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Již 19 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

Holické noviny
Vážení čtenáři, milí přátelé,
dovolte mi přivítat vás u prvního čísla devatenáctého ročníku našich Holických novin. Poprvé vás v tomto čísle oslovuji jako předseda holické KMČ. Přiznávám, že pocit zodpovědnos mi svazuje
ruce, a přestože sám nemám rád přílišné kvaltování, pus m se
hned na první straně do práce. Nejdříve k samotné komisi. Zkratka KMČ znamená komise místní čás města Olomouce a v rámci
celého města působí 27 komisí. Komise mají úlohu spojovacího
článku mezi občany a vedením města. Na schůzi členové komise
projednávají nejrůznější podněty od občanů, případně z magistrátu města, a navrhují nejvhodnější řešení. Schůze komise jsou
veřejné, jako host se můžete zapojit do jednání, nebo vás přímo
požádám o názor na projednávaný problém. Pokud nemáte čas
chodit na schůze, můžete využít e-mailovou adresu info@naseholice.cz nebo nově zřízenou adresu kmc04@olomouc.eu.
Často dostávám otázky typu „Kdy opravíte naši ulici…?“ Jednou je to Hanácká, pak U Cukrovaru, Partyzánská a další. Odpověď je jednoduchá, jak říkal náš bývalý prezident: „Peníze jsou
až na prvním místě.“
Díky večerním procházkám po holických ulicích mám možnost v klidu poznat stav dlažby zdejších chodníků a vůbec situaci jednotlivých ulic. S klidným svědomím mohu říct, že na první
schůzi nové komise jsme projednali absolutní špičku našich problémů v oblas komunikací. Na pořadí asi nezáleží, ovšem první
místo právem sdílí ulice Hanácká a Jaselská. Zejména v ulici Hanácká uvidíte nevídané – na jedné straně ulice je nový chodník,
následuje asi dvoumetrový pruh bláta a štěrku, dále asfaltová
vozovka, opět štěrk s blátem a na druhé straně ulice starý rozježděný chodník. Ulice Hollarova a U Pekárny nedoporučuji v těchto dnech vůbec navštěvovat, jsou to vlastně jen polní cesty. Lepší situace je v ulici Na Krejnici, kde máme jen jeden šotolinový
pruh. Díky přeložce rozvodu plynu v loňském roce zde dostala
půlka ulice nový povrch. Nový povrch závidí sousedé z ulice Staš-

kova, kde došlo k zapravení jen samotných výkopů. Na první pohled ulice působí jako bludiště, je to otázka este ckého vnímání.
Současný povrch je le tým provizoriem, výškově je na úrovni
vpus do kanalizace a vjezdů do domů. Položení „jen nového
povrchu“ je zde nemožné, musí se udělat i nové podloží. Ulice
U Hřiště má problém s parkováním, často se k parkování aut využívají široké chodníky, které si říkají o předláždění a vybudování
parkovacích zálivů. Mimo ulice Hollarova a U Pekárny mají tyto
ulice jedno společné. Na začátku si někdo řekl: „To stačí…, rychle…, tohle je levnější.“ A nyní si říkáme: „Co s m?“
Doposud jsme hovořili o našich problémech, ale asi za dva až
tři roky dojde na výstavbu mostu přes železniční trať u sladovny.
V souvislos s touto stavbou připravuje Správa silnic olomouckého kraje rekonstrukci navazujících ulic Holická a Sladkovského,
proto bude nutné v těchto částech opravit i kanalizaci, vodovod
a chodníky, a to z rozpočtu města. V roce 2004 obdržela rekonstrukce návsi Svobody v Holici čestné uznání jako stavba roku,
dnes ji máme v zoufalém stavu a připravuje se projektová dokumentace na opravu vozovky. Každý odklad opravy zvyšuje riziko,
že dojde k poškození i spodních vrstev komunikace a oprava se
výrazně prodraží.
Výčet problema ckých míst může pokračovat, ale již tyto
akce jsou na několik volebních období. Chci říct, že v komisi víme
o hlavních problémech Holice, některé menší věci se budeme
snažit vyřešit v rámci plánu oprav komunikací, kde máme k dispozici částku 300 síc korun. Stejnou částku máme nově od tohoto roku k dispozici na zlepšení prostředí, kde žijeme, oﬁciálně
jde o prostředky na este zaci veřejného prostranství. Z této položky můžeme zapla t například doplnění laviček či jejich nátěr,
vysázení zeleně, úklid problema ckých míst a podobně. Pokud
budete mít nápad na zvelebení prostředí ve vaší ulici, přijděte
na schůzi komise nebo pošlete e-mail s návrhem.

