
Holické Novin
Únor 2007Číslo 1. Ročník VII.

Základ státu
dnes zachraňují neutěšenou situaci v dostatečně moudrý na to, aby je stanovil, 
porodnosti, která je u nás jedna z Pak ale řekl: „Láska. Ke všem a ke všemu.“ 
nejhorších v Evropě. Ve státě, kde spousta Byl bych rád, kdybych mohl být čaroděj a 
mladých lidí už považuje manželství za každému člověku střípek lásky nevratně 
zastaralou instituci a na deset uzavřených zasadil do duše. Vše by šlo lépe. 
se osm manželství rozvádí. Co je tedy 
vlastně základem státu? Rodina? Jaká?
Jaké je zázemí dětí, jež jsou největší obětí 
tohoto stavu? Během své pedagogické 
praxejsem se setkal s mnoha lidmi a poznal 
mnoho osudů. V několika případech 
rozvody pokračují již tři generace. Dokonce 
i škola velmi často dělala pro studenty v 
jejich osobním životě víc než jejich rodiče a 
dala jim do života lepší vlastnosti a 
schopnosti než rodina.

Myslím, že jediné řešení je ve zlepšení 
vztahů lidí. Všech! Každý se může podílet.
Věřím, že uvedený vtip nebude platit 
obecně. A krédem životního štěstí může být 
slovo láska. Líbí se mi moudrost Jeana 
Maraise, kdy se ho redaltor naší televize 
ptal na jeho krédo. Odpověděl, že není

Lásku v duši a srdci a úsměv na tváři vám 
přeje Petr Š.

Pozdrav

Jsme sami, navíc každý sám. 
Přemýšlím, co ti do snů dám, 
těch, které musíš snít beze mne. 
A tak v té noci dojemné 
zní do snů slůvko láska, 
tak jednoduché a hřejivé slovo. 
Jak málo a přitom je to mnoho.

Petr Šafránek

Jak si tak pročítám denní tisk a dívám se 
v televizi na zprávy, samozřejmě se jako vy 
zamýšlím nad stavem věcí veřejných. Ani 
mě tak nezajímají aféry politiků v jejich 
soukromí. Jen si řeknu, že příklady táhnou. 
Víc mi leží na srdci jejich veřejné projevy, 
chování a jejich takzvaná státotvornost, 
vzájemné osočování a urážky, zesměš
ňování soupeřů a neschopnost kom
promisů. To vše jsou veřejné normy chování 
pro naši mládež. Pak ještě vzory různých 
„celebrit" a morální neštěstí je hotovo. 
Velmi se mi líbí Renčínův kreslený vtip: 
Redaktor se vyptává na venkově 
pamětníků. Je mu odpovězeno: "Jo, 
panáčku, poslední slušný a poctivý člověk 
zemřel kolem roku 1569.“

Tane mi na mysli posměšný pojem 
Husákovy děti. V té době jsem uzavíral 
manželství a bylo normální, že jsme si s 
manželkou přáli dvě děti. Život byl takový, 
jaký v té době byl nebo mohl být. Mimo jiné 
tyto děti narozené v sedmdesátých letech
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VZPOMÍNÁNÍ 13. Po napuštění vody po zástavě Bystřičky z jezu v Bystrovanech 
byl potok eldorádem děcek, která se v něm koupala. My z dolního 
konce jsme měli svůj „piséček“ na potoce pod cukrovarem, horní 
konec na rozšířeném korytě potoka pod Hamerským mlýnem. 
Větší dorost se chodil koupat na „piskáče“. Jsou to tři rybníky v 
prostoru mezi Holicí a Novosady u kraje bývalé Sempry. Tenkrát 
tam bývala krásná čistá voda, naproti bylo sportovní letiště, kde 

Vidíte, platilo to v dobách minulých a bude to platit stále. Karel cvjdj|j |etcj a parašutisti a vůbec bylo na co se dívat. Mladí holičáci 
Čapek to vyjádřil výstižně aforismem: „Míadá generace má pocit,

Motto: „Za našich mladých let býval soět jako kuěť, 
tak je to v naší krásné písničce.

uměli všichni plavat. To nebylo málo v době, kdy se nekonaly kurzy 
Že sni přichází lepši svět. Stará generace má pocit, že sni ten lepši plavání a podobné vymoženosti, které mají děti v dnešní době. Ale 
svět odchází. Je to také proto, že strasti se zapomínají rychleji a teď jsou rybníky tak zaneřáděné, že v nich snad ani ryby nejsou, 
časem se všechno zdá být lepší. Konečně každý z nás to poznal. Ať Ještě že se dnes můžeme koupat na Fuksárně v Americe (na vlastní 
už vzpomínáme na školní léta nebo dospívání. My, chlapi, co jsme rjzjk0) 
prošli základní vojenskou službou, jsme prodělali různá příkoří a 
někdy schválnosti, jak se jadrně říká „buzeraci bažantů mazáky", J?k bVch mohl pokračovat stále dál. Ale proč ja? Co vy, ostatní 
ale teď na to hledíme shovívavě a s úsměvem a zůstaly vzpomínky pamětníci - rodáci? Napište, budeme se těšit na vaše vzpomínky a

zážitky z mládí v Holiči.na krásné chvíle mládí a kamarádství. Děvčata zase měla jistě své 
lásky a zklamání a také radosti mládí, kdy nic nebolelo. Svět se zdál 
krásný, lepší nežje dnes.

