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ven a větrejte. Potíže zvyšuje nedostatek idiop. Z jedné dětské knížky vím, že je to 
spánku. Ke spánku mám další vtip.
Maminka vykládá broučkům: „Kdyby 
íidé spali zimním spánkem, bylo by na 
světě o třetinu méně zlo. “
Šedou situaci řeším tak, že hodně čtu.
Naše pobočka okresní knihovny má 
dostatečný výběr. Dívat se na televizi je 
často zoufalství. Nedoporučuji ani 
televizní zprávy. Myslím, že na 
dostatečnou hladinu stresu úplně stačí 
jít si nakoupit nebo stavit se v lékárně.
O milionských klucích z ČEZu,
Severomoravské vodárenské nebo 
plynárenské raději nepřemýšlejte.
Vypadá to, že ekologická přání Zelených 
se brzy splní. Nejlepší bude bydlení 
v jeskyni, topení dřevem a pití vody 
z potoka a léčení bylinkami. Zajímavým 
jevem je, že už neplatí, že vláda, která 
zdraží pivo, padne. Kolik vlád už by 
muselo padnout. Jediná jistota je, že 
chleba bude stále o dvou kůrkách, i když 
cim dal drazsi.
Víte, že trvale jsem holickým chodcem.
Nemohu si nevšimnout, jak se rozšiřuje 
trestný čin nazývaný "graffiti". Writery 
(malíře či mazaly) nejvíc lákají čisté 
plochy fasád domů. Škody jsou velké.
Kdo má radost z poškození fasád na 
Slunečné? Který toy je na to hrdý? To je 
ale úroveň! Toho může být schopen jen

idiot zkřížený s pitomcem. Titul, který 
sedí.
Jeden pěkný dárek jsme od Ježíška 
dostali všichni - schengenský prostor. 
Náš český mini svět se rozšířil prakticky 
na celou Evropu. Jsme Česko-Slovensko- 
Evropsko. Další hranice padly. Můžeme 
jet, kam chceme. Já bych třeba chtěl jet 
ještě jednou do Řecka. Už jsem jednou 
chtěl.
Tak s jarním sluncem na shledanou a 
věřte, bude lépe. A protože do Betléma 
lákala hvězda, tak ať vás dobré hvězdy 
provázejí po celý rok.

Foto a text Petr Šafránek

Podivný sen o lodi jménem Bohemia
/Mirek Marusjak/

Milí přátelé,
zdravím vás v novém roce. Tak nějak se 
mi začíná zdát, že okurková sezóna není 
v létě, ale nyní. Jsou krátké šedé dny, 
dlouho tma, moc chybí slunce a myslím, 
že i sníh. Schází mi jeho bílá nádhera. 
Ani dětem nejsou přány zimní 
radovánky. Jak by bylo krásné, kdyby 
platila slova klasika kresleného humoru 
Vladimíra Renčína: „Byl první leden, 
sněhulákův zoaí ku lásce hlas, kde 
sněhový zajiskřil ráj...“ Připadá mi, že se 
už i dcery krále Roka, Morana, Vesna, 
Léto a Jeseň nechaly ovlivnit globálním 
oteplováním.
Sníh a led jsou najedná straně kalamita 
na cestách a na chodnících, ale na 
druhé straně k zimě patří. Posílám vám 
jej na fotografii splavu a jaro nám 
připomenou květy sasanek. Indiánské 
názvy ledna a února jsou "měsíc sněhu" 
a "měsíc hladu vlků". My bychom je 
mohli nazvat "měsíc šedé depky" 
a "měsíc utahování opasků" (český 
módní výraz). Je to také doba čekání na 
slunce a na jaro. Ono se snadno řekne, 
"mějte slunce v duši a srdci", ono se tam 
ale špatně vytváří, když na obloze není. 
Na toto období se doporučuje doma 
svítit - světlo léčí, a zvýšit konzumaci 
vitamínů, zejména vitamínu C. Možná 
nevíte, že hodně vitamínu C má kyselé 
zelí a nejlepší chuť bystročické. Choďte

Na nábřeží Zlatá kaplička 
Slávou hvězd se dotýká 

stověžatá matička 
Pravda vítězí - čí se neříká 

Cinkot pivních sklenic 
v lokálu jménem Putyka 

uprostřed stranických třenic 
vepřoknedlové bicepsy působí silácky 

rázné nadávky hezky od plic 
snadno může dojít i na facky 

V zemi po skalinách šumících borů 
na nárožích optimistické plakáty 

nouze napnuta na struny houslí Daliborů 
Zlatokopecké krumpáče a lopaty 

Lebka a hnáty zkřížené 
na palubě s novodobými piráty 
k břehům hojnosti vítr nás žene 

Hrabeme hrabeme 
tak hrabej s námi 
Krademe krademe 
ukradni si s námi 

Vše máme spočtené 
změň zaměstnání 
Země na obzoru!

Lodní zvon bije na poplach 
kanóny ven!, podle pirátského vzoru 

Dostávám strach
osamocen v bandě námořních lupičů

...probouzí mě v peřinách
• I /  S I I /  v  ocinkaní klicu...
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Odpověď pana primátora na otevřený dopis
Na otevřený dopis pana Zahradníka ve vánočním čísle Holických novin jsme dostali odpověď pana Martina 
Novotného, primátora Statutárního města Olomouce. Pan primátor souhlasil s jeho uveřejněním v plném znění, 
a proto vám ho dnes předkládáme.

