
Dámy, pánové, přátelé, 
novoročně vás zdravím. Krásný čas Vánoc a silvestrovského vyšilování po-
minul a zase jsme v normálních kolejích. My s manželkou jsme měli Vánoce 
v lednu, pražš   vnoučci se přijeli podívat pod stromeček se zpožděním. Ježí-
šek byl hodný, dárky jim rezervoval. Nevěřili byste, jakou obrovskou radost 
udělá plyšový mistr Joda. Je to  mistr bojů ze Star Wars. Já jsem si hrával se 
sádrovým vojskem. Vojáčky jsem dostával, když jsem neřval u zubaře. Býval 
jsem tam často. No, co bylo nejlepší, někdy hned po „operaci strojní vrtač-
kou“ jsme šli ve stejné ulici do cukrárny k Dejmalům na zákusek. Bylo to 
za statečnost. 

S tou je to takové rela  vní, prý kdo se nebojí, nemůže být statečný. Tu 
právě prokáže  m, že překoná svůj strach. U mnohých je statečnos   to, že 
se nebojí říci kdykoliv svůj názor, i bez ohledu na následky. V demokracii se 
také někdy vlastní názor nevyplácí, tak jako kdysi. Asi jako v  p z totáče. Jdu 
za šéfem se svým názorem, odcházím s jeho názorem.

Když budete mít náš  sk v rukou, budeme mít staronového nebo nové-
ho pana prezidenta. No, sláva vítězům a čest poraženým. Oběma přeji dobré 
zdraví. Komu čest, tomu čest. Rozhodli jsme my.

Zima je v posledních letech nějaká divná. Mou představou je mráz a sníh 
jiskřící ve slunci. Zdá se mi, že slunci se jiskřit nechce a sněhu padat už vůbec 
ne. Když píši o zimě, potřebuji fotky krajiny pod sněhem. Když napadne, vy-
rážím ihned ho fo  t. Fotky sbírám po dnech nejmíň dvacet let. Nu což. Dny 
se prodlužují a do světla se vstává lépe. Stejně se správně sněžení jmenuje 
kalamita. Stejně se už z Vysokáče, tedy mostu na Novosady, a u mlýna sáň-
kovat nedá. Raději budu čekat na jarní vlahý vítr, který přinese vůni hlíny, 
zeleně a hlavně kvetení. 

Přeji vám, ať vám jaro kvete v duši stále a přináší vám pohodu i v zim-
ním, někdy šedém čase. Nemějte zimu v srdcích. Ať vám v nich kvete i láska. 
Jaro vám posílám básní. 

Váš Petr Šafránek

JARNÍ POVĚTŘÍ

Jímá mě zvláštní pocit

Když vykvetou petrklíče

Odemknou zimou ztuhlá srdce

A nechají do nich vstoupit jaro

Les rozhodí sasanky a podléšky

Louky zazla   pampeliškami

Zapýří se sedmikrásky

Všechna zákou   rozvoní fi alky

V duši je jaro fi alkové

Již 18 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny 

únor 2018
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Sešel se rok s rokem a v naší obci se opět konala Tříkrálová sbír-
ka. V letošním roce se uskutečnila v sobotu 13. ledna 2018. Jako 
každý rok přišlo koledovat mnoho malých i velkých koledníků 
a rodičů dě   z naší školy. Do ulic obce tentokrát vyšlo 19 skupin 
koledníků se svými vedoucími. 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. Výsledek naší Tříkrálové sbírky je díky štědros   dárců 
rekordní: 56 307 Kč. Máme opravdu radost, že se zapojuje mno-
ho obětavých rodičů a dě  , které mají příležitost naučit se pomá-
hat druhým. Velmi si toho vážíme a děkujeme vám. Nezměrné 
díky patří všem štědrým dárcům, kteří mají otevřená svá srdce 
a není jim lhostejný osud druhých.
Máme radost, že se z této akce již stala pěkná tradice a všichni se 
těšíme na setkání v příš  m roce.

Vaši koledníci  

V uplynulém měsíci využili žáci 2. stupně nabídky paní 
knihovnice Věry Fridrichovské a zúčastnili se připrave-
ných vzdělávacích programů. 

Nejprve se do místní knihovny vydali žáci 7. roční-
ku, kteří si upevnili znalos   o českých pověstech. Paní 
knihovnice si pro ně nachystala zajímavé ukázky novo-
dobých spisovatelů a s elegancí ukázala, že četba po-
věs   není v žádném případě nuda. Díky nachystané pre-
zentaci se seznámili s nejznámějšími olomouckými, ale 
i regionálními pověstmi.

Dále do knihovny zavítali žáci 6. ročníku. Pro ně byla 
připravena přednáška na téma Vánoce (Na Vánoce, 
dlouhý noce). Prohloubili si znalos   v oblas   světových 
vánočních zvyků, nebyly opomenuty ani české vánoční 
zvyky a tradice.

Jako poslední se do knihovny vydali nejstarší žáci 
2. stupně – deváťáci. Pro ně byla nachystána přednáška 
na téma holocaust. Přednáška byla doplněna zajímavý-
mi fotografi emi (např. olomoucké židovské synagogy) 
a ukázkami z fi lmu Deník Anny Frankové, které přiblížily 

žákům toto hrozivé období světových dějin. Svoji před-
nášku paní knihovnice ukončila představením knižních 
 tulů s židovskou tema  kou.