Dobrou náladu vám přeje Fran šek Ryšánek

Mateřská škola Holice
Voda jako komplexní téma pro Ekotým
V rámci analýzy jsme se na schůzce Ekotýmu zabývali
tématem voda. O vodě jsme si povídali, pomocí pracovních listů jsme zjišťovali slabé a silné stránky naší
školky. Dělali jsme také různé pokusy. Pro velký zájem
dě jsme s pokusy pokračovali i v následujících dnech
ve školce. S velkou rados se dě zapojily do bádání,
vymýšlely a hledaly různá vlastní řešení. Využili jsme
mnoha pomůcek a přírodnin, např. Jar, ocet, dřevo, kámen, sůl, cukr, prášek do pečiva nebo písek. Pozorovali
jsme ve třídě tající sníh, mizející barvy nebo sopku chrlící lávu. Vyrobili jsme si také čis čku vody, použili jsme
ﬁltr a písek. Týden plný pokusů si určitě ve školce zase
někdy zopakujeme.
text: Jarmila Petříková
foto: Jitka Kolářová

Brzy budu školák
V lednu navš vili předškoláci z Mateřské školy v Holici
své kamarády ve škole. Prohlédli si, jak to vypadá v první třídě. Prvňáčci jim ukázali, co se stačili za půl roku naučit. Zazpívali písničky, počítali, četli ze slabikáře a psali
první slova. Našim předškolákům se návštěva líbila,
do školy už se těší a ve školce se na ni průběžně připravují. Hravou formou se zdokonalují v oblas sociálních a řečových dovednos , také v oblas rozumových
schopnos . Rozvíjí si matema cké představy, pomocí
pracovních listů grafomotoriku, paměť a slovní zásobu.
Každý den procvičují hrubou a jemnou motoriku a učí
se soustředit se déle na práci. Dvakrát týdně se zapojují
do plnění úkolů podle ročních období na interak vní
tabuli. Rádi pracují ve skupinách, dvojicích, ale také individuálně. Náplní dne dě ve školce jsou i různé pohybové, didak cké, námětové a společenské hry a hlavně
přirozený pohyb na čerstvém vzduchu.
text: Jarmila Petříková
foto: Jitka Kolářová

2

Holické noviny 1/2019

Novoroční procházka
Holickým lesem
s primátorem
Na Nový rok se uskutečnila tradiční novoroční procházka
v Holickém lese. Byla devátá v pořadí, přesto měla i premiéru.
Poprvé s námi šel primátor města Olomouce Miroslav
Žbánek a poprvé jsme použili novou lávku a cyklostezku. Sešli jsme se před Holickým dvorem. Celý den pršelo, přesto
dorazilo 120 lidí. Na začátku obdržel každý od organizátorů
novoroční přání a lístek do tomboly.
Po přivítání jsme se vydali po Keplerově ulici na lávku nad
tra . Zde zazněly informace o průběhu stavby stezky a lávky
v roce 2018. Potom jsme pokračovali vlnící se cyklostezkou
přes Holický les ke kříži, odtud polní cestou k rybníkům a zpět
na cyklostezku k odpočívadlu a do Holice. U kříže jsme vyslechli
novoroční zamyšlení a požehnání do nového roku. V prostoru
bývalé skládky nás pan primátor seznámil s aktuální situací
přípravy IV. etapy pro povodňových opatření. U cykloodpočívadla jsme byli upozorněni na Strom Olgy Havlové a Strom
svobody. Kolem cyklostezky a za křížem byly na podzim vysazeny další vzrostlé stromy v rámci náhradní výsadby.
Věříme tomu, že časem do Holického lesa přibudou další
prvky (např. in-line okruh nebo hřiště), a tak se naplní vize
sportovně-rekreačního využi pro obyvatele v jižní čás
města. Zakončení procházky proběhlo v prostorách Holického dvora, kde bylo přichystáno drobné občerstvení a tombola. Celé odpoledne se velmi vydařilo a těšíme se na další
ročník procházky. Fotky a video z akce můžete zhlédnout
na webových stránkách www.holickyles.cz.
text: Ivana Kalodová
foto: archiv Spolku pro Holický les

Tříkrálová sbírka
2019 v Holici
Letošní Tříkrálová sbírka se uskutečnila
v mrazivou sobotu 12. ledna 2019. V tomto krásném zimním dnu dalo sbírce před
teplem a pohodlím domova přednost
mnoho obětavých malých i velkých koledníků a rodičů dě z naší školy. Pan farář
páter Savio nás přišel pozdravit a povzbudit do školy dříve, než koledníci vyrazili
do zasněžených ulic.
Tentokrát se nám podařilo sestavit nejvíce skupin koledníků v historii, a to 20.
Zájem dě byl rekordní a máme velkou
radost, že se nám daří pokrýt všechny
ulice naší obce. Dě koledovaly celé dopoledne a vracely se spokojené s úsměvy
na tvářích. Naše radost je o to větší, že se
nám podařilo vykoledovat neuvěřitelných
68 741 korun, tedy nejvíce v historii tříkrálového koledování. Naštěs je mezi námi
stále mnoho skvělých rodičů, kteří chtějí
pomáhat blízkým a snaží se to naučit i své
dě . Velmi si toho vážíme a děkujeme
vám. Nezměrné díky patří všem štědrým
dárcům, kteří mají otevřená svá srdce
a není jim lhostejný osud druhých.
Je krásné, že se z této akce stala již
dlouholetá tradice a všichni se těšíme
na setkání v příš m roce.