Spolupráce vedení města s KMČ Holice je nadstandardní

V posledním vydání Holických novin poněkud překvapil členy Rady města Olomouce (RMO) otevřený dopis podepsaný 
panem Ladislavem Zahradníkem. Nejen že obsahuje řadu problematických tvrzení, ale zároveň na základě subjektivně 
posuzovaných skutečností znevažuje úroveň spolupráce mezi vedením města a Komisí městské části Holice. V reakci na 
otevřený dopis si proto dovolíme uvést několik důležitých skutečností.
V prvé řadě chceme zdůraznit, že současná ani předchozí radniční koalice nikdy neměly ve svém programovém prohlášení 
slib zřídit tzv. „malé radnice11 nebo-li městské obvody spravované obvodními úřady. Mimo jiné také kvůli tomu, že správa 
města o velikosti Olomouce prostřednictvím obvodních úřadů by byla podle srovnávacích průzkumů finančně i 
organizačně méně výhodná. Město Olomouc už na začátku 90. let minulého století se vydalo jinou cestou a zřídilo jako 
poradní orgán Rady města Olomouce tzv. Komise městských částí (KMČ), a to za účelem získávání místních znalostí a pro 
zajištění lepší informovanosti občanů. Členy jednotlivých KMČ přitom nevolí občané, ale jmenuje na základě doporučení 
politických stran a případně společenských subjektů Rada města Olomouce. Z toho zřetelně vyplývá, že v otevřeném 
dopise panem Zahradníkem prezentovaná úvaha o spojování funkce předsedy KMČ s členstvím v nejvyšším samosprávném 
orgánu Zastupitelstvu města Olomouce - je v rozporu s principy zastupitelské demokracie a zákonem o obcích. Zároveň je 
třeba zdůraznit, že KMČjsou pomocnými orgány a jejich návrhy mají proto pro RMO pouze doporučující charakter. 
Konkrétně v případě KMČ Holice ovšem platí, že tato patří k vůbec nejaktivnějším ze všech 27 KMČ působících ve městě 
Olomouci a spolupráce radnice s jejími členy patří dokonce k nadstandardním. V průběžném kontaktu s nimi jsou 
pracovníci oddělení KMČ magistrátu, kromě toho v průběhu roku několikrát jednali s předsedou KMČ, případně s jejími 
dalšími členy také osobně primátorajeho náměstkové. Pokud jde konkrétně o prodej objektu č. 37 na návsi Svobody, chtěli 
bychom nejprve zdůraznit, že v době panem Zahradníkem zmiňované návštěvy u primátora, při které byly tlumočeny 
výhrady k prodeji tohoto objektu, byl už proces prodeje domu č. 37 na návsi Svobody ukončen schválením v Zastupitelstvu 
města Olomouce. Tuto záležitost předtím opakovně projednávala a schvalovala RMO už v minulém volebním období. 
Zároveň ale vnímáme kritické hlasy občanů Holice, které poukazují na problematický stav současného využití tohoto 
objektu.
Naopak ovšem výsledkem právě spolupráce a respektování požadavků KMČ Holice bylo v minulém roce mimo jiné oplocení 
a vyčištění pozemku určeného pro hřbitovní odpad, opravy chodníků v ulicích Sladkovského, U Cukrovaru a Brunclíkova a 
rovněž zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce osazením výstražných světel do vozovky v ulici Keplerova. A není 
možné nepřipomenout v této souvislosti ani rozsáhlou kompletní rekonstrukci Návsi Svobody, kterou město Olomouc 
dokončilo v minulém volebním období. Holickým občanům je k dispozici rovněž detašované pracoviště magistrátu, které 
zajišťuje vedle pravidelného kontaktu s občany a výběru nejčastějších městských poplatků rovněž ověřování listin a nabízí 
bezplatné využití internetu.
Závěrem bychom chtěli občany městské části Holice ujistit, že spolupráce radnice s KMČ bude pokračovat neméně 
intenzivně také v dalších letech. Primátor i další členové Rady města Olomouce jsou si dobře vědomi specifik městské části 
Holice, kde působí řada obchodních a výrobních firem, kde máme zároveň obytnou zónu a kde není optimálně vyřešeno 
dopravní napojení. Pro nejbližší období jsme si stanovili jako jednu z hlavních priority rámci regionálního operačního 
programu mimo jiné opravy zanedbaných místních komunikací. S využitím evropských dotací proto chceme opravit ještě v 
tomto volebním období některé z vybraných ulic také v Holiči.

.-> V

Za Radu města Olomouce: 
Martin Novotný 
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V á ž e n í  Č t e n á ř i  H O L IC K Ý C H  N O V I N  názory, které přislíbil dodat i písemně ve formě příspěvku do
Holických novin.