Doufejme, že přednášky byly pro žáky inspirací 
k tomu, aby si v dnešní moderní technologické době 
našli cestu do místní pobočky holické knihovny. A vždy 
s chu   se budou rádi vracet do tak milých a přátelských 
prostor, které holická knihovna nabízí.

Mgr. Lenka Černá

  Tříkrálová sbírka 2018 v Holici

  V holické knihovně to žije!
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V úterý 9. ledna 2018 navš  vili žáci 8. A Švehlovu střední polytech-
nickou školu v Prostějově. V rámci dne otevřených dveří se nejprve 
seznámili s obory, které škola nabízí (potravinářské, automobil-
ní, stavební). Poté na ně čekala řada zajímavých úkolů, které pl-
nili pod dohledem pedagogů a studentů školy na více než dese   
stanoviš  ch. Namátkou vybíráme: senzorické hodnocení potravin 
(např. poznávání vzorků čichem), práce s mikroskopem (příprava 
preparátu a pozorování larev a řas), pokusy v chemické laborato-
ři, rozpoznávání provozních kapalin automobilu, jízda v řidičském 
trenažéru. Naši žáci také ochutnali drobné občerstvení připravené 
studenty potravinářských oborů a řada z nich si odnesla suvenýr 
v podobě vlastnoručního výrobku z kovu či dřeva. Na rozhodování, 
kam na střední školu, mají sice osmáci ještě čas, ale rozhlížet se 
mohou už teď. Věříme, že akce jako tato jim do budoucna pomo-
hou při vybírání té správné střední školy.

Mgr. Pavla Modrianská

VÁŽENÍ SOUSEDÉ,

na Komisi městské čás   se v poslední 

době často obrací lidé upozorňující na, 

řekněme, jisté nešvary svých sousedů 

vůči nim samotným, životnímu prostředí 

nebo čemukoliv jinému. 

Komise městské čás   je podle svého 

statutu pouze poradním a iniciačním or-

gánem Rady města Olomouce. Přestože 

jsme rádi, že si všichni všímáme svého 

okolí a není nám jedno, co se kolem nás 

děje, tak komise nechce a přece ani ne-

může být soudcem sousedských vztahů. 

Sousedské vztahy jsou především vzá-

jemným vztahem lidí a nikoliv lidí a ins  -

tucí. Budu rád, když k sobě navzájem do-

kážeme najít cestu, porozumění, schop-

nost vyjít si vstříc a pochopíme, že naše 

svoboda končí tam, kde začíná svoboda 

někoho jiného. V tomto případě třeba 

našeho souseda. 

Zamysleme se nad důsledky svého 

chování a společně se snažme přispět 

k tomu, ať je Holice krásnou městskou 

čás  , kde žijí dobří a tolerantní lidé. Za-

čít s  m můžeme hned. Je to jen na nás, 

na lidech.
Bc. Fran  šek Šváb, 

předseda Komise městské čás  

   Návštěva 
dne otevřených dveří

Polámaná výsadba v Krokově ulici
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   Ke změně jízdních řádů
na linkách MHD č. 12 a 19

Vážení obyvatelé,
jak jste počátkem roku jistě zaznamenali a Komise 
městské čás   předem avizovala, došlo od 1. 1. 2018 
ke změnám na linkách MHD č. 12 a 19, které se týkají 
zajištění dopravy nejen mezi naší městskou čás   a měs-
tem, ale i dalších městských čás  . Uvádím to záměrně, 
jelikož se nejedná o změnu týkající se pouze naší měst-
ské čás  , jak je často zmiňováno, ale která má v rámci 
autobusové dopravy daleko širší souvislos   a dopad 
i na jiné městské čás  .

Z uvedených změn je zřejmé, že autobusových spojů 
ubylo zejména z důvodu prodloužení intervalu v rámci 
uvedených linek. I přes tuto změnu zůstala v převážné 
čás   dne městská hromadná doprava zachována v do-
stupném intervalu 15 minut. v rámci obou linek, které 
dopravu v naší čás   zajišťují. Důvodem pro tuto změnu 
byl průzkum Dopravního podniku města Olomouce pro 
zjištění počtu cestujících využívajících jednotlivé spoje 
v rámci celé MHD. Věřím, že dopravní podnik po čase 
jistě přistoupí k opakovanému průzkumu, a v případě, 
že bude prokazatelný nárůst cestujících a překročení 
kapacity jednotlivých spojů v určitých časech, bude 
situaci řešit. Jsem přesvědčen, že i nadále zůstává au-
tobusová doprava na přijatelné úrovni převážně z po-
hledu časového intervalu a důvodem naší nelibos   
s touto změnou je zejména přeplněnost autobusů 
v období ranní a odpolední špičky. Přeplněnost se týká 

především spojů z centra do Holice a je způsobena jed-
nak  m, že uvedené linky pokrývají velkou část města 
a jednak může souviset právě s prodloužením intervalů 
 jednotlivých linek.

