
Holické Novin
Číslo 1 Ročník XI. Únor 2011

Co nám nese zimní čas
Milí přátelé,
přeji vám pohodové zimní dny. Budou takové, jak je budete chtít 

vnímat. Dne přibude, a jestli na vás leží zimní deka, uvědomte si, že za 
měsíc přijde Jaro, ať paní Zima chce nebo nechce. Doufejme, že i zima v 
naší politice přejde vjaro.

Od naší vládnoucí politické elity se máme dočkat úspěšného boje 
s korupcí. No, velmi bych si to přál, ale bude to Sysifovské dílo. Když jen 
lehce (abych se moc neotrávil) sleduji v mediích všechna ministerstva, co 
se na nich dosud dělo, tak nevím, nevím. Týká se to všech, myslím ale, že 
vede ministerstvo obrany. Co zakázka, to zlatý hřeb do naší státní kasy. 
Stačí uvést namátkou třeba pandury, padáky, Tatry, grippeny atd. Podle 
některých tam byl dokonce ministr správný chlap na svém místě. 
Překvapilo mě také, co se dá vymyslet na ministerstvu životního prostředí, 
to mohlo být umělecké dílo ve využití státních, tedy našich, financí. Ještě 
že někdy, alejen někdy platí, že co si kdo nadrobil, tak si také sní. Audit na 
ministerstvu vnitra bude také zajímavý. Je ovšem jen za rok a půl. 
Uvidíme. A všude předražené nákupy. Všude! To by byly úspory. Jsem 
přesvědčený, že i když je tzv. krize, tak peněz by bylo dost. Na školství, 
zdravotnictví a také na kulturu. Jenže kdo to zaručí ve společnosti, kde 
vládne zisk nad duchovním bohatstvím a morálkou a slušností? Když se 
budete chtít naštvat a někomu závidět peníze, třeba doktorům 
a učitelům, vybavte si hodinové sazby právníků a advokátů a volejte si 
rychlou. Pamatujte si obranu a pravidlo: Rozčilováníje škoda na vlastním

Ted’ale k hezčím věcem. Víte, že fandím partyzánům z Partyzánské. Ale 
dobré party jsou u nás i jinde. V prosinci jsem byl přítomen krásné 
předvánoční sešlosti na horním konci, na rozhraní Moravské a Revoluční. 
Organizační výbor, jmenuji za něj jen pány Jana Pospíšila a Jiřího 
Hofmeistera, připravil společné slavnostní rozsvícení vánočního stromku. 
S nadšením se zapojili skoro všichni z okolí a každý na tu slávu něco 
přinesl. Vařil se čaj, grog, punč, svařák, doneslo se cukroví a další dobroty, 
prostě paráda. A vypuštěný balon byl pro štěstí všech. Byla to krásná 
atmosféra.a pohoda pravšechny přítomné.

Tradicí se také stal štědrovečerní koncert muzikantů Svačinových. 
Uvidíte, že někdy se jim  podaří trubkami přivolat betlémskou hvězdu 
a bude nám svítit. Někdy si až myslím, že tyhle pěkné záležitosti se mi 
v dnešní době jen zdají. Takže opravuji se. Dobří lidé ještě žijí. Musíte ven 
ze svého útulku a najít je.

Těší mě, že se stává také tradicí i návštěva tří králů. Byli sice čtyři (spíš 
byly), ale co, tři mušketýři byli také čtyři. Přáním štěstí a zdraví mi udělali 
velkou radost. Mocjim děkuji.

Vím, že máte své starosti a problémy. Ty jsou vždycky. Záleží na vás, jak k 
nim přistoupíte a jak vám pomohou ostatní. Přeji vám pohodu a jen dobré 
lidi kolem vás. Z hlediska vašeho konání se s vámi podělím o poznatek 
herce Pavla Kříže. Je v Kanadě terapeutem a pečuje o lidi v posledním 
stadiu Alzheimerovy choroby. Ti říkají: Zkus vše, dokudje čas, protone pak 
už to nepůjde.

