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V l e t n í m  č a s e

Milí přátelé,
zdravím vás v poslední třetině léta. Ať je pro vás krásná. Já se 

procházkami v přírodě těším z vůní luk a lesa a sleduji oblačné krásy 
nebe. Máme chatku u rybníka na Vysočině. Bohužel se v rybníku 
už od května nedá koupat, je plný sinic. Zavzpomínal jsem na kou
pání v Holiči, zejména na rybníku u potoka za cukrovarem. Byla to 
paráda ani ne za humny. Tam jsem se naučil plavat. Ne pudla, ale 
ouško. Skákalo se z kozy a jezdilo na kládě. Chytaly se i ryby, spíš 
rybky. Že mne, hrome, nenapadlo si jej vyfotit na památku! Kámoš 
Lojza Konečný objevil doma mapku, jak si rybník jako kluk nakreslil.

ným tvorem na Zemi, který si myslí, Ťe je  vládcem světa. Dáte je 
přesvědčen, že veškeré bohatství Země je  jen jeho a může s ním 
Zacházet, jak chce bez ohíedu na násíedky. “ Vždy mám pořádný 
dopal, když vidím, jak přírodě zbytečně někteří lidé škodí. Myslím 
třeba zlomené lípy na návsi, kůry zbavený strom u hřiště za škol
kou nebo binec narůstající pode mlýnem. Pěkně to řekl indiánský 
náčelník Seatle: „Člověk sám neutkal předivo foota a je o něm 
pouhým vláknem. Ať s tímto předivem naloží jakkoli, naloží tak 
sám se sebou. “

Naši zákonodárci si pojistili svůj klid již dříve tzv. náhubkovým 
zákonem. V zájmu demokracie a ochrany osobnosti se vypořádali 
i s odposlechy telefonů. Já to nazývám klapkovým zákonem (na 
uších jsou klapky). I policie má tento zákaz. Každý občan se ptá, 
proč? Aby nebyly možné odposlechy aktérů různých kauz? Vymyslel 
jsem pro politiky další vylepšení, lidé totiž mají ještě oči: „Každý 
obyčejný občan si nasadí povinně růžové brýle. Samozřejmě neprů
hledné, aby nebylo nikomu vidět pod prsty i za prsty." Také je novin
kou, že zase pro změnu neplatí, že co si kdo nadrobil, to si sní. 
Stačí k tomu šikovný státní zástupce, který zastaví stíhání a policii 
odsoudí do pozice trapných statistů. Škoda, že dnešní situaci v Čes
ku nemůže vidět Karel Havlíček Borovský. To by byla epigramová 
satirická smršť. Asi by ale sám emigroval do Brixenu.

Líbí se mi film Zapomenuté světlo. Nedávno měl opakování v TV 
a Týdeník TV k němu napsal: „Hlavní postava, farář Holý (Bolek Polív
ka), cítí vlastní zbytečnost a bezmoc při setkání s chorobou milo
vané Marjánky. Stejně bezmocný je i před socialistickým režimem, 
který arogantně likviduje hmotné i duchovní hodnoty..." Zamrazilo 
mě z toho. Co vy na to, jak jsme na tom s dnešními mocišpány?

No, všude je chléb o dvou kůrkách. Podstatné je zdraví a pohoda 
nás a našich blízkých. Nic cennějšího stejně nikdy mít nebudeme. 
Nedejte na tvrzení, že pesimista je poučený optimista, to byste jen 
užírali sami sebe. Přeji vám dobré lidi kolem vás a také jen dobré 
hvězdy nad hlavou při vašich cestách životem. Přál bych si, aby na 
hradní vlajce místo hesla „Pravda vítězí\ bylo „Láska v ítě z íS tou 
pravdou je to totiž v Česku velmi prekérní.

Na ní si ten minulý čas připomeňte. Pro letní ochlazení je vzpomínka 
na bruslení a hokej na rybníku. Po zrušení Sokolského koupaliště je 
to v Olomouci s koupáním prekérní. Bazén je malý, aquapark drahý 
a tak nám nezbývá než vyrazit do dálky na Poděbrady, které mají 
čistou vodu, nebo ještě dál na Náklo.

Ještě k přírodě. Cítíte se její součástí nebo už dávno ne? Našel 
jsem citaci v knize Mario Morgan Poselství od protinožců: „Člověk 
dávno zapomněl na pokoru a úlitbu bohům za dar vědění. Je jedi- Váš Petr Šafránek
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Letní noc

Tmavá vůně letní noci 
rozmazané kontury stromů 
měsíční stříbro v korunách 
nebe se zlatým prachem hvězd 
slyšíš jemně jak  Země dýchá 
skloň se před velikostí Vesmíru 
a najednou poznáváš 
jaká js i nekonečně malá bytost 
i se svými velkými sny
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Oprava holického hřbitova konečně začala

Vy, kteří chodíte na holický hřbitov často, jste si také neu
stále stěžovali na jeho neuspokojivý stav. Nejhorší to ovšem 
bývalo o Dušičkách, kdy hřbitov navštěvují i ti, kteří v Holiči 
nebydlí, ale mají zde pochované své nejbližší. Když potom 
uvidí, v jakém stavuje náš hřbitov, ptají se při setkání s členy 
Komise městské části, proč tomu tak je. Těžko jim  pak vysvět
lujeme, že se o slíbené opravy snažíme již několik roků, ale že 
magistrát má pro nás stále jen sliby, ale ne peníze.