Návrh řešení změn jízdních řádů a autobusové do-
pravy je plně v kompetenci Dopravního podniku měs-
ta Olomouce ve spolupráci s městem. Komise městské 
čás   tudíž nemá přímou možnost nabídnout jakouko-
liv jinou alterna  vu. Vyhovět jedné skupině cestujících 
znamená současně znevýhodnit skupinu jinou. Uvede-
né změny jsou výsledkem takového kompromisu, aby 
byla doprava přijatelná a dostupná pro všechny skupi-
ny obyvatel. Jak je uvedeno v článku zveřejněném v MF 
Dnes dne 11. 1. 2018, je přáním všech nás cestujících 
mít možnost využi   autobusové dopravy bez čeká-
ní s možnos   určitého komfortu cestování. Jistě však 
všichni chápeme, že ne vždy to je možné.

Komise městské čás   bude novou změnu v součin-
nos   s Dopravním podnikem města Olomouce, přísluš-
ným odborem magistrátu města a dalšími městskými 
částmi pečlivě sledovat a následně žádat o opakované 
vyhodnocení této změny. Buďme tedy, prosím, pokud 
možno shovívaví a dejme této změně čas, který každá 
změna potřebuje.

Fran  šek Šváb, předseda komise městské čás  
Foto: Eliška Ryšánková
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  Sedmdesát statečných v Holickém lese
V pondělí 1. ledna 2018 se početná skupina nadšenců sešla v Holici u Ameriky, aby se už poosmé vydala na novo-
roční procházku Holickým lesem. Pod vedením předsedkyně Spolku pro Holický les Ivany Kalodové a za účas   ná-
městka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse jsme vyrazili na dobrodružnou výpravu za krásami nově vznikajícího lesa. 
Teploměr ukazoval asi sedm stupňů nad nulou, polní cesty byly plné bláta a kaluží a všichni jsme cestou zapadli až 
po kotníky do rozmoklé zeminy, takže se hmotnost našich bot v tu ránu zdvojnásobila. 

Cestou jsme absolvovali několik zastavení, na nichž jsme se dozvěděli podrobnos   o historii Holického lesa a také 
vyhlídky do budoucna. V roce 2013 bylo vysazeno 72  síc sazenic listnatých stromů. Veškeré přípravné ak  vity však 

začaly již v roce 2008. Tehdy to  ž Ivana 
Kalodová, zdravotní sestřička z olomoucké 
nemocnice, začala přemýšlet o tom, že by 
na místě skládky poblíž svého bydliště uví-
tala kus pěkné přírody. A protože je to žena 
činu, tak svůj záměr skutečně zrealizovala, 
přestože stála v cestě řada překážek, které 
nebylo jednoduché zdolat. 

Na procházce Holickým lesem jsme také 
vyslechli několik zajímavých citátů zná-
mých osobnos  , abychom měli po cestě 
o čem přemýšlet a aby nás tolik neznepo-
kojovalo všudypřítomné bláto. Došli jsme 

až ke kříži, který stojí na okraji Holického lesa poblíž ulice Šlech  telů. Tam nás čekal P. Bohumír Vitásek, prezident 
olomoucké charity, který nás oslovil se zamyšlením nad příchodem nového roku a očekáváními, která z toho vyplý-
vají, a také nám dal požehnání na další cestu nejen Holickým lesem. Po více jak dvou hodinách putování jsme dorazili 
do Holického dvora, kde jsme se občerstvili teplým čajem a cukrovím.

Ivana Kalodová v minulých letech dokázala, že umí své plány proměnit ve skutečnost, nezbývá než jí držet palce 
v dalším úsilí, abychom se všichni mohli za pár let rekreovat v nově vybudovaném odpočinkovém areálu mezi Holicí 
a Novým Světem.

Mgr. Jitka Soubustová, Ph.D.
Foto: Helena Škobrtalová a RNDr. Bohumil Tříska
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Vážení čtenáři,
u příležitos   100. výročí vzniku samostatného československého státu 
budeme pravidelně v každém čísle ročníku 2018 cyklem „Žili mezi námi“ 
připomínat významné holické spoluobčany, kteří přispěli ke vzniku naší 
republiky, případně bojovali za její svobodu v době 2. světové války. 
Cyklus vzpomínání z pera Ladislava Zahradníka si získal velký ohlas čte-
nářů již v prvních ročnících našich Holických novin. Věříme, že zejména 
mladší generaci a novým spoluobčanům umožníme poznat historii obce 
a nejslavnější příběhy jejich obyvatel.

 

Výhodou stáří jsou životní zkušenos  . Stáří může pro-
žitky z mládí posuzovat a třeba i hodno  t, které změ-
ny v lidském životě celé společnos   prospěly, či na-
opak. Proč ten úvod? Aby bylo názornější, co které 
 období charakterizovalo. Nemohu popisovat období 
před 1. světovou válkou z vlastní zkušenos  , to znám 
jen z vyprávění rodičů a prarodičů. Doba mého mládí, 
to bylo období budování naší mladé 
republiky. V té době už jezdila auta, 
ale ještě i sen  nely. Radiopřijímače 
byly vzácné a biografy, to byla výsa-
da pouze velkých měst a snad ně-
kterých větších obcí. Značný čas byl 
vyplněn tvrdou prací, kterou si lidé 
zajišťovali své živoby  . Kulturní vy-
ži   bylo omezené na nedělní boho-
služby, kam si naši předkové chodili 
oddechnout po těžké celotýdenní 
práci. Večerní besedy na návsi a vy-
právění pamětníků, to byly náhrady 
za veškeré kulturní vyži  . Je ovšem 
pravda, že se v té době daleko více 
četlo. 

