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O NADĚJI A VIRE
Budou boží vánoční svátky a běží nám adventní čas. Mnoho lidí je i v 

této době bohužel ve špatné situaci osobní, zdravotní nebo finanční. Přejme 
jim, ať se jejich situace zlepší a ať je neopouští naděje a víra. Hodně při tom 
záleží na nás, lidech kolem nich. Na rodině a na přátelích. Dáváme naději, 
soucítíme s nimi. Pomozme, když můžeme. Radou je krásný citát Johanna 
Wolfganga Goetheho:„Vždy je lepší doufat, než si zoufat."

Zatímco ateisté doufají v přízeň osudu, ve vědu či v lidský slib, naděje 
věřícího člověka je založena na Bohu. Moderní člověk je svědkem pádu 
mnoha mýtů a idolů, v něž věřil. Dovolím si poznamenat, že zejména v 
Čechách jednoznačně vítězí materialistický světový názor. Mne osobně po 
pádu povinného železného brnění našich myslí a v záplavě nových informací 
ze západního světa velmi překvapilo, kolik nositelů Nobelových cen 
(významných politiků, vědců a umělců) věří v Boha a v jeho stvoření světa. Je 
volbou každého z nás, k čemu se přikloníme. Já jsem věřící, nejsem ani katolík, 
žid, buddhista, hinduista či muslim. Ze všeho si beru, co mne pozvedá. Věřím 
ve vyšší vůli, proti které jsme my, lidé, směšní. Neumím ji pojmenovat. Jen si 
myslím, že člověk by se měl v té víře snažit být lepším a ke všemu přistupovat s 
láskou a nadhledem (podle Jeana Maraise s láskou ke všemu a ke všem). Být 
morální, slušný a ochotný pomoci. Důležitá věc je věřit sami sobě. Pak můžete 
věřit i ostatním. A ať věříte v cokoliv, nenechte si víru vzít.

Myslím, že Mojžíšovo desatero, předepsané Izraelitům, není marné.
Doufám, že není mrtvé. Zopakujte si je, prosím, a zvažte, zda je na něm vůbec 
něco špatného. Je samozřejmě náročné je dodržovat. Stačí, když třeba uvedu:
Nepokradeš! Myslím si, právě teď se usmějete při představě, jak se u nás krade.
Při rozporu názoru mladých a „starých" mi jemně zní v hlavě: „Cti otce svého a matku svou!" Možná jsem blázen, ale co je na tom 
špatného?

Věnujme se Vánocům, novému roku a zimě. Pro nás, tzv. obyčejné či řadové občany jsou krásné. Kouzelné a pohádkové. Svátky 
radosti dětí u stromečků. Svátky lásky, přátelství a vzpomínek. Pro děti čas sněhu a her. Nejen čas oslav narození Spasitele. Bylo by skvělé, 
kdyby se narodil v dnešní době. Jenže, co by jej čekalo? Nebyl by pro mocné opět nechtěné dítě? Za koho by se obětoval? Vím jen 
naprosto jistě, že třicet stříbrných by dnes bylo pro udavače hodně málo.

Přeji vám krásné vánoční svátky s nadílkou lásky, štěstí a 
zdraví a také dobrý a pohodový rok 2013. Vám i vašim blízkým a 
přátelům.

PetrŠafránek

Zima
Zas štípe mráz do tváří 

Stále tiše padá sníh.
Zas bílé střechy domů září 

Vše je krásnější než dřív 
Mráz nastrojil si stromy 

Na okna dýchl bílé květiny 
Rampouchy ozdobily domy 

Děti se těší ze zimy
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Milí spoluobčané, vážení čtenáři HOLICKÝCH NOVIN,
tak se mi v posledních letech mého života zdá, že nám čas utíká nějak rychleji. Není to tak dlouho, co jsme 

doma uklízeli po Vánocích a za chvíli abychom se zase chystali znovu.Tento rok ale utekl asi ještě rychleji než jindy. 
Asi také proto, že se v něm toho v naší městské části událo více,než jindy. Dovolte mi, abych Vás seznámil na konci 
roku s tím, čím se můžeme pochlubit.