Prvním úspěchem, kterého jsme prozatím dosáhli, bylo 
zpracování jakés takés koncepce, jak by holický hřbitov měl 
v budoucnu vypadat. První fází je oprava zdi se vstupní bra
nou do hřbitova kolem Keplerovy ulice. Druhou fází je zboření 
východní zdi hřbitova, přemístění hrobky vedle branky, kte
rá vede k úložišti odpadu a vydláždění hlavních cest včetně 
osvětlení. Hlavní cesta směrem na východ by měla být pro
tažena až na sousední oplocenou plochu, kde má být ve třetí 
fázi vybudovaný umový háj. Tak nějak by náš hřbitov měl 
v budoucnu vypadat. Záleží jen na Magistrátu města Olomou
ce, jestli na tento náš sen najde peníze.

Ze se snad již něco děje, jste si v červnu mohli sami všim
nout. Konečně byla zahájena oprava zdi kolem Keplerovy 
ulice. Zeď byla částečně rozebrána hlavně v těch místech, 
kde byla v minulosti vyspravována cihlami a nebo kde se již 
pomalu začínala bortit. Nejhorší byl východní roh zídky, kde

roste stará lípa, která ji svými kořeny pomalu, ale jistě vytla
čovala do přilehlé vozovky. Zídka byla znovu vyzděna vyjmu
tými i novými kameny a její koruna byla zpevněna betonovým 
límcem. Ten bude dodatečně pokrytý betonovými deskami po 
jejich zhotovení. Zídka byla vyzděna do stejné výšky jako byla 
ta původní. Jestli se vám bude zdát, že náhrobky jsou nyní 
více vidět, tak si k zídce musíte ještě přimyslet půlmetrový ná
růst břečťanu, šípkových šlahounů a přerostlých kopřiv, které 
j i opticky zvyšovaly. Současně s opravou zídky byl opraven 
i portál vstupní brány.

Tím, že prostor kolem lípy zůstane pouze oplocený ple
tivem, nám vyvstal ještě jeden malý problém. Kaplička v její 
blízkosti je v tak špatném stavu, že nám bude dělat jen ostu
du. Z peněz na opravu zdi to provést nelze a peníze, které má 
komise k dispozici, na to nestačí. Kulturní památka to také 
není. Jediná možnost by byla, kdyby se našel nějaký šikovný 
zedník - důchodce, který by se do toho pustil po chvilkách 
a dal kapličku trochu dohromady. Na materiál by se z peněz 
komise snad něco našlo. Co myslíte, najde se v dnešní době 
někdo takový?

Doufejme, že opravou zídky neskončí oprava holického 
hřbitova. Že se najdou další peníze na následné pokračování.

Silvestr Tomášek, předseda KMČ Holice

Výzva

Milí holičtí spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou, nechci ani nikoho z Vás kritizo

vat, nýbrž poprosit, nebuďte lhostejní ke svému životnímu pro
středí, k přírodě, která nás obklopuje na každičkém kroku.

Vy mladí, kteří jste v pubertě a otvírají se vám velké možnosti 
jak v zaměstnání, kultuře, v technice a různých dalších odvětvích 
naší ekonomiky, průmyslu i zdravotnictví, či sportu, buďte ohle
duplní k našemu holickému okolí.

Vím, že mávnete nad těmito řádky rukou, poněvadž si myslíte, 
co ten nám má co radit. Jenomže já neradím, nýbrž Vás prosím.

Každá doba má nějaké těžkosti. Za I. a II. světové války bylo 
nejhůře, lidé velice vytrpěli, ale jak to bývá, když je člověk, teď 
myslím kohokoliv, na dně svých psychických i fyzických sil, tehdy 
pozná svoje nejlepší kamarády, kteří jej neopustí, např. v nemo
ci, v závislosti na alkoholu, drogách nebo na hrách na automa
tech, pak poznáte vaše pravé přátele. A přátelství je mnohdy víc 
než láska.

Vítězslav Marek mí.
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ŠKOLA

Výsledky testování Scio na naší základní škole

jsme se zařadili mezi lepší průměrné školy (lepší výsledky než 
60 % zúčastněných škol), v matematice jsme školou průměr
nou (50 %). Studijní potenciál v obou předmětech je využíván 
optimálně, výsledky žáků v obou testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. Žáci této třídy prošli už testy 
v 5. třídě, v jejich souhrnné zprávě byl zhodnocen i posun, 
jakého dosáhli za uplynulé dva roky.

