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O jaru, volbách a lásce

Milí přátelé,
tak už tu máme letos dlouho očekávané jaro. I když platí: Duben, ještě tam budem. 

Dávejte na sebe pozor, zimní únava pouze přešla v jarní. Chce to vitaminové nebo 
bylinkové kúry. Slunce nás samo o sobě léčí a přeje nám prodlužující se dny. Vzpomněl 
jsem si na jarní vtípek: Je jaro, všechno se nalejvá, jenom mně nikdo nenaleje. Všechno 
pučí, jenom mně nikdo nepučí.

Strany zbrojí na volby, ale máme tu i velkou aféru kolem zbrojení, vyšetřování 
korupce v souvislosti s předraženým nákupem obrněných transportérů pandurů. 
PANDUR je slovo, které má dosti děsivý význam. Byli to totiž elitní vojáci Rakouska- 
Uherska ve slezských válkách. „Citace z Wikipedie - jednotky Pandurů tvořili tehdy 
většinou Chorvaté, Rumuni, Maďaři a Srbové. Nejznámějším oddílem pandurů byla 
dobrovolnická jednotka naverbovaná baronem a dobrodruhem Franzem Trenckem. 
Jednalo se o tisíc mužů té nejhorší pověsti: lupiče, zbojníky a profesionální vrahy. 
Rubem jejich odvahy a bojechtivosti byla však nedisciplinovanost, surovost vůči 
civilnímu obyvatelstvu a bezmezná hrabivost. Narozdíl od regulérní armády panduři 
stát nic nestáli, bojovali jen za vlastní kořist."

Vidíte, šlo o kořist a dodnes to není nic nového. To kdybychom byli Portugalci, 
nakoupili bychom pandury třikrát levněji (než my, Češi). Šlo pouze, jak je u nás zvykem, 
o miliardy. Dvě nejsilnější strany žonglují s panduryjako s horkým bramborem z ruky do 
ruky a nikdo za nic neodpovídá. Prostě staročeské: My jsme muzikanti, přicházíme 
z české země... Za umění žonglování dávám vládám za jedna, za vztah k našim financím 
(neboť stát jsme my) za pět.

Jsem zvědavý na volební guláš. Radím jen to, abyste zvážili, kdo co kdy sliboval 
a jestli to pak splnil. Nabídka slibů je široká: my budeme rozdávat a přidávat, my 
nabízíme vizi na dvacet let, my neslibujeme nic a budeme šetřit, my se podíváme na 
věci veřejné a změníme je, my zajistíme ekologickou energii, my naplníme 
vyprázdněnost politiků, my máme vizi a slibujeme změnit náš životní styl, my 
zavedeme sociální stát atd. Dobře poslouchejte a namáhejte paměť! A pak běžte volit.

V tichosti proběhl Den učitelů. Dodatečně jim  všem děkuji za únavnou orbu na 
národa roli dědičné. Přiznávám, že jsem rád, že už jsem mimo výchovně vzdělávací 
proces. Stačí mi vidět ty děti venku, jak mluví a jak se chovají. Není to podle mne vizitka 
školy, nýbrž rodičů. Mnozí z nich by často měli být „po škole".

Čeká nás měsíc máj, lásky čas. Když jsme u té lásky k bližním, která se projevuje 
zejména kolem Vánoc a slaví j i květen, kdy láska kvete, mohli bychom se dohodnout, že 
ji necháme kvést po celý rok. Ve smyslu písničky o lásce (...když dva se rádi mají, v lednu 
je jak v máji) jí  dávejte co nejvíc, vrátí se vám to. A než nad někým zlomíte hůl, řekněte 
si napřed, jak snadné by bylo milovatjen ty, kteřísi to zaslouží. Definic lásky a citátů o ní 
je spousta, zásadní aleje, že je to ta nejkrásnější věc na světě. Vždyť co by byl život bez 
lásky?

Velmi krásným projevem lásky je láska mateřská a láska dětí jakéhokoliv věku 
k maminkám. Až ty maminky odejdou, tak zjistíme, že svět je náhle prázdnější. 
Maminky budou mít Svátek matek. Nezapomeňte na kytičku, na přání a poděkování za 
vše, co vám daly. Doporučuji přečíst si knížku básní Jaroslava Seiferta Mamince. 
Málokdo tak krásně vyjádřil lásku maminek a dětí. Je to sice po této informaci 
opovážlivost, ale posílám vám jednu básni 
ženy.

\

Domů

Srdce tě vede domů 
cestou kterou naznačí jen tobě 

přes obrazy z dětství 
se vracíš do maminčiny náruče 

a máš znovu hřejivé místo 
ve vesmíru světa kolem tebe 
jenže nejde vkročit dovnitř 
a tak jdeš a jako šnek ulitu 
neseš svůj domov v sobě 
a ta nejdůležitější cesta 

vede z duše do tvého srdce

Proměny lásky

Proměnil bych se v planou růži 
Ty bys ke mně voněla a nevěděla 
Proč tě ta vůně tak láká a laská 

Proměnil bych se ve vítr 
A tu vůni bych nesl s tebou 
Tak dlouho až bys poznala 

Voňavý pozdrav lásky 
Proměnil bych se ve slavíka 

A zpíval divoké harmonie o tom 
Jakou sílu má láska 

Proměnil bych se v popínavé víno 
Obrostl bych celý tvůj dům 
A dovnitř vpustil jen lásku

íičku pro maminky a j o lásce pro všechny

ši a srdci. Prostě mějte se hezky.Přeji vám krásnéjamídnyseslum

Petr Šafránek
V.
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V loňském roce jsem vám slíbil, že se o investičních akcích v naší městské části zmíním, až bude vše trochu jasnější. Dnes, 

kdy už se začíná „trochu jasnit", vám alespoň něco naznačím. Nejprve něco současného. V loňském roce ukončil odchodem 
do důchodu svou práci u Technických služeb města Olomouce pan Jahoda, který se svědomitě staral o pořádek v naší 
městské části. Za jeho svědomitou a důkladnou práci mu jménem vás všech, kteří jste ho často viděli při práci, chci 
poděkovat a popřát mu do dalšího života hodně pohody a pevného zdraví.

