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Letním letem českým světem
lidem? Kdybych se opil a lezl po 
Návsi po čtyřech, nebylo by to ani do 
Olomouckého dne, možná kdybych

Milí přátelé, okolí stojí za to. A když vyrazíte na 
toulky byť jen po vlastech českých, 
nasbíráte té krásy naší země celou 
kytici. Můžeme tu parádu vnímat 
všemi smysly. Malebnost naší krajiny, 
její vůni a její hlasy. Je to naše matka. 
Do její náruče se všichni jednou 
vrátíme.
Trávím letošní léto na Českomoravské 
vysočině a stále se nemohu vynadívat 
na zalesněné hřebeny vrchoviny, 
louky, lány polí mezi nimi a oka jejich 
rybníků a rybníčků. A nad tím letí 
stále oblaka a zrcadlí se v rybnících 
a v očích. A letní vítr mi stále přináší 
z dáli vůně krajiny, které přímo opíjí. 
Vysočina je moje láska, ale naše Haná 
je taky krásná. Její prostor, širé mírně 
zvlněné roviny a vysoké nebe nad 
hlavou - jsou také okouzlující. 
Nevyberete si, kam v Českých zemích 
zavítáte, tam je krásně. Nežije se zde 
špatně.
Žádný náš den není osedni, ošedním 
je j můžeme uděíat jen my sami.
Mějte se hezky a trochu letní zahálky 
vám také neuškodí.

zdravím vás v druhé polovině léta.
Okurková či kachní sezóna je opět 
v proudu. Abych byl IN, přečetl jsem si ještě někoho pokousal a on dostal

ode mne vzteklinu, tak snad.tři bulváry, Šíp, AHA a Blesk. Kdo je 
čte se zájmem, budiž mu přáno. Pro 
mě to bylo šokem. Jednotná náplň 
všech tří periodik (a bohužel jako přes jsme se stali v roce 1990, definitivně 
kopírák stejná) jsou skandály hvězd 
a hvězdiček, černá kronika, nemoci 
slavných a něco o sportu. Frank 
Sinatra si kdysi povzdechl: „Dřío
museí být člověk síaoný, aby si mobí plnoletá a je stále ještě v pubertě. 
doooíit skandál Nyní stačí uděíat 
skandáí a člověk je  síaoný. “

Nakonec, co bychom chtěli? 
Samostatným a svéprávným státem

až odchodem dočasně zde působících 
sovětských vojsk. ČR jsme od roku 
1993. Takže naší demokracii je teprve 
17 let, z čehož plyne, že ještě není

S tím souvisí, jakým způsobem 
společnost nahlíží na dění ve státě 
a bere si z něj příklad na doma a taky 
podle toho posuzuje společenskou 
úroveň občanů. Nejsem si jen jistý, 
zda jsme svéprávní občané.

My v naší mladé demokracii můžeme 
všechno. Pomluvy, drby, podvody, 
rozvody slavných, ať se tím národ 
opíjí. Mimo jiné, jak jsem psal 
nedávno o matkách a dětech, už by se Víte, jaký jsme byli do roku 1990 
měli rozvést jen předsedové sněmovny stát? No, přece 39. soa^ooá 
a senátu a máme vzory z nejvyšších 
míst, od špičkových státníků. Když 
dva vrcholoví politici opustí rodinu, 
kde je tedy ten základ státu, rodina?
Prostě, kdo se nerozvádí nebo nemá 
alespoň milenku, není IN (česky v) 
a taky nemůže být slavný. Není ale 
lépe nám, normálním anonymním

republika Sovětského soa^u jménem 
Krachistan.
Ale teď k tomu rozmarnému létu, 
zataženému, oblačnému, 
polojasnému a jasnému. Ač na vás 
působí tak, jak si sami připustíte, tzn. 
dobře nebo špatně, uznejte, že je 
krásné. Vůbec ten mikrosvět v našem

Váš Petr Šafránek

Diogenova  zahálka

Pohled na nebe přes moře trav 
Na modrý oceán s vlnami oblak 
Nad hlavou přeletí vážka 
Koncert hmyzu a ptáků uspává

Myšlenky poletují jak motýli 
Šumí jak nové víno v sudech 
Ta polední siesta v trávě 
Stojí za ztrátu času a bydlení

Chaíupy o Rožnově p/R.



VZPOMÍNÁNÍ 15. do obecní truhlice. Z jeho popudu a peněz byl založen Holický 
hasičský sbor. Důvěrou občanů byl zvolen starostou v roce 1885. 
Do představenstva cukrovaru vstoupil v roce 1895 jako 
místopředseda a po smrti předsedy Josefa Vysloužila z Příkaz se 
stal předsedou. Pro zájmy cukrovaru pracoval 40 let.

Povahou byl málomluvný, ale v případě potřeby sáhl rád a často 
hluboko do kapsy, jak najdeme v záznamech dárců na Národní 
divadlo, Národní dům v Olomouci, nový kostel v Holiči. Dětem 
nikdy nedovoloval užívat poněmčených slov v době kolem roku 
1880 tak oblíbených. U místní inteligence byl velmi vážený. Povahy 
byl klidné, rozšafný, pravý hanácký pantáta. Svému hospodářství 
se zcela věnoval a znamenitě je zvelebil, na půdě lpěl celým 
srdcem. Za největší hřích považoval prodej zděděné půdy. Byl 
nezištný a své funkce považoval za čestné uznání občanů a ne za 
výnosné vedlejší zaměstnání. Doma v rodině byl starostlivým 
otcem, dobrým katolíkem, Mistr Jan Hus byl pro něj vzorem 
českého člověka.

Přestože v naší obci Holiči nemáme žádnou historickou 
stavební památku jako třeba Velký Týnec, Velká Bystřice, Příkazy 
aj., má naše obec v porovnání s ostatními sídlišti okolo města 
Olomouce zvláštnost: byla vždy ryze česká.

Naše obec má pohnutou historii a první písemná zmínka o níje 
v listině z roku 1275, kde se píše, že Holice je lénem královského 
města Olomouce. Prostě byli naši předkové "zbožím", se kterým se 
obchodovalo. Ale taková byla tenkrát doba. Olomouc v létech 
rakouského područí po bitvě na Bílé Hoře byla vybudovaná jako 
pevnost proti cizím vojskům, zvláště pak proti trvalé hrozbě ze 
strany Pruského Německa. Tato skutečnost pak přímo ovlivnila i 
charakter naší obce. Naši předkové byli násilně nuceni osídlovat 
obce s přidělením kousku půdy, aby vůbec mohli uživit svoji 
rodinu, ale hlavně aby dodávali městu své výpěstky a poskytovali 
služby pro existenci města. Navíc nesměli stavět velké domy, 
protože v případě nepřátelského napadení museli své příbytky 
zbourat, aby nepříteli neumožnili jejich využití. Také pozdější tvar 
naší obce měl obranný charakter. Naše obec měla rozšířenou 
náves, domy byly stavěné jako řadové a tím vytvořily souvislou za tvrdou práci a péči. Bylo to období gruntů, ale i drobných 
hradbu. Za domy byly zahrady ukončené stodolami. Takže zemědělců, kteří svou prací dotvářeli naši obec Holiči. Byly to rody 
v případě loupeživých nájezdů se zavíraly brány na obou zúžených Homolů, Hořínků, Hudců, Chytilů, Králů, Medků, Kluků, Páťalů,

Pospíšilů, Pulchertů, Stolíčků, Svačinů, Zdražilů a řady dalších. Ani 
se nechce věřit, že toto období trvalo jen jedno století. Po druhé 
světové válce došlo ke značným společenským změnám, svět se 
rozdělil. Začala doba studené války. V tomto období společenské 
změny násilně ukončily období gruntů a láska k půdě zašla na 
úbytě. Dnes v době honby za zisky se bohužel změnily i hodnoty 
lidského snažení a morálky. Pokrok nabírá na rychlosti a stává se 
skutečností, že značná část obyvatelstva se nestačí tempu 
přizpůsobit a využít výsledků technického pokroku.