Ve stejném termínu proběhlo i testování pátých tříd, 
do kterého se zapojilo přes 16 000 žáků ze 715 základních 
škol. V tomto testování jsme dosáhli exkluzivního výsledku 
-  v českém jazyce i v matematice jsme byli vyhodnoceni jako 
nadprůměrná škola, žáci dosáhli lepších výsledků než 80 % 
(Č), resp. 70 % (M) škol. Využití studijního potenciálu v obou 
testech bylo vyhodnoceno jako dobré, výsledky žáků jsou na 
vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních před
pokladů, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci pracu
jí  i nad svoje možnosti. Za zmínku stojí i to, že dvě žákyně 
z této třídy dosáhly mimořádného úspěchu. Veronika Zdařilo- 
vá dosáhla nejlepšího výsledku v testu z matematiky v rámci 
celého Olomouckého kraje(l), Magdaléna Hrabalová získala 
stejné prvenství v testu z matematiky. Oběma žákyním blaho
přejeme a paní učitelce Mgr. Zoře Procházkové (třídní učitel
ka ve 3. -  5. ročníku) přejeme další takové žáky!

Je bohužel známým faktem, že potenciál základních škol 
se na druhém stupni snižuje odlivem dětí na víceletá gymná
zia (i letos takto odchází čtyři žáci z páté třídy). Je pozitivní, 
že i za těchto okolností dokážeme dětem nabídnout kvalitní 
vzdělávání, což výše uvedené výsledky dokazují. Budeme rádi, 
pokud naši žáci i jejich rodiče budou s pocitem hrdosti říkat: 
„Chodil jsem na základku v Holiči". Za to, že je to „dobrá 
značka", děkujeme všem vyučujícím, kteří se o to přičinili.

Mgr. Ivana Štenchvá, zást. řed. školy

Jak učíme? Jsou naši žáci dobře připraveni? Jak si stojí
me mezi ostatními školami? To jsou otázky, které si kladou 
učitelé. Rodiče jsou na tom podobně: Zvolili jsme pro naše 
dítě dobrou školu? Není škola na okraji města méně kvalitní? 
Nebo naopak -  nejsou učitelé na moje dítě přehnaně nároč
ní? A co samotní žáci? Jistě si i tady umíme představit různé 
názory...

Abychom si na tyto a podobné otázky odpověděli, 
i v letošním roce jsme prováděli nezávislé testování, které je 
už několik let nedílnou součástí autoevaluačního systému 
školy. Testování probíhalo v 5. třídě (výstup z 1. stupně), 
v 7. („poločas" 2. stupně) a v 9. třídě (výstup ze ZS). Použity 
byly testy společnosti Scio, jejímž polem působnosti je zejmé
na zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a která působí 
v oblasti českého školství od roku 1996.

Do testování byl zařazen test obecných studijních před
pokladů (OSP), z českého jazyka a z matematiky. Zajímavé 
nejsou jen souhrnné výsledky, ale analytická zpráva obsahuje 
i vazbu na využití studijního potenciálu žáků. Individuální 
zprávy žáků zase zahrnují i porovnání dítěte se všemi tes
tovanými žáky z jiných škol, s testovanými spolužáky i např. 
s výsledky žáků z jiných škol, kteří měli na vysvědčení stejnou 
známku. Individuální zprávu obdržel každý z testovaných žáků.

Testování devátých tříd probíhalo v listopadu 2010 
a zúčastnilo se jej přes 28 000 žáků z 981 škol. Závěr -  svými 
výsledky v českém jazyce i v matematice se řadíme mezi lepší 
průměrné školy, máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných 
škol. Porovnáním výsledků s výsledky testů OSP bylo zjištěno, 
že v naší škole je studijní potenciál žáků v obou předmětech 
využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich 
studijních předpokladů.

Testování sedmých ročníků se konalo v březnu a dubnu 
2011 za účasti téměř 7 000 žáků z 244 škol. V českém jazyce

:scio.

OCENĚNÍ
získává Veronika Zdařilová

za nejhřoíi výsledek v Olomouckém kraji za nejlepií výsledek v Olomouckém kraji 
v testu z matematiky pátých tříd základních škdII v testu z českého jazyka pátých t/id základních škol.

•o
14. 6. 2011 14. 6. 2011 Daniela Jrová 1 

za společnost Sooj
Daniela Jírová

mNávštěva divadla

Hra Úžasná svatba se všem velice líbila a pobavila nás. 
Herci odvedli skvělou práci, za kterou byli odměněni dlouho
trvajícím potleskem.

V červnu 2011 jsme navštívili večerní divadelní předsta
vení. Večer byla v divadle úplně jiná atmosféra, než bývá na 
školních představeních dopoledne. Všichni jsme byli spole
čensky oblečeni a moc nám to slušelo. Paní učitelky nečekaly, 
že budeme vypadat tak hezky, a málem nás nepoznaly. Monika Ha rahnová, Lucie Chromcová 9. A
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Přírodní zahrada MŠ Olomouc -  Holice
terénních skluzavek a dřevěných lavic; dále bude doplněna 
výsadba stromů a keřů a na vybraných místech budou vysa
zeny trvalky.