Pan Jahoda však zcela bez práce pro veřejnost nezůstane. Nadále se bude starat o pořádek na holickém hřbitově.
Technické služby města Olomouce přidělily do Holice na úklid pana Karla Baláže, který slíbil, že bude pečovat o čistotu 

naší městské části stejně dobře jako pan Jahoda. Tímto ho vítám v Holiči a věřím, že svůj slib splní.
Obyvatelé ulic U Potoka a Na Zábraní už zaregistrovali, že sotva roztál sníh, nastoupili pracovníci stavebních firem 

MODOS a JANÍČEK, aby dokončili to, co na podzim zahájili. V ulici U Potoka by měly skončit práce v měsíci červnu a v ulici 
Na Zábraní koncem měsíce dubna 2010. Vím, že velké investiční akce si žádají hodně trpělivosti občanů, kteří bydlí v těchto 
ulicích, ale také těch, kteří bydlí v bezprostředním okolí uvedených staveb. Obyvatelům těchto okolních ulic můžu slíbit, 
že udělám všechno proto, aby po skončení stavebních prací byly i tyto ulice uvedené do původního stavu, což vyplývá 
ze stavebního zákona. Jedná se o ulice Hanáckou, Jaselskou, Na Dílkách a Ječmínkovu. Konec ulice Ječmínkovy by se měl 
dočkat rekonstrukce ještě v letošním roce. Na zbytek této ulice a na ulice Na Dílkách a částečně ulici Slunečnou se 
v současné době dokončuje zpracování projektu, /  v pořadí již druhého/, který by měl být realizovaný v roce 2011 
s nákladem 18 milionů korun. Projekt musí potom projít stavebním řízením a výběrem stavební firmy, ale hlavně se musí 
najít v rozpočtu města uvedené finanční prostředky na jeho realizaci.

Slibuji, že nezapomeneme na opravy některých chodníků, kterým dala letošní zima nejvíce „zabrat". Jedná se o ulici 
Staškovu, Jaselskou a Slunečnou u domu č. 3. Komise naší městské části podala rovněž požadavek na umístění nových 
odpadkových košů do míst, kde chybí.

V loňském roce jsme iniciovali vybudování nového chodníku v Hamerské ulici, tento náš požadavek se opět nedostal 
do investičních akcí města na letošní rok, bohužel ani zpracování projektu na tento chodník nebude letos provedeno. Nevím 
opravdu, na co asi čekají ti, co plán sestavují. Doufám, že ne na to, až se stane nějaký vážný úraz, protože občané, kteří tudy 
musí denně chodit, jsou nuceni procházet po kraji velmi frekventované Hamerské silnice a musím konstatovat, že je to 
zázrak, že se tam zatím nic nestalo. Zato na přechodu pro chodce v Přerovské ulici u zastávky MHD Pekárny, tam se už 
několik vážných úrazů chodců opravdu stalo. Na vybudování světelného přechodu v tomto místě se již pracuje, ovšem zatím 
se překonávají projekční překážky, které se objevily. Doufám, že po překonání těchto problémů se dočkáme v brzké době 
bezpečného světelného přechodu v tomto nebezpečném místě.

Věřím, že nezůstane jen u mého slibu, ale že své sliby splní i pan primátor, páni radní a zastupitelé. Blíží se volby a měli 
by si uvědomit, kdo jim dává své hlasy. A snad stále platí, že když chlap něco slíbí, tak by měl slib také splnit.

Silvestr Tomášek, předseda KMČč. 4 Holice

Požární poplach

Z pátku na sobotu 13. 3. asi ve 2:45 hodin mě stejně jako celou Olomouc vzbudil hlas sirény s následným hlášením: 
POŽÁRNÍ POPLACH. Marně jsem se však snažil pohledem z okna najít záblesky ohně či sloup kouře.

Protože z okna vidím přímo na vrata hasičské zbrojnice místních dobrovolných hasičů, sledoval jsem alespoň, jak budou ti 
naši rychlí. A byli. Po 5 minutách přijela dvě auta a z nich vyskočili tři hasiči. Za chvíli další přiběhli pěšky či přijeli na kole. 
Z okna jsem se zeptal, kde hoří, ale zatím to nevěděli. Rychle jsem se oblékl a sešel dolů. V té chvíli však již zbrojnici zavírali. 
Na můj dotaz jsem už dostal konkrétní odpověď, že hoří auto na Rožňavské ulici. Tedy v blízkosti profesionálního hasičského 
záchranného sboru města Olomouce, který byl jistě u požáru dříve, než dobrovolní hasiči stačili doběhnout do zbrojnice.