Vaši koledníci
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Poděkování za koncert Děti dětem
Dne 15. prosince 2018 proběhl v holickém kostele
sv. Urbana beneﬁční adventní koncert na podporu Společnos rané péče, poskytující pomoc rodinám dě
s ohroženým vývojem nebo s pos žením.
Program koncertu připravili žáci a pedagogové Základní umělecké školy Žero n Olomouc a studen
Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc. Koncert
byl zařazen do oslav 130. výročí založení ZUŠ Žero n.
Měli jsme možnost vychutnat si v plné kráse zvuk varhan při vystoupení Daniela Štědroně, který skladbou
J. S. Bacha: Fuga g moll, BWV 578, zahájil nevšední hudební zážitek. V rámci programu zazněly skladby jako
Schumannovo Snění zahrané Julií Veleckou na housle,
známá Loutna česká od autora Adama Michny z Otradovic při vystoupení komorního souboru – zobcové
ﬂétny a kytary, či od G. Böhma Preludium a fuga a moll
v podání Davida Podhory, varhany. K navození vánoční
atmosféry přispěli svým vystoupením na elektrické
klávesové nástroje Jan Salamon (skladba Už z hor
zní zvon), Daniela Šmídová (J. Zmožek: Zvonky štěs )
a Mar n Štěpánek (P. Zábranský: Vánoce v Ďáblicích).
Pomyslnou tečkou za holickým koncertem byla vystoupení houslisty Marka Adamce se skladbou J. S. Bacha:
Koncert a moll, BWV 1041 – Allegro, a provedení Barokního kancionálu: Tři vánoční písně komorního souboru
pod vedením pedagogů BcA. Milana Štědroně a Bc. Kateřiny Maňákové.
Naše poděkování patří všem účinkujícím a pedagogům, kteří svým uměním oboha li holický advent.
Děkujeme návštěvníkům za jejich příspěvky, které jsou
důkazem, že adventní období se nese v duchu něhy,
rados , laskavos a společné blízkos . Za průvodní
slovo a pomoc při organizaci koncertu děkujeme panu
faráři Sáviu Řičicovi, za zpracování plakátu a propagaci
Michaele Mojžíšové a Vojtěchovi Ryšánkovi. Organizaci
koncertu zajis li Bc. Fran šek Šváb a Fran šek Ryšánek.
text: Fran šek Ryšánek
foto: Mgr. Pavla Matyášová
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Holičtí hasiči vstupují do 135. roku své činnosti
Sbor dobrovolných hasičů v Holici má za sebou další rušný rok naplněný pestrou činnos .
Sami nebo ve spolupráci s jinými holickými spolky jsme se podíleli na řadě kulturně-společenských akcí.
Koncem dubna jsme připravili
tradiční dvoudenní akci – pálení čarodějnic a stavění májky
na návsi před holickým statkem. V sobotu 2. června se
konal rovněž tradiční dětský den, na kterém jsme pro
dě připravili soutěžní stanoviště a v pozdním odpoledni došlo na skácení májky a její rozřezání na pamětní
koláče dřeva pro zájemce. O tři týdny později jsme opět
spojili síly s panem Šmídou a společně uspořádali veli-

kou zábavu pro místní občany – Noc hasičů + Žabafest
ve dvoře Holického statku. Nechyběli jsme při vztyčování vánočního stromu a jeho slavnostním rozsvěcení
začátkem prosince. Na všech výše uvedených akcích
jsme také připravovali občerstvení pro návštěvníky
– dobroty z grilu a udírny i různé nápoje, alkoholické či
nealkoholické.
Ve spolupráci s komisí městské čás proběhly dvě
tradiční pietní akce, začátkem května při příležitos
konce druhé světové války a koncem října k uctění výročí 100 let založení republiky. Jedinečnou událos byla
naše účast na odhalování památníku občanům Holice,
kteří bojovali ve druhé světové válce.
První říjnovou sobotu se na hřiš za mateřskou školou konal již 7. ročník naší netradiční soutěže v požárním sportu – Holické kombajn. Počasí nám opět přálo
a na účas to bylo znát. Hlavně dě , které mají svou
vlastní soutěž, chodí rok od roku více.
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Naším cílem je vždy také pomoc občanům. Zásahová
jednotka absolvovala 5 výjezdů, několikrát jsme pomáhali při čerpání a čištění studen, zajišťovali požární hlídku na 9 kulturních a sportovních akcích. Naši členové
věnují každoročně desítky hodin odborné teore cké
i prak cké přípravě, aby byli schopni zasahovat v případě nouze co nejefek vněji.
I pro letošní rok máme mnoho plánů. Největší událos pro nás budou oslavy 135 let výročí založení sboru,
které se budou konat v sobotu 22. června v areálu základní školy v Holici. Samozřejmě plánujeme i 8. ročník
Holického kombajnu první říjnovou sobotu a další tradiční akce.
Těšíme se, že vy – občané Holice – se námi připravených akcí zúčastníte a budete se na nich dobře bavit.
A možná, že se někteří z vás rozhodnou stát členy našeho sboru nebo k nám přivedou své dě . Reagujeme
tak na dotazy rodičů, zda máme mládež. Tato doba nám
v naší činnos přeje a určitě toto dětské družstvo v blízké budoucnos zřídíme.
Na závěr bychom vám chtěli popřát vše nejlepší
do nového roku a také poděkovat komisi městské čás ,
štědrým holickým sponzorům našich akcí i všem našim
ak vním podporovatelům za spolupráci.
text: Mgr. Zdeněk Baleka, DiS.,
místostarosta
foto: archiv SHD Olomouc-Holice
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Minipivovar Kosíř
Zima je v plném proudu, a tak máme všichni čas na chvíli zpomalit. Od pradávna se pivovarníci v tomto období
věnovali zejména naskladňování ledu z rybníků a řek k nachlazení pivovarských a hospodských sklepů či opravám
v pivovaru. Dnes jsou technologie modernější a spolehlivější, a tak máme my pivovarníci prostor trávit večer psaním pár řádků. Pojďme se podívat do historie tohoto oboru a řemesla, které má nejen na našem území dlouhou
tradici.