Martin Kluka sedlák a předseda cukrovaru zemřel 31.8.1930 
ve věku 91 roků. Bohužel hrob rodiny Martina Kluky se nedochoval 
a takjen tato vzpomínka na našeho významného starostu zůstala.

Náš rodák žil v období lásky k půdě, která se lidem odměňovala

koncích návsi, aby se předkové mohli bránit nepřátelům.
Naše obec byla celá staletí poddaná městu Olomouci až do 

zrušení roboty v roce 1848. Úplnou samostatnost získala až v roce 
1850, kdy končila funkce rychtářů dosazovaných městem. Obec se 
začala vzmáhat díky získané nezávislosti a píli našich předchůdců. 
Začínala doba volených starostů:

Jan Rudolf 1852
Jan Vlček 
Fr. Čagala 
Fr. Vytásek 
Jan Otáhal 1867
Fr. Vytásek 
Martin Krempl 1873
Jan Zdražil 
Martin Kluka 1885

1855
1860 Co na závěr? Pokrok v naší době se stále zrychluje a je 

nesporné, že životní úroveň je stále vyšší, než před mnoha lety. Ale 
jsem na rozpacích, jestli mám našim následníkům závidět neboje 
litovat.

1864

1870

1882 Váš rodák Ladislav Zahradník

Martin Kluka byl ještě pamětníkem roboty. Vyprávěl v rodin
ném kruhu, jak holičtí občané vozili do Olomouce dřevo z kapi
tulních lesů a v zimě pěšky povozy odstraňovali sníh na "císařské" 
cestě. Jako malý chlapec s matkou viděl první vlak 17.10.1841. 
Když vypukl v Holiči velký požár 22. 5. 1854 pásl právě koně. 
Tryskem uháněl do dědiny, aby se jako první mohl účastnit 
záchranných prací, protože většina lidí z obce byla na polích. 
Hospodářství přijal v roce 1866, protože se přiženil na grunt č.9 
a vzal si za manželku Marii Čagalovou, jejíž otec byl posledním 
rychtářem dosazeným městem. Rodina Cagalova patřila ke staro
usedlíkům, zabývala se písmáctvím. Po rodičích a dědech 
vlastnila spoustu knih, ponejvíce náboženských. Martin Kluka měl 
zálibu v cestopisech /Holub, Frič, Kořenský, Vráz/. Tento zájem 
snad pramenil z dob, kdy jako malý chlapec se svou matkou, která 
byla velmi nábožensky založená, putoval pěšky do Vambeřic 
a Čenstochové na pouť. Rád o tomto dlouhém putování vyprávěl.

Koncem XIX. století se zúčastnil zájezdu do Polska. V pozděj
ších letech se zálibou pročítal knihy o astronomii, v jeho knihovně 
byl i velký Ottův naučný slovník, věcjistě pozoruhodná na sedláka. 
Pamatoval rovněž velké manévry u Holice, kterých se účastnil 
ruský car, kterého osobně viděl.

V životě veřejném se brzy setkáváme s jeho jménem. Byl 
zakladatelem Rolnické záložny a také jejím prvním vkladatelem. 
Tím končila doba, kdy naši občané své úspory a cennosti ukládali
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OPRAVY V HOLICÍ Složení komise městské části 

č. 4 v Olomouci-HoliciJsme někdy kritizováni za malou informovanost občanů o tom, co 
se bude v Holiči opravovat či rekonstruovat. Již několikrát jsem 
čtenáře Holických novin upozorňoval na tu skutečnost, že 
nemůžeme zveřejňovat něco, co není dosud zařazeno do plánu 
investic, i když projekty jsou dávno hotové. Hovořím o zpracované 
dokumentaci na rekonstrukci ulic Ječmínkova, Na Dílkách a Na 
Zábraní. Projekt na tyto  ulice je  již  tř i roky hotový, ale chybí peníze 
na jeho realizaci. Letos bude zpracován projekt na rekonstrukci 
ulice U Potoka a staré Přerovské (jen část). Realizace těchto

V červnu Rada města Olomouce schválila jednotlivými stranami 
navržené členy Komise městské části č. 4 v Olomouci Holiči pro 
nové čtyřleté období.

Předsedou byl opět jmenován pan Silvestr Tomášek (nestr.) 
Dalšími členy byli jmenováni:

. I t . , , ., , o , , , , . . . . . . .  Mgr. Jarmila Horská, ODS
projektu závisí na rozhodnuti panu radních a panu zastupitelů, i - -  i/arn„ nn,', pccn  ■ i i v * i j v i \/ i • ' L *  . • jih  r\d menny, oj j u
zda budou ci nebudou zařazeny do planu realizovaných investic. j an qos^ |
Pokud se týče menších akcí, které nás letos čekají, tak to bude |-|e|ena šišková KDÚ ČSL 
oprava ulice Na Krejnici prozatím stejným způsobem jak je  |ng. j aros|av Štůla, Strana zelených 
opravena ulice Hanacka a Jaselská. Dale oprava chodníku na ulici Ladis|av Zahradníki KMČ 
Sladkovského od plynové stanice po zdravotní středisko. Panem i en\̂ a Šachová KMČ 
náměstkem Sčudlíkem byla na základě dopisu holické občanky , Mojmír O p á n e k , KMČ 
slíbena predlazba chodníku z návsi Svobody smerem k panelovým 
domům (mezi obchody večerkou a samoobsluhou).
Věřím, že tento výčet vás, naše čtenáře, uspokojí. Jakmile se 
dozvíme nové ověřené informace, ihned vás s nimi seznámíme.

Komise se schází pravidelně každou první středu v měsíci s 
výjimkou prázdnin. Vždy v 18,00 hodin v kanceláři detašovaného 
pracoviště MmOI (v budově pošty). Schůze jsou přístupné holické 
veřejnosti. Každý občan se může schůze kdykoliv zúčastnit.Nechceme vám slibovat něco, co není ověřené a za co se 

nemůžeme zaručit.
Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4

6. A(19 žáků)Ohlédnutí za školním rokem 2006/07 Nelehký přechod na vyšší stupeň zvládla třída dobře - 11 žáků s 
Již po několik let se v prázdninových Holických listech objevuje vyznamenáním, 3 se samými jedničkami: Michaela Chromcová, Denisa 
rekapitulace nedávno ukončeného školního roku. Tak tedy:
V tomto školním roce prospěli všichni žáci. Někteří si kromě známek na Hana Novotná. Radek Petřík, Markéta Poláchová. Radek Svačina, Marek 
vysvědčení odnesli i pochvalu za reprezentaci školy, za ochotu a pomoc Svoboda. 
apod.Ve dvou případech byla snížena známka z chování (9. r.). Důvodem 
k tomuto kroku bylo záškoláctví, nevhodné chování a neplnění školních 7.A(27žáků) 
povinností.

Janová, Vít Kaloda, Michal Lachman, Hana Losertová, Natálie Meizerová,

Učivo je obtížnější, nároky na soustavnou přípravu se zvyšují. Ne všichni se 
Podívejme se na situaci vjednotlivých třídách. Připomeňme, že hodnocení s tímto faktem vyrovnali, vyznamenaných je 7:_Jakub Nedorostek, Jakub 
„prospěl s vyznamenáním" znamená, že aritmetický průměr známek z Ráb. Halina Kudličková, Gabriela Servusová, Veronika Smékalová, Klára 
povinných předmětů je do 1,5, rovněž nesmí být žádná trojka ani snížená Sovová, Aneta Šprinclová. 
známka z chování. Ve 2.-5. třídě uvádíme jmenovitě žáky se samými 
jedničkami, v 6.-9. třídě žáky vyznamenané (jedničkáři jsou vyznačeni 8.A(32žáků) 
podtržením). Toto vysvědčení užje velmi důležité průměr se píše na přihlášku na střední 

školu. Vyznamenání si odneslo 6 žáků: Michael Látal, Aleš Petřík, David 
Vávra, Marcela Harazinová, Lucie Králová, Kateřina Sotorníková.1.A (18 žáků) a l .B  (16 žáků)

Všichni zvládli svůj start s vyznamenáním - 31 dětí má samé jedničky.
Zvládli nejen učivo předepsané osnovami, ale přivykli i plnění každo- 9.A(26žáků) 
denních školních povinností. Po přijímacím řízení někteří žáci polevili, jiní vytrvali. Vyznamenání 

dosáhla téměř čtvrtina třídy, čtyři žáci měli samé jedničky: Marek Petrů, 
Tomáš Zapletal, Veronika Halinárová, Jaroslava Mlčochová. Lucie 
Štenclová. Veronika Konopáčová.