Naskýtá se otázka, není toto všechno zbytečné plýtvání lidskými silami a penězi? Kdo spouští poplach, přece musí vědět, 
jakýje rozsah požáru, nemělo by se raději logicky uvažovat, než se spustí poplach po celém městě?

Já jsem si alespoň ověřil, že holičtí hasiči jsou dobře připraveni k zásahu, když to bude potřebné a nutné. Myslím si, 
že jejich připravenosti, stejnějako jiných sborů, by se nemělo zneužívat. Je třeba jen racionálně uvažovat.



vmmmmmmmm ŠKOLA mmmmmmmm
” Veřejné hřiště od 1. dubna zahajuje provoz! —

Provozní doba:
duben: všednídny: 15-19 h (skateparkdo 17 h) 
soboty, neděle, svátky 9 -19 h (skatepark do 12 h) 
květen: všední dny: 15 - 20 h (skatepark do 17 h) 
soboty, neděle, svátky 9 - 20 h (skatepark do 12 h)
Sportovní vybavení je možno zapůjčit u správce po předložení průkazu opatřeného fotografií (OP, tramvajenka, stravovací ■ 
průkaz aj). Informace o základní i mateřské škole lze získat na našich webových stránkách www.volny.cz/zsholice.

-■

Mateřská škola a vztah dětí předškolního věku k přírodě
V naší MŠ máme školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení ekologické výchovy dětí. Ty získávají nejen teoretické znalosti o 
přírodě, ale i praktické zkušenosti. Vytvářejí si reálný obraz okolního světa a učí se tomu, jak si vážit přírody a života v ní.
Děti mají možnost si své znalosti a péči o živé tvory vyzkoušet v koutku živé přírody, kde se starají o želvičky a učí se, jak pečovat 
o květiny a různé rostliny. V zimním období, kdy příroda spí, vedeme děti k lásce ke zvířatům a ptáčkům, kteří u nás přezimují. Na naší 
školní zahradě máme mnoho krmítek, kde děti společně s rodiči přinášejí krmení pro ptáčky a veverky. Dokonce se na naší zahradě 
objevili zajíci a dvě malé sovičky . Děti jim nosí mrkvičky, seno a jiné krmení. Děti, které přicházejí brzy ráno, je mohly zahlédnout 
a měly z toho velikou radost.
Chceme všem rodičům i dětem poděkovat za příkladnou pomoc a oceňujeme spolupráci při našem výchovném působení.

Kolektiv MŠ

Burzy Mateřského centra HEŘMÁNEK Olomouc-Holice
Areál mateřské školy, náves Svobody 38, Olomouc - Holice, www.mc-hermanek.cz, 
mail: mc-hermanek@seznam.cz, tel. 604 339 220,721161434 
Zveme na
BURZU -JARO/LÉTO-Sobota 24.4.2010-9.00-11.30 hodin 
...dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, vozítka, hračky a další vybavení pro miminka, batolata, předškoláky i školáky. 
Výběr věcí: pátek 23.4.2010 -16.00 -18.00 suterén MŠ
(prodávající se musí registrovat v Heřmánku, všechny věci musí být označené přiděleným pořadovým číslem a cenovkou,
společně s 2x seznamem věcí, max.40ks na 1 prodávajícího)
prodej v sále suterénu MŠ, vstup na burzu volný
So 24.4. výdej neprodaných věcí a výplata 11.30-12.30 hodin
BURZA PRO DVOJČATA-Pátek 23.4.2010 9.00-12.00 hodin

J i Í - J  í — S U l b  
sr"*""? r*"? K"'Zakladatelka sítě mateřských center poradila svým kolegyním na Olomoucku

Seminářem vedeným Rut Kolínskou, zakladatelkou vůbec prvního mateřského centra (MC) 
v České republice, vyvrcholila ve čtvrtek 4. března série vzdělávacích přednášek pro maminky a manažerky z mateřských center 
v Olomouckém kraji. Lidé působící v MC se naučili, jak zlepšit a zprofesionalizovat chod svých organizací, ale i jak svou činnost 
správně zviditelnit. Rodiče docházející do MC v našem regionu by se tak měli v nejbližší době dočkat komplexnějších služeb a nových 
programů.
„Rut Kolínská je symbolem proměňujícího se postavení rodiny ve společnosti. V podstatě vyvedla maminky malých dětí 
ze společenské izolace," uvedla Petra Tenglerová, manažerka pořádajícího mateřského centra Heřmánek v Olomouci-Holici. 
Upřesnila, že na semináři vedeném Kolínskou se jednalo o komunikaci s médii a o prezentaci mateřských center vůči široké 
veřejnosti.

Přednáška byla součástí série vzdělávacích seminářů, ve kterých se návštěvnice i vedoucí mateřských center v Olomouckém kraji 
učily například to, jak ekonomicky řídit neziskové organizace, jak v nich pracovat s lidskými zdroji a jak vést jejich chod. „Zúčastnila 
jsem se všech seminářů. Asi nejvíce se mi líbila přednáška Lindy Sokačové zaměřená na matky. „Díky zde získaným vědomostem 
budu moci lépe poradit všem maminkám, které k nám do centra docházejí,” dodala Utíkalová.