Pro zkoumání přírody je navržen přírodní biotop - ještěr- 
koviště, bylinková spirála, květinová louka, pokusné záhon
ky... Zajímavým mobiliářem budou vrbové stavby -  kruhová 
teepee obehnaná vrbovým plůtkem.

Realizace návrhu přírodní zahrady bude probíhat v něko
lika etapách. Je třeba vzít v úvahu požadavky na postupnou 
výsadbu rostlin. Limitující bude i množství finančních pro
středků.

Věříme, že s podporou holické veřejnosti se nám podaří 
celý projekt realizovat v co nejkratší době!

Projekt zahrady zpracovala pí ing. Milena Zapleta
lová ve spolupráci s kolektivem MŠ a vedením ZŠ a MŠ 
Olomouc-Holice.

Záměrem projektu je vytvořit zahradu, která bude vytvá
řet větší prostor pro setkávání dětí s přírodními ději a záko
nitostmi; zahradu, která umožní dětem poznávat sebe samy 
prostřednictvím zážitků a zkušeností, jichž dosáhnou volnou 
hrou a experimentováním.

Projekt přírodní zahrady má vytvořit prostor, který nabíd
ne dětem rozmanité příležitosti ke hře, rozvíjí představivost 
a fantazii. Projekt vychází ze Školního vzdělávacího programu 
a je podporován pedagogickým kolektivem školy i rodiči, kteří 
svůj názor vyjádřili v anketě.

Nejnovější psychologické výzkumy ukazují, že děti, které 
tráví více času v přírodním prostředí, mají lepší mentální kon
dici, dovedou se lépe koncentrovat na práci, lépe kontrolují 
své impulsivní chování, jsou méně agresivní a mají více rozvi
nuté tvůrčí schopnosti.

Materiálově se projekt týká provedení terénních úprav 
(terénní vlny s tunely), dovozu přírodních materiálů, osazení

Zápis do Mateřské školy Olomouc - Holice
Ve dnech 21. a 22. 3. 2011 proběhl na naší mateřské ško

le zápis nových dětí, které nastoupí od září 2011. Rodiče spo
lečně se svými dětmi přišli k zápisu v hojném počtu. Zatímco 
maminky vyplňovaly formuláře, děti si hrály a prohlédly si 
prostředí, kde budou trávit čas s novými kamarády.

Zapsalo se celkem 63 dětí. Přijato jich mohlo být jen 34 
(podle stanovených kritérií). Informační schůzka pro rodiče

nových dětí již proběhla dne 11.5.2011. Rodiče byli sezná
meni s režimem dne v MŠ, Školním vzdělávacím programem 
a platbami, které se týkají nástupu dětí do MŠ.

Zápis proběhl ve velmi milé atmosféře. Starší děti z MŠ 
vyrobily pro nové kamarády drobné dárky.

vedoucí učitelka J. Skřivánková

§1#Výstava Holický les
RNDr. Ladislav Šnevajs. Povzbudivý příspěvek pronesla také 
Lucie Opletalová - zástupkyně MC Heřmánek v Olomouci-Holi- 
ci, jehož členové doufají v brzkou realizaci tohoto záměru.

Ke shlédnutí byl cyklus fotografií Vladimíra Janka Zima 
v Holickém lese a výtvarné práce žáků ZŠ Rožňavská v Olo
mouci na téma příroda. Expozice trvala do 30. 5. 2011. Byla 
jednou z mnoha akcí upozorňujících na význam lesů v tomto 
roce, který byl OSN dne 2.2.2011 vyhlášen jako Mezinárod
ním rokem lesa s ústředním mottem: „Lesy pro lidi“ .

Dne 14. dubna 2011 byla zástupci občanského Sdružení 
pro Holický les Ivanou Kalodovou a RNDr. Jindřichem Smičkou 
v předsálí Kongresového sálu Olomouckého kraje zahájena 
finální část putovní výstavy s názvem Příměstské rekreační 
lesy. Výstava podporující zřízení tzv. Holického rekreačního 
lesa najihu města upozorňovala především na mimoprodukč- 
ní funkce lesních porostů, na stávající i plánované rekreační 
lesy v okolí Olomouce a na možnosti jejich využití obyvateli 
města.