Jedním z pilířů kulturní činnos   
v Holici byl Jakub Kratochvíl. Narodil 
se sice ve Velké Jedlové (13. 6. 1890) 
a své dětství prožil u svého kmotra 
– železničáře v Břeclavi, ale své mládí již prožil u svého 
stařečka Jana Kratochvíla, který byl strojníkem v nově 
vybudovaném cukrovaru v Holici. Bydleli v domě č. 119 
na Keplerově ulici (nyní je již zbourán). Mladý Jakub 
v 18 letech, tj. v roce 1908, nastoupil k c. k. námořnic-
tvu. Toto rozhodnu   silně ovlivnil jeho strýc, stařeččin 

bratr Vincenc Slezák, který byl námořníkem. Zájem 
o moře probudil i u svých synů, a tak Jakub se svými 
bratranci Fran  škem a Čeňkem sloužili v námořním ar-
senálu v Pulji (tehdejší rakousko-uherská monarchie). 
Tehdy se sloužilo u námořnictva 7 až 9 let. Za tak dlou-
hou dobu si Jakub užil všeho – tvrdého výcviku a po-
nižování, ale i cizích krajů s celou slávou tehdejší doby 

„vznešených“, ale i otroků. Prožil 
v závěru i peklo 1. světové války. 

Jakub Kratochvíl byl velice citlivý 
a vnímavý člověk, který po návratu 
domů uplatnil své zkušenos   a pro-
žitky v divadelních hrách, které začal 
psát. Byl nejen literát, ale i režisér 
a výtvarník, zkrátka byl všestranný 
v ochotnickém divadelnictví. Své 
divadelní hry, a dokonce i opere-
ty psal pod pseudonymem Jaromír 
Puljanovič. Všechny hry jsou z ná-
mořnického prostředí, které tak 
dobře znal. Jeho hry byly velice zná-
my a oblíbeny mezi ochotníky, kteří 
propadli divadlu. Jen v Holici byly 
tři soubory. Hrálo se v Sokolovně, 
bývalé Orlovně a v hospodě (nyněj-
ší restaurace Klondike). Náplň jeho 
her byla nejen zábavná, ale i pouč-

ná. Byly tak oblíbené, že některé byly vydány i  skem. 
Byla to doba, kdy kulturní vyži   bylo velmi omezené, 
a tak tuto potřebu vyplňovalo ochotnické divadlo.

Jakub Kratochvíl jako bývalý příslušník válečného 
námořnictva toho hodně prožil, procestoval mnoho 
krajů a zažil na vlastní kůži rozporuplnost tehdejší doby. 



7  1/2018     Holické noviny  

Jeho první hra „Člun zasvěcených smr  “ byla 
po úpravě mnohokrát opakována. V roce 1932 vyšlo 
dokonce  skem a věnoval je těm, u kterých vyrůstal: 
„Vám drahý stařečku a stařenko, Vašim ustaraným hla-
vám a rukám mozolnatým, jež odpočívají ve s  nu tr-
nitých akátů holického hřbitova.“ O této hře divadelní 
kri  ka uvádí, že je to drama nezapomenutelné, které 
dohnalo spoustu lidí k slzám.

Je opravdu obdivuhodné, že při své práci v Solných 
mlýnech, kde pracoval, napsal, režíroval, hrál a tech-
nicky zajišťoval takovou spoustu divadelních her. Dob-
ře si na Jakuba Kratochvíla vzpomínám, když jsem jako 
malý kluk nosil ta  nkovi do Solných mlýnů oběd. Jen-
že  tenkrát jsem si neuvědomoval, jaký člověk to mezi 
námi žije.

Je škoda, že v dnešní uspěchané době je tak málo 
času pro ak  vní kulturní činnost, jakou je např. ochot-
nické divadlo. Kultura se nám nabízí v masovém měřít-
ku v televizi, v kinech, ale jsou to vesměs díla podří zená 
jen komerčnímu úspěchu bez ohledu na kladný vliv 
na naši společnost. Člověk v průběhu týdne zhlédne 
řadu fi lmů, na jejichž obsah si mnohdy druhý den ani 
nevzpomene. Dříve byl prožitek z divadelní hry daleko 
trvanlivější a lidé na představení dlouho vzpomínali.

 Pro představu o plodnos   Jakuba Kratochvíla v di-
vadelní tvorbě uvádím jen část jeho her: veselohra „Byl 
jednou jeden námořník“, roman  cká hra „Námořnická 
krev“, „Stréček Křópal námořníkem“, „Stréček Křópal 
z Břochovan v říši mořských panen“ (1. cena v celostátní 
divadelní soutěži v roce 1935). Napsal trilogii „Za svět-
lem majáku“, „Úskalím a bouří v přístavu“ a „Poselství 
z moře hlubin“, kterou věnoval své mamince, ta  nkovi 
a ženě Marii. V divadelní hře „Soumrak před bouří nad 
mořem“ zachy  l tragédii potlačené vzpoury námořníků 
v Boce Kotorské. Tehdy se 1. 2. 1918 vzbouřili námoř-
níci na 40 lodích c. k. námořnictva. Přes 6 000 námořní-
ků na obsazených lodích vztyčilo rudé vlajky na znamení 

odporu pro   nenáviděné rakousko-uherské monarchii. 
Vzpoura byla sice krvavě potlačena, ale to už monar-
chie prožívala poslední dny své existence.