V Olomouckém kraji již proběhly čtyři přednášky z cyklu seminářů určených MC, které postupně probíhají po celé republice. 
Dvouletý projekt, který bude ukončen v červenci 2011, usiluje o podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů pečujících 
o děti předškolního věku a o profesionalizaci mateřských center. Současně také aktivně působí i na zaměstnavatele.
KdojeMgr. RUT KOLÍNSKÁ:
(* 1953) vystudovala FFUK (obor etnografie a folkloristika). V roce 1988 byla zakládající členkou Pražských matek, roku 1992 
založila první mateřské centrum u nás, v roce 2001 založila občanské sdružení Síť mateřských center v ČR. Je nositelkou ocenění 
„Žena Evropy 2003“. Je vdaná, má pět dětí.

Lucie Opletalová
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Ryby si samy rybník nevypustí! S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3
Toto přísloví plně vystihuje dnešní stav společnosti. Jistě, proč by si naši představitelé dělali 

hlavu a udělali opravdu něco účinného proti marasmu, když jsou sami různě zainteresování 
do všech těch zlodějen.

Možná takový Dr. Rašín, kdyby se dnes objevil, by dokázal zatrhnout ty nemorální machinace. 
Je třeba se zamyslet, proč to u nás tak dopadlo a kdo tomu dal zelenou.

Pan Klaus v době, kdy byl prakticky neomezeným vládcem, kdy neměl prakticky žádnou 
opozici, vytvořil se svými příznivci ideální podmínky hlavně však pro ty všehoschopné. Ti je pak 
plně využili a využívají a zcela beztrestně lobují, prostě česky rozkrádají národní bohatství.

Díky této situaci došlo k tak obrovským přesunům majetků, jako tomu bylo naposledy v době 
po Bílé Hoře. Dnes už je ten zlodějský systém nebo jak tu dnešní legislativu nazvat tak rozjetý, 
že si nejsem jistý, zdaje možná náprava.

Sledoval jsem televizní debatu pánů Zemana a Topolánka, kdy si pan Zeman stěžoval, 
že za jeho vlády bylo podáno 1200 trestních oznámení a výsledek byl nulový. Uvedl, že na tom 
„zametání pod koberec" se podíleli státní zástupci, soudci a advokáti i policie. Když jsme 
sledovali průběhy šetření různých afér, dává mu to za pravdu. A to byla jen pověstná špička 
ledovce. Nejsmutnější na tom je, že vláda neměla dosti odvahy těmto mafiánským metodám 
energicky zabránit. Jak to tedy doopravdy je? Buď je špatná legislativa a neochota ji změnit 
nebo, což je pravděpodobnější, že to těm nahoře vyhovuje, protože je to jejich rybník. Tedy 
neměli, nemají a nebudou mít snahu tento morální úpadek řešit. Platí totiž přísloví: Ryby si samy 
rybník nevypustí.

Tak je ta dnešní demokracie bezzubá proti všemu tomu neřádstvu. Pro nápravu bojují jen 
osamělí odvážní redaktoři - novináři. My ostatní občané jsme proti těm všehoschopným zcela 
bezmocní. Jak dlouho bude ještě trvat, než dojde k ozdravění naší společnosti, a kdy se slušnost 
a poctivost bude vyplácet?

Dr. Beneš 18. 2.1936 když převzal úřad prezidenta poT. G. M. prohlásil: Jedenáct roků jsme 
s prezidentem Masarykem kladli republikánské naší tradici základy. Je to tradice zdravé 
demokracie, demokracie pořádku a kázně vyvíjející se ku spravedlnosti sociální a národní. Je to 
tradice, která chce mír mezi národy.

Sami posuďte, jaké propastné rozdíly jsou v té dnešní demokracii. Nesmíme se vzdát 
a rezignovat, protože rezignace je to, co vládnoucím činitelům na všech stupních náramně 
vyhovuje. Nás občany potřebují jen v době voleb. Proto neúčast ve volbách je ta nejhorší 
alternativa.
Nevzdávat se, PRAVDA VÍTĚZÍ, i když to dá fušku, říkával nezapomenutelný Jan Masaryk. 
Upozorňujte na nepravosti ve vašem okolí, vždyť vytrvalost pro správnou věc se nakonec musí 
prosadit. Vždyť i jen kapky vody při vytrvalostí rozrušítvrdý kámen.
Nevzdávejme se-vydržať, vydržať!

Ladislav Zahradník

Glosa Vítězslava Marka ml.
Zdravím vás, milí holičtí spoluobčané, po dlouhé dobějsem se opět rozhodl napsat pár řádků do našich novin.
Nebudu se vracet k chování naší mládeže, protože od toho jsou tu školy a rodinné zázemí každého z nich, tzn. jak rodiny 
žijí a jaké dávají vychování.

Chci jen podotknout, že situace ohledně čistoty a pořádku kolem nás v Holiči se rapidně zhoršila. Loňský rok se sice 
v Holiči vybudovalo mnoho, ale co to pomůže, když si toho většina lidí neváží.

Dám příklad, s odchodem pana Jahody do důchodu budeme těžko hledat někoho tak starostlivého a spolehlivého, 
jakoje on. Kdo ho v úklidu naší návsi Svobody a okolí nahradí?

Co se týká stavu našich komunikací, chodníků a cyklostezek, můžete se sami přesvědčit. Letošní zima se na jejich stavu 
opět podepsala. Jistě jste si všimli, že výkalů od vašich milovaných pejsků je všude až hrůza pohledět. Já osobně mám 
také pejska, ale nedovolil bych si po něm nechat někde ležet jeho trus.

Musím pochválit skupinu maminek s dětmi pod názvem centrum Heřmánek. Jejich aktivity a vitalita by nám měly 
všem jít příkladem.