Historie piva a pivovarnictví
Historie piva se začala psát mezi řekami Eufrat a Tigris
v úrodné Mezopotámii. Existuje několik legend o vzniku
piva – tehdy to ž lidé skladovali obilí v různých nádobách. Tak pravděpodobně vznikl zkvašený nápoj s jedinečnou chu a lehce omamnými účinky, neboť do nádoby omylem natekla voda a na slunci směs zkvasila.
Starověcí Egypťané pak považovali pivo za lidový nápoj
a podávali ho otrokům například při stavění pyramid
jako jednu ze základních potravin.
Období středověku lze označit za pivovarskou renesanci. Zdokonalovaly se zemědělské stroje, které umožnily vyšší výnosy z pěstování obilí, a základní suroviny
pro výrobu piva tak byly dostupnější. Centrem vaření
piva se staly středověké kláštery, které vařily různé druhy piva a přísně tajily své výrobní postupy a složení.
Vařila se tak piva šafránová, pelyňková nebo šalvějová.
První zprávy o výrobě piva u nás se váží k Břevnovskému klášteru, který byl založen v roce 993. Pivo tehdy
začalo konkurovat medovině, oblíbenému alkoholovému nápoji ve středověku. V průběhu 12. a 13. stole
začala pivo vařit královská města, která zřizovala nová
práva. Jednalo se o přidělení práva várečného na dům,
který tak mohl vyrábět slad, pivo, skladovat jej a prodávat. V tomto období vzniklo také mílové právo, podle
kterého se na vzdálenost jedné míle od hradeb města
nesmělo vařit nebo čepovat žádné cizí pivo. Dokonce
se trestalo i to, když obyvatelé daného města vyjížděli
za cizím pivem. Postupně městským pivovarům začala
konkurovat šlechta, která stavěla pivovary na zámcích
a svých panstvích. Velký význam pro rozvoj pivovarnictví měly na našem území sladovnické cechy. Ty kontrolovaly zejména kvalitu sladu a také to, aby pivo vařil jen
ten, kdo se v tomto oboru vyučil.
O velkou reformu se v 18. stole zasloužil Fran šek
Ondřej Poupě, který působil v pivovaru Starobrno a byl
považován za inovátora své doby. Do českého pivovar-
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nictví vnesl novou technologii, například zavedením
metod pro stanovení jakos sladu a chmele. Další významnou osobou byl sládek plzeňského pivovaru Josef
Groll, který v roce 1842 začal vařit spodně kvašené pivo.
To dalo základ českému tradičnímu ležáku. Na přelomu 19. a 20. stole u nás fungovalo téměř 1 000 pivovarů. Pěstování kvalitních surovin, moderní pivovarské
technologie a zejména šikovní sládci – to vše přispělo
k věhlasu Československa v oblas pivovarnictví. Jelikož
se pivovarnictví u nás zaměřovalo na důslednou kvalitu
výroby piva, stalo se významným pojmem také v zahraničí, kam se tehdejší pivo i vyváželo.
Na začátku 20. stole končí období řemeslné výroby
piva a začíná nová éra průmyslového odvětví. Vznikají
velké mešťanské pivovary s moderními technologiemi a zaniká mnoho malých živnostenských pivovarů.
Vzrostl export domácích piv, což umožnilo další rozšiřování pivovarů na našem území včetně zavedení prvních
lahvárenských zařízení. První světová válka však silně
zasáhla i do pivovarského světa. Sládci a další zaměstnanci pivovarů byli povoláni na frontu. Armáda zabrala
koně i voly a pivovarská zařízení z mědi či bronzu a začal
být nedostatek surovin. To vše obor pivovarnictví ochromilo a došlo ke značnému poklesu výstavu pivovarů.
V období mezi válkami pak docházelo ke koncentraci
výroby a sdružování pivovarů do větších celků. Během
druhé světové války pak bylo mnoho pivovarů a sladoven poškozeno nebo úplně zničeno. Po roce 1948 navíc
byla část pivovarů a sladoven sdružována do národních
podniků a vznikaly velké závodní celky.