Byla to doba daleko skromnější v porovnání s dnešní globalizací 
a konzumní společností. My, mladí, jsme měli mnoho zájmů, ale 
taky spoustu povinností a rozhodně jsme nevěděli, co je nuda. Ta 
je dnes průvodním jevem mládeže a následně se projevuje ve 
vybíjení energie vandalstvím a ničením, čmáráním po stěnách a 
taky požíváním alkoholu a rozmáhajícím se užíváním drog. Za 
našeho mládí to byly jevy neznámé. Je pravda, že dnešní mladí 
jsou vyspělejší a díky mediím také mají více vědomostí. Mají daleko 
větší možností zábavy, než jsme měli my, a je také vyšší hmotná 
úroveň rodin. Existují televize, video, počítače a internet a bohužel 
také počítačové hry a herny.

Váš Ladislav Zahradník

Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 18. ledna 2007 proběhl na naší základní škole zápis 
budoucích prvňáčků. Všichni jsme se na ně už velmi těšili a 
přemýšleli jsme, jak jim ten důležitý životní krok zpříjemnit. Víme, 
že děti mají rády pohádky a zvířátka, a proto jsme vybrali milý 
příběh Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Rolí pejska a kočičky se 
ochotně a s půvabem ujaly Lucie Štenclová a Veronika Halinárová z 
deváté třídy, jako fotograf jim pomáhal jejich spolužák Martin 
Jano. Děti pak plnily řadu úkolů: recitovaly, zpívaly, poznávaly 
barvy a tvary, kreslily. Za šikovnost a odvahu byly odměněny 
drobnými dárky, kteréjim tento hezký zážitek budou připomínat.
Do první třídy bylo přijato 31 dětí. Předpokládáme otevření dvou 
tříd s menším počtem dětí.

A přece není v naší společnosti všechno tak, jak by mělo být.
Rozhodně je to dáno nízkou morální úrovní v celém státě.
Potvrzuje to moudrost našich předků, že ryba smrdí od hlavy.
Když se nad tím zamyslíte, dáte mi za pravdu. Za dob prezidenta 
Masaryka by byl takový pokles morálky nemyslitelný. Dnešek 
přináší poctivým občanům jen rozčarování. Najedná straně je řada 
boháčů, kteří by jen těžko zdůvodňovali, jak získali svůj majetek v 
tak krátké době a hlavně jeho původ. Honoře de Balzac prohlásil:
„Za každým velkým bohatstvím je  zločin.“ Na druhé straně velká 
většina lidí žije v sociální nejistotě a v denní obavě o práci. Před Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list 
zákonem jsme si prý všichni rovni. Skutečnost je jiná. Kdo má 
peníze, má moc a vliv. A zákon? Každodenně vidíme v novinách 
nebo televizi, jak se dodržuje.

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech
5. a 6. března 2007 (pondělí a úterý),

vždy od 10 h do 11:30 h a od 14:30h do 16 h.

Vánoční dílna
Ale vraťme se ke vzpomínání, které je výsadou nás starších. Vy,
mladí, se jí taky jednou dožijete. Vzpomínám, jak jsme jako děti o Přiblížil se vánoční čas a sním i Vánoční dílna konaná každoročně v 
žních, kdy jsme měli spoustu práce, chodili i na „klásky". Na ty, holické škole. Nastal dětmi dlouho očekávaný den, odbila 
které zbyly na strništích po kosení a vázání snopů. Chodili jsme šestnáctá hodina a ve škole měli napilno jako v každé pořádné 
bosky. Nesměli jste zvedat nohy, jen se jimi šoupalo, protožejinak dílně.
byste měli ™hy rozpíchané od strniště. Když to vykládám vnukům Na děti ze ško|ky j ze ško|y čekalo několik „dílniček", kde jim pod 
a vnoučatům, je to pro ně jako z jiného světa. A co to jsou „késtky rukama vznikaly krásné výrobky. Pracovaly pilně a s nadšením, 
také dnes už nikdo neví. Těšívali jsme se na „zástavu", později se takze se mn0h0 jejich blízkých mohlo těšit z milých dárečků 
říkalo srážku. To byla každý rok ohlášená zástava vody v potoku. ukrytých pod vánočním stromečkem.
Bývalo v něm plno ryb, jako běličky, hrouzci, mřénky-mičuďáci a 
někdy i úhoři. Rybičky, které se nestačily stáhnout s vodou do 
Moravy, jsme s kluky chytali do travných košů. Největší úlovky byly 
pod turbínou. Bylo tam sice tma, ale nám to nevadilo. Děvčata se 
nám obdivovala a nám to dělalo dobře. Rybičky se nosily v kýblech Kdo měl s sebou aspoň trochu peněz, měl možnost si v malém 
domů a třídily se. Hrouzci a mřénky se házely kačenám a slepicím, obchůdku zakoupit drobné vánoční výrobky vytvořené dětmi.
Ale z běliček, alespoň mně, staříček dělali smaženici. To bývala A protože po práci přichází odpočinek, i v holické Vánoční dílně 
pochoutka, i když třeba jen ve vzpomínkách. Když byla zástava, kolem osmnácté hodiny pilný pracovní ruch utichl a poslední 
čistil se potok a vyvážel „lamfešt . Nevím, čí to byla povinnost, ale návštěvníci se spokojeně ubírali do svých domovů... 
dělalo se to každoročně. A z našich novin znáte, jak složité je to 
dnes.