Ze všech stran na nás doráží tíha této nelehké doby, ale dětem to naštěstí zrovna moc nevadí, každý den se v mateřské 
školce vydovádí, proběhnou, chodí na procházky apod. Měli bychom je denně alespoň půl hodiny napodobit, nikam 
nespěchat a odreagovat se od neustálého stresu dnešní doby.

Pokud se vám moje krátké postřehy líbily, budu rád. Přeji vám, čtenářům našich holických novin, spoustu životního 
elánu a také ať v naší malé povedené zemi vládne „mír“ .

Vitě^lav Marek ml.
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a co bylo dál?Petice pro Holický les
Od poloviny roku 2008 začal obyvatele městských částí Holice, Nové Sady a Nový Svět více zajímat název Holický les. Vize vytvořit 

v území mezi tokem řeky Moravy a železnicí na Přerov příměstský rekreační les oslovila občany natolik, že byla sepsána petice. Tato 
petice čítající přes 900 podpisů žádala zástupce města o realizaci záměru. Vybudování příjemného lesního prostředí k rekreaci svými 
dopisy plně podpořila řada institucí a organizací v Olomouci (Univerzita Palackého, skauti, mateřská centra, cyklisté, orientační 
běžci, turistická sdružení atd).
Jelikož od tohoto data uplynul více než rok, rádi bychom prostřednictvím Holických novin informovali nejen všechny příznivce 
a podporovatele rekreačního lesa o tom, co všechno se za tu dobu událo. Zástupci obyvatel, kteří předali petici Radě města 
Olomouce, v roce 2009 založili občanské sdružení „Sdružení pro Holický les“. Hlavním cílem tohoto sdružení je vyvíjet aktivity 
směřující k realizaci Holického lesa a jeho řádnému využívání, monitorování činností orgánů veřejné správy a informování veřejnosti 
o vývoj i lesa.
Již na konci roku 2008 Rada města Olomouce na základě zájmu obyvatel zřídila pracovní skupinu s cílem vyvíjet další aktivity 
směřující k vybudování Holického lesa. Prvním krokem k realizaci záměru bylo provedení změny územního plánu města Olomouce. 
Navrhovanou změnu, kterou měli možnost občané zhlédnout a připomínkovat v říjnu 2009, následně Zastupitelstvo města 
Olomouce schválilo. Záměr zřízení Holického lesa byl v roce 2009 také zapracován do dokumentu pořizovaného Olomouckým 
krajem (tzv. Studie RC-5), který vyhodnocuje území mezi Olomoucí a Dubem nad Moravou jako oblast nadmístního významu 
se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch.
Město Olomouc rovněž zadalo v říjnu 2009 zpracování podrobné studie prověřující realizaci rekreačního lesa s přírodě blízkými 
dřevinnými porosty, loukami, vodními a mokřadními plochami včetně rekreačních a naučných stezek a ploch. Tato studie má 
zmapovat a řešit všechny problémy a vazby na území navrhovaného lesa od rekreačního využití, přes ochranu životního prostředí, 
protipovodňovou ochranu města až po prostupnost a přístupnost území. Tento podklad by měl být v průběhu března dokončen 
a občanské sdružení bude usilovat o to, aby se stal podkladem pro získání dotačních prostředků na vlastní realizaci Holického lesa. 
Pokud budete mít zájem o další vývoj rekreačního lesa, nebo jste uvažovali o zapojení se do činnosti občanského sdružení, jsou 
k dispozici následující kontakty: mobil - 720 486 215, email: holickyles@seznam.cz; webové stránky - http:/holicky-les.ic.cz

hana Kaíodooá

Bílý jeřáb
Věřte nebo ne, letos je to již 20 let, kdy do naší země oficiálně vstoupilo cvičení, které se nazývá TAI-ČI (TAIJI, TAI - CHI,TCHAJ - TI) a 
kdy náš učitel Ing. Jan Turneber založil České centrum tradičních čínských cvičení (CCČC). Nebyly jsme sice u úplného začátku, ale již 
14 roků jsme jeho součástí. Tomu, kdo neví, o co se jedná, se pokusíme s určitým nadhledem tuto instituci přiblížit. Lákáme 
bezbranné lidičky do tělocvičen a místo poležení u televize jsme rádi, když pravidelně dochází a cvičí s námi. Stavímeje do podivných 
pozic a mnohdy do pro ně nesmyslných postojů jako jsou PUBU, MABU... Rukama „Prohrabávají koňské hřívy“ , „Práskají bičem", 
„Hladí paví chvost", stojí najedná noze s rukama nad hlavou a tvrdíme, že jsme „Osedlali tygra" a dokonce „Zapichujeme jehlu do 
mořského dna". Místo krásných prstů mají „Pařáty", elegantně máchají rukama a my tvrdíme, že „Bílý jeřáb rozpíná svá křídla" a to 
ještě není vše. Do rukou svých žáků vkládáme různé podivnosti - vějíře, meče, šavle, hole. Ze začátku to vypadá, že odháníme obtížný 
hmyz, ale později se z toho vyklubou krásné sestavy se všemi zákonitostmi, co k tai-či patří. Pokud toho ještě naši milí žáci nemají 
dost, jezdíme pravidelně dvakrát ročně do krásných hor Jeseníků na víkendové pobyty.
A teď trochu vážněji k těm dvacetinám ČCČC. Zakladatel Ing. Jan Turneber se v 80. letech měl možnost seznámit s tai-či a v roce 1989 
si udělal oficiální trenérský kurz čínských bojových umění (wu-šu) v Pekingu a zvolil si jako hlavní specializaci tai-či. Tak 1.1.1990 
začíná cvičit a oficiálně fungovat. V roce 1993 zajistil přijetí ČR do IWUF (International Wushu Federation). Čínu navštěvuje ze 
studijních důvodu každoročně a s ním i jeho žáci. Svoji základnu má převážně v Praze a dojíždí za námi, svými žáky a trenéry, 
do různých měst po celé ČR na pravidelné víkendové semináře, kde se učíme, zdokonalujeme a opravujeme detaily. Jedním z faktorů 
je radost z pohybu, setkání se stejně naladěnými lidmi. Pro nás, trenéry, je důležité, že i naši žáci mají možnost si s Mistrem zacvičit.