■nfránek
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Raději nevzpomínat

Když se vrátím kdobě sametové revoluce, vzpomenu na všechny ty sliby a ujišťování těch, kterým jsme věřili a kteří měli 
naši podporu. Doba od ní do současnosti mi značně připomíná události po bitvě na Bílé hoře. Taky došlo k přesunu majetků 
do cizáckých rukou. Pravda, tehdy byly jiné metody (třeba poprava českých pánů na Staroměstském náměstí), ale výsledek 
podobný jako nyní. Tenkrát náš národ znásilňovali jezuité a jiní podobní výtečníci Svaté říše římské, náš národ byl zbaven 
možnosti rozvíjet se podle svého národního cítění a tradic, kdo se nepodrobil diktátu svaté inkvizice, musel opustit svoji 
vlast. Mateřský jazyk byl potlačován a naše národní vědomí ubíjeno, hlavně za pomoci církve a hrozby pekelným ohněm. 
Výstižnějsme ten čas nazvali dobou temna.

Dnes je jiná doba, jsou používány modernější metody k získání moci a vlivu a jsou účinnější. Tisk, sedmá velmoc, je 
v majetku cizinců, zejména Němců. Je logické, že proto není v zájmu posilovat náš národ ve vlastenectví, národní 
svébytnosti a sebevědomí.

Majetek státu, který se budoval od první 
republiky do roku 1990, je rozkraden a není daleko 
doba, kdy se začne prodávat naše půda,naše zem. 
A to vše za pomoci ochotných přisluhovačů, kteří 
se dostali k moci. Naše kultura je v úpadku, je 
znásilněna západní pakulturou. Naše podniky, 
které uznával celý svět, jsou buď v cizích rukou 
nebo jsou zničeny. Zemědělství, které nás živilo 
a bylo na úrovni, je cíleně mrzačeno a vede to 
k postupnému úpadku venkova i tak naší krajiny. 
Naši občané jsou postaveni do pozice nájemné síly 
a to málo, co vydělají, odevzdají do cizích 
supermarketů. Naše mládež je ohlupována lacinou 
pochybnou kulturou a je vystavena nebezpečí 
drog, alkoholu a dalších nebezpečných závislostí.

Vzpomeňte na tvrzení pana Klause, že zákonů a pravidel není třeba a že trh vše vyřeší sám a že kapitalismus vybuduje 
i s nevzdělanci a že ho nezajímá původ peněz. Jak to vyřešil, bohužel vidíte sami.

Naše orgány, které si volíme, vlastní nečinností tomu všemu napomáhají. Zákony jsou tvořeny tak, aby se dařilo všem těm 
lobbistům a korupčníkům. Výsledek znáte. Vidíte, že pro slovo lobbovat nemáme ani vlastní výraz. Náš systém je ovládán 
legislativní mafií. Jakýkoliv problém, který se snažíme vyřešit, skončí u špatné legislativy. Příkladů je po čertech hodně. 
Normální člověk nemá šanci se v džungli paragrafů vyznat. Vybavme si absurdity, které vidíme v pořadech Občanské džudo, 
Reportéři, Na vlastní oči a dalších. A to jejen špička ledovce, který je pod celou republikou. Sám premiér Zeman řekl kdysi, že 
za jeho vlády bylo podáno 1200 trestních oznámení a všechna byla zametena pod koberec. Co pak říci na to, že státní 
zástupci a soudci jsou neodvolatelní a bez kontroly. Dobří a neúplatní policisté a žalobci sami znechuceně odcházejí nebo 
jsou donuceni k odejití. To je bohužel dnešní situace. Kdo nám z toho pomůže?

Přitom je to až komické. Stačila by dobrá legislativa, jasná, bez možnosti kliček a výjimek, taková, která by chránila slušné 
lidi. Musela by ovšem platit pro všechny bez výjimek. Stát, ve kterém není dodržována zásada rovnosti před zákonem, ve 
kterém se nedodržují ústavní zákony včetně Listiny lidských práv, čl. 162/1998 Sb., se nemůže nazývat demokratickým. 
Pokud zákony nebudou jasné, srozumitelné a bude komplikované jejich obcházení a dodržování, pak se nikdy 
z neutěšeného stavu naší vlasti nedostaneme. Je to vše v rukou námi volených zástupců. Nám jsou odpovědní! Kdy se 
konečně začne s nápravou?

Náš pan prezident, Dr. Edvard Beneš, řekl při převzetí funkce prezidenta v roce 1936:
"Sedmnáct roků jsme kladli s prezidentem Masarykem republikánské naší tradice základy. Je to tradice zdravé demokracie 

pořádku, kázně, vyvíjející se ku spravedlnosti sociální a národní."
Náš národ si přece za dobu své existence zaslouží, aby nebyl stále zneužíván těmi, kteří jsou mocnější jak ekonomicky, tak 

počtem. Nebuďme apatičtí a žádejme důrazně na svých představitelích, aby splnili své závazky. Jeden moudrý člověk pravil: 
Zlo triumfuje, když slušní nic nedělají.