Rozmach minipivovarů
Opačný trend přišel až v 90. letech, kdy pod vedením
Stanislava Bernarda vznikl Český svaz malých nezávislých pivovarů. Porevoluční období je charakterizováno priva zací pivovarů. Probíhají masivní inves ce
do obnovy pivovarů a zejména pak technologií včetně ﬁltračních a pasterizačních linek. Díky tomu vzniká
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pojem europivo. To lze deﬁnovat jako pivo, které nemá
svoji charakteris ckou vůni, chuť či hořkost. A právě
reakcí spotřebitelů na tyto produkty je vzrůstající obliba minipivovarů v České republice. Minipivovary však
objemem své výroby nikdy nenahradí velké pivovary.
Nicméně jsou schopny na český trh přinést za velmi
krátký čas mnoho pivních speciálů, ale i klasicky vařených spodně kvašených ležáků, které jsou neﬁltrovány
a nepasterovány. Minipivovary tak jsou „kořením pivovarnického světa“.

Minipivovar Kosíř
Já sám jsem neodolal chu a vůni poc vě vařeného
piva. Od roku 2014 vařím pivo v minipivovaru ve Lhotě
pod Kosířem mezi Olomoucí a Prostějovem. Základní
produkcí minipivovaru jsou tradičně vařené ležáky
Haltýř 11%, který nese jméno podle obecní studny,
Gabriell 12%, který jsme pojmenovali podle místní
čás a Černý Kosák 14% s čokoládovo-kávovými tóny.