2. A(19 žáků)
S vyznamenáním prospělo 17 žáků, z toho 11 má samé jedničky:
Renata Fridrichová, Filip Hlavica, Vendula Kratochvílová, Michal 
Nedorostek, Martin Novotný, Kristýna Pánková, Veronika Pokorná, Sabina Předání závěrečných vysvědčení se uskutečnilo ve slavnostní síni KMČ za 
Racská, Zuzana Žáčkové, Kateřina Záková, Michaela Vyhlídalová. účasti vedení školy, třídní učitelky paní Ivany Opravilové, pana Silvestra

Tomáška a paní Šiškové, kteří všem vycházejícím žákům popřáli úspěšný 
start do nové životní etapy.

Hodnocení „prospěl s vyznamenáním" si na svém vysvědčení přečetlo 20 Na škole v letošním roce pracovaly tři výtvarné kroužky kroužek pro 
žáků, z toho 12 má samé jedničky: Tereza Bradáčová, Jiří Bruckner, nejmladší žáky vedla paní vychovatelka Soušková s paní učitelkou 
Romana Brúcknerová, llza Fišarová, Gabriela Grygarová, Libor Pavlík, Kalendovou, o mladší žáky se staraly paní učitelky Studničková a 
Pavla Richterková, Zuzana Švrčková, Linda Třebešková, Veronika Procházková, pro starší děti paní učitelka Opravilová. Velký úspěch měly i

sportovní kroužky pod vedením paní učitelky Vikové. Novinkou byl kroužek 
hry na zobcovou flétnu paní učitelky Romanovské a angličtina pro 
nejmenší (pí učitelka Víziová). Děkujeme jim za jejich práci, čas, nápady a

3. A(22 žáků)

Ulmannová, Nikola Vacková, Martin Večeřa.

4. A (30 žáků)
S vyššími nároky čtvrté třídy se s vyznamenáním vyrovnalo 16 žáků, trpělivost, 
„jedničkové" vysvědčení mají 4 z nich: Michal Bradáč, Martina Bittnerová,
Martina Menšíková, Hedvika Suchánková. Už několik let po sobě pořádáme školu v přírodě do Orlických hor vyjeli 

žáci 2. A, 4. A a 5. B, připomeňme i výlety, lyžařský kurz v Ostružné, 
lyžařskou školičku Hlubočky, Vánoční dílnu, Zahradní slavnost, účast v 

S prvním stupněm základní školy se s vyznamenáním loučí 23 žáků; soutěžích vědomostních i sportovních, školní ples,... Děkujeme všem, kteří 
nejlepší z nich: Tereza Braunerová, Martina Lexová, Ondřej Novotný, Robin se na přípravě a realizaci všech akcí podíleli.
Vávra, Kristýna Štenclová.

5. A (20 žáků) a 5. B (13 žáků)

Mgr. luana Štencfooá 
fast. řed. škol
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ POUCIE OLOMOUC
Neohlášené zvoním u bytu pana Pavla Skalického, ředitele Městské zvonili u vchodů a oslovovali občany:"Já jsem Váš městský strážník a 

policie Olomouc. Rád bych mu položil několik otázek ohledně činnosti sloužím ve vašich ulicích...' . Jak můžeme poznat my své strážníky? 
Městské policie v Holiči. Snad mě neodkáže na tiskového mluvčího. Pan 
ředitel byl velmi ochotný, vstřícný a souhlasil s rozhovorem. Jak bylo uvedeno, způsobů seznámení s příslušnými strážníky je  více. 

Mezi nejhlavnější patří možnost osobního setkání přímo při výkonu 
Sdělítenám,jakvysokýjeročnírozpočetMěstsképolicieaodkudsetyto služby, při jednáních KMČ, dále na internetových stránkách Městské

policie Olomouc podle telefonických odkazů, nebo při zadání názvu ulice 
se objeví příslušný strážník odpovědný za tuto konkrétní lokalitu. Jsem 

Roční rozpočet městské policie je  na úrovni 46 milionů korun, přičemž názoru, že cestu k občanům Holice jsme již  našli, teď už záleží na 
2/3 tohoto rozpočtu pokrývají mzdové náklady 122 zaměstnanců, z občanech samých, zda nabídnutou službu chtějí vy užít a majío ni zájem, 
toho 107 strážníků. Zbylá 1/3 nákladů je  použita na nákup a obměnu
výstrojních součástek, provoz a údržbu užívaných nemovitostí pro Jak často, kolikrát týdně ve dne a kolik hodin v noci, slouží tito policisté 
potřeby jednotlivých oddělení, provoz a údržbu kamerového systému ve svém přiděleném holickém obvodu? 
včetně pronájmu optických tras, provoz služebních vozidel atd. Městská
policie je  orgánem obce a proto jsou finanční prostředky čerpány z Jak často a kolik hodin slouží strážníci ve svém přiděleném rajónu nelze 
rozpočtu statutárního města Olomouce.

finance čerpají?

určit ani vyjádřit přesně o hodinách, nicméně ve službě má strážník za 
povinnost provést opakovanou kontrolu ve své přidělené lokalitě. Tzn. při 

Jaká částka je ročně průměrně investována ohledně platu, výstroje, cca 15-16 dvanáctihodinových směnách v měsíci provádí kromě
odborných školení, cvič. střeleb na jednoho městského strážníka? standardních výjezdů na řešení aktuálních událostí v celém obvodu MPO 

III, také kontrolu přidělených lokalit se zaměřením na eliminaci 
protiprávních jednání zjištěných vlastní kontrolní činnosti, komunikací s 
občany a zástupci KMČ. Kontrolu provádí zejména v místech, která jsou 
problémová, např. porušování rychlostních limitů vozidel na návsi 
Svobody u základní školy (zde provádíme měření rychlosti), dále stáni 

Pro odpověď se vraťme do začátku devadesátých let, kdy obecní a vozidel na veřejné zeleni a na chodníku. Současně zabezpečují okolíZŠ 
městské policie vznikaly na základě rozhodnuti zastupitelstev měst a při pohybu žáků na přechodech, při narušováníveřejného pořádku např. 
obcí jako nástroj pro efektivní dohled nad veřejným pořádkem = předcházení rušení nočního klidu, kdy hlídka provádí kontrolu 
dodržování zásad občanského soufiti a dodržováním obecně platných restauračních zařízení včetně kontroly dodržování zákazu podávání 
vyhlášek týkajících se zejména čistoty města, dodržování povinností alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. 
majitelů psů, kontrol zaplacených poplatků atd. Působí na území města
Olomouce účetně příměstských aglomerací = Svatý Kopeček, Lošov, Chodí pěšky nebo během směny projedou Holicí autem?
Radíkov, Droždín. Z důvodů rozsahu stanovených úkolů pro městskou
policii nemá město Olomouc uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s jinou Vzhledem ke vzdálenosti Holice od oddělení se do určené lokality 
obcí za účelem zajištění výkonu služby strážníků pro potřeby dalších přemísťujíslužebním autem a o místě provádí výkon pěší hlídkové služby

podle konkrétního stavu veřejného pořádku. Pro potřeby zajištění 
akceschopnosti v celém svěřeném oboodu jsou povinni mít služební

Roční průměrné náklady najednoho strážníka činí cca 375 tisíc korun.

Shrnul byste stručně jakou má pravomoc Městské policie?

obcí.