Hned na začátku roku se nám podařilo zajistit opravu kapličky -  náhrobku na holickém hřbitově. Jak jistě z 
návštěv hřbitova víte, byl tento objekt ve velmi špatném stavu a podle vyjádření odborníka z firmy, která opravu 
prováděla, by asi další rok bez opravy nepřežil. Za přispění MMOI opravu velmi dobře provedla firma STAVONA a.s. 
Profesionální zednickou práci odvedl pan Kemler a kamenické práce na pomníku provedl pan Hořínek. Když už 
jsem u holických památek, tak se musím zmínit i o opravě pomníku na Keplerově ulici, který byl konečně doplněn o 
chybějící kříž stejnou firmou.

KMČ dostávají na opravy 300.000 Kč, které mohou použít na akce dle svého uvážení. Letos jsme je použili na 
rekonstrukci chodníků na ulici Jaselská, které byly ve velmi špatném stavu. JOoufám, že jsou nyní obyvatelé této 
ulice spokojeni. V příštím roce se dočkají i občané z ulice Hanácké. Opravy chodníku se dočkali i občané na 
Slunečné.

Ve spolupráci sTechnickými službami města Olomouce byla provedena poměrně velká oprava na ulici Stará 
Přerovská, a to od ulice Keplerova k nově postaveným rodinným domům. Stav této komunikace byl opravdu velmi 
špatný, a proto byla oprava nutná.

Po nekonečně dlouhých odkladech byly v září zahájeny práce na rekonstrukci ulic Ječmínkova, Na Dílkách a 
části ulice Slunečná. Součástí oprav je vybudování dešťové kanalizace, oprava chodníků a hlavně nový živičný 
povrch komunikací. Konečně se občané žijící na těchto ulicích dočkají bezprašného povrchu, který jim  velmi 
vylepší životní prostředí. V letošním roce budou dokončeny práce na ulicích Slunečná a Na Dílkách, příští rok pak 
bude dokončena i ulice Ječmínkova.Tím bude završena dlouholetá snaha o realizaci těchto našich požadavků.

Dlouhodobě jsme se také snažili o vybudování bezpečného přechodu pro chodce na ulici Přerovské. Když 
budete číst tyto řádky,tak již bude přechod v provozu. Věříme, že občané bydlící v této části Holice budou již 
bezpečně přecházet přes tuto velmi frekventovanou komunikaci a že zde už nedojde kžádné smrtelné nehodě.

Na přechodu pro chodcez návsi Svobody do ulice Partyzánské došlo k výměně blikajících světel, která byla už 
zcela nevyhovující. Věřím, že i tato změna zvýší bezpečnost občanů.

Na závěr jen krátce, co se nám nepodařilo. Na holickém hřbitově měla pokračovat oprava okolních zídek, 
které se pomalu, ale jistě rozpadají.Také se doposud nepodařilo pokácet starou uschlou lípu v rohu hřbitova, která 
lámajícími se větvemi ohrožuje návštěvníky hřbitova a stav okolních hrobů. Věřím, že i pokácení stromu se v brzké 
době dočkáme.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku 
2013 vám přeji hodně pevného zdraví, pohody a úspěchů.

Silvestr Tomášek, předseda KMČč.4 Holice

PODĚKOyÁNÍ
patří všem sponzorům, kteří věnovali věcné odměny 

úspěšným luštitelům křížovek v HN v letošním roce. Srdečně 
děkujeme paní Zapletalové z centra zdraví, které provozuje v 
Sladkovského ulici č. 61, která věnovala dvě poukázky na masáže, 
panu Dr. Kroupoví z lékárny U Solných mlýnů za dva balíčky pro 
zdraví dle vlastního výběru luštitelů, v řeznictví pana M. Kasala na 
návsi Svobody č. 35 si výherkyně mohly vybrat na co měly právě 
chuť, stejně tak si mohly vylosované výherkyně vybrat cokoliv ve 
vincentru na návsi Svobody č. 11 u pana Ing. Čalkovského, pražírna 
kávy HENRI café věnovala balíčky své pražené kávy z pražírny na 
návsi Svobody č. 17 v Holiči.

Za celoroční spolupráci děkujeme firmě NEW SIGNUM, 
s.r.o., která nám tiskne tyto noviny a připravuje křížovky na námi 
danou tajenku.

Všem přejeme v příštím roce zdraví, pohodu a úspěšné
podnikání.