Druhý okruh našich otázek se týkal realizace oprav komunikací, 
rokem nejen pro město Olomouc, ale i pro řadu okrajových na které již v minulosti byly zpracované projektové dokumentace, 
městských částí. Hlavní bolest, která je trápí, je neutěšený stav ale nebyly realizovány. K tomuto bodu nám pan primátor sdělil, že 
komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. V naší městské části se v současné době zpracovává „Integrovaný plán rozvoje města", 
máme ještě stále 8 ulic, které nemají asfaltový povrch, a řadu který by umožnil magistrátu získat ze strukturálních fondů EU

peníze na realizaci rekonstrukcí místních komunikací. Řekl nám, že

Před měsícem začal rok 2008, který by se měl stát zlomovým

chodníků, po kterých se chodí s rizikem a nebo vůbec neexistují.
Protože naší komisi tento stav není lhostejný, požádali jsme v snahou rady a zastupitelstva je do dalších komunálních voleb dát 

prosinci pana primátora Martina Novotného o přijetí a konzultaci, do pořádku všechny zanedbané komunikace na území města. Jeto 
Setkání se uskutečnilo 3. prosince 2007. Měli jsme na pana velký slib a nám nezbývá nic jiného než doufat, že se záměr 
primátora připravené dva nejdůležitější body jednání. V první řadě Magistrátu podaří.
jsme požádali pana primátora o jeho vyjádření ke kritickým Zájmem mým i všech členů KMČč. 4 je dát městskou část Holiči 
připomínkám, které ve svém dopise uvedl pan Zahradník, člen do pořádku tak, abychom na ni mohli být pyšní a aby se nám všem 
KMČ č. 4 a na které nedostal odpověď.

Současně jsme předali panu primátorovi další dopis, obsahově 
podobný, který byl zveřejněn v 6. čísle HN a ve kterém se pan 
Zahradník vzdával práce v naší komisi. Pan primátor nám sdělil své

v ní dobře bydlelo.
Vám všem děkujeme za Vaši důvěru a trpělivost

Siíuestr Tomášek, 
předseda KMČ č.4

Zpráva o činnosti Klubu pro seniory v Olomouci Holiči za rok 2007
Svou činností v loňském roce navázal KPS v Holiči na provoz v 

předešlých letech. Klubové místnosti byly pro návštěvníky 
otevřené každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin. 
Návštěvníkům bylo podáváno občerstvení káva a čaj za cenu 3,- Kč. 
Nápoje vařily dobrovolnice z řad členek klubu. Zisk z prodeje 
nápojů byl použit na úhradu občerstvení na některých 
společenských akcích.

Návštěvnost klubu lze hodnotit kladně. Více účastníků bývá 
v pondělí a při oslavách. Vzhledem k našemu počtu členů a s 
přihlédnutím k vysokému podílu členů ve věku 75 let a více je 
návštěvnost dobrá. Klub navštěvují členové nejen z Holice, ale i z 
jiných částí Olomouce. V běžném programu KPS jsme pokračovali 
ve způsobu práce, který se osvědčil i v dřívějších letech. Náplň 
denní činnosti odpovídala vkusu a zálibám jednotlivců. Četba 
denního tisku a časopisů, diskuse o věcech, které „hýbou" Holicí i 
světem, prostě neztrácíme kontakt s dobou. Další téma bylo vaření 
a zavařování, alternativní medicína apod. K rozptýlení slouží 
společenské hry, zejména karty. V oblibě jsou společenské oslavy 
narozenin, konané čtvrtletně. Oslavencům popřejeme, starší 70-ti 
let dostanou při příležitosti kulatých a půlkulatých narozenin 
dárkový balíček. Účastníci oslavy jsou pohoštěni v pěkně 
upravených místnostech našeho klubu. Na přípravě oslav a 
pohoštění se podílejí dobrovolnice z řad členek klubu. Náklady na 
pohoštění pocházejí z prostředků KPS a z výnosu prodeje 
drobného občerstvení. Podobně společně slavíme Den matek, Den 
seniorů, vánoční posezení s koledami a zpěvem.

Společné návštěvy divadelních představení jsou rovněž 
oblíbené. KPS zajišťuje vstupenky a částečně se podílí na jejich 
úhradě. Letos jsme navštívili v Moravském divadle tato 
představení: Labutí jezero, Attila, Hello Dolly, Sumář na střeše, 
Veselá vdova, Manon, Marná opatrnost, Jakobín.

Dále jsme navštívili výstavy v olomouckých parcích: Flora a 
Hortikomplex, a ZOO Svatý Kopeček.

V letošním roce jsme se zúčastnili zájezdů pořádaných 
odborem sociálních služeb Magistrátu města Olomouce. S KPS v 
Javoříčské ulici jsme byli v Polsku a na Macoše. S KPS z 
Chomoutová jsme byli ve Svojanově. Náš klub navštívil bazén ve 
Velkých Losinách, lázně Slatinice, lázně Teplice nad Bečvou a lázně 
Jeseník.

Zúčastnili jsme se plesů, které pro seniory pořádal sociální 
odbor Magistrátu města Olomouce, vždyjsme přispěli na pořádání 
tomboly.

Spolupracujeme s obvodní lékařkou MUDr. Hrubanovou, která

nás nejen léčí, ale ve svém volném času nám přednáší o 
zdravotních problémech seniorů.

Také spolupracujeme s Komisí městské části č. 4 v Holiči.
Do klubu dostáváme výtisk časopisu Květy a deník Olomoucký 

den, jejich úhradu platí odbor sociálních služeb Magistrátu města 
Olomouce. Některé členky přinášejí vlastní časopisy, o které je stálý 
zájem. Inventární majetek se letos rozšířil o dvojplotýnkový vařič, 
ubrusy, dva ubrousky a novou konvici na kávu.