V létě loňského roku jsme někteří měli možnost navštívit Čínu a Wudangské hory a v jedné škole tai-či, kam již mnoho let jezdí 
cizinci za výukou, se zúčastnit cvičení. Styl vyučování wu-šu není pro nás západní a bílé nejvhodnější, nikdo nebere ohled, že jsme 
cizinci a necvičíme od pěti roků, přijeli jste cvičit-tak cvičte! Má to hodně do sebea bylo dobré si to také vyzkoušet na místech, kde 
se tai-či cvičíjiž bezmála 400 let. Hlavně tady funguje vzájemná úcta a vztah učitel - žák, žák- učitel.
Dvacet let je krásný věk, tak nám všem v ČCČC přejeme samé spokojené taičisty. 
www.bilyjerab.cz

Světíuše Kostrunkooá a Radomiía Brachooá
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IIJUBILANTI ZPRÁVY Z KMČ Č. 4 ■
/ / , Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu. Přečíst si 

je  můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody,
Keplerova a také Jaselská.

poíd Knappek 
Jiří Herxig 

Jiří Pospíšil 
Věra Tráoníčkooá 
Jaroslav Valouch 
Antonín Motalík 
Zdeněk Sukop 
Olga Pohlová 

Jaroslava Vavrečková 
Drahomíra Škrabálková 

Julie Šmolková 
Anna Řepková 
Božena Alková 

Milada Kožušníková 
Vratislav Rgchlý 

Ladislav Zahradník

Redakce

Sběrová sobota v Holicí
se koná 5. června 2010 od 8.00 13.00 hodin na stanovištích U Cukrovaru a U Hřiště pod 
kontrolou pracovníka Technických služeb. Přinést můžete nábytek, pohovky, linolea, 
koberce, elektroniku, /ledničky, vysavače, televizory, radia, PC apod./ organický odpad /  
listí, větve /. Průběžně tento odpad můžete celoročně vyvážet na sběrový dvůr 
v Hodolanech v ulici Chelčického, provozní doba je  v úterý sobota od 9.00 13.00 a od 
13.30 17:00 hodin.

\ Upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpadu s obsahem azbestu 
za úplatu ve sběrovém dvoře ve Chválkovicích - ulice U Panelárny, v době 6.00 13.00 hod. 
v pracovní dny.

Redakce
Vzácných životních jub ile í se 

dožívají Kde žijeme, v čem žijeme?
Nabízí se jednoduchá odpověď: v Holiči. Po letošní dlouhé 
zimě, kdy v lednu a v únoru nebylo možné uklízet nic jiného 
nežsníh.jsmeseasi všichni pořádkumilovní lidé v březnu, kdy á&Bkk 
sníh roztál, zhrozili. Na chodnících a zelených plochách 
veřejného prostranství zůstala spousta papírů, papírků, psích 
exkrementů a nedopalků z cigaret. * -
Pejskaři, kteří věnčí psi za tmy, si asi myslí, že je  nikdo nevidí, 
proto za svým psem neuklízejí, ale opak je  pravdou. Pokud se ^  
silueta pána neohne po vyvenčení „hrbatého" pejska, je jasné, 
že není exkrement uklizený. Vzít si igelitový sáček není přece 
tak těžké, vždyť jdou na veřejná prostranství za jediným 
účelem, rychle vyvenčit pejska a spěchat domů. Slušný člověk Ssúvk?Boi.cc
by se měl na tu to  skutečnost připravit a nenechat potom 
zvláště malé děti šlapat v těch to ...
Na autobusových zastávkách se podle vyhlášky města nesmí kouřit. To mnozí kuřáci 
nedodržují, ale ještě horší je fakt, že nedopalky cigaret odhodí na zem, když doslova 
pár kroků na zastávce na označníku visí odpadkový koš, který je  opatřen plechovým 
štítkem na uhašení cigarety.
Všichni z nás velmi rádi kritizují, co by se mělo zlepšit, kde co chybí, ale kdyby většina 
z občanů Holice začala právě u sebe, žili bychom v Holiči jako v ráji. Možná bychom se 
trošku přiblížili evropským zemím, jako jsou Rakousko, Německo, Norsko, Švýcarsko 
ajiné.

Otakar AXMAN 
Vlastimila KRAUSOVÁ 

Božena MÁNKOVÁ 
Marie ROLÁKOVÁ

■

v  f  .Všem našim jubilantům  přejeme 
pevné

zdraví, rodinnou pohodu do příštích 
dnů všedních i svátečních. 

Blahopřeje KMČ č.4

'H , -

■m
H.Š.

Omluva

Redakční rada se rozhodla, že pro 
nedostatek

místa, nebudou nadále otiskované 
pranostiky.