Řadě námořníků se podařilo přeběhnout. Mezi nimi 
byl i Jakub. Dostal se do československých legií a vrá  l 
se po skončení bojů jako legionář vyznamenaný řadou 
medailí. Po válce byl v nové republice vyznamenán čes-
koslovenským válečným křížem, což bylo nejvyšší vy-
znamenání za ak  vní bojovou činnost. Tak žil mezi námi 
člověk, který se ak  vně podílel na vysvobození vlas   
z rakousko-uherské nadvlády. Žil skromně, bez odměny 
za své zásluhy. 

Svému setkání s Jiřím Wolkerem na Svatém  Kopečku 
v roce 1919 věnoval divadelní operetku „Habešanka“, 
která jako jediná jeho hra opěvovala věčné tuláky moře, 
exo  ku a roman  ku z té veselejší stránky. 

Vzpomínky na Jakuba Kratochvíla jsou jen stručné 
a není ani možné vypsat vše, co za svého života vytvořil. 
Zemřel 10. 2. 1967 a je pochován u staré kapličky – bo-
žích muk v rohu holického hřbitova. Ještě rok před svou 
smr   tuto kapličku opravil a vymaloval, jako by chtěl 
zkrášlit místo, kam brzy odešel snít svůj věčný sen. Bo-
hužel dnes je tato kaplička v zoufalém stavu a jiný Jakub 
Kratochvíl už mezi námi není. 

Ladislav Zahradník
uveřejněno v Holických novinách 

v 5. čísle II. ročníku z října 2002
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Na sezónu 2017–2018 se naše 
družstva začala připravovat 
během letních prázdninových 
měsíců v našem velmi dobře 
vybaveném areálu stadionu 
v Holici. Ve svém hodnocení 

se v žádném případě nechci zaměřit jen na umístění 
jednotlivých družstev v tabulkách jejich soutěží, pro-
tože u mládeže jsou primárnější jiná hodnocení. Mám 
 m na mysli práci trenérů tak, aby jejich svěřenci měli 

radost z pohybu, aby je tréninky a utkání bavily a teprve 
potom by měly přijít výsledky a tabulky. A z tohoto hle-
diska hodno  m podzimní část soutěží pozi  vně.

Základem pro fungování celého systému výchovy 
mládeže v jakémkoliv sportu je široká základna těch 
nejmenších fotbalistů a tady se trenérům (Hovorka, 
Šuba, Zatloukal, Steiger, Dutszak, Žádníková, Recman) 
podařilo vytvořit početně i výkonnostně velmi dob-
ré skupiny v jednotlivých ročnících. Naši kluci ze star-
ší i mladší přípravky dosahují velmi dobrých výsledků 
na mnoha turnajích a hlavně se neustále zlepšují, což 
znamená výborný základ pro naše fungování v dalších 
ročnících a sezónách.

Přesto rádi přivítáme v našem sportovním areálu 
na Staškově ulici v Holici další malé i větší fotbalisty, 
kteří se chtějí naučit hrát fotbal nebo se v nejrozšíře-

nějším sportovním odvětví na světě zdokonalit. Stačí 
přijít kdykoliv na náš stadion, oslovit přítomného trené-
ra  mládeže nebo přímo kontaktovat vedoucího trenéra 
mládeže Vlas  mila Paličku na tel. 728 864 083 nebo 
 e-mailu pvlas  k@centrum.cz. 

U některých ročníků žákovských družstev se proje-
vuje nedostatek hráčů, který musíme řešit vzájemnou 
hráčskou výpomocí, což se díky vzájemné vstřícnos   
trenérů daří. Nejvíce nás v početnos   hráčů „bota tlačí“ 
u družstva U14 a U12, tedy ročníků 2004 a 2006, proto 
se musíme snažit přes zimní období družstva doplnit. 
Starší žáci (družstva U15 a U14) byli v letošní sezóně 
nečekaně zařazeni do jižní skupiny, což znamenalo změ-
nu tradičních soupeřů ze severu a určitou neznámou 
ve složení svých soupeřů a jejich stadionů.

Mladší žáci U13 a U12 hrají jako každý rok nejvyš-
ší soutěž ve svých kategoriích. Pro letošní sezónu však 
byl systém hodnocení změněn na jedno utkání s dobou 
hry na 3 × 30 minut a hokejovým střídáním. Často se 
tak stávalo, že v první čás   naši kluci soupeřům stači-
li, ale v dalším průběhu zápasu už ne. Je to důsledek 
častých absencí chlapců na tréninku v době prázdnin 
díky dovoleným s rodiči nebo u babiček. V tomto smys-
lu bych chtěl apelovat na rodiče v tom, že fotbalová se-
zóna i u mládeže nezačíná s prvním mistrovským utká-
ním a nekončí s  m posledním. Na mistrovská utkání 
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je třeba se připravit a tady máme všichni rezervy, které 
trenéři bohužel nemohou ovlivnit, pokud nenajdou po-
chopení u rodičů. Myslím, že skloubit fotbal a dovolené 
by šlo lépe.