Redakce
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Sdružení pro^HOLICKÝ LES MÁ DOTACI HOLICKYLES
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 22. 10. 2012 projekt Statutárního města Olomouc„Založení 

krajinného prvku„Holický les", a to na základě doporučeníz26. zasedání Řídícího výboru konaného dne 20.9.2012.
Tímto se otevírá cesta k realizaci první etapy Holického lesa. Jedná se o zalesnění pole o výměře kolem 33 ha mezi 

železnicí na Přerova ulicí Šlechtitelů. V tomto prostoru bude vysázeno více než 72 000 stromů. Vybrané jsou dřeviny, kterým 
nevadí vysoká hladina spodní vody a občasné záplavy, protože Holický les poslouží i jako protipovodňová ochrana. Vsoučasné 
době probíhá na radnici výběrové řízení na firmu, která realizaci Holického lesa provede.

Cesta ke startu prací na Holickém lese je však dlouhá a trnitá. Vždyť petici za Holický les jsme podepisovali již v létě 2008, 
v dubnu 2010 radní Holický les schválili, ale přesto překážek bylo mnoho. Právě proto máme obrovskou radost, že s realizací 
Holického lesa se začne již na jaře 2013. Je to pro nás všechny naděje, že tu nebude další šeď průmyslové zóny, ale že se nám 
každé jaro bude les zelenat více a 
více.

Sdružení proIvana Katodová
HOLICKYLESVás srdečně  zve  na  j iž  tradiční

III. NOVOROČNÍ PROCHÁZKU  

HOLICKÝM  LESEM
RC HEŘMÁNEK v  ú te r ý  1.1.2013

sraz ve 14:00 u Kojeneckého  ústavu  na Nových Sadech 
konec  kolem  16:30 na  Am erice  v  Holiči
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*...jako doma!

Jsem žena a to je  moje místo na světě. Mé děti mi otvírají oči a společenství žen mi otvírá srdce. - Lenka Vlasáková

Heřmánek v roce 2012 oslavil 6. narozeniny. Rok 2012 vnesl do společnosti především zhoršující se 
ekonomickou situaci, což se dotýká i nevládního neziskového sektoru. Dotační programy jsou omezené, možnosti 
finanční podpory z podnikatelského sektoru se snižuje.

V Heřmánku se nám díky úspěšnosti v žádostech o granty a pokračující profesionalizaci podařilo udržet 
pravidelný denní provoz herny. K tomu jsme realizovali mnoho vzdělávacích a poradenských aktivit především pro 
rodiče malých dětí. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Holice postupně rekonstruujeme školící místnost se zázemím v suterénu 
MŠ. Cestu do herny našli i prarodiče a starší sourozenci. - - f a  • "A fri— ■
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RC HEŘMÁNEK
Na závěr roku 2012 bych ráda poděkovala
všem spolupracovnicím, kolegům a dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit chod centra, pracují s obrovským 
osobním nasazením, často s dětmi u prsu, v náručí, nebo na noze :-), jejich rodinám za podporu, trpělivost a 
pomocnou ruku, všem partnerům, se kterými se při své práci potkáváme, všem našim dárcům (finanční a věcná 
pomoc), jejichž pomoci si vážíme, a hlavně našim návštěvnicím a návštěvníkům, kteří společně vytvářejí 
inspirativní a vstřícné prostředí.
PhDr. Petra Tenglerová,
předsedkyně občanského sdružení Heřmánci, které provozuje Rodinné a komunitní centrum Heřmánek 
kontakty: rc-hermanek@seznam.cz, mobil: 604 339 220, www.rc-hermanek.cz

„jako doma!

Rodinné centrum (RC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se 
scházet se svými dětmi s ostatními rodinami. Jsme členy Sítě MC a Unie neziskových organizací OK. V roce2007jsme získali za naši činnost 
ocenění Společnost přátelská rodině a certifikát Laktační ligy Místo přátelské kojení. V roce 2012 jsme získali ocenění Baby Friendly 
Certificate.

Vítali jsme nové holické občánky.
Již po druhé v tomto roce jsme ve starobylé obřadní síni olomoucké radnice vítali do řad holických 

občanů nově narozené děti. Nevím, jestli je to opravdu holickou „tvrdou vodou", ale zase jsme na seznamu 
měli dvacet kluků a holčiček.