Samospráva klubu se scházela podle potřeby a v případě 
problému jej okamžitě řešila. K nedostatkům v práci nedocházelo. 
V klubu byla pohoda a pořádek zásluhou všech členů, kteří do 
klubu docházeli.

Na naše dlouhodobě nemocné členky nezapomínáme, 
navštěvujemeje a udržujeme tak s nimi stálý kontakt.

Závěrem chci poděkovat vám všem, kdo jste přispěli k bez
problémové činnosti našeho holického klubu. Do příštího roku i 
dalších let vám přeji pevné zdraví a dobrou pohodu v kruhu vašich 
blízkých i mezi námi.

Děkuji pracovnicím odboru sociálních služeb Magistrátu 
města Olomouce, zejména paní PhDr. Tomáškové, PhDr. Trčkové a 
Mgr. Drexlerovi za jejich kladný přístup k činnosti našeho klubu.

Za KPS Holice D. Skopalová

Zápis do mateřské školy
Vedení školy zve rodiče k zápisu do mateřské školy. Ten se 
uskuteční v termínech

pondělí 7. dubna 2008
od 10 doll:3Q hodin a od 14:30 do 16 hodin
úterý 8. dubna 2008
od 10 doll:30 hodin a od 14:30 do 16 hodin

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte.
Mateřská škola disponuje velkou zahradou s pěkným mobiliářem - 
chaloupky, tabule, pískoviště, „skákací panák" aj. Pro letošní rok je 
plánováno i částečné nahrazení zastaralých kovových prolézaček 
moderními prvky. Školka se orientuje na ekologickou výchovu - 
získala i titul Zelená školka, který jí byl udělen vedením Olomouc
kého kraje za aktivity v této oblasti. Děti mají možnost pracovat 
v keramickém kroužku. Přímo do areálu školky dochází logopedka. 
Každoročně se děti mohou účastnit kurzů plavání a tzv. Lyžařské 
školičky. Externí lektoři zajišťují i kroužek angličtiny pro nejmenší.
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Občas vychází o HN rozhovor s některým občanem. Protože se blíží břemen - měsíc knihy, 
osíooiljsem Jarosíaoa Foglara, který nepochází sice z Holice, aíe je  spisovatelem. Prosím 
nadšené příznivce tohoto autora a členy čtenářských klubů, ať další řádky raději nečtou 
nebo berou tento článek s nadhledem sobě vlastním. Informace pro tento rozhovor jsem 
čerpal z článků o životě a díle J. F.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
POSMRTNÝ ROZHOVOR S JAROSLAVEM FOGLAREM ^
Kdo by neznal otce knižních i comicsových drogu, zatknout mě za pěstování skautingu. 
postav, které se staly „kultovními" dříve, Dnes vás klidně zatknou zase za pěstování ™ 
než se z tohoto slova stalo klišé. Autor, trávy... Jak bych přežil ve vězení bez svých í  j  
známý pod junáckou přezdívkou Jestřáb, chlapců? Jak by přežila má maminka beze
zasvětil svůj život skautingu. Nadřízení ze mě? Byl jsem „mladým hlasatelem" jen asi 
Státní bezpečnosti ho přezdívali Šípek. I to půl roku. Nechali mě pak být, protože jsem nějších proudů svého jinak modrého 
byl Jaroslav Foglar. Tato událost z jeho jim  nic kloudného nesdělil. Každý má své života.
života není tolik známá ve srovnání s silné i slabé stránky a důležité je, jak se s Některá slova z Vašeho díla se vepsala do 
neustále mediálně rozebíranou kauzou nimi vyrovná. I o tom jsou moje knížky. Mají mluvy dnešních správných chlapců. 
Udavače z Těšína (Nohavica). Chtěl bych slabé nebo silné stránky, záleží, jaký papír 
poděkovat za zprostředkování tohoto roz- zvolili v tiskárně.
hovoru spiritistickému kroužku Bratrstva Promítla se tahle záležitost nějak ve Vašich 
kočičí pracky. knihách?

Myslíte „plantážníci", „himbajs" nebo „to 
je nečestné a nesportovní"?
Ano, a zjistiljsem, že jste obohatil dokonce 
slovník současného spisovatele Petra Ša- 

Rychlé šípy také chtěly vyloučit Červenáčka bacha. Hrdina jeho knížky Opilé banány, 
Všude je spousta opálených a pružných za spolupráci s Vonty... Ale on šel do říká útěkům z hospody bez placeni 
chlapců, protože žijí modrým životem. Stínadel na vlastní pěst jenom proto, aby „rychlonožka“. Osobně považuji Vaši 
Koupeme se ve Sluneční zátoce na Bobří svým kamarádům ulehčil pátrání, 
řece. Do kuňkání žab nám cvrčí svou Píseň jahle paralela, to mě nenapadlo. Spíše mě thriller. Jako kluk jsem se při čtení večer 
úplňku cvrček. Stopujeme zvěř, chytáme napadío srovnání se životem Egona bát, zda není za dveřmi Širokko. 
lejky, posilujeme tělo i ducha. Hodně se Bondyho... U Jóviše, to mám radost. Přál bych si, aby
přátelím a scházím se starým Maznákem, s panem Bondym mě laskavě nesrovná- na dnešní hochy působily i jiné knížky jako 
soutezime, kdo driv dostane ven ježka z vej te j en kouří, pfše sprosté básničky, které Kronika ztracené stopy, kde se dozvíte 
klece- pak zhudebněné skupina Plastic People spoustu důležitého o sbírání šípků. Možná