Ladislav Zahradník 
článek je  redakčně upraven
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STONOŽKA 9CHVÁLÍME
Stejně jako v minulých letech i v roce 

letošním jsme testovali znalosti žáků 9. 
ročníků. Od prvních let využíváme testů 
společnosti Scio, za rozsáhlou péči 
věnovanou hodnocení vlastní výchovné 
a vzdělávací činnosti jsme obdrželi 
v minulosti i zlatý certifikát. Do testování se 
v letošním roce zapojilo přes 28 tisíc žáků 9. 
tříd z 981 škol (96% ZŠ, 4% víceletá 
gymnázia).

Pokud jde o letošní výsledky, můžeme 
s nimi být spokojeni. Výstupní analytická 
zpráva říká, že v českém jazyce 
i v matematice (testování z angličtiny jsme 
se v letošním roce z finančních důvodů 
neúčastnili) se naše škola řadí mezi lepší 
průměrné školy, dosáhli jsme lepšího 
výsledku než 60 % zúčastněných škol. 
Porovnáním výsledků testů z českého jazyka 
a z matematiky s výsledky testu obecných 
studijních předpokladů došli odborní 
zpracovatelé k závěru, že studijní potenciál 
žáků v obou předmětech je na naší škole 
využíván optimálně, tj. výsledky žáků 
v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů.

Každý žák obdržel i individuální zprávu, ve 
které jsou stručně shrnuty jeho výsledky, 
zhodnocen výkon ve srovnání s ostatními 
a vysloveno doporučení týkající se typu 
dalšího vzdělávání. Bez zajímavosti jistě 
není ani graf Porovnání za celý test, který 
zobrazuje mimo celkového výsledku 
i srovnání s výsledky celé třídy, se všemi 
testovanými žáky a se žáky všech škol, kteří 
měli na vysvědčení stejnou známku.

Mgr. Ivana Štencíooá, %ást. red. školy

kolektiv žáků 7. třídy, Pavla Richterková, Zuzka Švrčková, Veronika Rygelová, 
Romana Brúcknerová a Jirka Bruckner, který se zúčastnil soutěže SOS biodiverzita 
vyhlášené Moravskou vodárenskou, a. s. Soutěž chtěla upozornit na ubývání 
rozmanitosti živých organismů a informovat děti o způsobech zpomalení tohoto 
trendu.

Po dobu čtyř týdnů děti odpovídaly na otázky a plnily úkoly týkající se biodiverzity. 
Na vítězné družstvo čekala řada zajímavých cen.

Naše družstvo se umístilo v čele absolutního pořadí ziskem plného počtu bodů. 
Vzhledem k tomu, že takových družstev bylo víc, určoval konečné pořadí los. Ten nám 
už nebyl příznivě nakloněn, přesto chválíme žáky sedmé třídy za výborný výsledek. 
Děkujeme rovněž Mgr. Lucii Vykydalové za metodické vedení.

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE
Opět nastal čas, kdy Mikuláš spolu s družinou andělů a ušmudlaným čertem zavítali 

do naší školky. Děti se na příchod Mikuláše velmi těšily a řádně se během 
celého týdne připravovaly-učily se básničky,písničky i tanečky. Přes týden byl ve 

školce klid, ale pondělního rána bylo v ovzduší cítit napětí. Rázné řinčení řetězů 
znamenalojediné: Mikuláš je tady i s čerty!

Sám velký Mikuláš si nejdříve s dětmi promluvil a představte si,že věděl o všech 
prohřešcích, kdo je šikovný, kdo zlobí paní učitelku, kdo nechce jíst polévku, kdo rád 
pomáhá druhým, zkrátka Mikuláš věděl vše, nic se před ním nedalo zatajit. Ale krásná 
básnička nebo písnička ho velmi potěšila a hodní andílci předali dětem balíčky 
s dobrotamiJenom z čerta měly děti strach, koulel očima a rozhlížel se, koho si odnese 
do pekla! Ale i ti největší zlobivci přislíbili polepšení, a tak čert odcházel s nepořízenou. 
Na rozloučenou se děti s Mikulášskou družinou nechaly vyfotografovat a čerta raději 
obcházely velkým obloukem.