Slavnostní zahájení provedli s velkou bravurou děti z holické základní školy, které pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jany Vikové předvedly své hudební a recitační pásmo. Po nich se ujala slova náměstkyně 
hejtmana paní Mgr. Yvona Kubjátová, která přivítala rodiče s jejich ratolestmi a přítomné hosty. Rodičům 
hlavně připomněla, jakje důležitá výchova dětí v rodině pro jejich další život. Pak se slova ujala paní Ing. Jana 
Moudrá, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Nakonec přivítal nově narozené děti mezi holické 
občany pan Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holice, který popřál rodičům hodně úspěchů při jejich 
výchově.

Poté byli rodiče jednotlivě zváni k zápisu do pamětní knihy MMOI a k převzetí památníčku, květiny a dárků od 
magistrátu a Rodinného centra HEŘMÁNEKz Holice, které jim  předávali paní Kubjátová, panTomášeka děti z holické školy.

Nakonec paní Kubjátová přijala mezi občany statutárního města Olomouc tyto děti: Sofii Pospíšilovou, Lilianu 
Schwartzovou, Veroniku Šmakalovou, Karolinu Lamačovou, Beátu Stránělovou, Veroniku Vémolovou, Elišku Zdvihalovou, 
Alexandru Hořínovou, Marii Janu Míšovou, Emu Zapletalovou, Terezu Prudilovou a Matěje Davydova. I když se obřadu 
nezúčastnili, což je velká škoda, jsou vítáni mezi holické občany také Anna Lachmannová, Václav Vrána, Eva Horváthová, 
Štěpán Vorlický, David Vaniček, Stella Frýdlová, Dominik Ištoka Milan Orgoník.

Všem nově narozeným dětem přejeme hodně zdraví a štěstí po celýjejich život.
Redakce Holických novin.

i/ííMií orníml mí oLoHoacMĚ zímci 1.11.2012
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Holičtí senioři oslavovali
Před týdnem  jsme na olomoucké radnici vítali mezi holické 

občany ty  nově narozené a 16. listopadu jsme blahopřáli holickým  
občanům, kteří si zaslouženě užívají svého stáří. V restauraci Na 
Statku jsme připravili slavnostní odpoledne pro seniory,kteří se 
dožívají ve zdraví 75, 80 a 85 let. Na letošní oslavu bylo pozváno 
padesát seniorů a pouze patnáct se nemohlo dostavit, dárek za ně 
vyzvedli rodinní příslušníci.

U pěkně připravených stolů s nachystaným pohoštěním  zasedli 
všichni pozvaní v očekávání, co jsme pro ně letos připravili. Zahájení 
připadlo paní Mgr. Jarmile Horské, která všechny přivítala a  ̂
představila  přítom né  hosty, paní Mgr. Yvonu Kubjátovou, * 
náměstkyni hejtmana KÚ, paní Marii Romanovskou, členku Sboru pro občanské záležitosti, a pana Silvestra Tomáška, 
předsedu Komise městské části Holice, a v neposlední řadě paní Mgr. Jaroslavu Slepicovou a pěvecký sbor Zpěvanky, 
trojnásobné držitele Platinového skřivana v soutěži sborů.

Paní Mgr. Kubjátová se ve svém zahajovacím projevu zmínila krátce i o tom, co je  v Holiči nového -  jmenovitě  
konečně zprovozněný bezpečný přechod pro chodce na Přerovské ulici u Pekárny. Pan Tomášek se pak jen krátce zmínil 
o dalších realizovaných akcích, které opět přispějí ke zkrášlení naší hezké městské části. Na závěr popřál všem jubilantům  
šťastnýazdravýživotasevšemisi na něj připil.

Po těchto projevech byly všem přítomným  předány růže a dárkové balíčky, které udělaly oslavencům radost.
Pak dostal svůj prostor i pěvecký soubor Zpěvanky, který předvedl část svého soutěžního repertoáru a pak až do 

konce slavnosti hrál pěkné lidové písničky, které si s chutí některří přítomní s nimi zazpívali.
Když pak o půl páté byl ohlášen konec, mnozí se jen pomalu zvedali k odchodu. Asi bylo všem spolu dobře a oslava 

se jim  líbila, o tom  svědčilo jejich poděkování organizátorům  akce.
Redakce HOLICKÝCH NOVIN

/

Sametová revoluce po dvaceti třech letech
Letos je to už 23 roků od „převratu", od něhož 

čekal celý národ obrození a zkvalitnění naší spole
čnosti. Co se za tu dobu událo, všichni víme. Je 
úsměvné, jak naši vyvolení na svých kongresech 
všechno vědí. Co by se mělo dělat a jak, ale jen 
dosednoukekorytům,všezapomenou. Třeba. Stát 
nesmí omezovat své občany zbytečnými nařízeními 
a byrokracie se musí omezit. Výsledkem je, že máme 

vní aparát jako Francie, což je ale velký stát se šedesáti 
pěti miliony obyvatel.