Dříve byl v každé vesnici tzv. "obecní policajť'. Jeho práci dnes supluje vozidlo nepřetržitě o dosahu. 
Městská policie. Má Holice "své obecní policajty"?

Spolupracujete nějak s místní ZS?
Holice má k dispozici kromě 24 hodinové nepřetržité služby městské
policie i strážníky s uloženou konkrétní odpovědností za tuto městskou S místní ZŠ spolupracuje preventivně informativní skupina při Městské 
část. Na internetových stránkách městské policie má každý občan policii Olomouc, kterou vede str. Prošková Lenka. Tato skupina prevence 
možnost zjistit, který konkrétní strážník má na starosti určitou ulici s vede besedy, pořádá různé akce, soutěže apod. Skupina prevence 
uvedením jeho jména, příjmení a fotografie. Tento přehled byl k dispozici spolupracuje se ZŠ na celém území města Olomouce, včetně obcí s 
i o tisku Radničních listů SmOI. Na každém jednání Komise městské části pověřenou působností MmOI. Spolupráce je  i s domy s pečovatelskou 
v Holičije přítomen strážník MP Olomouc, aby mohl předávat poznatky z službou, domem důchodců, tedy od nejmenších až po seniory, 
výkonu služby důležité pro informovanost občanů a zároveň je
připraven poskytovat službu občanům v podobě přijímání podnětů a Ohledně mladistvých, alkoholu, drog, jaké poznatky má Městská policie

z této části Olomouce?Žádostí o spolupráci, pomoc, či poskytování informací.

U Městské policie jsou zaměstnáni holičtí občané, nebylo by lepší, Ohledně mladistvých, alkoholu, drog či jiných návykových látek uvádím, 
kdyby oni byli "naši strážníci", protože znají místní poměry ? že každý měsíc jsou prováděny ve spolupráci s PČR pravidelné kontroly

restauračních zařízení, zda nedocházík podáváníalkoholu mladším 18 ti 
U městské policie Olomouc jsou zaměstnáni i holičtí občané. Jsou to str. let. V části Holice jsou prováděny kontroly o restauraci Na Statku, U 
Očenášek Břetislav a str. Pospíšilová Renáta. Oba jmenovaní slouží na Cukrovaru, na hřišti, v motorestu Sv. Jana, o MHotelu. V posledních 
oddělení Městské policie III - ul. Jeremenkooa, která se nachází na měsících nebyl při kontrolách zjištěn žádný mladistvý pod vlivem 
Hlavním vlakovém nádraží ČD. Do tohoto rajónu spadá i část území alkoholu či jiné  návykové látky. Dále bych uvedl, že v rámci kontroly u 
Hofice.Otázka, zda by bylo lepší, kdyby výše jmenovaní byli zařazeni na ZŠ, kdy se dohlíží na bezpečnost při přecházení školáků po přechodech, i 
část Holice, není dle mého názoru až tak podstatná. Důležité je, že jsou tato přítomnost strážníků působí preventivně při případném užívání 
nápomocni svým kolegům v poskytování úzké spolupráce spočívající o drog, kouření či používání alkoholu, 
poskytování poznatků, které umožňují efektivní výkon služby. U Městské
policie Olomouc má každý strážník za povinnost mít ve svém přiděleném Od kolika do kolika hodin je tzv. "noční klid"? 
rajónu výbornou osobní a místní znalost oblastí s větším narušováním
veřejného pořádku, problematických dopravních situacích apod. V Za dobu nočního klidu se považuje doba od 22.00 do 06.00 hodin, 
oblasti Holice jsou přiděleni dua velice zkušení strážníci, jedná se o Nedodržení klidu o tomto časovém rvzmezí může naplnit skutkovou 
str.Kluku Radomíra str. Hradila Drahomíra. Oba jmenovaní mají tkz podstatu přestupku dle ust.§ 47,odst. 1, písm.b)zákona č. 200/1990 Sb. 
svůj rajvn velice dobře zmapován. Spolupracují velice úzce s KMČ, která ve znění pozdějších novel, 
má pravidelná jednání na návsi Svobody o budově č. 41. Rozpis schůzí je 
možné najít na internetových stránkách města Olomouce. Jsou nějaké normy např. od kolika decibelů je rušení nočního klidu? 

Pokud ano, jak a kdo to měří?
V televizi proběhla reportáž z Ostravska, kdy měst. strážníci na sídlištích
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pachatele založení skládky, pořízení fotodokumentace, podání 
vysvětlení se svědky či případným pachatelem a postoupení věci ke 
správnímu orgánu). Strážník, v případě, že zjisti na místě pachatele, 
může za znečištění veřejného prostranství uložit blokovou pokutu ve výši 
1000,- Kč. Správníorgán může uložit pokutu do 50 000,-Kč.

Na měření hluku existují diagnostické přístroje, kdy konkrétní porušení 
stanovené hfadiny hluku jsou oprávněni měřit pracovníci Krajské 
hygienické stanice v Olomouci. Toto měření se provádí za úplatu vůči 
subjektu, který si měření vbjednaí, přičemž se nejedná o levnou 
záležitost. Ne vždy však je  třeba potřeba zajišťovat měření hluku, v 
případě rušení nočního klidu v obytných domech, či restauračních 
zařízeních stačí jako důkazní prostředek pro případné správní řízení i 
svědecké výpovědi oznamovatelů a svědků.

Velmi častý názor na Městskou policii je, že "jsou dobří akorát na 
nasazování botiček a buzerování lidí". Vzpomenete si na nějaký 
konkrétní příklad, kdy Vaše účinná pomoc přispěla k ochraně zdraví 
nebo majetku občanů Holice?Musí Městská policie často řešit rušení nočního klidu v Holiči?

K rušení nočního klidu o lokalitě Holice byly hlídky MPO III Jeremenkova 
vyslány od července 2006 do července 2007v 11 případech. Jednalo se 
ve většině případů o oznámení o rušení nočního klidu hudbou z 
restauračních zařízení a to z restaurace Na Statku, a z Motorestu u So. 
Jana. Vždy byla na místě okamžitě zjednána náprava a k opakovaným 
výjezdům nedošío. V jednotlivých případech byly hlídky vyslány na 
rušení nočního klidu skupinou osob spočívající o hlučné komunikaci na 
ulici U Cukrovaru, nebo při odchodu z restauračních zařízení. Vždy byla 
Zjednaná náprava a osoby se vždy po upozornění zklidnily. Dá se 
konstatovat, že oblast Holice je  klidnějšíčást města Olomouce.

Městská policie spolu s policií ČR asistují při domácích utkáních l.HFK. 
Po skončení zápasu většinou nejsou již vidět. Někdy následují dopravní 
zácpy, bitky mezi fanoušky, sprejerství... Učiníte nějaká opatření pro 
zlepšení?

Nasazení tzv. botičky v této městské části je  v podstatě mimořádnou 
událostí, která není poplatná stavu zatíženosti statickou dopravou. A 
pokud jde o vztah občan strážník, tak dle mého názoru právě v Holiči je  
příležitost pro vzájemnou důvěru a spolupráci. Nějaký konkrétní případ 
nelze jednoznačně vyhodnotit jako extrémně významný, neboť veškerá 
činnost strážníků vede k jednomu cíli, kterým je  účinná ochrana života, 
zdraví a majetku občanů. Samozřejmě ani Holice není imunní vůči 
páchání vandalských projevů pachatelů formou sprejerství či vloupání 
do motorových vozidel, na druhé straně jsou evidovány případy 
narušení občanského soužití,které vygradovaly do stádia vyhrožování 
smrtí za použití střelné zbraně. V každém případě městská policie v 
současné době reaguje na větší počet stížností o překračování povolené 
rychlosti řidičů motorových vozidel v oblasti Holice. Jedná se zejména o 
lokalitu náves Svobody, kde je  omezená rychlost na 30 km/h. Zde se 
provádí měření rychlosti (  okolí školy s vyšším pohybem dětí a chodců), 
které vede k větší kázni projíždějících vozidel i motocyklistů. I touto 
činností přispívá městská policie k ochraně zdraví, žioota a majetku 
občanů Holice. K ochraně zdraví, života a majetku přispívá MPO i při 
Zajišťování sportovních akcí, jako jsou fotbalová utkání 1. HFK, dále 
kontrolní akce na podávání alkoholu osobám mladším 18 ti let, dohled 
nad veřejným pořádkem o denních i nočních hodinách a pod.