vyřvává z pódií. Navíc pan Bondy, pokud proto jsem byl veden v seznamu spolu- 
Ten k nám občas přiletí na svém létajícím vím, se nikdy ráno neotužoval a nežil pracovníků pod přezdívkou Šípek. Mimo 
kole. Všechno, co se stalo na Zemi, je tady modrým životem. Nedávno se tamtamem jiné v Kronice najdete návody pro ranní 
zapomenuto. Se starým Mažňákem pracuje rozšířila zpráva, že se taky dostal k nám. Ale cvičení nebo výrobu ptačích budek, 
na svém novém vynálezu, nebeské myslím si, že v tom jeho nebi to musí Divadlo v Uherském Hradišti má řadu 
zvonkohře, kterou slíbil kostelníkovi od s v. vypadat jako v pekle, tam bych nevydržel úspěšných repríz představení Rychlé Šípy.

TěšíVásto?

Pane Foglar, jaké je to o nebi?

Záhadu hlavolamu za geniální dětský

A co Jan Tleskač?

Jakuba. ani minutu.
Mám tomu rozumět tak, že je  zapomenuta Vaše knížky ovlivnily životy tisíců chlapců Ano, jsem moc rád, že tomu tak je. Navíc 
třeba i Vaše spolupráce s StB? Neměljste s několika generací, dříve oslovovaly mládež jsem sledoval, jak ti dnešní báječní chlapci 
tím o očistci problémy ?
Čest a statečnost, ke kterým vedu své S Kájou se občas vídám na zasedáních mnoho výstav o mém díle a životě k výročí 
chlapce ve svých knížkách, mají různé našeho Nebeského Pen klubu. Minule mi mých stých narozenin. Tady v nebi se na 
podoby. Za války jsem vedl tajný skautský sdělil, že jeho ušlechtilý hrdina Vinnetou roky a čas zase tak nehledí... 
oddíl a jezdil s ním na ilegální tábory. Když dříve takový nebyl. V knize Syn lovce Rychtě šípy vydávaly časopis „Tamtam", 
pak bojovali moji hoši na barikádách, šel medvědů ještě sbíral skalpy, s chutí někoho Vy sám jste působil o redakci Mladého 
jsem se schovat do sklepa. V padesátých zapíchl a kouřil doutníky. Postupně si hlasatele a časopisu Vpřed. Co byste 
letech mi chtěli vzít můj oddíl, vzít mi mou vylepšil anglinu, vzhled i chování a stal se vzkázal a poradil redakci Holických novin?

ušlechtilým.

hlavně knihy Karla Maye. v junáckých oddílech uspořádali loni

Vždy si tyto noviny se zaujetím přečtu. Přál 
O podobných kladných hrdinech píšete ve bych redakci, aby jejich články pomáhaly 
svých knihách. Neměl jste někdy chuť chlapcům a děvčatům stát se „lepšími 
vložit do úst Mirka Dušína nějaké sprosté hochy". Aby občané byli hrdí na svou obec, 
slovo? tak jako Rychlé šípy na svůj klub. Aby 

obyvatelé Holice byli co nejnáročnější k 
sobě a co nejohleduplnější vůči druhým. 
Pak vaše soužití dosáhne stejné kvality a 
úrovně jako tady v nebi, a o to přeci jde...

Jakobimbajs?
Ne, aíe třeba hovno.
Tak to nikdy. Při psaní jsem vždy myslel na 
svůj chlapecký ideál. Snad jen v trilogii o 
Stínadlech, jsem vypustil maličko z tem- (Mirek Marusjak)
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Střípky ze školy Holický folklór
(Mirek Marusjak)• V rámci každoroční sbírky „Vánoční hvězda" na pomoc nemocným dětem, se na naší 

škole vybrala částka 12600 Kč. Děkujeme rodičům, dětem i zaměstnancům školy, kteří 
koupí vánoční hvězdy přispěli.
• Velký úspěch zaznamenaly starší žákyně na florbalových turnajích. Nejdříve si jejich 
družstvo (Klára Sovová, Klára Mlčochová, Gábina Servusová, Monika Čečatková, Veronika 
Smékalová a Martina Uličníková z 8. A, Veronika Hudcová a Katka Sotorníková z 9. A) 
vybojovalo první místo v okresním finále 12. prosince v Lutíně. Svoji formu děvčata 
potvrdila 20. prosince, kdy v silné konkurenci obsadila krásné 2. místo. Blahopřejeme jim  
a samozřejmě i panu učiteli Jaroslavu Barglovi!
■ Ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan se na vítězných místech umístili žáci 9. 
ročníku Adam Pelíšek, Martin Doležal a Václav Bílý.
• Vedení školy hledá zájemce o práci správce veřejného hřiště. Práce je  vhodná zejména 
pro čilé důchodce. Dotazy zodpoví ředitelství školy na telefonním čísle 585 313 636 nebo 
při osobním pohovoru.