Pan Zeman se dostal k vládě díky akci„Čisté ruce", a 
to dokonce jako premiér. Výsledek? Sám pak naříkal, že 
těch 1200 trestních oznámení na porušování zákonů, 
která vznikla za jeho vlády, bylo zameteno pod koberec. 
Co na to říci? Vlády se střídají a morální rozklad naší 
společnosti pokračuje. Pak se divme, že komunisté mají 
stále větší podporu. Je nás přitom hodně, kteří si dobře 
pamatují dobu totality. Lidé, kteří jsou solí země, jsou 
vytlačováni na okraj společnosti.

Zato přibývá bohatých, kteří by těžko dokazovali 
legálnost nabytí majetku. Československo bylo bez 
dluhů. Za dvacet tři let té jejich „demokracie" máme dluh 
1,6 bilionu. Vnitřní zadlužení občanů je přes bilion. Náš 
zlatý poklad byl po válce použit na úhradu nákladů na 
naše vojáky, kteří bojovali na západní frontě. Poté jsme 
úsilím národa vytvořili pojistku sto dvaceti tun zlata. Dnes 
je státní poklad dvanáct a půl tuny. Co vy na to? Odpovím. 
Naše společnost je ovládána všehoschopnými lidmi, kteří 
si v honbě za svým ziskem podřídili vše v tomto státě.

Zákony jsou šité na míru pro tyto mocišpány a kmotry. 
Justice, policie a státní zastupitelství jsou také pod vlivem 
těchto výtečníků. Kdo jim  překáží, toho bezohledně 
odstraní. Příkladů máme dost. Sdělovací prostředky mají 
také v rukou a píší, co oni potřebují. Skličující je, kolik 
našich lidíjeochotnojim vtom  pomáhat.

1.11.1997 byl otisknut můj článek v novinách. Na 
obrázku je část jeho textu. Za těch patnáct let se nic 
nezměnilo k lepšímu. Kdy se konečně dočkáme nápravy a 
odstraněnítěch, kteřízneužili po„sametové revoluci" naší 
naivity, když jsme jim  do rukou dali moc? Tato revoluce 
byla největším podvodem  v našich novodobých 
dějinách. Zejména tím, jak byla naše společnost 
nasměrována.

Naše pohodlnost, 
naivita a bázlivost postavit 
se proti nepořádkům nese 
tohle trpké ovoce. Máme 
vládu, jakou si zasloužíme.
Jeto bohužel smutné 
konstatování. Pokud 
se nezbavíme netečno
sti, nic se nezmění 
klepšímu.

fjšné

zaměstnanost, iebrdky, no list Z ,  £  
cfoucnosii a pocity beznadéje hlavné nám 

b0lBStn6jl m,adým rodi'

jak lo pěkně nazval pan Ledvinka a ostat-
uLŽU!!!! ^^sobrovskou  trpělivosti, ale všechno má svůj čas. Pravda a spravodb 
nosí zvítězí, ale dá to luéku. jak prohlásil 
nezapomenutelný Honza Masaryk

pamětník 
L. Zahradník

-5-



NAŠI JUBILAIMTI ZPRÁVY Z KMČ č. 4
O BZIN O VÁVěra  

SUKOPOVÁLudm ila  
ELIÁ ŠO V Á  Danuše 

A L KO VÁ  Helena 
HRTUSOVÁPavla  

OČENÁŠEK  Vladimír 
ZÁ V O R O V Á  Jaroslava 

S O VOVÁ  Květoslava 
KOVÁŘOVÁDanuše  

LÁTAL  Jaromír 
PALUCHA  Martin  
POKORNÁM arie  

HAN  KOVÁ  Drahomíra 
N A V R Á T IL  Miroslav

Zprávy z holické  komise najdete  na in ternetové  adrese w w w .olom ouc.eu.

