@edukol.cz, tel: 775 693 055).
Nikdy není pozdě začít realizovat své sny…
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Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 20. 3. 2016 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 11. 4. 2016
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