Závěrem děkujeme všem zúčastněným žákům ZŠ za spolupráci a příští rok se na 
Vás opět těšíme!

Lenka Mléková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy základní školy se konal 
v pondělí 17. ledna 2011. Děti i jejich rodiče 
letos vítala Červená Karkulka. Společnost jí 
dělal vlk, kterého se ale nikdo nemusel bát. 
Naopak vlídným hlasem k dětem 
promlouval a těm bázlivějším dodával 
odvahu. Odměnou jim  bude společná 
fotografie, kterou budoucí školáci dostanou 
svůj první školní den.

Do první třídy by po prázdninách mělo 
nastoupit 27 dětí, rodiče dalších šesti se 
rozhodli požádat o odklad nástupu povinné 
škol ní docházky.

Za pomoc při organizaci zápisu děkujeme 
jak pedagogickým pracovníkům, tak jejich 
pomocníkům z řad starších žáků školy 
(Lucka Chromcová, Monika Harazinová 
a Tomáš Novák z 9. třídy).
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HEŘMÁNEK
Semináře Prezentační dovednosti

Až do jara letošního roku probíhají v RC Heřmánek semináře v rámci projektu Sebevzdělávání, který byl ve spolupráci s hranickým 
Mateřským centrem Dráček zahájen již v září roku 2009. Jeho cílem je poskytnout vzdělání rodičům s malými dětmi, kteří jsou doma 
- ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Vzdělávací kurzy jim  nabízí možnost pracovat na svém růstu - například zvyšovat 
si kvalifikaci. Rodiče nejen z Holice tak již mohli absolvovat například semináře s tématem Obsluha PC,Time management, Pracovní 
právo či Metody osobní motivace. Zapojení do vzdělávacího procesu pomůže účastníkům obnovit pracovní návyky, utlumí obavy z 
návratu na pracovnítrh a pomůže skloubit zaměstnání a rodinu. V průběhu seminářů je vždy zajištěno hlídání dětí.

MC HEŘMÁNEK

>  #

Novinky v programu

Po všechny liché týdny se ve středu ■
dopoledne mohou maminky či tátové s . V; 
dětmi vypravit do herny Heřmánku na 
Zpívánky s ježkem Matýskem. Zpívánky r- ■ .. | | |
pro rodiče s dětmi od dvou let budou od .
10.15 do 11 hodin plné písniček, říkadel a
zábavy!

Sudé týdny přinášejí pro rodiče vždy ve 
středu od 10 hodin možnost vzdělávání se v. ,  „
v oblasti zdraví, nemoci a neočekávaných T v o ř iv ý  pOQVCCCr 
událostí - úrazů a nehod dětí. S dětskou
sestrou Ivetou Poislovou jsme přichystali Členy rodin (kromě těch zvířecích) zveme na tvořivý podvečer, který se uskuteční v 
pravidelné Kurzy první pomoci. Žádná úterý 8. března. Na vyhledávanou akci, na kterou obvykle chodí rodiče bez dětí, aby si 
nehoda už vás nevyleká - z našich kurzů zarelaxovali, vytvořili něco zajímavého a podebatovali mezi sebou, si tentokrát 
budete vědět, co dělat. vezměte s sebou i své ratolesti. Vyrábět totiž budeme překvapení pro maminky k 

svátku! Přihlášky a více informací v RC Heřmánek.

Jarní/letní burza

Zveme všechny na velkou jarní/letní 
burzu, která bude v sobotu 26. března 
probíhat v suterénu pod MŠ. Nakoupit či 
prodat na ní můžete dětské oblečení, 
obuv, sportovní potřeby, vozítka, hračky a 
další vybavení pro miminka, batolata, 
předškoláky i školáky. Více informací se 
dozvíte v RC Heřmánek.
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Popůlnoční povánoční minifejeton

Prokřehlý spěchám z půlnoční. Jemně mží. Ráno místo křupajícího sněhu pod nohama, chodníky i silnice budou jed 
velká klouzačka. Po předvánočních dostizích, honbou za plným špajsem a hektickým pulírováním kvartýru, nad 
zamračenou střední Evropou i nad holickou návsí zavládl klid a mír.