Co nového chystají HOLICKÉ NOVINY.
Protože se říká, že „změna je život", přichystali jsme do příštího ročníku HOLICKÝCH 
NOVIN změny. První změnou bude počet vydaných čísel za ro k - místo šesti jich bude jen 
pět, ale zato budou všechna barevná. Vyniknou tak obrázky, které doplňují texty. 
Druhou změnou bude nová rubrika, která bude hlavně pro vás, čtenáře. Chceme ji 
nazvat: VY SE PTÁTE, MÝVÁM ODPOVÍDÁME. Nebudete muset své problémy řešit u 
piva nebo s panem Marusjakem. Stačí je napsat na kousek papíru, pochopitelně i se 
jménem, a vhodit do schránky KMČ č. 4 na chodbě pošty, nebo předat někomu z 
redakční rady popřípadě panu Marusjakovi.Takže se už teďzamýšlejte nad tím, co vás ve 
vašem okolítrápí, co chcete vědět, a užteďpište a házejte náměty do schránky.

Na vaše dotazy se těší Redakce HOLICKÝCH NOVIN

í POŠTA OZNAMUJE
V prosinci 2012 vzhledem k volným svátečním dnům dochází k přesunu výplatních

termínů důchodů takto:

pravidelná výplata 20. prosince - nově splatnost 19. prosince 2012
pravidelná výplata 22. prosince - nově splatnost 20. prosince 2012
pravidelná výplata 24. prosince - nově splatnost 21. prosince 2012

Do dalších let přejeme 
všem jub ilantům  

pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu  v rodinném  kruhu. Česká pošta Olomouc 17 Holice, náves Svobody 41,783 71 Olomouc

Vzácné životní 
jubileum  oslaví SVOZ BIOODPADU

K O ŽU Š N ÍK  Jaroslav 
NOVÁ  K Jaroslav 

V Á C LA V K O V Á  Milada

Do konce roku 2012 se bude bioodpad svážet stále v pravidelných intervalech v liché
čtvrtky.

Poslední svoz se uskuteční 20. prosince 2012.
V lednu, únoru a březnu bude svoz proveden pouze jednou měsíčně.

Leden-17.1.2013 /  Ú n o r-14.2.2013 /  Březen -14. 3. 2013
Těmto našim vzácným 

jubilantům  přejeme pevné 
zdraví, spokojenost, 

mnoho lásky a úcty nejen 
nejbližších, ale i nás všech

Srdečně blahopřeje KMČ č. 4 Holice

•i
HOLICE MÁ SVŮJ VÁNOČNÍ STROMv

V prosinci se v Holiči poprvé rozsvítil vánoční strom. Stalo se to při příležitosti 
celorepublikového zpívání vánočních koled.

Pro potěšení malých i velkých bude svítit až do Tří králů.

VZPOMÍNKA  T GRATULUJEME
firmě HENRI café, která se zaměřuje na pražení výběrové kávy ze Střední a Jižní 
Ameriky, dále také z Indonésie. Díky pomalému způsobu pražení si káva 
zachovává svou typickou chuť a aroma. Nedávno získala káva HENRI ocenění 
Výrobek OK roku 2012 Olomouckého kraje za kávu HENRI Brazil. Šálek 
espressa si můžete vychutnat nejen v caffeterii v Holiči na návsi Svobody č. 17, 
ale také na Horním náměstí vOlomouci nebo dokonce i v Brně.
Značka Henri káva je již na českém trhu od roku 1991.

Dne 24.12.2012 uplyne rokod 
úmrtí naší milované 
maminky a babičky, paní 
Anny KROUTILOVÉ zHolice. r

^ -ÍL .S láskou a úctou vzpomínají dcera 
a synové s rodinami.Všem, kteří 
vzpomenete s námi, děkujeme.

Redakce HN

Rodiny Welterova a Kroutilovy

http://www.olomouc.eu


Soutěžní křížovka o ceny - citát Gerge B. Shaw
Soutěžit můžete nejpozději do 15. ledna 2013. 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

♦ RUSKÝ ČiDLO
ČICHU

VODNÍ FILIPÍN.
OSTROV

ANGL.Tajenka 1 POHOVKA TEPLOTAVÝTAH MOBIL POKLES TAHLEPTÁK♦ CAR ♦ ONO

ALPSKÁ
HLUBINNÁ
VYVŘE-

ČÁST
PRAHY

LINA

ŽENSKÉ
JMÉNO NÁRA-

MENÍK(7.6.)