V průběhu roku vaříme velikonoční, dýňový či vánoční speciál se skořicí. Až pojedete okolo, na rozhlednu
na Kosíři či na procházku zámeckým parkem v Čechách
pod Kosířem, zastavte se ochutnat naše pivo v pivovarské hospůdce. V dobách minulých byla právě hospoda
místo, kde se na vesnicích či ve městech setkávali místní
lidé a sousedé. Bylo to místo, kde se hrálo ochotnické divadlo, probírala poli ka, diskutovalo se o sportu.
V hospodě bylo také dost prostoru řešit sousedské spory. A protože pi piva není jen o alkoholu, ale hlavně
o setkávání a komunikaci mezi lidmi, tak bych si přál,
abyste si i vy v dnešní uspěchané době našli čas zastavit
se na jedno pivo a popovídat si u něj.
S pivovarským pozdravem
David Kapsia, DiS.,
sládek Minipivovaru Kosíř,
člen Komise městské čás Holice
foto: archiv Minipivovaru Kosíř
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Střípky z jednání KMČ Holice
Prodej pěstitelských/chovatelských přebytků – ano, ale ne všech
Na lednovém jednání Komise městské čás jsme diskutovali mimo jiné o otázce nabídky – inzerce prodeje
pěs telských přebytků na veřejných plochách v Holici.
Jako konkrétní příklad jsme vzali inzerát na nástěnce v samoobsluze na návsi Svobody. Diskuse se vedla
o tom, zda je možné inzerovat něco, co je s největší
pravděpodobnos za hranou zákona (v tomto případě slivovice), a zda bychom měli, nebo neměli v této
věci jakkoliv konat. Není to snadná záležitost, komise
nemá kompetenci a ani snahu vstupovat do věcí, které jí v principu nepřísluší, a občané by jí to mohli mít
oprávněně za zlé. Na druhou stranu ovšem můžeme
předpokládat, že ne všichni občané mají erudovaný
právní náhled na všechny možné situace, a v některých
případech se tak mohou dopus t chybného postupu
na hraně zákona z nevědomos . Proto jsme se rozhodli
přispět svým názorem a radou do této rubriky a dále
necháme na občanech, zda se jí nechají inspirovat, či
nikoliv. Jde zde přitom o vyloženě uživatelský pohled,
nikoliv právní výklad, nebudou zde proto uváděna konkrétní ustanovení zákonů.
Náš zákon pracuje s pojmy drobná pěs telská a chovatelská činnost a prodej přebytků z této činnos .
Obecně je prodej pěs telských a chovatelských přebytků náramně užitečnou věcí a v posledních letech je
a bude tento způsob nakupování pro mnoho obyvatel
vítanou změnou a alterna vou k nákupům potravin zejména v supermarketech a hypermarketech. Jedná se
samozřejmě o všechny druhy ovoce, zeleniny, dalších
plodů, skvělého medu přímo do včelaře, bylinek, vajíček a dalších živočišných produktů. Poslední jmenované
logicky podléhají přísnějším podmínkám, lze je dohledat v zákonech, na internetu či konzultovat s odborníky.
Na prodej těchto přebytků se do určitého prodaného množství nevztahuje vůči státu žádná ﬁnanční
povinnost, jde o konečnou dohodu mezi prodávajícím
a nakupujícím bez dalších ﬁnančních návaznos . Dosud
tedy v pořádku.
Jsme na Moravě a všichni zde žijeme mimo jiné
v realitě pěs telského pálení ovocných des látů. Tuto
vlastní zkušenost má mnoho z nás a opět – je to něco,
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co je při dodržování pravidel v pořádku. Ale pozor, právě v případě ovocné pálenky možnost prodeje jakýchkoliv „přebytků“ nepla .
Na pěs telské pálení pamatuje zákon o lihu. Ten
stanovuje, že ve specializované pálenici si může pěs tel nechat vypálit maximálně 30 l absolutního (100%)
alkoholu na jednu společnou domácnost. Tedy nikoliv
na osobu! Z takto vyrobené pálenky je rovněž nutné odvést spotřební daň, o což se postará příslušná pěs telská pálenice, která tuto daň promítne do ceny. Na rozdíl od běžných des látů je však sazba této spotřební
daně poloviční. Přesně jde o 143 Kč za litr absolutního
alkoholu. Takto vyrobený alkohol je však zakázáno
prodávat. Zákon a stát jsou v případě porušení těchto
ustanovení značně přísní, lze se dočíst o pokutách řádově až ve sta sících. Není však účelem tohoto pojednání
vzbuzovat strach a upřímně – pokud by někdo z občanů dostal byť „jen“ dese sícovou pokutu za nelegální
prodej pálenky, i to by mu zcela zkazilo radost z letošní
(loňské) úrody a další chuť si takto ﬁnančně přilepšovat.
Takže naše rada na závěr: Radujme se z úrody ovoce
v úžasném roce 2018 (všechny pálenice na Moravě doslova praskaly ve švech), radujme se ze skvělého výsledku své přípravy ovocných des látů a následného pěstelského pálení, své produkty rádi rozdávejme svým
příbuzným a známým a chlubme se jimi, jak jsou dobré.
Zároveň ovšem neriskujme nepříjemnos s veřejnou
inzercí nezákonného prodeje těchto produktů.
text: Ing. Josef Suchánek,
člen zastupitelstva,
člen Komise městské čás Holice
foto: Pixabay
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Schůze Komise městské části Holice
První schůze holické komise v novém složení proběhla
5. prosince 2018 a z jejího programu uvádíme tyto zajímavé body:
• KMČ projednala žádost MMOL Odboru majetkoprávního k prodeji pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863
– oba mají způsob využi jako zahrada a nachází se
v těsné blízkos křižovatky ul. Keplerova a Týnecká.
Záměrem případného investora je výstavba centra
služeb pro motoristy. Komise vydala nesouhlasné
stanovisko k této žádos s odůvodněním, že v této
čás je uvažováno s výstavbou přivaděče na budoucí tangentu. KMČ navrhuje zanechat pozemky v majetku města pro případnou potřebu rozšíření stávající křižovatky a vybudování stezky pro pěší/cyklisty spojující ulici Týneckou a Keplerovu. Zbývající
volnou plochu navrhuje využít jako zelenou plochu
– ochranné pásmo před hlukem a prachem.
• Projednání žádos MMOL Odboru majetkoprávního
k prodeji pozemku parc. č. 99/1 u křižovatky ul. Přerovská a ul. Brunclíkova (současný park) za účelem
výstavby automa cké mycí linky. Komise vydala nesouhlasné stanovisko a současně se usnesla na požadavku změny způsobu využi dle Územního plánu
u dotčeného pozemku na plochu pro veřejnou rekreaci. Jedná se o největší plochu se vzrostlou zelení
mimo náves Svobody na území Holice, využívanou
dlouhodobě jako park.
• Komise se seznámila se stavem ulic Hanácká, Jaselská, Des nové, Na Krejnici, Staškova, U Pekárny
a Hollarova.
• Termíny schůzí komise v roce 2019: 9. 1., 6. 2., 6. 3.,
3. 4., 2. 5., 5. 6., 3. 7., 28. 8., 11. 9., 2. 10., 6. 11.,
4. 12., vždy od 18.00.
• Místem konání schůzí komise v roce 2019 bude detašované pracoviště̌ MMOL na návsi Svobody 41,
napro dveřím pošty.
• Garantem za RMO pro Komisi městské čás Holice
je Mgr. Miloslav Žbánek, MPA.
Následující schůze se konala 9. ledna 2019 v prostorách detašovaného pracoviště.
• Hostem schůze byl pan Jiří Müller s požadavkem na vyřešení chybějícího chodníku u přechodu a ul. Keplerova (u hřbitova, propojení nového chodníku do
ul. Keplerova), který je důležitý pro všechny, kteří
bydlí poblíž. Předseda KMČ Fran šek Ryšánek následně projednal tuto otázku na MMOL, odd. majetkové správy a údržby komunikací. Na výstavbu
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nového chodníku je třeba projektová dokumentace
a tento záměr musí splňovat platné normy. Pracovníci MMOL budou s projektantem konzultovat možnos vybudování regulérního chodníku splňujícího
požadavky na bezpečnost. S největší pravděpodobnos bude tento bod začleněn do projektu opravy
vozovky na návsi Svobody, kde se aktuálně připravuje projektová dokumentace. Nejbližší možný termín
samotné realizace výstavby nového chodníku bude
v roce 2020.
• Jedním z projednávaných bodů byl požadavek občanů na vyřešení dopravní situace v ul. E. Des nové a ul.
U Hřiště v čás před vjezdem do areálu Stavebniny
PRO-DOMA. Dále v křižovatce ulic Staškova a U Hřiště, kde často dochází k nevhodnému parkování vozidel návštěvníků sportovního areálu. KMČ obdržela
sdělení MMOL, že pro danou lokalitu je již zpracován
návrh na omezení rychlos na zónu 30 km/h a další
opatření se připravují. Jednou z možnos ke zlepšení situace s parkováním je navýšení počtu parkovacích stání formou zjednosměrnění uvedených ulic.
Tento návrh obdržela KMČ od MMOL, odd. strategického rozvoje, a své stanovisko má sdělit do 28. 2.
• Požadavkem KMČ je doplnit svislé dopravní značení
IP06 u přechodu pro chodce v ul. Brunclíkova z důvodu větší informovanos projíždějících aut a zvyšující se intenzity dopravního provozu. Při zhoršených
klima ckých podmínkách není vodorovné značení
na vozovce viditelné a řada řidičů ho nerespektuje.
• Předseda KMČ informoval o vzniku černých skládek
přímo na ulicích v městské čás . V případě skládek
na pozemcích ve vlastnictví soukromého subjektu
zasílá Odbor životního prostředí MMOL vlastníkovi
pozemku výzvu k odstranění nepovolené skládky
a je pouze na vlastníkovi pozemku, jestli nepovolenou skládku odstraní. Vzhledem k omezenému rozpočtu není možné všechny skládky uklízet na náklady města. KMČ vyzývá občany k využívání sběrných
dvorů, které jsou otevřeny i v sobotu a v neděli. Nejbližší sběrný dvůr je v Hodolanech na ul. Chelčického s velmi dobrou dostupnos .
Na únorové schůzi bude na programu mimo jiné projednání možnos zjednosměrnění ul. Des nové, U Hřiště a Staškova, dále rozpočet KMČ na rok 2019, plán
oprav komunikací v rámci rozpočtu KMČ a výběr jedné
větší opravy z rozpočtu rady města. Pokud má někdo
z občanů zájem o tato témata, bude vítaným hostem
na jednání KMČ.
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Muži 1. HFK Olomouc
zahájili přípravu
na jarní část divize
a krajského přeboru