Městská policie Olomouc při zabezpečení veřejného pořádku při 
sportovních utkáních spolupracuje s Policií ČR. Strážníci při utkání, před 
ním i po skončení provádějí kontrolní činnost, zda nedochází k 
narušování veřejného pořádku, vandalismu či dopravnímu omezení. 
Jak Městská policie, tak Policie ČR vždy monitorují pohyb fanoušků, 
jejich chování a v případě narušení zákona či veřejného pořádku 
Zasahuje a činí opatření ke zjednání nápravy. To platí i o případě 
dopravní problematiky, špatného parkování, kdy je  znemožněn průjezd 
ostatním vozidlům apod. Obecně platí, že za chování fanoušků na 
stadionu je  odpovědná pořadatelská služba pořádajícího fotbalového 
klubu, zajištění pořádku mimo stadion je  věcí policie.

Pokud mají obyvatelé Holice nějaké návrhy, postřehy, připomínky k práci 
Měst. policie nebo potřebujíVaši pomoc, jak Vás mohou kontaktovat?

Práce a činnost strážníků městské policie je  službou pro občany, která 
spočívá nejen o represi zjištěného protiprávního jednání, ale zejména o 
poradenské, pomocné a informativní oblasti. Jak j iž  bylo uvedeno, 
Základním článkem pro komunikaci jsou jednání KMČ, v případě 
nebezpečí z prodlení jsou k dispozici linky tísňového volání, případně 
telefonické kontakty uvedené na webooých stránkách Městské policie 
Olomouc, na adrese www. mp-olomouc.cz Pokud náprava věci není o 
kompetenci městské policie, je  třeba cestou předsedy KMČ požádat 
Zástupce MmOI (v současné době Mgr. Puhač) v rámci odboru vnějších 
vztahů a informací pro přenesení požadavku na příslušné odbory 
magistrátu města.
Akceschopnost strážníků městské policie by nebyla možná bez důvěry a 
účinné spolupráce s občany Holice, za jejíž dosavadní výsledky jménem 
svého kolektivu holickým občanům upřímně děkuji. Stav veřejného 
mínění občanů Holice vůči práci městské policie mi není o žádném 
případě lhostejný, a to také z důvodu, že sám bydlím trvale o Holiči již  
od roku 1984. Je teda i o mém zájmu, abychom společně žili v bezpečném

Děkuji za rozhooor

Uvedu příklad ze života. Holický občan vidí něco "nekalého" např. 
vandalství na hřbitově. Rád by zasáhl, ale má obavy. Když přivolá policii 
nebo měst. strážníky, bude muset svědčit, chodit k přestupkovým 
komisím nebo soudům, brát si na to volno z práce... a tak zkrátka dělá, 
že nic nevidí. Poradíte jak v takových situacích postupovat a jak je to s 
anonymitou svědka?

Poskytnutí informace policii o zjištěném protiprávním jednání je  nejen 
občanskou povinností každého občana, ale o případě trestné činnosti i 
povinností ze zákona. Současný právní řád vyžaduje mj. i tzv. zásadu 
ústnasti, což znamená povinnost podat vysvětlení zúčastněné osoby 
správnímu orgánu, nebo orgánu činným o trestním řízení o případě, že 
je  páchán přestupek, nebo trestný čin. Pokud osoba podá na základě 
výzvy policie, správního orgánu, či orgánu činného v trestním řízení 
vysvětlení, tak má nárok na náhradu ušlé mzdy, tzn. že na základě 
příslušné zákonné normy musí být zaměstnavatelem uvolněna. 
Anonymita svědka přichází v úvahu pouze v případech závažné trestné 
činnosti, páchané např. organizovanými skupinami apod.Policie státní i 
městská prověřuje z úřední povinnosti i oznámení anonymní o 
podezření z páchání protiprávního jednání a o případě jeho potvrzení 
činí opatření k zajištění místa činu,zajištění lékařské pomoci 
poškozeným, vyrozumění Policie České republiky, pátrání po pachateli, 
Zajištění svědků události atd. Za tímto účelem doporučuji využívat 
bezplatně i prostřednictvím mobilních telefonů tísňových linek 158 na 
PČR, nebo 156 na městskou policii, přičemž Pr°  policii jsou zapotřebí i 
další informace pro dopadení pachatelů = směr jejich odchodu/útěku/, 
popis oděvu, typ vozidla, značka, barva atd.

prostředí našeho města.

Zajímavosti
Možná vás bude zajímat, proč se po návsi Svobody pohybuje pán, 
který hořákem spaluje plevel v chodnících a cyklistické stezce.
Pan Simek, shodou okolností holický občan, který bydlí v Party
zánské ulici, má totiž uzavřenou smlouvu s Technickými službami 
města Olomouce na odstraňování plevelů prorůstajících dlažbami 
chodníků. Tato metoda je  ekologičtější než postřiky, které zatěžují 
naše životní prostředí. Běžně se provádí např. v Holansku, kde pan 
Šimek nějaký čas pobýval a tu to  metodu tam okoukal. Na svou 
činnost má oprávnění i platný certifikát. To, že jej bylo vidět ve 
večerních hodinách, bylo asi z důvodů bezpečnosti a velkých veder. 
A jaký je  náš poznatek s touto metodou likvidace plevelů? 
Jednoznačně dobrý. V loňském roce byla plevel vypalována na 
chodníku od ulice Keplerova po návsi Svobody (východní část 
ulice) po kostel a letos je  chodník čistý. Takže nemusíte mít žádné 
obavy z nových metod čištění chodníků.

Kdo monitoruje v Holiči černé skládky? Může Měst. policie uložit 
"znečišťovateli" pokutu a pokud ano, v jaké výši?

Monitorování a kontrola přidělených lokalit (ulic) je  o každodenní 
pracovní náplni strážníka. Mezi tuto činnost patří i monitorování míst, 
kde by bylo možné založit černou skládku a v případě, že j iž  taková 
skládka byla zjištěna, strážník činí kroky k jejímu odstranění (zjištění S.T.
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NAŠI JUBIUVNTI ZPRÁVY z jednání KMČ - Majetko-právní záležitosti
- Různé
Červen 2007 ( II .)Červen 2007 (I.)Blahopře jem e  těm to  našim  

jubilantům, a přejeme hodně zdraví:

Věře Vávrové )
Jiřině Navrátilové C \
Věře Fabiánové 
Ludmile Hausnerové
Václavu Janošíkovi ^ ^  Po prázdninové přestávce opět funguje od 10.9.2007 dopolední herna s programem v pondělí
Jaroslavě Zemánkové od 9,00 do 12,00 hodin. Rodiče s malými dětmi zde najdou prostor pro setkání, společné
Rostislavu Březinovi c 'T'  ̂ ’ \  i povídání, hry, zajímavé hosty... V rámci programu dále připravujeme výlety na sportovní a 
Ludmile Valentíkové ' - ^ O '  kulturní akce a od října 2007 každé odpoledne v Holiči sportovní programy: orientální tance,
Miroslavu Tvrdému cvičení pro zdraví, florbal pro kluky a holky, cvičení pro rodiče s dětmi.
Miloši Zdražilovi Bližší informace u koordinátorky MC Heřmánek PetryTenglerové, mob. 604 339 220, e-mail:
Boženě Thinové psvchopetra@seznam.cz a na nástěnce před vchodem do MC v l.p. 1.budovy MŠ.
Ludmile Obzinové
Krásného věku 91 roků se dožívá 
paní Jaromíra Kratochvílová 
93 roků se dožívá 
pan František Nekoksa
Oběma těmto jubilantům přejeme 
do dalších roků hlavně pevné 
zdraví, spokojenost, životní elán a 
ještě  mnoho krásných dnů 
prosluněných sluncem a žádné 
mraky v kruhu svých nejmilejších.