„Bez práce nejsou koláče" tady platit nemohlo, a tak si každý 
návštěvník mohl pochutnat na výborném cukroví upečeném 
šikovnými maminkami.

Mgr. Kateřina Vínová 
učitelka ZŠ
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K osudům domu č. 37
Na poslední schůzi KMČ byla opět 

projednávána otázka využití domu 
č. 37 na Návsi Svobody. Způsob 
využití tohoto  objektu  prošel 
různými stádii:

Byl dán do prodeje, ze kterého byl 
stažen na základě „neznámého11 
nátlaku. Pak byl dán do dražby, od 
které bylo upuštěno na základě 
interpelace předsedy KMČ č.4 na 
zasedání zastupitelstva SMO. V 
současné době je opět v prodeji. 
Podle posledních zpráv má o objekt 
zájem podnikatelka, která z něj chce 
vybudovat Dům pro matky s dětmi. 
Aby jej mohla koupit, musí si vzít 
vysoký úvěr a oprava a přestavba 
nebude také zadarmo.

KMČ navrhla magistrátu využít 
tento objekt na Dům pro seniory. 
Na základě naší žádosti provedl 
odbor sociálních služeb spolu s 
odborem  koncepce a rozvoje 
prohlídku tří vytypovaných objektů. 
Dům na Návsi Svobody byl 
vyhodnocen jako nejvhodnější, ale 
přesto bylo od zahájení realizace 
záměru upuštěno. Hlavně z důvodu 
vysokých nákladů (asi 40 milionů). 
Tyto náklady by ovšem z části 
vykryla dotace od státu a při 
správném vypracování projektu i 
dotace z EU.

Objekty oe dooře domu č. 37 - současný stao.

občané měli odcházet dožívat rodinných domků, ale bylo by 
daleko od míst, kde se narodili, žili a správné, aby k nim vedly řádné 
mají své blízké. Argument, že se do komunikace a ne polní cesty. I toto 
Holice již  investovalo dost, je  sice je naším důležitým záměrem v 
pravdivý, ale v tomto případě nastávajícím období. A k tomu 
neobstojí. Také po více než padesáti budem e  p o tře b o v a t  pom oc  
letech přehlížení stavu komunikací zastupitelů zvolených v naší části a 
je  na čase, aby se konečně daly do vaši plnou podporu a důvěru, 
odpovídajícího stavu. Je sice pěkné 
prodávat parcely na výstavbu Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4

Z uvedených důvodů jsme 
požádali o návštěvu u pana Martina 
N ovotného , našeho  nového  
primátora s účelem informovat jej o 
všem, co se v této záležitosti děje. 
Pan primátor nás začátkem ledna 
ochotně přijal a přislíbil pomoc. 
Chce osobně  n a v š tív it  naši 
městskou část a seznámit se se 
stavem objektu č. 37 i s ostatními 
lokalitami, které si po letech 
nezájmu zaslouží důkladnou  
rekonstrukci.

Vybudování Domu pro seniory v 
Holiči bude i nadále prvořadým 
zájmem KMČ č. 4. Proč by přestárlí

Dům č. 37 - současný stao.

P.S.
Podle poslední zprávy z MMO víme, že nová majitelka podepsala smlouvu na 
odkoupení. Budeme Vás dále informovat v příštích Holických novinách.

S.T.
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JAK SE ŽIJE V KLUBU DŮCHODCŮ ■
Svou činností v roce 2006 navázal KD na provoz v Hrubanovou, která nás nejen léčí, ale ve svém volném čase 
předešlých létech. Klubové místnosti jsou otevřeny pro nám přednáší o zdravotních problémech seniorů a jejich 
návštěvníky každé pondělí a čtvrtek od 14:00 do 17:30 hod. prevenci. Spolupracujeme dobře i s KMČ Holice. Členové
Návštěvníkům je podáváno pohoštění jako káva nebo čaj, komisemezináschodíainformujínásoděnívměstskéčásti. 
které vaří dobrovolnice z řad členek. Zisk z pohoštění je Do výbavy KD přibyly dva počítače napojené na veřejnou

internetovou síť města. Škoda jen, že nás ještě nikdo 
Návštěvnost klubu je dobrá. Větší bývá v pondělí a při nenaučil s nimi zacházet, abychom více získali kontakt se 
oslavách. Při stávajícím počtu členů tvoří vysoký podíl světem. Samospráva KD se schází dle potřeby, aby řešila 
občané ve věku 75 roků a výše. KD navštěvují členové i z problémy a organizaci chodu Klubu. Zásluhou všech členů 
jiných částí Olomouce. Nezapomínáme ani na dlouhodobě KD zde vládne pořádek, pohoda a dobrá nálada, 
nemocné členy, které navštěvujeme a udžujeme tak s nimi Za vše patří dík těm, kteří přispěli k bezproblémovému chodu

Klubu, pracovnicím odboru sociálních služeb i Magistrátu 
města Olomouce.

využíván na krytí dalších společenských akcí.