Sběrné kontejnery - heslo naší éry 
Suroviny třídí slušní lidi 

Nehraji si na ekologa 
podle příslušného loga 
poznáme co kam dát 

umíme přece číst a psát 
Zřejmě asi nějaký negramot 

do „Papíru" narval šrot 
možná negramota 

ve „Skle“ zase polobotka 
Harampádí co doma překáží 

z půd a dvorků se vyváží 
Několik naložených fůr 

neputuje na sběrný dvůr 
ale kousek od Holice 
pyšně trůní u silnice 

Je příliš daleko ta skládka nová? 
Nevadí! Příště složíme u hřbitova! 

Díky vám podivní dopravci 
vedeme válku s hlodavci 
Kletby a sprosté nadávání 

obvykle neobvyklá setkávání 
rozhořčených holických občanů 

s hejny krys a potkanů 
Zbývá vyhrabat listí a trávu 

Kam s tím? Nač si lámat hlavu! 
Nebude nás to stát ani floka 

šoupneme vše do potoka 
Stojí dítka s rodiči na Lamfešti 
pro kachny kůrky chleba v pěsti 
Tati co to plave mezi petkama 
tam ta podivná věc neznámá? 

Otec rozpačitě rozhazuje rukama 
Synu vždyť je to pánská ochrana! 

Že nás obklopují samé skládky 
dočítáme se mezi řádky 

co již dříve pan Čapek psal 
Ale co dnes? Jak dál?

Každý z nás má v duši skládky 
a v koutech trochu nepořádky 
Pokud tomu tak není - řekněte!

Mikuláš ■ ■ ■ ■ ■ ■
Koncem listopadu bylo v naší MŠ zřejmé, že se děti těší a připravují na Mikuláše. Vyráběli 
se andílci i čerti a v některých třídách se objevilo i peklo.
V prosinci to už začalo naplno. Děti se učily básničky, písničky a pomáhaly při výzdobě 
školy. Děti vyslovovaly různá přání a nemohly se dočkat, kdy už přijde Mikuláš.
Ve čtvrtek to propuklo. Od rána začalo velké těšení, ale u některých dětí se objevil i náznak 
strachu. Dotazy na paní učitelky nebraly konce: „ Kdy už přijdou ?“ Zlobivější děti se raději 
držely v blízkosti paní učitelky a ubezpečovaly j i, že už budou hodné. A najednou se ozvalo 
do ticha zvonění zvonečku. Dveře se otevřely a do třídy majestátně vstoupil Mikuláš, 
krásný anděl a za nimi se krčil čert s pytlem. Děti se přitiskly k sobě a čekaly, co se bude dít. 
Mikuláš měl u sebe dopisy, ve kterých bylo napsáno, kdo je  hodný a kdo občas zazlobí. 
Čert už si chystal pytel, ale na přímluvu učitelek a Mikuláše, že se děti polepší, se s 
brbláním otočil do kouta a pytel neotevřel. Děti hned využily situace a zazpívaly Mikuláši 
písničky. Ty odvážnější přednesly i básničky. Mikuláš byl asi spokojený, protože se 
najednou objevily balíčky plné dobrot. Děti se rozloučily s Mikulášem, andělem a čertem 
básničkou:

Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku.
A ty  čerte chlupatý, jen  si zůstaň za uráty.
Celý rok jsm e  hodní byli, ve školce jsm e  nezlobili. 
Hračky si uzdy uklízíme, po Večerníčku hned spíme.

Kolektiv MŠ chce poděkovat vedení ZŠ, paní vychovatelce Souškové a dětem, za přípravu 
pěkného dopoledne. Masky neměly chybu!

Kolektiv MŠ Každý až se chopí koštěte 
a tu svou skládku vymeteVánoční dílna

V měsíci prosinci se letos, stejně jako každým rokem, všechny 
rodiny chystaly na Vánoce. Děti se těšily na Ježíška a dárky, 
maminky pekly cukroví a tatínci koupili ten nejhezčí stromeček 
v okolí. A také škola a učitelé se připravovali na Vánoce a 
především na Vánoční dílnu, která se konala 13. prosince 2007. 
Jako každý rok bylo učiteli ze ZŠ a MŠ Holice pro děti připraveno 
několik stanovišť, na kterých si mohly za pomoci ochotných 
spolužáků vytvořit výrobky z různých materiálů - svíčku z vosko
vého plátu, papírový vánoční stromeček, andílka, závěsnou 
hvězdu z korku zdobenou třpytkami, přání dekorované inkou
stovou technikou, keramický zvoneček, ovocné ozdoby a 
svícínek ze sušených květin. Zatímco si děti vyráběly dárky, 
rodiče se mohli občerstvit připraveným pohoštěním. Dámy 
ochutnaly a prodiskutovaly cukroví a pánové se posílili 
vánočním „svařákem". Atmosféru dokreslovala kouzelná 
vánoční výzdoba školy a zpěv koled žáků 5. třídy. V letošním roce 
se v krámku U Svaté Lucie poprvé objevily i výrobky žáků z 
keramiky, které se rodičům i dětem velmi líbily.
Vánoční dílnu v roce 2007 navštívilo přes 150 dětí a příjemně 
naladila všechny zúčastněné na klidné a radostné vánoční 
svátky, na které se všichni každým rokem těšíme.

krásně bude na světě

Mgr. Kateřina Luduíkouá, učitelka ZŠ
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NAŠI JUBILANTI *Váženi a míli

dovolte, abychom 'Vám srdečně podělovali za 'Vaši pomoc a ochotu pň  organizaci jubilejní 
sbírhy Vánoční hvězda, htcrá proběhla v  předvánočním období rohu 2007. 