Z blogu Karla Sýkory

Účel světí prostředky
Dlouhou dobu jsem pátral, kdo stojí v pozadí tohoto
citátu. Jednoduše řečeno, kdo tenhle citát vyslovil,
kdo je autor. V podstatě jsou dva hlavní kandidá .
Jedním z nich je Ignác z Loyoly (1491–1556), spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů). Tím druhým
adeptem je Niccolo Machiavelli (1469–1527), italský
poli k, ﬁlozof, diplomat a spisovatel.
V mém zjištění budou sice „ﬁgurovat“ oba dva,
ale nikoliv jako hlavní aktéři této kauzy. Když si zadáte
do svého prohlížeče vě čku: „Účel svě prostředky“,
tak se vám v prohlížeči objeví více než tucet odkazů.[1]
Většinou právě vysvětlují, že autor „Účel svě prostředky“ je Ignác z Loyoly nebo Nicollo Machiavelli.
Po nahlédnu do španělské Wikipedie na vě čku:
„Účel svě prostředky“ – čili „El ﬁn jus ﬁca los medios“, se píše po překladu následující text:
„Věta je přičítána ﬁlozofovi a italskému poli kovi
Niccolovi Machiavellimu, ačkoliv ve skutečnos tuhle
větu napsal Napoleon Bonaparte (1769–1821) na poslední stránku svého exempláře knihy Vladař od Machiavelliho. Několik jezuitských spisovatelů napsalo
texty, jejichž obsah byl vyložen některými kri ky jako
apologii (obranu) citátu Účel svě prostředky.“[2]
Snad právě z těchto důvodů bývá výrok spojován
s Ignácem z Loyoly a s Machiavellim, ačkoliv ani jeden není jeho původním autorem. (pokud máme
věřit španělské Wikipedii) Je možné, že autorem citátu „Účel svě prostředky“ byl Napoleon Bonaparte,
nebo aspoň tenhle citát znal. K dokonalos snad ještě
chybí a jako pomyslná závěrečná tečka tohoto případu
by mohlo být, odkud španělská wikipedie čerpá informaci o Napoleonově autorství, což tam ovšem není
uvedeno.
Poznámky:
1. Například jeden z nich je zde: h p://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/ucel-sve -prostredky
2. h ps://es.wikipedia.org/wiki/El_ﬁn_jus ﬁca_los_medios