H.Š.
Redakce

ňSkautský ples 2010 x-.' .j-c r ' " . r  «. x o
■O-

Tentokrát už 20. ples v pořadí proběhl 13. března 2010 v kulturním  domě ve Velkém Týnci. Po prvních plesech 
v holické Sokolovně a v Armádním domě jsme v Týnci téměř zdomácněli, o čemž svědčí i náklonnost týneckého obecního 
úřadu, který nás podpořil obrovským dárkovým košem. Škoda, že v Holiči nejsou prostory pro podobné akce.

Účastníci plesu si mohli připadat jako na plese zahrádkářů díky květinové výzdobě, kterou poskytla firma Florcentrum 
Olomouc. K tanci a poslechu hrála tradičně skupina FUNNY Radka Svačiny. Mezi jednotlivými bloky písní se představili 
skauti. Ti nejmladší, vlčata, nám připomněli nedávno skončenou zimní olympiádu s vtipnou ukázkou zimních sportů. 
Roveři předvedli své taneční umění a zazněla i poezie za hudebního doprovodu. Tombola i přes krizi, o které se neustále 
mluví, byla velmi bohatá. Výtěžek z tomboly a plesu bude použit na činnost dětí v oddílech. Děkujeme všem sponzorům. 
Těšíme se, že se příští rok ve Velkém Týnci opět sejdeme. Holičtí skauti

8)

a

i,Skauti děkují všem sponzorům: Algraf Olomouc, Auto Hlaváček, CK SKI INternational Olomouc, Cukrářská výroba pí Bradáčová Holice, Sklenářství Divoká Holice, Dopravní podnik města Olomouce, 
DP0V Martin Fojtík, Drogerie pí Leskovjanská Holice, Družina Mustangů - 6.středisko, E.R.U.S.S., Florcentrum Olomouc, Chocolate de Luxe Olomouc, Informační centrum SmOI, skauti Holice a Olomouc, 
Juta, Stolářství p. Kapsia Holice, Kavárna - pí Macáková Holice, KIKA nábytek, KVĚTINÁŘSTVÍ J. Veselská Holice, Lékárna, náves Svobody, p. Lichnovský - opravna obuvi a kož.gal. Holice, LUOM - výroba, 
prodej kož.gal. pí Omelková Holice, p.Marusjak Holice, veterinární ordinace MVDr. Procházka Holice, p. Novák V,Týnec, Novartis, obecní úřad Velký Týnec, OMEGA, Pohankovi, Potraviny - pí Poláchová 
Holice, PRAMAT - pí Mádrová, Restaurace na Statku - p. Fuksa J. Holice, ROAL - p. Venhuda, kování Holice, Roltechnik, p. Růžička, Řeznictví - Uzenářství p. Kasal Holice, Sekne, Setuza, Solné mlýny, 
Tamtam, Textil - obuv - pí Černíková Holice, Tritops, Knihkupectví Vacl Olomouc, Vincentrum Holice, Zahradnictví Viťazka Holice

Skautský dětský den se uskuteční letos 5. 6. 2010  od 13.30 hod. v areálu Amerika v Holiči.
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás

Správné vyluštění křížovky z únorového čísla HN znělo takto:
Arnošt Lustig: Krásné zelené oči 
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti

Vyhodnocení minulé křížovky z února 2010.

Vylosovány byly čtenářky, které správně a včas poslaly svá řešení.
Stoličková Anežka, U Cukrovaru 8, Holice 
Marusjaková Zdeňka, U Potoka, Holice 
Třebešková Hana, Hamerská 48, Holice

knižní odměna 
sladké překvapení 
sladké překvapení

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

0 PĚKNÉ CENY OD NÁS
Soutěžit můžete nejpozději do 15. května 2010. Odpovědi prosím 
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

V první tajence je psycholog, filozof, překladatel, 
básník a jeho oceněná prvotina. Ve druhé je 
český prozaik a jeho autobiografický román.

1) jméno Wericha/ naše ryba/ plody 
sadař.stromů/ horko 2) souhlas/ stařec/ větřík/ 
závěr 3) seveřan/ pohádková nestvůra/ oháňky/ 
autor Audience 4) řečiště/ podzimní fial. 
květina(naháček)/ nespisovná mluva/ štětina 
5) kapusta/ spěch/ stolní svítidlo/ vyrobit 
látku na stavu 6) křik/ 60/ zabijačkové 
pochoutky/ autor knihy Šakalí léta 7) Eduard/ 
protiklad /  jméno spisovatele Kundery/ vysoký 
štíhlý strom 8) ovocné stromy/ výbava 
nevěsty/ úmrtí/ jméno herečky Chýlkové 9) 
domácky Alena /  elipsa /  kňour/ neofašisté 
10) 24 hod/ ochucovadlo/ remíza/ jméno 
herečky Vránové 11) skupenství vody/ setina 
metráku/ náš poslední totalitní prezident/ 
básník 12) léčka pytláka/ hudební značky/ 
lektvar z bylin/ autor zfilmovaného románu 
Milenci a vrazi 13) balon/ boty/ autor románu 
Válka s mloky/ autor knihy Jak jsem potkal 
ryby

1 2 3 54 6 8 10 11 127 9 13

KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co nového v naší knihovně 12.