kontakt.
Náplň denní činnosti klubu odpovídá vkusu a zálibám 
jednotlivých členů. Četba denního tisku a časopisů, diskuse 
o věcech, které hýbou Holicí i světem. Častým tématem je 
vaření, pečení, zavařování, alternativní medicína a 
podobně. K rozptýlení slouží i společenské hry, zejména 
karetní.
Oblíbené jsou společné oslavy narozenin, které se konají 
každé čtvrtletí. Oslavencům popřejeme, starší 70 let 
dostanou při příležitosti kulatých i půlkulatých výročí 
balíček. Oslavy provází pohoštění, na jehož přípravě se 
podílí dobrovolnice z řad členek. Stejným způsobem slavíme 
„Den matek11, „Den seniorů" a vánoční posezení.
Společně navštěvujeme i divadelní představení v 
Moravském divadle. Vstupenky zajišťuje a částečně hradí KD 
a účastník. Společně navštěvujeme výstavy jako FLORA 
OLOMOUC, HORTIKOMPLEX, chodíme do ZOO na Svatém 
Kopečku, jezdíme na zájezdy pořádané sociálním odborem 
MMO.
S KD Javořičská jsme byli dvakrát v Polsku a na Buchlově. 
Náš KD v rámci výletů navštívil bazén ve Velkých Losinách a 
ve Slatinicích. Chodíme na výlety na Svatý Kopeček, do 
Radíkova, Lošova a do okolí Holice.
Navštívili jsme i dva plesy pořádané sociálním odborem 
MMO.
Dobrá je spolupráce s obvodní lékařkou MUDr. Z.

D. Skopalová

Jako strom ...
/Mirek Marusjak/

Jak tvář kmeta svraštělou kůru 
omšelou stářím a podzimem 
Pohlédni do koruny 
vzhůru
pod tíhou let je  nakloněn
Čeká až vítr odešle barevné pozdravy
čeká až ránu zasadí sekyra
čeká až padne podťatý do trávy
Každý strom někdy umírá
každý z nás je někdy sražen
každý z nás se myšlenkou zabírá

Jen nepadnout! Nepadnout na zem.

V minulém čísle Holických novin 
vyšel článek „ O skautech v Holiči 
po válce 1945“. Nyní mají občané 
možnost se rámcově seznámit s 
holickým skautingem před 2. 
světovou válkou, po válce, v 
období let 1968 až 1970 a od r. 
1990 až po dnešek. Dobové 
fotografie z táborů a různých 
akcí, kroniky, časopisy, knihy, 
odznaky a jiné jsou vystaveny ve 
v ý k la d u  d ro g e rie  pí. 
Leskovjanské. Děkujeme za 
ochotu a poskytnutí prostoru pro 
prezentaci skautingu.

3. března 2007 v 19.00 hod. v Olomouci-Hejčíně 
v sále restaurace U Pelikána se koná

Skautský  ples
Můžete se těšit na: Bohatou tombolu, občerstvení 
dobrou zábavu, hraje hudební skupina FUNNY 
Vstupné 60,- Kč
Doprava z Holice a zpět zajištěna 
Nástupní místa:
Holice-pošta a hl. nádraží u Pošty II.
Těší se Vás JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR 
6. středisko: Dvanáctka", Olomouc

A

m

A ů
J

Holičtí skauti
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Mateřské centrum Heřmánek
Rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti 
se scházejí v pondělí dopoledne v 
Mateřském centru Heřmánek, Náves 
Svobody 38, Olomouc-Holice.

'Vážení a miň,

dovolte, abychom Vám srdečné poděkovali za Vah pomoc a ochotu při organizaci sbírky 
Vánoční hvězda, která proběhla v předvánočním období roku 2006.

Výsledkem naší společné práce je výtěžek, 787 504 %£.
(Polovina z částky bude věnována na humanizaci dětského hematoonkologického oddělení v Olomouci 

a druhá polovina poslouží na financování rekondičních pobytů pro děti po náročné léčbě.

Jiťjsou Vaše dny naplněné zdravím a štěstím po celý rok]

V prosinci 2006 jsme mimo obvyklý 
program přivítali v MC Mikuláše, připravili 
si vánoční výzdobu a společně jsme 
ozdobili stromeček na návsi před Základní 
školou v Holiči. V lednu mezi nás mj. přišla 
p. Lenka Prošková, vedoucí preventivně 
informační skupiny a tisková mluvčí 
Městské policie. Děti dostaly "Pásovce", 
který je bude symbolicky ochraňovat v 
autosedačkách při jízdě autem, a rodiče 
diskutovali o bezpečnosti v různých 
situacích. Společně jsme navštívili www.materska-centra.cz. V letošním roce oblečení, hračky, sportovní a výtvarné 
loutkové představení Mrazík v Divadle slavíme totiž 15. výročí vzniku 1. potřeby apod. Nepotřebné věci prodáte,

mateřského centra v České republice.