Bez redakčních úprav převzato z blogu
karelsykora.blog.idnes.cz
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Ve středu 16. ledna v 18 hodin zahájily
oba týmy dospělých 1. HFK Olomouc
zimní přípravu na jarní pokračování divizní soutěže a krajského přeboru. Oba
týmy, tedy „áčko“ i „béčko“, budou
trénovat společně. Trenérem „áčka“ je
nadále bývalý hráč klubu Jaroslav Lukášek, jeho asistentem bude Milan Kovařík.
Do prvního tréninku na zbrusu novém umělém povrchu a pod umělým osvětlením se zapojilo 20 hráčů,
6 dalších chybělo pro pracovní či studijní povinnos .
Některé příchody se ještě budou řešit během následujících dnů, několik nových hráčů však bylo na hřiš už
nyní: brankáři Dominik Neoral z Prostějova a Petr Večeř
z Mohelnice, hráči Mar n Kotůlek, náš odchovanec, ale
momentálně hráč Valašského Meziříčí, Lukáš Petržela
z Prostějova, Tomáš Mráz z Břeclavi a několik dalších
mladých fotbalistů, včetně našich odchovanců.
Celý kádr bude využívat náš sportovní areál, hřiště
s umělou trávou 3. generace, posilovnu a první přípravné utkání sehrál již 26. ledna, právě na nové „umělce“
v Holici.
Jarní část mistrovské sezóny začíná 16. března domácím utkáním s FC Vse nem.
Přehled přípravných utkání:
NE

3. 2. 11:00

HFK A – MFK Vyškov (UMT Holice)

SO

9. 2. 11:30

HFK A – FK Medlov (UMT Holice)

ST

13. 2. 18:00

HFK A – TJ Spartak Hulín (UMT Holice)

SO 16. 2. 11:30

HFK A – FK Nové Sady (UMT Holice)

ST

HFK A – TJ Sigma Lu n (UMT Holice)

20. 2. 18:00

SO 23. 2. 13:30

HFK A – Velká Bíteš (UMT Holice)

SO

2. 3. 11:30

HFK A – FC Hlučín (UMT Holice)

SO

9. 3. 11:00

TJ Sokol Lanžhot – HFK A

Miroslav Derco,
výkonný ředitel a člen představenstva
1. HFK Olomouc, a. s.
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Rodinné centrum Heřmánek
Když karneval, tak v Heřmánku…
Milé maminky, ta nci, babičky, dědové, kluci a holčičky,
srdečně vás všechny zveme na letošní Heřmánkový karneval. Začneme společným zpíváním a hraním v pondělí 4. 3. 2019 v 10 hodin. Kde? V herně Rodinného centra Heřmánek na adrese náves Svobody 41, Olomouc-Holice.
Čím více masek, m více zábavy, a tak se těšíme na všechny princezny, ry ře, kočičky, draky i víly. Čeká vás nejen zpívání, hraní a dovádění s padákem, ale také promenáda masek či tombola se spoustou krásných cen. Přijďte si s námi
užít prima dopoledne v herně plné hraček. Herna je pro vás otevřena od 8:30 do 13 hodin a nabízí prostor ke hraní či
oddechu, ale také vybavenou knihovničku se spoustou tulů o výchově, zdravé výživě, rodičovství, slaďování práce
a rodiny atd. Karneval je pouze jednou z mnoha akcí, kterou pro vás v Rodinném centru Heřmánek připravujeme.
Nahlédněte na naše stránky a dozvíte se více. Jste vítáni na kterýkoliv z našich programů.
h p://www.rc-hermanek.cz/cs/program/akce-na-mesic

Zabijáci manželství
To je téma letošního třináctého ročníku Národního týdne manželství, který proběhne ve dnech mezi
11. a 17. únorem 2019. Každý rok se v tomto týdnu
koná po celé České republice více než 100 akcí. Rodinné
centrum Heřmánek je jedním z mnoha míst, kde bude
vyhrazen čas a prostor pro debatu o nega vních vlivech
na manželství, i o tom, jak se jim bránit. Pavel Rataj,
vztahový psycholog, manželský a rodinný poradce k tématu zabijáků manželství napsal: „Vše začíná v našem
mentálním prostoru. Pokud tam není pro náš vztah,
vztahovost a lásku dostatek důležitého místa opro
práci, dětem, výkonu či volnému času pro seberealizaci,
tak to bude z dlouhodobého hlediska velký problém…“
Co si o tom myslíte vy? Přijďte sdílet své názory a zkušenos .
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Přijměte pozvání na besedu s psycholožkou a psychoterapeutkou PhDr. Petrou Tenglerovou, která proběhne ve středu 20. února 2019 od 10 hodin v prostorách
Rodinného centra Heřmánek, náves Svobody 41, Olomouc-Holice. Úplný přehled akcí pořádaných v rámci
Národního týdne manželství najdete na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz.
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Naši jubilanti (leden–březen)
Zdenka
Aug stina
Anna
Marie
Jitka
Miroslav
Hana
Alexander
Karel
Milan

Davidová
Flaksová
Kot lová
Marková
Navrátilová
Obzina
Pet ová
Sárközi
Walter
Žákovych

90 a více let
Karel
Helena

Dolák
Meiznerová
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Termíny schůzí KMČ v roce 2019
9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 2. 5., 5. 6., 3. 7., 28. 8., 11. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12., vždy od 18 hodin.
Místem konání schůzí komise v roce 2019 bude detašované pracoviště̌ MMOL
na návsi Svobody 41, napro dveřím pošty.
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