Záměr podpořili náměstek hejtmana Olomouckého kra
je Ing. Pavel Horák a náměstek primátora města Olomouce Mgr. Monika Vaculíková
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Děti i dospělí se bavili na holickém dětském dni a při kácení máje

Simulovaný hasičský zásah při požáru, stanoviště s úkoly 
pro děti, jízdu na koních, bohatou tombolu, taneční vystou
pení a slavnostní kácení máje - to vše si užili v neděli 29. 5. od 
13 hodin obyvatelé Olomouce-Holice. Vychutnali si i bohaté 
občerstvení a speciality z udírny. „Akci jsme původně pláno
vali na sobotu, ale bez přestání pršelo. Nezbylo nicjiného, než 
akci přeložit na neděli,“ vysvětluje Mirek Marusjak, vedoucí 
holických Skautů. „Naštěstí jsme společně s dalšími pořada
teli - holickými dobrovolnými hasiči a s Rodinným centrem 
Heřmánek zajistili i na neděli velkou skupinu dobrovolníků, 
kteří obsluhovali a měli na starosti soutěže s dětmi. A přijet 
o den později mohla i kapela a koně."

Děti na stanovištích plnily nejrůznější úkoly, např. chodily 
na chůdách, překonávaly strach, ověřily si svou mrštnost na 
opičí dráze, na koloběžkách a odrážedlech či svou šikovnost 
ve výtvarné dílně. „Našeho Samuela nejvíce zaujala stanoviš
tě hasičů, doma mu nechceme dovolit rozmotávat nejrůzněj
ší věci a tady si mohl zcela radostně motat hasičské hadice 
a cákat kolem sebe vodu. A ještě si za splnění úkolů odne
sl balíček dárků a sladkostí," usmívá se jedna z přítomných 
maminek Barbora Žďárková. „Líbila se mu i taneční vystoupe
ní oddílu Shock pana Martina Jana, jednou se dokonce vetřel 
k děvčatům na parket a chtěl tančit s nimi," dodává maminka.

Soutěžení nejmenších bylo odpoledne na půl hodiny pře
rušeno, když se zpovzdálí ozvalo houkání hasičského auta 
a z připravené nádoby k simulaci požáru začaly šlehat pla
meny a valit oblaka kouře. Holičtí hasiči po příjezdu rychle 
a s přehledem dostali ohnivý živel pod kontrolu a lidé tento
krát mohli v klidu a z bezpečné vzdálenosti přihlížet hašení

požáru. „Po vyhlášení poplachu se hasiči musí v co nejkratším 
možném čase dostavit do hasičské zbrojnice a převléci se do 
zásahových obleků. Poté obsadí zásahový automobil a vyrazí 
k místu určení," vysvětluje starosta sboru holických dobrovol
ných hasičů Jaroslav Šponar, který průběh akce komentoval. 
„Bereme tento zásah jako menší cvičení. Diváci jsou zase rádi, 
že si dovedou živě představit, jak vše při požáru probíhá," 
dodává Šponar.

V 16 hodin se losovala tombola, ve které bylo díky holic
kým sponzorům přichystáno 65 nejrůznějších cen. „V tombo
le se nám objevily krabice cukroví od naší místní výborné cuk- 
rářky, ale třeba také balík stravy pro domácí zvířecí miláčky 
od našeho pana veterináře. Samozřejmě nejvíce bylo hraček, 
knížek a nejrůznějších potřeb pro děti. Nechyběly ale ani ceny 
pro gurmány, například poukaz do místní restaurace," sdělu
je Petra Tenglerová z Rodinného centra Heřmánek. „Maminky 
i tátové si to tu pochvalují, děti si užívají - a to je pro nás 
největší odměna," dodává.

„Z kácení máje a dětského dne bychom chtěli udělat 
tradici, proto jsme převzali záštitu nad oslavami a pomohli 
organizátorům i jako jeden ze sponzorů. Zaplatili jsme výbor
nou kapelu OK Country z Valašského Meziříčí, která hraje 
k tanci a k poslechu," říká Silvestr Tomášek, předseda Komi
se městské části Olomouc-Holice. Jak dále řekl, je třeba také 
poděkovat i zdejší základní škole, která poskytla část prostor 
mateřské školy jako zázemí pro oslavy. „ A poděkování samo
zřejmě patří i organizacím, které celou akci připravily, všem 
návštěvníkům se líbila," uzavírá Silvestr Tomášek.

Lucie Opletalová

Co jsou SENIOR PASY

Senior pasy je nový projekt Olomouckého kraje podporu
jící obyvatele nad 55 let. Jedná se o ucelený a jednotný sys
tém slev na výrobky a služby poskytované držitelům těchto 
karet Senior pas. Karta je nepřenosná, platná jen pro svého 
držitele.

Senior pasy přinášejí celoroční slevy v rozsahu 5 -  50 % .
Týkají se těchto oblastí: zdravotnictví, lázeňství, wellness,

cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, návštěvy muzeí, 
galerií a spotřební nákupy.

Slevy lze uplatnit na místech vyznačených symbolem 
Senior Pas.

Úplný seznam slev a poskytovatelů najdete na www.seni- 
orpasy.cz.