V dorosteneckých soutěžích došlo před touto se-
zónou k největšímu množství změn. Díky  reorganizaci 
a sestupu hned šes   týmů včetně nás z Moravsko-
slezské dorostenecké ligy jsme museli vytvořit jen tři 
družstva. U19 a U17 tedy hrála Moravskoslezskou do-
rosteneckou divizi a U16 krajský přebor dorostu. U19 
hrála v této soutěži se střídavými výsledky a určitě měla 
na víc, což by měla potvrdit v jarní čás  . U17 ve své sou-
těži fi guruje na 1. místě, což ale neznamená, že nemá 
žádné rezervy a možnos   se zlepšovat. Těží to  ž z malé 
výhody, že pro   nim nastupují částečně mladší  soupeři. 
Naopak naše U16 musela být zařazena do soutěže kraj-
ského přeboru dorostu, kde pro   nim často hrají až 
o dva i tři roky starší kluci. Přesto si U16 vede dobře 
a pro budoucnost je to pro kluky určitě dobrá škola.

V současné době jsou naše mládežnická družstva 
v přechodném období, kdy absolvují jeden až dva tré-
ninky v tělocvičnách na různých olomouckých školách 
a postupně se zapojují do tréninků v areálu v Holici, 
který nám naši soupeři závidí a který bude v letošním 
roce ještě vylepšen o novou „umělku“, tedy rekonstru-
ovanou hrací plochu s nejmodernějším umělým po-
vrchem, na který se nám podařilo získat fi nanční pro-
středky z Ministestva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouc.

TŘETILIGOVÝ TÝM HFK 
ZAČAL PŘÍPRAVU
NA JARNÍ ČÁST MSFL

15. ledna začala holickému A týmu zimní příprava 
na jarní část MSFL. Svěřenci trenéra Leoše Kalvody 
mají před sebou těžký úkol – záchranu v MSFL, ale vě-
říme, že se jim to podaří. 
Do přípravy nastoupilo celkem dvacet hráčů, z toho 
devět nových tváří – Jakub Juráš, Patrik Voleský, Erik 
Smital, Mar  n Antl, Jakub Vichta a brankář Štěpán 
Spurný, všichni ze Sigmy Olomouc. Na zkoušku ještě 
přišli tři hráči ze Srbska – Vasilije Mar  nović, Nikola 
Novaković a Miloš Vukić. V neposlední řadě se pokusí 
prosadit i staronový Zdeněk Zmeškal, který už v klubu 
dříve působil. V průběhu dvou týdnů se k mužstvu při-
pojí ještě další noví hráči, kteří by měli kádr holického 
týmu výrazně posílit. 
Na druhé straně se vedení klubu rozhodlo uvolnit 
z kádru hráče Filipa Muchu, Aleše Starého, Adama 
Karčmáře, Patrika Chlopka, Alexe Řeháka, Jakuba 
 Žůrka, Filipa Přikryla a Milorada Dabiće. 
První zápasovou zkouškou holič   fotbalisté vítězně 
prošli v modelovém utkání s dorostem U18 Sigmy 
Olomouc v pátek 19. 1. na „umělce“ Androva stadio-
nu. Celkem sehrají jedenáct přípravných utkání, je-
jichž přehled uvádíme níže. 

So  27. 1. 10:00 HFK A – SK Líšeň,  UMT Sigma 
St  31. 1. 17:00 FK Šumperk – HFK A,  UMT Šumperk 
So  3. 2. 10:15 FC Nový Jičín – HFK A,  UMT N. Jičín 
Ne  11. 2. 11:00 HFK A – FC B. Ostrava B,  UMT Sigma 
St  14. 2. 17:30 SK Sigma Olomouc B – HFK A, UMT Sigma 
Ne  18. 2. 11:00 HFK A – SFC Opava B,  UMT Sigma 
St  21. 2. 17:00 HFK A – FK Nové Sady,  UMT Holice 
Čt  22. 2. ? FC Viktoria Otrokovice – HFK A,  UMT

Otrokovice 

So  3. 3. 10:00 HFK A – FC Polná,  UMT Sigma 
So  10. 3.  FK Šternberk – HFK A 

www.1hfkolomouc.cz
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Dovolte, abych se podělil o vlastní zážitek, na první po-
hled jen okrajově spojený s hromadnou dopravou. Hned 
na úvod podotýkám, že nechci napravovat reputaci do-
pravního podniku po změně jízdních řádů, to bych sku-
tečně nechtěl. Jsem pravidelným cestujícím hromadné 
dopravy na cestě do zaměstnání v centru města a ne-
mám důvod na tom něco měnit. Vzhledem k možnostem 
parkování obecně po celé Olomouci je městská hromad-
ná doprava jasnou volbou. Vždyť i při přesedání z auto-
busu do tramvaje jsem v práci o 10 až 15 minut dřív a při 
ceně parkování 30 Kč na hodinu je jasné, že parkoviště 
u centra není cílem každodenní cesty za  prací. 