"ZLATÁ" SVATBA
V tomto krásném letním období si 
před 50 lety řekli své "ANO" 
manželé
Marie a Ivo ZDRAŽILOVI
a manželé
Jaroslava a Silvestr TOMÁŠKOVI
Oběma párům přeje KMČ Holice 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
při vykročení na cestě ke svatbě 
"DIAMANTOVÉ".

- Kontrola zápisu z minulé schůze- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Projednané zpráva o činnosti a spolupráci MPO - Došlá pošta 
a KMČ - Majetko právní záležitosti

- Různé- Došlá pošta

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK Olomouc-Holice

PUTOVÁNÍ PROTI PROUDU ČASU
Povídání Mirka Marusjaka o nejvýchodnější části bývalého Československa PODKARPATSKÉ 
RUSI se uskuteční v pondělí 3. září v 15.30 v holickém Klubu důchodců.

SKAUTSKÉ ODPOLEDNE dne 15. září 2007 v Americe (areál přírodního koupaliště) od 
13.30 program pro děti a rodiče plný her, soutěží, ukázka hasičské techniky SDH Holice, od 
17.00 recitál O.K. COUNTRY pro děti, od 19.30 country bál, stylové oblečení, nejlepší čeká 
odměna. Bohatá tombola pro děti i dospělé, občerstvení, dobrá zábava. Těšíme se na Vás, 
srdečně zvou holičtí skauti.

VÝZVA OBČANŮM
KMČ v Holiči se na vás obrací s velkou prosbou. Neukládejte na smetiště u hřbitova žádný odpad 
a nepotřebné věci ze svých domů, domácností a zahrad. Toto místo je určeno jako skládka pro 
hřbitovní odpad. Tato skládka je "vstupní branou" nejen do Holice, ale zároveň do krajského 
města Olomouce. O tom, že se zde daří hlodavcům a jiné havěti, raději nebudu ani psát. Toto 
místo bude monitorováno městskou policií jako černá skládka a podle toho pokutováno.

BLAHOPŘEJEME Nevím, zda jste v televizních novinách zaregistrovali reportáž o zdatném 
koloběžkáři, který jel z Paříže až do Olomouce-Holice. Jedná se o pana Leoše NEZHYBU, který 
bydlí v naší městské části a kterému touto cestou jménem všech holických občanů k jeho 
výkonu GRATULUJEME. Budete-li mít zájem o jeho bohaté zážitky z třicetidenní cesty Francií, 
Německem a Českou republikou, můžete přijít na chystanou besedu v holickém Klubu 
důchodců. O termínu a konání Vás budeme včas informovat vyvěšenými plakátky a místním

Redakce
SOUTĚŽ PRO HOUBAŘE Klub důchodců vyhlašuje soutěž "o nejlepší nakládané houby". 
Sbírejte, čistěte, nakládejte, sterilujte, nejlepší a nejchutnější vzorky čeká odměna. Vyzýváme 
všechny holické houbaře a kulináře, aby své naložené hřiby, houbové saláty a jiné speciality 
přihlásili do naší soutěže. Stačí sklenička od kojenecké výživy nebo malé tatarské omáčky. 
Každý soutěžící může přihlásit 3 různé vzorky a od listopadu do 13. prosince /každé pondělí a 
čtvrtek/je přinést do Klubu důchodců. 13.12. 2007 proběhne "košt", na kterém přislíbili účast 
Petr Šafránek a Mirek Marusjak a zároveň nám přednesou ukázky ze své tvorby. Porota 
vyhodnotí nejlepší a nejchutnější naložené houby. Aby nedošlo k nadržování vzorky se budou 
posuzovat anonymně podle přidělených čísel.

rozhlasem.

PRÁN OSTÍ KY
Srpen
Bartoloměj svátý odpoledne krátí. 
Co srpen neuvaří, to už září 
nedosmaží.
Když o svátém Vavřinci slunce 
svítí, budem dobré víno míti.
Na Marie Nanebevstoupení prvních 
vlaštoviček loučení.
V srpnu slunce parné ovoci i vínu 
zdárné. UVAŘTE SI S NÁMI
Září
Jak jde list ze stromu, tak jde na 
strom.
(dlouho na podzim, pozdě na jaře). 
Jiljí jasný - podzim krásný.
Padá - li na podzim list zrovna pod 
strom, bude lacino, pak-li se točí 
na všechny strany, tož jde chléb ze 
všech stran.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu 
daří.
Svatý Václav tady uklízí hady.

Když jsme byli přát k významným narozeninám paní Marii Rolákové, přivítala nás vjejím bytě 
úchvatná vůně právě pečených tvarohových vdolečků. Když jsme je za chvíli měli možnost 
ochutnat, předčila chuť vůni. Poprosili jsme paní Marušku (vlastně její sestru, která byla 
autorkou) o recept pro vás, čtenáře Holických novin.

Tvarohové vdolky
4 žloutky ušleháme s 1 del oleje. 1 kostku droždí necháme nakynout ve vlažném mléce (asi 2 
del). To pak vlejeme do ušlehaných žloutků, přidáme Vá kg hladké mouky (00), 9 malých lžiček 
mletého cukru a špetku soli. Vypracujeme těsto do kterého během hnětení přidáme ještě 0,5 
del oleje. Po vymíchání necháme těsto kynout. Pak malou lžičkou dělíme těsto na kousky, které 
plníme tvarohem a rozinkami. Vdolečky před pečením potíráme olejem a zdobíme posýpkou.

Dobrou chuťHŠ
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Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany

VÍTE, KDE TO JE?
V minulých hádankách jste si zvykli, že objekty se nachází 
většinou na zbytcích bývalých statků na návsi Svobody. Dnes 
jsme Vám vybrali něco z jiného konce Holice. Jsme opravdu 
zvědaví, jestli se správně zorientujete. Tak hodně štěstí! 
Odpovědi čekáme do konce září ve schránce v chodbě pošty. Tři 
vylosovaní budou opět odměněni.

V červnovém čísle HN jste měli poznat, že okna pod střechou 
můžete vidět z chodníku, který vede z návsi Svobody do ulice U 
Cukrovaru (mezi MŠ a domem paní Stoličkové). Podíváte-li se 
směrem nahoru do dvora, uvidíte hledaná okna.

Správné odpovědi nám napsali a vylosováni byli:
Pan Voráč Petr, U Cukrovaru 18 
Pan BohumírStolička, Přerovská 8
Paní Věra Friihaufová, náves Svobody 46
Vylosovaným výhercům blahopřejeme, odměnu si mohou 
vyzvednout každé pondělí nebo pátek v kanceláři MmOI od 8,30 
do 12,00 hodin. Redakce