n
(Petra Venglerová íEva (Dvořáková

Sdružení Šance- sdružení rodičů a přátel hematoonkplogicky nemocných dětí, Olomouc

hudby. potřebné koupíte. Výše uvedené věci 
můžete také věnovat mateřskému centru.Na 20. února je připraven "Karneval pro Na pondělí 19.3.2007 připravujeme 

nejmenšf v rámci akce Masopustní týden.
Více o síti mateřských center v ČR na

"Benefiční burzu" (9.00 - 12.00 a 15.00 - 
17.00), kam můžete přinést dětské

Za MC Heřmánek Petra Tengíerooá 
Fotografie p. Lenka Šachová

Zdobení vánočního stromku na návsi před Základní školou

studentů středních škol až po ženy v 
důchodu, mužská částj u nás zastoupena v 
menší míře.
Pro ty cvičence, kteří se chtějí naučit něco 
navíc, zveme každý rok našeho učitele Ing. 
Jana Turnebera z Prahy, který je zástupcem 
ČR ve Světové federaci Wushu. U nás se 
cvičí tai-či styl jang, který je fyzicky méně 
náročný. Existují i dalš styly. Taiči je bojové 
umění, ale jedná se o boj bez soupeře. 
Spojuje fyzický pohyb s duševní aktivitou. 
Abychom se ubránili škodlivým vlivům, 
které způsobují nemoci, je zapotřebí 
zachovávat klidnou a čistou mysl a 
odstranit z ní všechny rušivé myšlenky. K 
tomu všemu nám může pomoci cvičení 
taiči. V našich hodinách se cvičí sestavy, 
které se lze poměrně snadno naučit, ale 
dosáhnout mistrovského využití energie je 
obtížnější. K tomu je zapotřebí hodně 
trpělivosti a vytrvalosti. Taiči nás učí

Klub BÍLÝ JEŘÁB 
informuje
Klub Bílý jeřáb již od roku 2001 pořádá 
cvičení v tělocvičně ZŠ Holice. Počet 
„taičistů" každým rokem narůstá, což nás 
jako cvičitelky těší.
Naše cvičení je zaměřeno na širokou 
veřejnost a cílem je pravidelnost ke zvýšení 
kondice a pohody. Taiči se dá cvičit i 
závodně. Už i v naší republice bývá každý 
rok několik soutěží, kde je možno porovnat 
své schopnosti s ostatními.
Poslední mistrovství republiky proběhlo 
4.11.2006 v Plzni a bylo již třetí v pořadí. 
Klub Bílý jeřáb prezentoval cvičení taiči na 
Dnech zdraví, které proběhly na podzim v 
budově RCO.
Většina našich žáků chodí cvičit pro své 
zdraví a radost. Věkové rozpětí je velké, od

rozumět sobě samým. Můžete se s námi 
potkat každou středu v tělocvičně ZŠ Holiči 
v době 18 do 21 hod.

Cvičitelky:
Konstrunková Světluše a Brachově Radka

www.bilyjerab.cz 
e-mail: bilyjerab@seznam.cz
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ
Naše upřímné přání všeho 
dobrého patří těmto našim 
jubilantům, kteří se v těchto dnech 
dožívajísvých životních jubileí:

Roatislavu Žákovychovi 
Jaroslavu Jemelkovi 
Janu Muškoví 
Milanu Čunátovi 
Marii Šolcové 
Miroslavu Zeizingerovi 
Libuši Nepustilové 
Miroslavu Lysickému 
Josefu Bradáčovi 
Blaženě Wolfové

Leden 2007
- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Zpráva z návštěvy p. primátora
- Majetkoprávní záležitosti

- Otázka zastávek autobusu do Olympie
- Stanovení termínů schůzí KMČ na I. pololetí a 
program schůzí.

H.Š.

Bezpečný přechod
Všichni občané určitě znají nebezpečný přechod na Keplerově ulici, přes který sejde z Návsi 

Svobody do ulice Partyzánské. Na základě petice občanů z ulice Partyzánské byla na podporu 
jejich žádosti o zabezpečení přecházení tohoto přechodu zahájena jednání s Policií České 
republiky a odborem dopravy statutárního města Olomouc.

V průběhu jednání jsme se dozvěděli, že tento přechod byl dopravním inspektorátem 
dokonce vytipován na zrušení. Peticí se však prokázala jeho opodstatněnost a bylo přistoupeno 
k řešení této situace.fcíW3*

Josefu Kvapilovi 
Miroslavu Malému

Při jednání na odboru dopravy byly řešeny různé varianty. Tzv. „poptávkový semafor" s 
tlačítkem pro chodce byl prozatím zamítnut. Vzhledem k vysoké ceně je to investice a doba 
realizace by byla v horizontu dvou let.

Stejně bylo vypuštěno řešení trvalým nasvětlením přechodu přímo ve vozovce zapuštěnými 
blikajícími světly. Tato varianta se jeví nevhodná tím, že přechod je uprostřed „esíčka" a řidiči 
by světla viděli příliš pozdě.

Nakonec jsme se shodli na následujícím řešení. Stávající značení přechodu pro chodce bude 
na obou stranách nahrazeno značkami, které trvale blikají, a to v dostatečné vzdálenosti od 
přechodu. Navíc bude přechod nasvětlen dvěma dalšími pouličními světly s intenzivním 
výbojkovým světlem. Bude svítit v nočních hodinách a při špatné viditelnosti.

Věříme, že toto opatření, které bude řešeno v rámci údržby dopravního značení, bude 
realizováno co nejdříve k plné spokojenosti občanů. Pomůže tak zajistit zejména bezpečnost 
školáčků při cestě do školy a d omů.

Josefu Bulvovi 
Jiřině Novotné 
Boženě Hájkové 
Věře Štětinové 
Slavoji Dostálovi 
Jaromíru Zapletalovi 
Ladislavu Drápalovi 
Miladě Václavkové 
Růženě Zapletalové 
Anně Šnajdrové 
Miladě Vragové 
Bohumile Pospíšilové 
přejem hodně zdraví, osobní 
pohody a řadu pěkných dnů.