Štěs  m v neštěs   byla možnost beztrestného parko-
vání na ulici Masarykova v době rekonstrukce tramvajo-
vé tra   do centra města. Ne, že bych si  m začal dopřá-
vat pohodlí, ale občas jsem tam zaparkoval, pokud bylo 
volné místo. Poslední moje parkování bylo památné-
ho 31. října 2017, kdy již v 7 hodin ráno byla Masarykova 
ulice po obou stranách poseta dopravními značkami se 
zákazem stání a upřesňujícím papírem „Pla   od 1. 11. 
2017“. Zastavil jsem hned vedle jedné z nich, tak přesně 
vím, jak vypadala. Řekl jsem si „dnes naposled“ a vyběhl 
jsem vstříc novým výzvám pracovního procesu. 

Už si nevzpomínám, jaký den to byl po pracovní 
stránce, ale přesně si vzpomínám, co se dělo okolo sed-
mé večer, když jsem přišel k autu. Za stěračem byl pode-
zřelý lístek, nevěřil jsem vlastním očím. Již úvodní for-
mulace „neznámý pachatel“ mě hezky nadzvedla. Jaký 
přestupek, když je zde značka jak vrata?! Ejhle, mrknu 
na značku a tam sví  l novotou voňavý papír oznamující 
platnost značky již od 31. 10. 2017. Marně jsme hledal 
na lístečku záchytný bod, něco jako „dostavte se“ nebo 
„zavolejte…“. Takový pocit beznaděje jsem dlouho neza-
žil. Světlo na konci tunelu jsem spatřil paradoxně v čer-
ném razítku policejního ředitelství a hned jsem tam jel 
domáhat se svého práva. Snad tato ins  tuce pomáhá 
a chrání i mimo pracovní dobu. 

Nečekal jsem uvítací výbor, vystačil bych si s recep-
cí nebo nějakou službou u okýnka. Realita byla krutá. 

  
Nejdřív jsem narazil na zamknutý vchod. V duchu jsem 
si říkal „Však mi rádi otevřete!“ a opřel jsem se do tla-
čítka domovního zvonku. První známky života na dru-
hé straně jsem umlčel svým monologem popisujícím 
akt bezpráví a vysvětlujícím neznámému hlasu obsah 
výrazu „neznámý pachatel“. Odezva byla zdrcující. Od-
povídal mi hluboký mužský hlas, absolutně bez emocí 
mi sděloval „Vážený pane, je po pracovní době…“. Znovu 
jsem neznámého umlčel a očekával jsem postoj férové-
ho muže. Ovšem hlas hodný Fantomase pravil „Vážený 
pane, je…“. Snad jen husité odcházející z bitvy u Lipan 
pochopí moje pocity. Absolutní beznaděj, prázdnota, 
destrukce a nicota. Zbabělci, nemají odvahu postavit se 
tváří v tvář a jednat čestně jako muž s mužem!

Sotva jsem doma všem rodinným příslušníkům po-
psal uvedené příkoří, zavolalo mi neznámé telefonní 
číslo. Nejdřív jsem odpovídal na sérii otázek ztotož-
ňujících mě s osobou neznámého pachatele, vzá-
pě   neznámý hlas asi využil odbornos   policejního 
vyjednavače a bravurně předešel mému monologu. 
Znenadání jsem se ocitl v podobném očekávání, jako 
když náš pes sedí v neděli u zapnuté trouby. Dobro-
dinec na druhé straně se omlouval, že skutečně bě-
hem dne došlo k výměně lístků na značkách, a pro-
to nebudu pos  hován kárnou  komisí. To byla úleva. 
Podobný telefonát jsem měl asi za týden ještě jeden 
a začal jsem věřit na Ježíška.

Vánoční svátky jsou za námi a já si v polovině ledna 
přinesl z pošty obálku s modrým pruhem. Hříšníku, za-
plať! Já jsem byl v pohodě, dvakrát mě ujišťovali o mém 
právu, na výzvě bylo již telefonní číslo, a dokonce jméno 
osoby, která zajisté jen přehlédla, že já nic... Bohužel, 
osoba neměla co přehlédnout, neměla žádné informa-
ce. Zapla  l jsem požadovaný peníz, uschoval jsem si 
všechny doklady a doufám, že tato výchovná kauza je 
ukončena. Tento způsob řešení přestupků, kdy nepo-
tkáte žádného konkrétního člověka, zdá se mi poněkud 
nešťastný. Jestli jsem měl zapla  t, tak podstatně milejší 
mi bude lístek „Pane řidiči, dejte koledníkům na Tři krále 
do kasičky…“. V tom vidím smysl.

Využívejte tedy hromadnou dopravu, budete v klidu, 
ušetříte a s dobrou náladou se vám bude lépe čekat ně-
kdy i 30 minut na další spoj. Přeji všem čtenářům již opět 
Holických novin hodně rados   a štěs   v novém roce.

Fran  šek Ryšánek, 
neznámý pachatel

  Chvála městské hromadné dopravě
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  Heřmánkovská jarní burza má tradici

  Logopedie v pravý čas!