"V
KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co si půjčím v naší knihovně
Deník MF Dnes uvedl ve svém únorovém vydání srovnání hmotného 
zabezpečení naší mládeže a teenagerů ve srovnání se státy Evropy a 
EU. Ohledně počítačů, různých přehrávačů,mobilů atd. jsou na tom 
naše děti téměř na stejné úrovni jako jejich vrstevníci v Evropě. 
V čem ční nad ostatní, tak to počtem přečtených knih a počtem 
knih ve své vlastní knihovničce. Možná seto nezdá, ale naše mládež 
čte nejvíc z celé Evropy. Proto podporujte děti v tomto prvenství. 
Podle knihovnice Věry Fridrichovské je v holické pobočce Knihovny 
města Olomouce registrováno k 25. červnu 2007 celkem 223 
čtenářů, kteří mají možnost navštěvovat i další pobočky (nejblíže 
např. Jungmannova naproti Katastrálnímu úřadu). Knihovní fond 
tvoří k 25. červnu 7 776 svazků knih, 18 titulů časopisů a různé CD 
Romy pro použití v knihovně.
Návštěvníci knihovny mají možnost bezplatného přístupu 
k Internetu, mohou se objednat na určitý čas. Toto „okénko" 
vzniklo proto, abyste věděli, které tituly je možno vypůjčit a které 
Vás bude informovat o novinkách pro děti i dospělé. Navštivte tedy 
holickou knihovnu abyste zjistili, že četba knih někdy je poučná i 
napínavá a občas i zábavnější než některé nekonečné seriály v TV. 
Pro děti:
„Znáš zvířata?"- encyklopedie zajímavosti ze světa zvířat 
Klimtová Vítězslava: „Bukvínkova kouzelná píšťalka" další příběhy 
rodinky statečného skřítka Drnovces krásnými ilustracemi 
Haderlein, Ute: „Nejkrásnější příběhy o zvířátkách"
Lobel, Arnold: „Kvak a Žbluňk" příhody dvou kamarádů žabáků 
Nejkrásnější pohádky o princeznách 
Březina, Thomas: „Dračísrdce" dobrodružné putování 
Děsivá edice - Děsivý zeměpis
Ganeri,Aneta: “Hučící řeky"- o čem se vám učitelé neodvažují říci 
Encyklopedie pro dívky - vše, na co se dívky ptají 
Lunn,John:“Námořníkova kletba"- dobrodružství na luxusní lodi 
Pro dospělé:
Krumlowský Felix: “Legendy a pověsti z Čech a Moravy" 
Deverauxjude: “První dojem"- román s nádechem špionáže a lásky 
Bain, Ed Mac: “Škola zabíjení"- kriminální povídky 
Franckové,Zuzana: „Zlatá klec" příběh ze současnosti 
Viewegh,Michal: “Účastníci zájezdu"
Trevanejacky: „Neviditelné ženy"- poznejte životy žen v Orientu 
Greenwood,P: “Abeceda zahrádkáře"- novinky pro Vaši zahradu

TAICI
Možná se vám to nezdá, ale v tělocvičně základní školy již pátým 
rokem úspěšně probíhá tradiční čínské cvičení tai či. Základními 
kurzy prošlo asi 70 cvičících, z nichž někteří zvládli základní 
sestavu „24 prvků", jiní se zaměřili pouze na kondiční cvičení či 
kung, ti nejpokročilejší mají za sebou sestavu Wodamské rotační 
pohyby, sestavu s tyčí, a tzv. „42".
Cvičitelky Světlana a Radka jsou zároveň i svěřenkyněmi mistra 
tai-či Jana Turnebera, který vede kurzy v Praze a je i mezi
národním rozhodčím a členem Asociace bojových umění. Od 
něho se naučily několik i sestavu s mečem i další či kungy. To 
jsou zajímavá čínská cvičení, která pak mají dobrý vliv na kondici 
a zdravotní stav všech cvičících.
Čínské bojové umění má velkou tradici, i když v Evropě nebylo 
moc známé, pořádají se mistrovství světa a na olympijských 
hrách v Číně bude prezentovánojako ukázkový sport.
Tak daleko se asi my z Holice nepodíváme, ale jestli máte zájem 
o tai či nebo si jen tak chcete zacvičit, máte možnost se přijít 
podívat do tělocvičny ZŠ Olomouc-Holice dne 22.9. 2007 od 14 
hodin kde pořádáme již 3. ročník setkání s TAI-ČI a můžete se 
podívat na cvičení různých sestav a zapojit se aktivně . Uvidíte 
zde cvičit nejen naše žáky ale i lektory.
Od 25.9. zahajujeme pravidelné cvičení:

17 -18 hod. Zdravotní škola Olomouc kde přijímáme nové 
zájemce na cchi-kung.

18-19 hod. ZŠKomenium Olomouc sestava 24
18-20 hod. ZŠ Komenium Olomouc krátké sestavy tai-či, 

přijímáme nové zájemce

Od 26.9. zahajujeme pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ Olomouc- 
Holice

18- 19 hod. sestava 42 pouze pro pokročilé
19- 20 hod. sestava 24
20- 21 hod. sestava 16 přijímáme nové zájemce

Těší se na vás v tělocvičné Světlana a Radka 
www.bilvierab.cz. bilyjerab@seznam.cz
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1. BOJ O POHÁR ČM FOTBALOVÉHO SVAZU Na tiskové konferenci byla také médiím přiblížena nedávno 
probíhající akce "Medailón fotbalového klubu 1. HFK Olomouc
a.s.". Jedná se o 10-ti minutový nekomerční pořad vysílaný na 
satelitní televizní sportovní stanici GALAXIE SPORT. Pořad bude 
doplněn minutovým komerčním reklamním blokem. Medailón 
popisuje vývoj, tradici a cestu klubu od počátku jeho založení na 
vrchol II. fotbalové ligy.

Média byla v závěru konference informována o započetí výstavby 
umělé trávy v areálu holického stadionu, která by se měla 
kolaudovat koncem listopadu letošního roku a slavnostně 
otevřená by měla být začátkem prosince téhož roku.

Novinkou pro mnohé byla informace o plánovaném ukončení 
Vladimíra Dostála ve funkci předsedy představenstva k 
30.6.2008. Všechny přítomné však ubezpečil, že funkci předsedy 
představenstva opustí, ale jen z hlediska pracovní náplně a 
vrcholové odpovědnosti za chod klubu. I po tomto datu bude v 
některé z důležitých funkcí v klubu působit a starat se o jeho 
kvalitní fungování.

0:2 (0:1)FRAMOZ Rousínov - l.HFK Olomouc
V prvním kole Poháru ČMFS naše mužstvo narazilo na divizního 
soupeře z Rousínova. První poločas jsme jasně ovládali celou hru a 
diktovali tempo utkání. Mnoho pokusů o vstřelení branky skončilo 
mimo tyče domácího brankáře Vymazala. Až ve 35.minutě se trefil 
chytrým podkopnutým míčem Tomáš Kazár. Zaskočil tak brankáře 
a otevřel skóre utkání 0:1. Do poločasu ještě krásnou bombou z 35 
metrů orazítkoval tyč Jarda Grim. Druhý poločas svěřenci trenéra 
Kalvody polevili a domácí dostali šanci skóre srovnat v 63.minutě 
Zavřelem. Jeho pokus výborně zneškodnil brankář Petar 
Aleksijevič. Holický tým potvrdil výsledek utkání až v 88.minutě po 
samostatném úniku Davida Korčiána, který pečetil výsledek 
utkání na 0:2.
l.HFK Olomouc: Aleksijevič-Lošťák, Kalvoda (35. Ševela), Kotůlek, 
Josefík-Spáčil (70. Janeček), Zlatohlavý, Grim, Dadák-Kazár (46. 
Vodák), Korčián.
V druhém kole nás čeká, ještě před rokem hrající ll.ligu, bývalý 
soupeř SK Hanácká Slavia Kroměříž. Soupeř nyní hraje 
Moravskoslezskou divizi skupinu „E“ a v prvním kole porazil 
Hulín 2:1. Utkání se hraje opět na půdě soupeře ve středu 
5.9.2007 v 17.00 hod. V případě postupu nás čeká lákavý soupeř 
z první ligy Teplice.

3. ZMĚNA VSTUPNÉHO
Mistrovská a pohárová utkání "A" mužstva - permanentky: 
Cena permanentní vstupenky na celou sezónu činí 550,- Kč 
Po každém utkání se cena permanentní vstupenky sníží o 37,- Kč. 
Pro držitele permanentních vstupenek bude vyčleněna střední 
část tribuny "Západ" pod VIP sedačkami a místy pro novináře. 
Držitel permanentní vstupenky si může též vybrat své oblíbené 
místo kdekoliv v hledišti (mimo VIP sedačky a místa pro novináře). 
Tato sedačka bude označena a bude držiteli permanentky 
rezervována po celou sezónu.
K permanentní vstupence jejich majitelé obdrží zdarma 
zpravodaje najednotlivá utkání.
Další výhodou poskytovanou klubem držitelům permanentních 
vstupenek bude bezplatný vstup na pohárová a přátelská utkání 
našeho "A" mužstva.