Vzácných 96 roků se dožila paní 
Františka ŠIŠKOVÁ a 97 roků se 
dožívá paní Hedvika Čapková.
Oběma jubilantkám přejeme k 
jejich krásným rokům hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v 
kruhu svých nejbližších.

Siívestr Tomášek

Autobus do Olympie
Již delší dobu se na nás obrací zejména starší občané naší městské části s prosbou o zřízení 

zastávky na znamení autobusu č. 60 do Olympie v prostoru konečných zastávek linek č. 19 a 
23. Jeto hlavně z toho důvodu, že občané bydlící na jižním konci mají sice Olympii na dohled, 
ale když tam chtějí jet autobusem, musí jít téměř kilometr proti směru cesty na zastávku k 
Večerce a při návratu s plnými taškami zase stejnou cestu domů.

Obrátili jsme se na pracovníka obchodního centra Olympie, který má provoz bezplatných 
linek na starost, aby prověřil možnost zřízení těchto zastávek na znamení. Bylo nám přislíbeno 
prověření tohoto požadavku a v kladném případě možnost zahájení této služby v březnu.

Siíoestr Tomášek

O
PRANOSTIKY Nový občan Holic

KMČ č. 4 Holice vítá mezi holické občany Patricii Mlčochovou, 
která se narodila 1. ledna 2007, jako první holické dítě.
Přejeme jí šťastný život plný lásky a tdraví.

ÚNOR
Hromnice jasné a čisté, potrvá 
zimadélejistě.
Je-li v únoru sucho a zima, bude 
horký srpen.
Sněhový únorsílí úhor.
Třeskutá zima v únoru naplňuje 
komoru.
V únoru sníh a led - v létě nanesou 
včely med.
BŘEZEN
Březen vlhký, rmutný, sedlák 
smutný.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Na svátého Řehoře plave led do 
moře.
Pěkný den na svátého Josefa 
zvěstuje dobrý rok.
V březnu prach -jistý hrách.

»

UVAŘTE SI S NÁMI
PIVNÍ ŠTRŮDLUpečte si s námi nenáročný

Na těsto potřebujete: 30 dkg hladké mouky, 1/2 kostky ztuženého pokrmového tuku Omega, 16 
lžic piva.
Vypracujeme těsto, které dáme odpočinout pod horký kastrůlek. Na pomoučeném vále vyválíme
tenkou placku, kterou poklademe strouhanými jablky, posypeme osmaženou strouhankou, 
rozinkami, skořicí a cukrem. Smotáme štrůdl, potřeme máslem a upečeme.
Uvedené množství stačí na dva velké či tři menší štrůdly.

Dobrou chuť
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Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany

VÍTE, KDE TO JE?
Vážení a milíčtenáři HOLICKÝCH NOVIN.
V minulém ročníku jsme pro vás připravovali křížovky z 

autorského pera pana Marusjaka, se kterými jste byli nebo 
nebyli spokojeni. Navíc vás zasílalo řešení tajenky tak málo, 
že se málem nevyčerpaly tři první ceny. Přitom si myslíme, že 
bylyjinak hodnotné.

V letošním ročníku jsme připravili novou soutěž, která by 
vás neměla přinutit nejen trochu myslet, ale i zvednout ten 
svůj „zadeček" a jít se podívat, kde se nafocený objekt asi 
nachází. Tak vám přejeme dobrý postřeh a hlavně nebojte se 
svůj odhad napsat a vhodit do schránky KMC č.4 v budově 
pošty. Tři vylosovaní dostanou vždy pěknou cenu.

Znění tajenky z 6. čísla 2006:
„Nastává čas adventní, kéf^vony v srdcích r o ^ n í  pohodu 
vánoční Ať vysoko nad nenávistí láska ční!“

Výherci jsou:
Milada Stiborová Přerovská 36,
Květoslava Šachová U Hřiště 5 
a Sládkovi U Cukrovaru 4.
Výherci si mohou cenu vyzvednout na detašovaném 
pracovišti MMO. Ceny věnovaly Potraviny - paní Poláková a 
Drogerie - paní Leskovjanská.

S.T.

Domy umírají vstoje a s nimi otisky osudů rodů. Foto P. Šafránek

TIPY NA VÝLET paní Věry
Ráda bych všechny pozvala do lokality Svatého 

Kopečka, která je snadno dostupná městskou dopravou 
i autem v každé roční době.

Mám hned několik námětů a návštěva ZOO je jen 
jednou z mnoha možností. Když minete vchod do ZOO a 
pokračujete po zpevněné cestě lesem, dojdete až k 
radíkovské věži a chatě Lesní šance, kde stojí za to Jednotlivé trasy můžete začít v Radíkově nebo je projít 
prozkoumat radíkovskou pevnůstku (pouze pro zdatné opačně.
a za suchého počasí). Zpět z Radíkova se dostanete Doporučuji ssebou vzít něco k pití a malou svačinku, 
autobusem. (hlavně pro děti) a v nejistém počasí něco na ochranu