Redakce HN
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4NAŠI JUBILANTI
Čeněk NAVRÁTIL 
Zdeněk PROCHÁZKA 
Jana UCHYTILOVÁ 
Jindřich HOFMEISTER 
Alena LENGYELOVÁ 
Helena JÍLKOVÁ 
Marie ŘÍHOVÁ 
Věra DOSTÁLOVÁ 
Milada STIBOROVÁ 
Miroslav CHYTIL 
Jiří NASTOUPIL 
Jiřina MARTÍNKOVÁ 
Jaroslava FIŠEROVÁ 
Anežka STOLIČKOVÁ

Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese 
www.olomouc.eu. Přečíst šije můžete ve vývěsních skříňkách 
v ulici náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

Redakce HN

Poděkování

Komise městské části č. 4 Holice srdečně děkuje paní uči
telce Mgr. Ludmile Moupicové a žákům holické školy, kteří po 
celý školní rok pravidelně opravovali a domalovávali zastávku 
MHD U Mlýna, aby se cestující nemuseli dívat na počmáranou 
a oloupanou omítku této čekárny na autobus. Mnozí cestující 
chválí péči žáků o naše veřejné prostranství a také jim  děkují.

Srdečně děkuje KMČ č. 4 Holice

Redakční rada Holických novin děkuje všem žákům ZŠ, 
kteří přispívali po celý školní rok svými postřehy a články do 
našich novin ve školní rubrice.

Do dalších let přejeme osem jubiíantům 
peoné idraoí, spokojenost 
a pohodu o rodinném kruhu.

Vzácné životní jubileum  oslaví

František NEKOKSA 
Františka DOKOUPILOVÁ Blahopřání
Těmto našim vzácným jubiíantům  přejeme peoné 
idraoí, spokojenost, mnoho lásky a úcty nejen 
nejbfijších, aíe i nás ošech.

Srdečně blahopřeje KMČ č. 4 Holice

Srdečně blahopřejeme žákyním z páté třídy Magdaleně 
Hrabalové a Veronice Zdařilové ze ZŠ v Holiči za nejlepší 
výsledky testů společnosti Scio zjazyka českého a matematiky, 
které dosáhly v rámci Olomouckého kraje. Přejeme, ať se Vám 
daří i nadále dělat radost sobě, rodičům a všem vyučujícím.

Redakční rada HN

■ UXKWEETZB li HI K i i í H l i a
Zajímavá čísla a data z Holice

1275 První zmínka o „lesu Holice11.
1306 První prokazatelná zmínka o vsi Holiči v majetku 

města Olomouce.
1544, 1836, 1854 Katastrofální požáry, které zničily větší 

část vesnice.
1610 Nejstarší informace o kostele sv. Urbana.
1748 Založení školy v Holiči.
1833 Nový hřbitov v jižní části obce zakreslen na mapě 

Holice, dnešní pohřebiště, přesné datum vzniku není 
známo.

1868 Založení Rolnické záložny v Holiči, dnes opravený 
nájemní dům na návsi Svobody č. 37, vedle cukrárny.

1874 Stavba školní budovy obecné školy.

1888 Vysvěcení nového farního kostela sv. Urbana, dnešní 
podoba a místo na návsi.

1888 Zřízení poštovního úřadu.
1913 Elektrifikace Holice z hodolanské elektrárny.
1924 Otevření mateřské školy.
1924 Odhalení pomníku Františka Palackého v parčíku na 

návsi Svobody.
1936 Stavba nové školní budovy a otevření měšťanské 

školy, dnes třídy 6.-9. ročníku ZŠ.
1938 Odhalení busty T. G. Masaryka před touto novou 

školou.
1974 Připojení Holice k městu Olomouci, někdejší 

samostatná obec se stala městskou částí.

Současnost

Naše městská část má asi 3 750 obyvatel, 34 ulic, nejvíce 
domů a domovních čísel má náves Svobody, nejvíce obyvatel 
bydlí v ulici U Cukrovaru.

Základní školu ve školním roce 2010/11 navštěvova
lo 208 žáků, kteří se učili v 10 třídách. Do mateřské školy

chodilo 132 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení.
Holické noviny vydáváme 11. rokem, každé číslo s nákla

dem 1000 kusů.

J.H.
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NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS - O PĚKNÉ CENY OD NÁS

Nová soutěžní křížovka - v tajence najdete citát A. Einsteina: „Nejkrásnější,...(tajenka)."
a

nápověda: ♦♦ ♦ ♦ ♦NÉM,
AUTOMO

BILKA

POŠTOVNÍSIKO DOMÁCKY
METODĚJ

ZAVAŘENÉ
OVOCE

PYTLÁCKÁ
NÁSTRAHA

CESTA
(ZAST)

ZKRATKA
REZERVACE

NÁSILNICIKÓD EVROPANVLNOVKYNYČ ♦♦ ♦ ♦ ♦KENTUCKYFERS

HLAS 
HNlZDICl 
SLEPICE 

NÁS HUDEBNÍ 
SKLADATEL

♦ ANGL. TITUL 
MUŽE

POPĚVEKCIKÁN PLANETKA♦
DRIVEZÁVITKY

VÝZVA Radová
CIslovkaJIHOZÁPAD

ANGL. NEBO

DÁMA. 
ŠACHOVÁ 

FIGURA (Dfi)