Pro zahřátí si doma dávám čaj se slivovicí a zapínám televizi. Běží dokument ze Svaté země. Tak tady to začalo, říkám si 
nad záběry Betléma, Galilejského jezera a starého Jeruzaléma. Poutníci u Zdi nářků vkládají mezi kameny papírky se vzkazy 
pro Boha, prosí o odpuštění a naplnění svých přání...Není zde člověka, který by nevedl rozhovor s Bohem. U nás lid volá 
ježíšmárjá většinou jen v okamžiku, kdy mu zpod pokličky utíká přihřívaný guláš.

V dalším záběru, na tržišti v palestinském městě Ramaláhu, mladík bere postupně z velké pyramidy granátová jablka. 
Jediným řezem ostrého nože červená jablka jedno po druhém půlí a vkládá je do ručního stolního lisu. Energickým pohybem 
páky vše drtí. Obnažená rubínová jádra se mění v hustou šťávu a stékají po stěně sklenicejako temná krev.

Na loudavou pouť noční oblohou se vydal nad Svatou zemí půlměsíc. Letošní úroda granátových jablekje sklizena. Ovoce, 
které dalo název smrtící zbrani, se vrší na hromadách na tržištích. Vymačkaná krvavě rudá šťáva poskytuje osvěžení 
žíznivým poutníkům. Představuji si, jaké by to bylo, kdyby na celém světě do horkého písku, polí i ulic padala s hlučným 
žuchnutím jen ta úžasná jabka.

na

Mirek Marusjak

Tradiční G\<AUTS\<ý
se koná v sobotu 12. března 2011 od 19.00 v sále Kulturního domu ve Velkém Týnci, k 

tanci i poslechu hraje hudební skupina Radka Svačiny Funny. Doprava pro účastníky plesu 
tam i zpět je zajištěna autobusem, nástupní místa u Pošty 2 u vlak.nádraží a u Pošty v 

Holiči. Připravujeme bohatou tombolu, více informací na plakátech na obvyklých místech.

Těšíme se na vás, holičtí skauti

*  -  !^  - * i
' . 'i - j+ r -
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NOVOROČNÍ PROCHÁZKA j
i

Novoroční procházka budoucím Holickým lesem se uskutečnila 2.1.2011. Setkali jsme se u Kojeneckého ústavu, i 
vycházka vedla kolem řeky Moravy a územím budoucího Holického lesa a zakončení bylo na Americe Počasí nam přálo, ; 
jiskřivý sníh nám křupal pod nohama. Přišlo téměř sto nadšených příznivců Holického lesa. Přivítali jsme mezi sebou ■ 
náměstka primátora Ladislava Šnevajse, předsedu Českého rybářského svazu Michala Sefčíka i pre se u o cans ê  o ,
sdruženíSenior-actvity Jiřího Košíka. Na Americe proběhlo losování tomboly a pro všechny účastni y y připraven caj ,
a vlastnoručně vyrobené perníčky. Procházka se nám všem velice líbila, dali jsme si novoroční pre sevzeti, ze pristi ro ■

našich webových stránkách: www.hohcky- i
I

hana Katodová, předsedkyně Sdružení pro Holický tes j

se sejdeme zas. Fotky z novoroční procházky si můžete prohlédnout 
les.ic.cz

na

_ J
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NAŠI JUBILANTI
Alfred Lottmann 

Bedřich Morbit^er 
Zdeňka Černá 
Olga Hatašouá 

Jiří Janečka 
Jiřina Kropáčková 
Milena Látalooá 

Ladislav Láni 
Karla Otáhaíooá 

Vladislav Fait 
Vojtěch Šmehlík 
Silvestr Tomášek 

Eliška Darebníčková 
Aloijz Vojčinák 

Drahomíra Ondráčková 
Ladislav Partsch 
Anna Haraynooá 
Anna Vitásková 

Anežka Zemanová 
Zdeňka Spurná 

Šarlota Zifčáková 
Květoslava Andrýsková 

František Spáčil 
Milada Šímová 

Karel Dolák

ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
ZPRÁVY z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu.
Přečíst si je  můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a 
Jaselská.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2011

budou pro letošní rok vybírány opět ve stejné výši jako v loňském roce 492,- Kč za 
dospělou osobu, za děti zaplatíte 246,- Kč na rok. Občané, kteří letos oslaví 80. 
narozeniny, jsou od těchto poplatků osvobozeni. Uvedené poplatky můžete platit 
hotově v kanceláři detašovaného pracoviště magistrátu v Holiči, náves Svobody 41 
každé pondělí od 8:15-12:00  hod. 13:00-16:45  hodin 
úterýod 8 :15 -12 :00hod. 13:00-15:45hodin od l.únorado31.května2011.

bezplatná služba občanůmODVOZ BI00DPADU z HOLICE

Sběr bioodpadu bude nově zahájen v dubnu 2011, každých 14 dnů, pravidelně ve j 
> čtvrtek.