2. TISKOVÁ KONFERENCE PŘED ZAHÁJENÍM NOVÉHO ROČNÍKU
II.LIGY
Jako každý rok, tak i tentokrát se před startem nové sezóny druhé 
fotbalové ligy konala na stadiónu l.HFK Olomouc a.s. tisková 
konference za přítomnosti regionálních médií Olomouckého kraje.
Jedním z hlavních témat, o kterých novináře informoval pan 
Vladimír Dostál - předseda představenstva, byly hráčské změny v 
kádru. Z klubu odešel na přestup Jaromír Matěj na přestup do 
druholigového Třince. Do Bystrce odešel na roční hostování Pavel 
Los a do Znojma také na hostování Pavel Mráček. Předčasně byla 
ukončena smlouva hráče Angela Marcose da Silvy, který se včas 
nedostavil na zahájení přípravy. V neposlední řadě v klubu skončil 
Jaroslav Schindler pro vleklé zranění kolene a nyní to zkouší v 
divizním Vyškově jako hráč i trenér sportovního centra mládeže. 
Jak už mnozí z Vás ví, na post asistenta trenéra "A" mužů byl 
povolán bývalý hráč holického klubu a trenér "B" mužstva Roman 
Sedláček. Jeho roli hlavního trenéra "B" mužů zastává mladý a 
nadějný Tomáš Uličný, jehož cílem v nové sezóně je pohybovat se v 
horních příčkách tabulky Krajského přeboru.

Největší přestupová bomba pak vybuchla v dopoledních 
hodinách těsně před samotnou tiskovou konferencí. Několik dní 
trvající jednání mezi vedením našeho klubu a představiteli Sigmy 
Olomouc dospěly do úspěšného konce a na přestup do týmu 
našeho olomouckého rivala odchází talentovaný útočník Tomáš 
Kazár, střelec letošních 7 druholigových branek. Oba kluby se 
dohodly, že částka za přestup nebude blíže specifikována.
Náš tým se před nadcházející sezónou také posiloval. Příchody do 
klubu jsou čtyři a ve všech případech se jedná o mladé ambiciózní 
a talentované hráče. Z Prešova k nám přestoupil stoper a případně 
defenzivní záložník Martin Zlatohlavý, z Určic útočník Petr Vodák 
(v uplynulé sezóně úspěšně nastupoval za třetiligový Uničov), ze 
Štěpánova další útočník Zdeněk Zmeškal (v uplynulé sezóně 
nastupoval za rakouský SVU HinterHolzer Mauer) a jako poslední 
posila se vrátil z hostování v Třinci Radek Janeček.

Mistrovská a pohár, utkání "A" mužstva - jednorázové vstupné:

Dospělí
Důchodci a ZTP 
Mládež do 15 let, ženy

50,- Kč 
35,- Kč 
ZDARMA

Mistrovská utkání "B" mužstva:
Jednotné vstupné 20,- Kč

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
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spí. Rozčilují ho nebo baví Vyvolení, vazalství a za tribut pads, roční 
Vem si mě, útěchu najde v Ordinaci poplatek pěti set hřiven stříbra a sto
v Růžové zahradě, na Ulici, na Letišti dvaceti volů, zajistil mír. Jeho bratr
či ve Velmi křehkých vztazích. V TV Boleslav ho 28. září 935 ve Staré
v podstatě totiž nic jiného skoro není. Boleslavi zavraždil a ujal se vlády,
Dál ho uklidňuje, že pivo se zdražuje kterou si ale musel vybojovat likvidací 
po korunách a cigarety po deseti Václavových příznivců. Teprve po
korunách, neboť na to stejně nemá. čtrnácti letech dokázal Ottovi I.
A taky je v útlumu z trvalé patové 
situace na českých politických
prknech, co znamenají český svět. Bojí uhájit vojensky samostatnost Čech. 
se reformy zdravotnictví a hrozí se ze Vidíte, že politická situace v Česku 
situace ve školství, kde odborníci 
konstatují, že naši žáci jsou na 
výstupu ze škol čím dál hloupější.
Z padesáti procent je rozvedený, 
a když ne, trpí komplexem. Je to 
samozřejmě vše nadsázka, ale...?
Pokud byste se někdo nedej bože cítili 
jako běžný občan, řešte to tím, že 
sami sebe budete mít rádi a budete si je čím dál pěknější, je např. již jen pár

neopravovaných domů. Zajeďte si do 
Rád bych se ještě vrátil ke svátku Olomouce, procházka městem také 

svátého Václava a Dni české státnosti, stojí za to. Nebo vyrazte do lesa na
Že svátý Václav ve smyslu křesťanství houby. Já chodím moc rád. V každém

případě se nadýchám vůní 
podzimního lesa. Houby najdu 
vždycky, buďto najdu hřiby, nebo 
houby s octem. Aještě nezapomeňte 
na památku zesnulých, nejen na

Velikému, císaři Svaté říše římské, 
synovi Jindřicha I., že je schopen

byla vždy vypjatá. Teď se naštěstí 
politici nevraždí, spíš se znemožňují 
a výjimečně fackují. A tak závěrečná 
otázka zní: „Odkdy je vlastně ta naše 
česká státnost? A kdy je moravská?
Co na to říká kníže Mojmír?'1

Teď ale něco o pohodě. Projděte se 
po Holiči za pěkného dne a zjistíte, žeVážení přátelé,

nastal nám podzimní čas, čas 
dešťů, chladných šedých dnů, ale taky Sebe víc vážit, 
babího léta, bohaté palety barev listí 
stromů a dozrávajícího ovoce. Mimo 
jiné je to také doba sklizně brambor, 
vinobraní a trnkobraní. Ale znáte můj světec byl, není pochyb. Byl velmi 
názor, že ani ty šedivé sychravé dny 
nejsou všední. Alespoň si můžeme 
zanadávat na nepřízeň počasí a na 
uklidnění si dát čaj s rumem nebo se 
slivovicí.

věřící křesťan, takto vychovaný 
babičkou kněžnou Ludmilou, byl 
Přemyslovec a zakládal kláštery 
a kostely. Byl knížetem českého 
knížectví. Dovedl ale i vést války a být dušičky. Četl jsem dvě krásná přísloví:
tvrdým diplomatem. Když však v roce „Když ŽIUÍ  vzpomínají, mrtví se o nebi
929 vtrhl vévoda saský a král radují. “ a „Ti, které jsme měli rádi,

nezemřeli. Žijí v nás. “
Zdravím vás a přeji pohodové dny 

se sluncem v duši a srdci.

Na naše mistry politiky už nás 
přestalo bavit nadávat, teď snad vás 
zaujalo zapůjčené auto premiéra nebo východofranský Jindřich I. Ptáčník 
300 milionové akcie expremiéra 
Grosse. To já si jen řeknu, že mám 
smůlu. Terénní volvo mi nikdo nepůjčí Václav se jim podrobil. Uznal své 
a na nákup akcií, kterými bych pak 
chtěl ručit za půjčku, taky ne.

Divím se, že se ještě neujal pojem 
běžný občan. Pokusím se ho 
definovat. Nemá průměrný plat, má 
kde bydlet, neví, koho volit, a špatně 
se vyrovnává s pojmem demokracie.
Byl nadšený naší samostatností, když 
to Svaz nezávislých republik připustil, 
taky byl nadšený vstupem do 
Evropské unie. Není nadšený, že bude 
platit euro, a když si přepočte svůj 
plat 15 000 Kč na 500 euro, špatně

společně s bavorským vévodou 
Arnulfem do Čech a byli až u Prahy,

Foto a text Petr Šafránek

Telegramy
Když opadává listí 

vítr je žene jen tak do dáli 
po zablácených cestách 

listy nemají adresáta 
každý jen nevšímavě chvátá 

a vůbec nikdo neví 
že vítr nese telegramy

Podzimní rande
Kytku vřesu 
večer nesu 

Opojně voní
Natrhal jsem ji jen pro ni 

Cestou domů 
ve starém lomu 
Snad ji neminu

Petr ŠafránekMirek Marusjak
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