SLOVEN. 
POLNl MlRA

TAJENKA 3
OLYMPIJSKÉ

HRY

ZDRHOVA- FEDERÁLNl
SHROMÁŽ-

SLOVEN. 
OTÁZKA 
U SÁZKY

DLA
NEDOBRO VOZIDLO

JEDNOS
TOPÉ

DĚNI

TAJENKA 2ROZUM

INCIÁLY
MEDŘICKÉ

VÁHAVÝ
SOUHLAS♦ VÝROBCE

BRÝLl
EGYPTSKÉ

SlDLOo JEDNOHRBl
VELBLOUDI TAJENKA 1

STÁTNÍ
POKLADNA

KYSELÁ
POCHUTINA

UKAZATEL
VÝBUŠNÉ
HODNOTY

PŘEDLOŽKA 
S 2.PÁDEM

NECHtA SICE
VIDINY VE 
SPÁNKULATIN. ALE

SLOVEN. POUT.' 
STRANA (ZKR) 

AMERICKÁ 
RASISTICKÁ 

ORGAN 1ZACE-

KANADSKÉ
SOU

OSTROVÍ
ZKRÁTITI

PILOU

VLAJKA

UPLATNĚNÉ 
V PRAXI 
(UMĚNI)

KRAJSKÝ 
NOHEJBA
LOVÝ SVAZ

INDIÁNSKÝ
KÚl

KÓD
JIHNOUT POLSKA

KDYŽ HRÁČ 
PfilKLÁDÁ 

TÝKAJlCl SE 
JISTÉ 

TEKUTINY

KARABÁC
z ŘemínkůINIC. 

PÍSNIČKÁŘE 
MLÁDKA

BUČINA

NA SRDECNl' 
STRANĚ 

JEDNOTKA 
TELEGRAFNÍ 
RYCHLOSTI

STUDENT ♦DEZIN
FEKČNÍ

PROSTfiE-

OClŠTĚN
(VODOU)

ČÁST SLONI 
HLAVY ♦

DEK

OXID
BORNATY

STÁTNÍ
POZNÁVACÍ

ZNAČKA

♦♦ ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA MlSTO TOHO ♦♦

EGYPTSKÝ
PRABŮH
(MYTH)

ZNAČKA
KILOTUNY

CAJ♦ ZKR. CES. 
ARMÁDY

OVOCNÁ
ZAHRADA

S P . ’
DUNAJSKÉ

STŘEDY♦

Če s k ý
LYŽAŘ

r , -n
pRedtIm

(KNIŽNĚ)

ZKR♦BARMSKÉ
SlDLO

ALBÁNSKÁ
TISK.

AGENTURA

STAVĚTÍ 
Z CIHEL❖

Správné vyluštění křížovky z červnového čísla HN znělo takto: I tvůrčí nicnedělání je potřeba.

Vyhodnocení minulé křížovky z června 2011:
Vylosováni byli čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.

Věra Zapletalová, Sladkovského 61, Holice 
Marie Petulová, U Cukrovaru 10, Holice 
Jana Kratochvílová, náves Svobody 6, Holice

knižní odměna 
něco pro zdraví 
něco pro zdraví

Redakce výherkyním blahopřeje.
Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

Soutěžit můžete nejpozději do 15. září 2011. Odpovědi prosím vhoďte do naší schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně. (Pozor, hnědá schránka!).

Redakce HN
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/v ©fiĎ HOLICKY SPORT.M .

Petr Uličný: Na Holiči budu mít krásné vzpomínky

a tvrdý. A tento úkol se nám nepodařilo splnit," musel při
znat. Podobně jako hlavní kouč HFK hodnotí uplynulý ročník 
i šéf holického klubu Vladimír Dostál. „Sezónu by šlo vlastně 
hodnotit velmi dobře. Dokonce jsme si před ní říkali, že šede
sát bodů by na postup mohlo stačit. Nakonec máme šedesát 
dva, ale stejně to nestačilo," lituje předseda holického fotba
lu. „Celkově tak převažuje zklamání, přestože trenéři odvedli 
velmi dobrou práci. Pan Uličný vtiskl týmu jakýsi rámec. Hráli 
jsme poměrně útočně a na náš fotbal se dalo dívat. Na Opavu 
to ale bylo málo," zopakoval Dostál.