'Výsledhem naší společné práce je výtěžefj 993 963 7(č.
Částha bude věnována na humanizaci detshčho hemato-onhplogichého oddělení v  Olomouci.

K významným životním jubileím 
přejeme hodně zdraví, životního 
elánu a rodinné pohody všem našim 
jubilantům:

Vladimíru Otčenáškovi 
Květoslavě Markové 
Jiřímu Raškovi 
Jaromíru Litalovi 
Stanislavu Navrátilovi 
Dagmaře Sedláčkové 
Boženě Zuštinové 
Josefu Balcaříkovi 
Vladko Chmeloví 
Františce Pospíšilové 
Miroslavu Navrátilovi 
Elišce Rajnišové 
Jiřímu Fingerovi 
Vzácné životní jubileum oslaví: 
paní Vladislava Zdražilová 90 roků 
a
paní Hedvika Čapková 98 roků. 
Oběma jubilantkám přejeme pevné 
zdraví, neutuchající životní elán 
a ještě hodně krásných dní v kruhu 
svých nejmilejších.

jAťjsou Vaše dny naplněné zdravím a štěstím po celý roh]

ÍL K~~7(. í /(. S >_-
(pfcDr.(Petra Tenýfemvá
Sdružení Šance- sdružení rodičů a přátel hcmato-onkplogicky nemocných dětí Olomouc

<Eva 'Dvořáková

ZPRÁVY z jednání KMČ č.4
Zprávy zjednání holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu. Přečíst šije můžete ve 
vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a Jaselská.

Vybírání poplatků za odpad pro rok 2008
Od 4. února 2008 mohou občané zaplatit za komunální odpad pro letošní rok - opět 492,- Kč za 
dospělou osobu na detašovaném pracovišti MmOI. na návsi Svobody 41 v budově pošty. Vždy 
v pondělí od 9,00 do 12,00 hodin a odpoledne od 13,00 do 16,45 hodin. S sebou si vezměte 
občanský průkaz. Redakce HN

Holičtí skauti Vás srdečně zvou na tradiční SKAUTSKÝ PLES, který se koná 1. března 2008 
ve společenském domě ve Velkém Týnci. Začátek od 19.00 hodin, vstupné 50,- Kč. K poslechu a 
tanců hraje skupina Funny, je zajištěno bohaté občerstvení, tombola a dobrá zábava.
Autobus na ples i zpět zajištěn. V 18.30 hodi. odjezd od pošty v Holiči, z Velkého Týnce pak ve 
2.15 hodin. Těšíme se na Vaši účast.

H.Š.

0(8-PRÁN OSTÍ KY
Soutěž o nejlepší nakládané houby
V předvánočním čase 13. prosince 2007, v Klubu seniorů v Holiči, 
proběhlo vyhodnocení houbařské soutěže. Porota ve složení Ing. Jiří Lazebníček (z houbařské 
poradny v Olomouci), Ing. Petr Šafránek a pan Ladislav Zahradník velmi zodpovědně 
degustovala a bodově hodnotila „soutěžní vzorky11. Ostatní přítomní se pak sami mohli 
přesvědčit, které nakládané houbyjsou skutečně ty nejchutnější a nejlepší.
Během degustace pan Mirek Marusjak přednesl několik svých veršovaných hádanek o houbách 
a také báseň Egona Bondyho Muchomůrky.
Pan Lazebníček velmi poutavě vyprávěl o houbách, jejich sběru, zpracování i o svých cestách po 
Evropě (Kavkaz, Anglie, Skandinávie...), kde se věnoval své mykologické vášni. Mimo jiné nám 
sdělil, že stopku muchomůrky červené můžeme v pohodě konzumovat. Syrový stažený klobouk 
(bez bílých teček) po večeři před spaním nahradí dvě až tři piva. Nedoporučujeme zkoušet!!!
V závěru nás autorským čtením své tvorby potěšili pánové Petr Šafránek a Mirek Marusjak. Ajak 
dopadla soutěž? Nejlépe byla hodnocena směs nakládaných praváků a suchohřibů. Na druhém 
místě skončil hřibový salát, vše od paní Evy Zváčkové. Třetí místo patřilo pravým hřibům paní 
Hany Šafrové a čtvrté místo pochoutce z hřibů pana Mirka Marusjaka.
Co dodat na závěr? Snad i tento rok soutěž opět proběhne. Doufáme, že se přihlásí více 
nadšených houbařů. Nebo máme vyhlásit soutěž o nejlepší nakládané okurky? Ty přece nakládá 
každý...
P. S. Až začne houbařská sezóna, uveřejníme vítězný receptv HN.

ÚNOR

Metelice na Hromnice cesty umetá 
a píci podmetá.
Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů 
v létě.
Matěje - k vesnu naděje. 
Nechce-liseverák v únoru váti, 
v dubnu se to přec jenom musí státi.

BŘEZEN

Březnové slunce má krátké ruce. 
Divoké husy, které se ukazují, 
oznamují tepléjaro.
Hřmí- li v březnu, sněží v květnu. 
Mráz po Josefu již neuškodí květu. 
Sníh v březnu škodí i vinné révě.