Pokud ještě nebudete moc unavení, můžete se vracet před deštěm. Když půjdete poprvé delší trasu, může se 
po žluté turistické značce přímo na Svatý Kopeček, hodit i mapa.
Můžete zvolit i delší trasu po části naučné ste^ky“Svatý Ať zvolíte jakoukoli cestu v této oblasti, nikdy
Kopeček“. Půjdete kolem malého rybníčka a zajímavého nezabloudíte. Všechny stezky a cestičky se navzájem 
srubu a dále stejnou cestou, po které jste přišli k křížía různě proplétají tak, že vždy narazíte na některou

značenou trasu.radíkovské věži.
Přeji hodně příjemných procházek a výletů tamníProjdete-li celou naučnou stezku, uvidíte Jedovou,

Pohořany, v ohradě pasoucí se koně, a budete-li mít Zachovalou přírodou. Budete-li se rozhlížet pozorně a 
štěstí, i srnky v lese. Malou zastávku můžete udělat i na budete ve správný okamžik na správném místě, uvidíte 
Kartouzce. K ní se dostanete i přímo ze Svatého třeba i v lednu na obloze duhu.
Kopečka, když se vydáte za ZOO po modré turistické 
značce. Zdraví Věra Zapletalová, Sladkovského 61
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HOLIČTÍ SPORTOVNÍ ŠERMÍŘI významných akcí doma i v zahraničí. Jeho manželka, paní Ludmila 
Jurková, další holická občanka, byla nejen úspěšnou šermířkou, 
ale v letech 1987 až 1993 i předsedkyní oddílu sportovních 
šermířů vTJ Lokomotiva.

Holickým rodákem a občanem je  i devatenáctiletý Martin 
Hartmann, zástupce mladé šermířské generace v Olomouci. Od 
svých devíti roků se nejprve pod vedením svého dědečka věnoval 
základům šermu fleretem, nyní se výrazně prosazuje v šermu 
kordem. Postupně se vypracoval do české špičky mezi kadety a 
juniory a k jeho největším úspěchům patří finálová umístění a 
vítězství na turnajích doma i v zahraničí, zisk titu lu  Mistra České 
republiky i vítěze Českého poháru v kategorii kadetů a především 
skvělé třinácté místo na Mistrovství světa kadetů a juniorů  v 
bulharském Plovdivu v roce 2004. Od letošního roku studuje v 
Praze na ČVUT a trénuje a závodí za šermířský oddíl SC Praha 
společně s dalšími juniorskými i seniorskými reprezentanty. 
Pravidelně se jako člen juniorské reprezentace účastní turnajů 
zařazených do seriálu Světového poháru juniorů.

Za pomoci pana Vítězslava Hartmanna napsal Petr Šafránek.

V roce 2006 oslavili olomoučtí šermíři 80. výročí sportovního 
šermu v Olomouci. V roce 1926 založili důstojníci tehdejší 
československé armády první šermířský kroužek. Ten po mnoha 
přeměnách přes řadu tělovýchovných jednot (SK Olomouc ASO, 
Sokol, Slovan, Lokomotivu a SK Univerzity Palackého) ukončilsvou 
činnost v roce 2005. V současné době pracují v Olomouci dva 
oddíly: oddíl TJ Dukla, kde se jeho členové věnují šermu kordem, a 
šermířský oddíl Slovanského gymnázia s výcvikem ve fleretu a 
šavli.

Při tomto významném výročí je  třeba připomenout tř í občanů 
Holice, kteří ve sportovním šermu vynikli.

Prvním je  pan Jaroslav Jurka. Základy získal v oddíle svých rodičův 
TJ Lokomotiva, kde vybojoval rovněž první významná juniorská 
vítězství. Později se stal nejúspěšnějším  šermířem  a 
reprezentantem v oddíle Dukla Olomouc. Je mnohonásobným 
mistrem republiky, v roce 1980 se zúčastnil letní olympiády v 
Moskvě, v r. 1985 mistrovství světa v Barceloně a mnoha dalších

SPORTOVNÍ TŘÍDY - školní rok 2007/2008
jako ve třídách ostatních, to znamená, že sportovní zaměření tříd nemá 
žádný vliv na kvalitu výuky a znalosti žáků.

Ve školním roce 2007/2008 budeme otvíratjiž tři sportovní třídy na výše 
uvedené škole a to 5., 6. a 7. třídu. Jsme přesvědčeni, že v těchto 
sportovních třídách mají žáci se sportovním nadáním možnost se ještě 
více fotbalově zdokonalovat zejména ve fyzické zdatnosti, odolnosti a 
technické dovednosti. Velmi dobře víme, že v dnešní době, kdy je mládež 
lákána různými negativními podněty, je velmi důležité kvalitní využívání 
volného času, což kopaná v našem klubu umožňuje. Sportovní třídy 
poskytují velkou výhodu především v tom, že žáci mohou kopanou rozvíjet 
přímo ve škole již od mladého věku a stát se později špičkovými fotbalisty. 
Na tyto sportovní třídy v dorosteneckém věku navazuje Sportovní 
centrum mládeže.