RC Heřmánek zve všechny rodiče i prarodiče na tradiční jarní burzu 
dětského oblečení a vybavení pro dě   a mládež, která se uskuteční 

v sobotu 7. 4. 2018 od 8:30 do 11:00 
v suterénu mateřské školy Holice. 

Prodat a nakoupit zde můžete oblečení, boty, hračky, kola, brusle, lyže, 
kočárky atd. Uvítáme zejména oblečení ve velikostech 116 až 158.

Prodávající se musí nejpozději do 30. 3. 2018 zaregistrovat 
na e-mail: rc-hermanek@seznam.cz

Příjem věcí od prodávajících: 6. 4. 2018 od 16:00 do 18:00
Výdej neprodaných věcí a výplata: 7. 4. 2018 od 12:00 do 13:00

Vstup na burzu je zdarma.

Přátelský, inspira  vní a bezpečný prostor pro celou rodinu.

Rodinné centrum Heřmánek v Holici nabízí rodinám s dětmi možnost logo-
pedické péče. Tato služba je nová. „Při přípravě programů centra se snaží-
me reagovat na aktuální poptávku, proto nyní rozšiřujeme nabídku služeb 
právě o logopedickou péči,“ uvádí Mgr. Hana Klicperová, koordinátorka programů Rodinného centra Heřmánek. 
„Domníváme se, že rozpoznat, kdy se vývoj řeči pohybuje stále ještě v rámci širší normy a kdy je již vhodnější stav 
konzultovat, nelze vždy jednoznačně. Nabídka nezávislé konzultace logopedky může rodičům pomoci zorientovat 
se v dané problema  ce a ujasnit si, co je aktuálně pro dítě z hlediska řečového vývoje nejlepší,“ dodává Klicperová. 
Rodinné centrum Heřmánek nabízí logopedii s Mgr. Markétou Munzarovou, zkušenou klinickou logopedkou. Čet-
nost konzultací se odvíjí od individuální domluvy.

Pokud vás téma zaujalo, nabízíme možnost dozvědět se o vývoji řeči, prevenci řečových vad a logopedické péči 
více v rámci besedy právě s logopedkou Mgr. Markétou Munzarovou. Beseda se uskuteční 13. 2. 2018 v době 
mezi 16:00 až 17:30 v prostorách herny Rodinného centra Heřmánek. Kromě teore  cké čás   bude v rámci besedy 
nabídnuta depistáž potřebnos   logopedické péče u přítomných dě  . Na místě tak bude možné zjis  t, zda je řečový 
vývoj dítěte fyziologický, nebo by bylo vhodné jej podpořit cíleným cvičením. Dě   tedy s sebou vezměte, v prosto-
rách vybavené herny se určitě nudit nebudou. 

Další informace o programech Rodinného centra Heřmánek naleznete na www.rc-hermanek.cz.
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Naši jubilanti

Jindřiška Dudová
Jiří Finger
Jiří Houšťava
Vladko Chmela
Jit enka Ježorská
František Kořínek
Vlasta Krátká
Helena Kuzmová
Zdena Linhar ová
Květoslava Marková
Antonín Melzer
Stanislav Navrátil
Věra Obzinová

Vladimír Očenášek 
Jar ila Pluháčková
Otakar Sedlák
Jana St čková
Oldřich Švéda
Danuše Víšová

90 a více let  90 a více let   
Karel Dolák
Helena Meiznerová
Miroslav Navrátil
Milada Šímová

leden – březen

Dovolujeme si vás jménem střediska Dvanáctka Olomouc pozvat  na  tradiční 
ples, který se bude konat 

v sobotu 11. března 2018 od 19 hodin 
ve společenském sále ve Velkém Týnci. 

Těšit se můžete na výherní slosování, občerstvení, oblíbený fotokoutek, 
 vystoupení členů střediska a dalších spřátelených organizací. 

K tanci a poslechu zahraje kapela EŠI BAND. 
Doprava zajištěna autobusy v 18:30 od Pošty 2 a v 18:40 od pošty v Holici. 
Autobus zpět odjíždí cca 20 minut po skončení plesu. Z hlavního nádraží pak 
můžete využít noční spoje. Událost můžete sledovat také na Facebooku.
I letos můžete využít možnost online rezervace vstupenek na www. dvanactka.
skau  ng.cz. Rezervovat je možné pouze omezený počet stolů na hlavním sále. 
Vstupenky bez místenek bude možné zakoupit na místě jako vždy.

Změna místa konání
Jednání holické Komise městské 
čás   v roce 2018 budou počínaje 
únorovou schůzí probíhat v prosto-
rách Klubu pro seniory v suterénu 
budovy mateřské školy, Náves Svo-
body 628/38, se vstupem z ulice 
U Cukrovaru. 

Termíny jednání KMČ: 
7. února, 
7. března, 
4. dubna, 
2. května, 
6. června, 

4. července, 
29. srpna, 
12. září, 
3. října, 

7. listopadu, 
5. prosince 

– vždy v 18:00.

Aktuální informace, zápisy z jednání KMČ, 
volně přístupný archiv všech  ročníků 

 Holických novin a mnoho  dalšího čtení 
najdete na holických  webových stránkách.

www.naseholice.cz