ČESKÁTajenka 2
LUŠTĚ- POLI-FRAN-

COUZSKY
DATEL

NĚMEC. STICKÁNINA
STRANA

ZKRATKA KOLO
MOTO
ROVĚ

ČÁST
MOLE-

TELEVIZ-
NIHO

ZPRAVO
DAJSTVÍ

KULY
J TMAVÁ

ŘÍMSKY 501SAZBAJEHLIČ
NATÝ

STROM

ŽENSKÉ
JMÉNO
(27.3.)

♦ VÝSTAVNÝSLOV.
JINAM

KYSELÁ
POCHU-ZVÍŘE DŮM♦ (NĚM.) TINA

SCHOP
NOST ŠÍŘIT 

ENERGIIZAÚPĚNÍ

FR. ŘEKA

Tajenka 3 CHEM.PŘITA- ZN.HEREC KÁNÍ THALIAO CO

FR.
IMPRESI-
ONISTA
19.STOL

NADÁNÍ

DRUH
TRHA-JÍT
VINY

Vyhodnocení minulé  křížovky z října 2012
Správné vyluštění křížovky z říjnového čísla HN znělo takto: Isaac Barhevis Winter: Život je  Boží román. 
Navrátilová Jarmila, Ječmínkova 2, Holice... překvapení /  Hana Šímová, U Potoka 5, Holice... překvapení

Redakce výherkyním blahopřeje.
Cenu si můžete vvzvednout vždv v Dondělí v kanceláři detašovaného oracoviště MmOI v Holiči, v úředních



FOTBAL HFK OLOMOUC
Podzimní část sezóny je skončena a můžeme rekapitulovat

O víkendu zakončil 1. HFK Olomouc utkáním s FC FASTAV Zlín 
podzimní část ročníku 2012/2013, druhé nejvyšší fotbalové ligy v České 
republice. A nebylo to zrovna radostné zakončení. Fotbalisté 1.HFK v 
něm podlehli svému soupeři rozdílem tří branek a posledním utkáním 
tak zanechali určitý negativní dojem po celkově úspěšném podzimním 
tažení, kdy vtabulce skončili na 5. místě.

Vraťme se ale na začátek sezóny. Holický tým  po dlouhých třech 
sezónách postoupil do druhé nejvyšší profesionální soutěže. Byly to 
dlouhé tři ročníky, ve kterých se snažil celý klub postoupit opět do 
profesionálního fotbalu. Nejprve mu návrat mezi profesionální kluby 
odstřihlo Znojmo, poté Opava. Letos na jaře už se ale Hanáci o postup 
připravit nenechali.
Hodnocení podzimu z pohledu sportovního ředitele klubu 
Stanislava Koutného

„Na druhou ligu jsme byli v 1. HFK po tříleté pauze velice natěšeni. 
Proto jsme udělali ve vedení klubu maximum pro to, abychom náš 
poměrně stabilizovaný kádr vhodně doplnili a zvýšili tak naši 
konkurenceschopnost ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Do mužstva 
jsme přivedli z polské Bytomi tvůrce hry internacionála Davida Kobylíka, 
talentovaného záložníka z Frýdku -Místku Matěje Biolka, z Košic 
zajímavého útočného hráče Rastislava Chrněla, z Kroměříže pak dalšího 
konstruktivního středopolaře Honzu Hromka. Rozvíjející se spolupráce 
se Sigmou Olomouc pak měla za následek výrazné posílení naší obranné 
řady v podobě Ondry Murina a brankáře Michala Karabinu. Vstup do 
soutěže se nám vydařil, po úvodní remíze ve Znojmě, kdy jsme přišli díky 
chybně neuznanému gólu rozhodčím Mikelem v poslední minutě o 
vítězství, jsme v domácí premiéře porazili vysoko 4:0 našeho tradičního 
rivala ze Zlína. Tento dobrý start vlil našemu týmu do žil potřebné 
sebevědomí, což se projevilo v první polovině podzimní části především 
v domácím prostředí, kde jsme postupně porazili týmy Opavy, 
Varnsdorfu a Čáslavi. V této části soutěže se nám příliš nedařilo na 
hřištích soupeřů, kdy bod ze Znojma zůstal osamocen. Již v prvním 
utkání druhé poloviny podzimní části se nám podařilo rozšířit kladné 
body o další bodík díky remíze na půdě loňského vítěze 2. ligy týmu Ústí 
nad Labem.Toto utkání jako by předznamenalo naše úspěšné tažení na 
hřištích soupeřů ve druhé polovině soutěže. Vítězství na "Severu" s týmy 
Mostu a Sokolova, vítězství na půdě ambiciózního nováčka Pardubic, 
vítězství a remíza v domácích utkáních s týmy střížkovských Bohemians 
a Karvinou katapultovaly náš tým  po 14. kole na první místo druholigové 
tabulky. Bohužel v posledních dvou podzimních kolech náš tým  
vysokou výkonnost a tím i bodovou výtěžnost neudržel. Nešťastný 
vstup do utkání s exligovými Bohemians 1905 a obdržený gól již ve 4. 
minutě zapříčinily, že jsme poprvé padli na domácím stadionu. Již výkon 
týmu v tomto utkání avizoval, že tým  není v takové formě, která jej 
provázela v předcházejících utkáních podzimní části sezóny. Přestože 
hráčům nelze vytknout snahu v tomto "utkání podzimu", chyběla nám 
bohužel herní pohoda, větší odvaha, fotbalovost a lehkost. Tyto