0  zvláštní sběrovou nádobu musí požádat každý majitel rodinného domu písemně, na ■ 
jeden dům bude přidělena koncem března zatím jen 1 nádoba, pravidelný svoz I 
bioodpadu začne v Holiči v dubnu - listopadu.Všichni občané budou ještě písemně jj 

! informováni, jedná se pouze o majitele rodinných domů.
J Odvoz odpadků z Holice zůstává ve čtvrtek, jeden týden-směsný odpad, druhý týden- 
J bioodpad.

. . . .  J

Do dalších let přejeme všem 
jubiíantům  pevné zdraví, 

spokojenost a pohodu v rodinném 
kruhu.

Tříkrálová sbírka 2011 v Holiči „Přinášíme radost“

V letošním roce proběhla sbírka v sobotu 8.ledna 2011. Do ulic vyšlo 15 skupin koledníků se 
svými vedoucími (téměř 50 dětí). Děkujeme všem obětavým rodičům, ale hlavně všem 
štědrým lidem, kteří koledníkům otevřeli dveře svého domu a radovali ses nimi. Nabízíme vám 
pohled na sbírku očima dětí naší školy, jak jsme koledovali:

Vzácné žiootníjubileum oslaví

Jan Barabáš 
\na Koleňáková

Velmi se mi líbilo, jak jsme koledovali, protože jsme asi do každé rodiny přinesli radost. 
Hlavně se mi líbilo dojetí starých paní. Měli jsme štěstí, protože počasí nám přálo a bylo pěkně. 
Skoro všichni nám otevřeli, ale dva páni nám nechtěli otevřít. Celý den se mi líbil a klidně bych

František Mužný, 5.Ašelještějednou.
pOÍuobčanům přejeme 

jich  překrásnému jubileu hlavně 
pevné zdraví, spokojenost, mnoho 

lásky a úcty nejen nejbližších, ale i nás zpíváme. Byla to  legrace, jak se lidé a děti diví, radují a občas i zpívali! Teď už vím, kde kdo
bydlí, nejvíce jsme dostali 500 Kč. Pak jsme dostávali také sladkosti. Někdy nám neotevřeli, ale 
většinou ano a to mě hodně potěšilo. Sranda byla, když nám otevřela jedna paní, která si

Anna Gaíoasová, 5.A

Tě>
Myslím si, že je  to  důležitá a zábavná akce. Šli jsme celá třída až na tř i děti. Chodily jsme tři 

kamarádky. Byly jsme ve čtyřech panelácích a lidé na nás byli moc hodní. Říkali, že hezky

ošech.

Všem blahopřeje KMČ č. 4 Holice zrovna čistila zuby. Příští rok chci j í t  zas!

Byl to super den. Lidé nám dávali moc 
penízků,dokonce nám jeden pán řekl, že 
krásně zpíváme. Trochu mě mrzelo, že 
jiný  pán nám zavřel dveře před nosem. 
Lidé byli moc a moc hodní, dávali nám i 
sladkosti. Prošli jsme celou ulici, kde 
bydlím i já. S radostí jsme všem 
zazpívali a nad dveřmi se jako tři 
králové Kašpar, Melichar a Baltazar 
podepsali. Počasí bylo chladné, ale mě 
hřálo srdíčko, protože jsem udělala 
dobrý  skutek  a pom ohla  lidem  
v nesnázích. Jak jsme přišli do školy, tak 
paní u č ite lk y  m ěly p řichys tané  
občerstvení a vynikající čaj. Na památku 
jsme dostali hvězdičkový šátek. Přála 
bych si, aby tato sbírka každý rok 
pokračovala dál a dál a pomáhala lidem 
v nesnázích.