Byla to hodně rozporuplná sezóna. Dvaašedesát získaných 
bodů by byl za jiných okolností výborný výsledek. Plzeň za něj 
získala v první lize mistrovský titul. 1. HFK Olomouc ale svůj 
zásadní cíl, postup do druhé ligy, ani napodruhé nesplnil. 
Na famózního vítěze Moravskoslezské fotbalové ligy Opavu 
ztratil v konečném účtování sedm bodů. „Dvaašedesát bodů 
je druhý nejlepší výsledek v mé dosavadní trenérské karié
ře. Více jsem měl jenom s Hradcem Králové, když jsme před 
lety postupovali do ligy. A to jsme letos hráli jen 28 zápasů," 
říká trenér Petr Uličný. „Cíl byl však první místo. Jednoznačný

HFK začal přípravu na novou sezónu

záložník Zdeněk Horák, jehož mateřským klubem je SFC Opava a útoč
ník Tomáš Orava, hráč Horního Újezdu, ale v minulé sezóně byl na 
hostování v Ústí u Hranic. Na testy přišel obránce Patrik Simko (19 
let), hráč Prešova. Loni hostoval v Žilině, kde jej trénoval Pavel Hapal. 
Za A tým nastoupil ve třech utkáních Corgoň ligy. Příprava začala kon
diční fází a pokračovala popravnými zápasy.

V červenci začala na stadionu v Holiči pňprava na novou sezó
nu. První se na srazu objevila nová trenérská dvojice Oldřich Machala 
a Jiň Denco. Společně se sportovním ředitelem panem Ing. Stanisla
vem Koutným a prezidentem klubu panem Josefem Pickem přivítali 
po dovolené všechny hráče, kten v kádru po minulé sezóně zůstali. 
Klub neprodloužil smlouvu se záložníkem Petrem Kobylíkem. Dále 
v kádru nezůstali útočníci Stanislav Zedníček a nově ani Rudolf Obal. 
Hráči se rozhodli pro dráhu v zaměstnání. Mužstvo opustil obránce 
Zdeněk Polák, kterého si stáhla z hostování druholigová Zbrojovka 
Bmo. V kabině se objevilo několik nových tváří, které klub bude tes
tovat Mezi nimi jsou dva hráči z Dubnice, střední obránce Milan Muj- 
koš (25 let) a stejně starý útočník Marek Svorada. Dále byl na testy 
pozván zkušený obránce Zbrojovky Bmo Petr Čoupek (29 let), který 
naposledy hostoval v Rosicích. Mimo jiné hrál ligu za 1. FC Slovácko a 
FC Baník Ostrava. Odchovanec Brna hrál v letech 1999-2003 v ama
térech Leverkusenu, potom přestoupil do Synotu (později Slovácká). 
V roce 2005 odešel výměnou za Mária Učku do Ostravy. O tň roky 
později přestoupil do Bma. Mezi novými hráči se objevili obránce nebo

Situace naší žádosti o přidělení statutu Sportovního centra mládeže (dále SCM).

Jako celá řada jiných klubů, tak i my jsme požádali v nastá
vající sezóně 2011-2012 Fotbalovou asociaci České republiky 
(FAČR) o přidělení statutu SCM. K našemu nemilému překvapení 
nám statut nebyl přidělen, přestože evidentně splňujeme všech
na kritéria a podmínky k udělení. Naopak statut byl přidělen 
některým klubům, které kritéria evidentně nesplňují. I když nás 
majitel pan Dostál ujistil, že systém výchovy mladých fotbalistů 
bude zachován jak dosud, se s tímto rozhodnutím nesmířil a klub 
podal odvolání k rozhodnutí Manažera mládeže k Tribunálu mlá
deže. Ten odvolání opět nevyhověl. S vědomím toho, že splňuje
me všechna kritéria a podmínky k přidělení a v obou zamítnutích 
nám nebyl sdělen jediný konkrétní důvod nepřidělení, odvolal se 
klub až k Odvolací a revizní komisi (ORK) FAČR. Ta odvolání vyho
věla a zrušila obě negativní rozhodnutí ve věci přidělení SCM pro 
1. HFK Olomouc a své rozhodnutí odložila na zasedání dne 1. 7. 
2011, kde vyslechla nejen zástupce 1. HFK, ale i zástupce FAČR. 
ORK rozhodla vrátit celý proces přidělení SCM na úplný začátek

k novému posouzení. Jsme přesvědčeni, že nové prostudování 
podkladů k naší žádosti povede k přidělení statutu SCM.

Další velmi důležitou skutečností pro náš klub je fakt, že
v sezóně 2011-2012 budou všechna naše mládežnická družstva
(mimo přípravek) hrát soutěže o jednu třídu vyšší, než loni. Nej
starší dorost U19 bude hrát SCM-MSDL, další dva dorosty MSDD 
sk. „E“ st. a ml. dorostu. Žákovská družstva budou ve všech kate
goriích (U15, U14, U13, U12) hrát soutěže SpSM, i když jsme 
o statut nežádali. To se nám podařilo vyjednat i bez žádosti. Urči
tě tahle fakta všichni vítáme. Zároveň si musíme uvědomit, že 
na nás budou nové kvalitnější soutěže klást zvýšené požadavky, 
a proto musíme v přípravě napnout všechny síly. Mám na mysli 
nejen trénink, ale i vhodné doplnění družstev o další hráče, kteří 
budou přínosem.

Informace o přípravě a výsledcích zápasů Ondrášovka Cupu 
najdete na našich stránkách www.lhfkolomouc.cz .

redakčně upraueno.
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