Milí čtenáři z naší knihovny,
Velikonoce nás potěšily a zahrádky se brzy krajkově zazelenají. S jarem máte možnost inspirovat se nějakou hezkou 

knihou pro práci i potěšení. Někteří naši čtenáři besedovali se spisovatelkou a divadelní nápovědkou Irenou Fuchsovou, 
konanou 18.března 2010 v hlavní budově Knihovny města Olomouce. Pro děti probíhá tříkolová meziknihovní soutěž 
„Človíček a Země 2010 - Evropská unie pod lupou" do konce května 2010. Již pátý rok vyzývám „k boji" všechny chytrolíny! 
Dále jste srdečně zváni do holické knihovny na výtvarnou výstavu „Čím, čím si knížku založím?" záložek vyrobených dětmi 
MŠaŠDpři ZŠ Holice.
Těším se na Vás. Vaše knihovnice Věra Fridrichooská

\
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Tisková konference HFK.
Přesně čtyři dny před startem jarní části Moravskoslezské fotbalové ligy ročníku 

2009/2010 proběhla tisková konference HFK za přítomnosti vedení klubu, 
trenérské dvojice a nových hráčů.

Na začátku konference se ujal prvního slova mluvčí fotbalového klubu pan 
Miroslav Derco, který přivítal všechny přítomné zástupce regionálních médií.

Poté předal slovo prezidentovi klubu panu Josefu Pickovi, který popřál 
přítomným novinářům pevnou ruku při psaní fotbalových článků a hodně úspěchů 
v propagaci fotbalu všeobecně.

Hlavní slovo tradičně připadlo předsedovi představenstva a sportovnímu řediteli 
panu Vladimírovi Dostálovi, který úvodem svého vystoupení úsměvným přivítáním 
pobavil všechny přítomné a poté sdělil médiím několik důležitých informací.

V první řadě začal s hodnocením podzimní části soutěže, s kterou byl velice 
nespokojený. Zmínil prvních pět nebo šest mistrovských utkání, která mělo 
mužstvo zvládnout. Začátek soutěže se hráčům HFK pod vedením trenéra Kouřila 
nepodařil a zisk pouhých sedm bodů neodpovídal cílům klubu. Na trenérské lavičce 
tedy došlo ke změně. Trenérské duo Kouřil - Horváth vystřídal zkušený trenér Petr 
Uličný a asistent trenéra Karel Trnečka. V dalším průběhu konference byly sděleny 
informace o kádru, který byl doplněn o pravého obránce Radima Kopeckého na 
hostování ze Sigmy Olomouc a talentovaného útočníka Jaroslava Grézla vybraného 
ze staršího dorostu holické mládeže.

Tradičně neopomenul pan Vladimír Dostál ani oblast financování klubu 
a informoval o zajištěném rozpočtu i na další sezónu. Rozpočtová částka se znovu 
bude pohybovat v tomto roce okolo 14 -16  mil. Kč, které byly zajištěny s pomocí 
hlavních sponzorů klubu (FGP tiskárna pana Miloše Kyjevského, ENDL+K, Multi- 
Lotto, Synot a Redos Invest). V této sezóně samozřejmě bude záležet na tom, jak 
holický tým celkově dopadne. Byly nastíněny tři možnosti. Buď od nové sezóny 
začne holický tým na zcela amatérské úrovni, nebo bude pokračovat ve třetí lize 
s určitými změnami. A nebo se připraví podmínky pro vybudování postupu do II. 
ligy. Vše by mělo rozhodnout představenstvo klubu na svém zasedání po skončení 
soutěže.

V neposlední řadě připomenul Vladimír Dostál velkou akci ve spolupráci s firmou 
Synot, kdy všechna mužstva HFK, včetně mládeže, absolvovala a zbývající mužstva 
ještě absolvují soustředění v krásném hotelu Synot ve sportovním centru Širůch ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště. Všem týmům byla k dispozici umělá tráva, 
hala, posilovna a výborná regenerace, jenž všem přispěla k prožití kvalitního 
soustředění.

Jako poslední promluvil hlavní trenér pan Petr Uličný, který zhodnotil zimní 
přípravu, doplnění kádru, výsledky přípravných utkání, soustředění a cíle pro 
nadcházející jarní soutěžní období. Cílem pro trenérskou dvojici je získávat 
v každém utkání plný počet bodů, snažit se rychlou kombinační hrou a výsledky 
posunout v tabulce do co nejvyšších pozic. Závěrem tiskové konference byla 
diskuze.

► •  ♦  •  *  •  ♦  •  ♦  •  ♦  •  ♦  •  +  •  ♦  m  ♦  •  ♦  •  ♦  •  .  •  ♦  •  •  ♦  •  »  •  ♦  •  * •  ♦  •  ♦  •  <

V době vydání novin budou HFK čekat zápasy:
22. kolo (17.-18.4.) - HFK-Olomouc, 23. kolo (24.-25.4.) - Baník B-HFK, 24. kolo (1.-2.5.) - HFK-Uničov, 25. kolo (8.-9.5.) - Jihlava B- 
HFK, 17. kolo (12.5.) - HFK-Slavičín, 26. kolo (15.-16.5.) - HFK-Břeclav, 27. kolo (22.-23.5.) - Frýdek-Místek-HFK, 28. kolo (29.-30.5.) 
- HFK-Líšeň, 29. kolo (5.-6.6.) - Zábřeh-HFK, 30. kolo(12.-13.6.) - HFK-Brno B

Výsledky v době vydání:
Mutěnice-HFK 0:2, Kroměříž-HFK 0:3, HFK-SIGMA B 2:0

Blahopřejeme
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