skutečnosti se pak bohužel potvrdily i v závěrečném podzimním utkání 
(první jarní kolo) s týmem Zlína. Zatímco domácí hráči nám chtěli 
mermomocí vrátit potupnou prohru z úvodu soutěže, my jsme se na 
poslední utkání nepřipravili dobře. Opět branka již v úvodu utkání (7. 
minuta), brzké oslabení v podobě vyloučení Radima Kopeckého a 
hrubé individuální chyby ve druhém poločase zapříčinily vysokou 
prohru 0:3. Výsledky posledních dvou kol tak vrhly poněkud negativní 
světlo na účinkování našeho týmu v podzimní části soutěže a srazily náš 
tým  na 5. místo tabulky se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí tandem 
soutěže Bohemians Praha 1905 a Znojmo. Mám-li tedy komplexně 
zhodnotit podzimní část druholigové soutěže, musím konstatovat, že 
byla pro náš klub úspěšná. Týmu se podařilo etablovat se v naší druhé 
nejvyšší profesionální soutěži, ve většině utkáníjsme předváděli kvalitní 
výkony a vynutili jsme si respekt našich soupeřů. Bohužel závěr 
podzimu nám nevyšel podle našich představ. To, proč se tak stalo, i v 
současné době analyzujeme s realizačním týmem. Zcela jistě se určitým 
způsobem projevila fýzická i psychická únava některých hráčů po 
náročném roce 2012, kdy první půlku roku jsme se rvali o postup z MSFL 
a druhou půlku o místo na slunci ve 2. lize. Svůj vliv určitě měla i 
dlouhodobá zranění našich důležitých hráčů, jako jsou Tomáš Dadák, 
David Bednář či Matěj Biolek, či neúspěch v utkání s Bohemians Praha 
1905. Určité zklamání také cítíme z vyřazení v Poháru České pošty s 
prvoligovou Duklou Praha, kdyjsme ještě 8 minut před koncem vedli o 2 
branky, nakonec jsme padli v penaltovém rozstřelu. Samozřejmě 
postup v poháru pro nás nebyl prioritou, ale vidina městského derby se 
Sigmou byla velice lákavá a blízko. Celkově však věřím, že jsme v 
podzimní části položili dobrý základ pro to, abychom po posledním 
druholigovém kole mohli hodnotit celou sezónu jako velice úspěšnou 
pro náš klub. Naše výchozí pozice pro jaro je dobrá, čtyřbodová ztráta na 
vedoucí týmy není velká, šestibodový zisk v tabulce pravdy spolu s 
Viktorií Žižkov je dokonce nejvyšší v celé soutěži. Závěrem mi dovolte 
poděkovat především vedení statutárního města Olomouc, vedení 
Olomouckého kraje a všem sponzorům za podporu našeho klubu a v 
neposlední řadě také všem věrným holickým fanouškům za přízeň, 
popřát všem krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2013. 
Hodnocení podzimu z pohledu hlavního trenéra A týmu Oldřicha 
Machaly

„Je škoda, že jsme z posledních dvou mistrovských utkání nezískali 
ani bod, protože kdybychom měli o tři body více, byla by sezóna 
výborná a byli bychom na druhém místě tabulky. Umístění na páté 
příčce a čtyři body na první Bohemians 1905 není špatné a do jarních 
bojů nám dává naději, že bychom se mohli poprat o co nejlepší umístění 
a patřit mezi nejlepší celky druhé ligy."
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