Lenka Krempíooá, 5.A
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Správné vyluštění křížovky z prosincového čísla HN znělo takto: 
Vyřaďte z knihoven všechny mrtvé knihy, ať se od nich 
nenakazí ty živé. Jiří Žáček

Vyhodnocení minulé křížovky z prosince 2010. Vylosováni byli čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení

Antonín Melzer, náves Svobody 44, Holice 
Jan Pospíšil, Revoluční 19, Holice 
Květa Šachová, U Hřiště 5, Holice

knižní odměna 
překvapení 
překvapení

Redakce výhercům blahopřeje.

Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v Úterý v kanceláři našeho detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

2.vyraz 3. výraz1. výraz V tajence najdete jméno autora citátu 
(český básník, spisovatel a překladatel (1900 -1958) 
a dokončení citátu: “Den je rozemlet na opiový prach. 
Náš život je nervózní...”

1

2

3
1) nemluvit pravdu/ starci/ Ondřej
2) podsvinče/ 10x100/ nevlastnit
3) železo/ jméno zpěvačky Langerové/lyžařský sport
4) lalok/ místnost pro vaření/ družka Rumcajze
5) hrabě v Maďarsku/ obydlí turistů /  

film.cena Hollywoodu
6) moravská metropole/ vtipnost/ zase
7) rod/ náš jedovatý had/ lidově vit.C
8) tekutina na smažení/ trenér fotb. reprezentace /  

spěchy
9) úsilí/ má svátek 19.12./ dvanáct
10) závěr modlitby/ opeřenci/ vzdělávání
11) guma/ ikona Indiánů/ setina tisíce
12) přehrada/ štětina/ končetiny kostlivce
13) část střechy/ snížení ceny/  metropole Rakouska
14) značka sirek/ žíraviny/ obleky
15) ocas/  okapy/ lidově marihuana
16) někomu patřící/ domky na samotě /  

autor knihy Milenci a vrazi
17) topivo/ rozkoš/ opak mládí
18) lovecký pes/ vak/ pomůcka dominy
19) neobutí/ kráva mravenců
20) základní surovina piva/ část vajíčka
21) opak dní/ příjezd pro auta
22) lysina/ bochník chleba
23) Vinnetou/ půjčíme si v knihovně
24) Karel/ část stromů/ boží posel
25) nádobí vojáka/ pravěký chobotnatec/ část dne
26) kyselá pochutina /  kanál/ příklady
27) kanón/ ochota/ nehřešící
28) had/ luna/ oslavné výstřely
29) skupenství vody/ opak pomalého/telegraf.tyč 
Nápověda: 6.19 - MŠICE

tt

5
6
7
6
9
10

11

12

13

15

16

17

id

19

20

21

22

23

2 1*

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

25

26

27

28
Redakce

29
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HOLICKÝ SPORT
Přípravajuniorky HFKB: Juniorkuna Příprava potrvá až do 27. 3. 2011, kdy 
trenérské lavici povede bývalý hráč Holice startuje jarní část třetí nejvyšší fotbalové 
Jiří Derco, který se s vedením klubu ligy. Těžkou zimní přípravu si fotbalisté HFK 
domluvil na spolupráci od jarní části proloží týdenním soustředěním ve 
soutěže. Fotbalisté juniorského týmu HFK sportovním centru Širůch ve Starém Městě 
v přípravném období odehrají 8 utkání, u Uherského Hradiště, kam zavítají v druhé 
Mistrovská část soutěže začíná utkáním s polovině února. Na soustředění stráví šest 
Hněvotínem.
Sobota 19.2., 10:00 hod. - HFK "B" - Litovel 
Sobota 26. 2., 13:00 hod. - HFK "B" - odehrají fotbalisté holického klubu celkem

14, jejich soupeři budou například 
Sobota 5. 3., 12:00 hod. - HFK "B" - prvoligový FC Baník Ostrava, l.FC Slovácko, 
Chválkovice
Neděle 13. 3., 12:00 hod. - HFK "B" - Pardubice.
Zelatovice
Mistrovské utkání, 18.kolo KP-Sobota 
19.3.15:00 hod. Hněvotín - HFK "B”