Je nám jasné, že se jedná o závažné rozhodnutí s dopadem na výchovu a 
další sportovní růst Vašeho dítěte v našem klubu, jsme ale přesvědčeni, že 
vše odpovědně zvážíte a přihlásíte svého syna do výše uvedených 
Sportovních tříd.
Všechny záležitosti budou s Vámi konzultovat trenéři a vedoucí družstev, 

kteří Vašeho syna mají na starosti, případně níže uvedení pracovníci 
klubu.
1) RNDr. Dan Matuška, vedoucí trenér SCM
2) Mgr. Stanislav Měrka, vedoucí trenér ST
3) Pavel Černý, sekretář mládeže
4) PhDr. Oldřich Bača, člen představenstva

» / /  V  /  I • vVazem rodíce,
vedení našeho fotbalového klubu l.HFK Olomouc, a.s. věnuje zvýšenou 

pozornost mládežnické kopané s cílem co nejlepší péče o talentovanou 
mládež a výchovu vlastních odchovanců. V sezóně 2004/2005 klub 
dobudoval funkční a perspektivní organizační strukturu mládeže, která již 
odpovídá postavení našeho klubu v českém fotbale. V mistrovských 
soutěžích máme celkem 12 mládežnických družstev a přípravku, ve 
kterých se sportovně vyžívá téměř 300 mladých fotbalistů. Naši starší žáci 
A hrají Moravskoslezskou žákovskou divizi. V této sezóně mají velkou 
šanci postoupit do Moravskoslezské ligy. Starší dorost A hraje 
Moravskoslezskou dorosteneckou ligu. Jednotlivá družstva jsou 
budována výhradně ročníkově s individuální péčí o zvlášť talentované 
hráče. Samostatně je řešena speciální příprava brankářů. Všechna 
družstva mají kvalifikované trenéry a vedoucí družstev. Od sezóny 
2006/2007 klub získal v kategorii dorostu Sportovní centrum mládeže 
řízené ČMFS Praha. Pro dorostence a žáky máme ustaveny funkce 
hlavních trenérů, kteří mají vysokou trenérskou kvalifikaci v rámci ČMFS a 
příslušnou praxi. Hlavním trenérem SCM je RNDr. Dan Matuška, který 
zabezpečuje kvalitní metodické vedení trenérů dorostu, a hlavním 
trenérem ST je Mgr. Stanislav Měrka, který zabezpečuje kvalitní 
metodické vedení žákovských trenérů s cílem dosažení jednotné 
metodiky tréninkového procesu všech žákovských družstev.

Pro stálé zkvalitňování mládežnické kopané v našem fotbalovém klubu, 
byly od školního roku 2006/2007, tj. od 1.9.2006, ustaveny dvě sportovní 
třídy mládeže. Jedná se o fotbalisty, kteří navštěvují výuku v páté a šesté 
třídě. Tyto sportovní třídy mají rozšířenou sportovní výuku se zaměřením 
na rozvoj kopané v rozsahu 3 až 5 hodin týdně. Pro tyto sportovní třídy 
byla vybrána ZŠ Olomouc, Zeyerova 28 (u vlakového nádraží), www.zs- 
zeverova.cz. Ředitelkou školy je Mgr. Alena Miková, zástupkyní pro 1. 
stupeň je PaedDr. Běla Schneiderová a zástupcem pro 2. stupeň je Mgr. Ivo 
Karger. Tělesnou výchovu se zaměřením na kopanou zabezpečuje na ZŠ 
pedagog a trenér Mgr. Tomáš Kolkus. Základní škola je svou polohou 
dobře dostupná, v Olomouci velmi vysoko hodnocena a její žáci nacházejí 
pravidelně uplatnění na středních i vysokých školách. Škola má v letošním 
školním roce 601 žáků v 25 třídách, dvě tělocvičny (velkou a malou) a 
sportovní areál - asfaltové hřiště s běžeckou dráhou. V dalších letech 
plánuje vybudování nového sportovního areálu s umělým povrchem. 
Vyučuje jazyky (angličtinu, němčinu, španělštinu), informatiku (má 
počítačovou učebnu s dvanácti moderně vybavenými pracovními místy) a 
zajišťuje bohatou zájmovou činnost (např. keramický kroužek s vlastní 
keramickou pecí). Výuka žáků ve sportovních třídách je stejně kvalitní
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m o b .  6 0 5 5 0 0 2 4 8  
m o b .  7 7 7 2 7 1 4 0 9  
m o b .  6 0 2 7 8 4 5 5 1

1. HFK Olomouc testuje Brazilce
Podle posledních zpráv hráčského agenta nakonec srbský útočník Boris 
Bosnjakovič nepřijede. Test se neuskuteční z důvodu neudělení víza srbskému 
hráči. Přesto pro naše příznivce vedení našeho klubu připravilo exotické 
překvapení. Místo Bosnjakoviče zavítal do klubu na zkoušku brazilský útočník 
Angelo Marcos Da Silva. Jednatřicetiletý fotbalista ze země fotbalu zaslíbené 
přiletěl v sobotu ze Sao Paula. První dny pobytu budou věnovány seznámení s 
našim klubem a především aklimatizaci. V pondělí by měl nastoupit do 
tréninkového procesu k našemu prvnímu týmu. K prvnímu utkání nastoupí 
proti Sigmě Olomouc.
Angelo Marcos Da Silva již má zkušenosti s evropským fotbalem. V roce 2001 
startoval v ruské lize za tým Křídla sovětů Samara. V roce 2001 odehrál v ruské 
lize 2001 - 28 zápasů, vstřelil 8 branek, byl druhým nejlepším střelcem 
mužstva a nastupoval pod fotbalovým jménem „Anjelo“. Samara v této sezóně 
skončila na 5. místě tabulky. V následujícím roce strávil polovinu sezóny v 
týmu Černo More Varna. Poté se vrátil do Brazílie.
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