Věříme, že v dresu HFK opět naváže na 
dobré výkony, které mu přinesly úspěch. 
HFK A se připravuje bez velké opory Tomáše 
Vajdy: V kabině bude scházet velká opora 
a kapitán týmu Tomáš Vajda. Vedení klubu 
po vzájemné dohodě ukončilo k 31.12. 
2010 smlouvu se zkušeným hráčem, který 
mimo jiné hrával za prvoligový Baník 
Ostrava a l.FC Synot, dále pak za Baník 
Havířov, VTJ Hranice, Sigmu Hranice, PS 
Přerov, Drnovice a Fulnek. Ostravský rodák 
nastoupil do utkání za barvy HFK naposledy 
8.5.2010 a pak ještě jednou 7. 8. 2010, ale 
po vleklém zranění a s ohledem na rodinu 
se Tomáš Vajda rozhodl ukončit 
profesionální fotbalovou kariéru.
Touto cestou mu ještě jednou děkujeme 
a přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho 
úspěchů v osobním životě.

dní, během kterých odehrají dvě přípravná 
utkání. Přípravných utkání nakonec

Bělkovice

druholigový Zlín, Karviná či třetiligové

HFK A začal přípravu: První tréninky 
má za sebou A mužstvo hrající třetí nejvyšší 
fotbalovou ligu. Nováčkem v kabině Holice 
je ofenzivní záložník a hráč FK APOS 
Blansko David Bednář. Hráč divizního týmu 
bude v klubu na zkoušce do 26. 1. 2011.
Mezi staronové hráče se zařadil také 
útočník David Korčián, který přichází na 
půlroční hostování z druholigové Jihlavy. V David Korčián se vrací do HFK: Ještě 
podzimní části MSFL nastupoval v dresu než vůbec začala v HFK příprava, tak už 
Opavy, kde mu skončilo hostování, vedení přivedlo do klubu útočnou posilu 
Posledním hráčem, který chyběl v kabině Davida Korčiána. Hráč, který v HFK působil 
holického mužstva je útočník Dominik v letech 2006 až 2009 přichází na půlroční 
Richter. Ten i přesto, že má v HFK roční hostování z Jihlavy do 30. 6. 2011. 
hostování, dostal souhlas vedení klubu k V soutěžním ročníku 2008/2009 si jej 
zapojení se do přípravy s A mužstvem vyhlídla druholigová Jihlava a nejlepší 
SigmyOlomouc. HFKvyhověl zájmu trenéra střelec holického týmu do ní přestoupil. 
Zdeňka Psotky a Dominik Richter tak dostal V dresu HFK po dobu svého působení 
šanci se porvat o angažmá v první lize. Po nastřílel 29 branek ve 105 mistrovských 
podzimní části Moravskoslezské fotbalové utkáních. Sezónu 2009/2010 odehrál 
ligy skončili svěřenci trenéra Petra Uličného v Jihlavě pod vedením trenéra Luboše 
na druhé příčce, což by mohlo vzbudit Urbana. V další sezóně se už pod vedením 
dojem dobrého umístění. Bohužel bodová nového trenéra Josefa Vrzáčka neprosadil a 
ztráta na vedoucí tým tabulky je následovalo půlroční hostování v Opavě, 
propastných 13 bodů. V jarní části tak Nyní se opět vrací tam, kde se mu tolik 
nečeká na naše mužstvo lehká úloha, dařilo.

Do HFK přichází Vlastimil Palička:
Vedení klubu se dnes domluvilo na 
spolupráci s trenérem Vlastimilem 
Paličkou, který se stane šéftrenérem 
mládeže, vedoucím trenérem SCM 
a hlavním trenérem staršího dorostu 
kategorie U19. S novým trenérem 
podepsalo vedení holického fotbalového 
klubu smlouvu s platností od 01.01.2011 
na obdob í 1,5 roku. Předseda 
představenstva pan Vladimír Dostál 
očekává od spolupráce se zkušeným 
trenérem Vlastimilem Paličkou zlepšení a 
zkvalitnění mládežnického fotbalu v Holiči.

Program přípravných utkání
ÚT 12:00 
ÚT 10:00 
So 10:30 
SO ?
SO 14:00 
So 14:00 
Ne ?

HFK-Baník B
HFK-Zlín
HFK - Karviná
HFK - Vyškov
Šumperk - HFK
Velké Meziříčí-HFK
FC Vítkovice -1. HFK Olomouc

15.2.2011
22.2.2011 
26.2.2011
5.3.2011
12.3.2011
19.3.2011
27.3.2011

UMT Holice 
Širůch
podle počasí, bude upřesněno 
podle počasí, bude upřesněno 
podle počasí, bude upřesněno 
podle počasí, bude upřesněno
začátek MSFL

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková, Ing. Petr Šafránek, korektura textu Mgr. Milan Polák, Ph.D. 

Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o., Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 2011.
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