UVAŘTE SI S NÁMI 
Vepřová kýta  po myslivečku
Připravíme si máslo, cibuli, slaninu, vepřovou kýtu, zeleninovou směs ^  °
(Halali), masox, mouku a pikantní rybízovou marmeládu. '
Na rozpuštěném másle orestujeme nakrájenou cibuli, nakrájenou slaninu a na nudličky 
nakrájenou vepřovou kýtu. Směs osmažíme, přidáme Halali, masox a dusíme tak dlouho, až je 
maso měkké. Na závěr zaprášíme moukou a přidáme trošku pikantní marmelády. Jako přílohu 
podáváme dušenou rýži.

s « ;i .i .  ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

Dobrou chuť
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UŽ JSME TO NĚKDE ČETU? Nová soutěž pro holické občany
Připravili jsme pro Vás druhý soutěžní úkol. Vtom prvním byla malá tisková chyba, ale i přesto jste někteří správně poznali, že se jedná o 
úryvek z básně ŠTĚDRÝ VEČER ze sbírky KYTICE od K. J. Erbena. Jen Vás bylo trochu málo. Věřím, že další hádanka bude pro vás lehčí a že 
vás odpoví víc a losování bude zajímavější.
Dnešní hádanka: Těšíme se na vaše správné odpovědi do 15. března 2008 ve 

schránce KMČ č. 4 v chodbě pošty v Holiči.
Nejdůležitější však byla jedinečnost této látky, neboť má prý 
podivuhodnou vlastnost. Šaty z této látky jsou totiž neviditelné 
pro každého, kdo je hloupý, nebo se nehodí pro svůj úřad. Brzy 
se zprávy o této látce dostaly až k samotnému císaři. Nařídil co 
nejdříve oba dva slavné tkalce pozvat k sobě na audienci.

„To je přece skvělé, nemohu tomu uvěřit. Od této chvíle již 
nemusím pochybovat o tom, kdo je hloupý, nebo se nehodí pro 
svůj úřad. Ode dneška budete mými dvorními tkalci, ale látku 
na šaty mi musíte dodat co nejrychleji,“ řekl jim císař a dal jim 
jako odměnu kopec zlatých dukátů, které se třpytily, až oči 
přecházely.

Výherci z prosincového čísla:

1. Viktorjeníková Eva, Partyzánská 37, Holice (knižní odměna)
2. Gičová Marcela, Přerovská 76, Holice (sladká odměna)
3. manželé Lučanovi, U Cukrovaru 10, Holice (sladká odměna)

Výhercům blahopřejeme. Ceny si mohou vyzvednout v kanceláři 
detašovaného pracoviště MmOI. v pondělí od 8,00 -12,00 hodin, 
odpoledne od 13,00-17,00 hodin.
A v pátek od 8,00 -12,00 hodin, odpoledne od 13,00 -15,00

Redakce

Mateřské centrum Heřmánek zápis do i. třídy zš
Olomouc-Holice Ve čtvrtek 18. ledna 2008 se uskutečnil na naší základní škole

zápis do první třídy. Děti přišly se svými rodiči a byly docela 
zvědavé, co je ve škole čeká. Neměly strach, protože toho hodně 
znají už ze školky. A tak recitovaly básničky, kreslily, poznávaly 
barvy a povídaly si se svými budoucími učitelkami. Když splnily

HERNA S PROGRAMEM - pro rodiče s dětmi_1 - 6 l et všechny úkoly, dostaly za odměnu malý dárek. Také se
Pondělí 9 - 12,00 - společné zpívání, hraní, cvičení, přednášky a vyfotografovaly s pejskem a kočičkou, aby měly na zápis památku.

K zápisu přišly téměř všechny děti z holické mateřské školy a tři 
děti z jiných obvodů. Přesto bude v příštím školním roce otevřena

MC je podpořeno z projektu Profesionalizace skupiny 
mateřských center v Olomouckém kraji

besedy pro rodiče, bazárek
Info p. Renata Jochová, mobil 723249388
PROGRAM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V MATEŘSKÉM CENTRU jenjednaprvnítřídas25dětmi. ...............

Poděkovaní za pomoc pri organizaci zápisu patři i zakymm osmé 
třídy Gábině Servusové, Monice Čečatkové a Kláře Mlčochové.

HEŘMÁNEK

Mgr. Alena Hefkouá, výchovná poradkyněNastávající maminky,
přijďte si zacvičit každé pondělí od 15 dol6 hod. Hodinové cvičení 
obsahuje těhotenské cvičení na velkém míči, s overballem, 
posilování svalů pánevního dna a dalších partií, protahování svalů.
Vhodným cvičením působíme preventivně proti rozvoji křečových 
žil, hemoroidům, otokům nohou. Obsahuje prvky z gravidjógy a 
dechová cvičení. Cvičení Vás naučí správnému držení těla, bývaly Vánoce za mého mládí, jsem Vám toho v minulých 
odstraní bolesti zad způsobenou zvýšenou hmotností, zlepší a vánočních číslech Holických novin napsal dostatek. To, co na rozdíl 
uchová Vaši pohyblivost i přes rostoucí bříško, pomůže Vám od těch mých, letos chybělo, byl jen sníh. Byly to takové smutné

Vánoce bez sněhu.

KRÁTKÉ VZPOMÍNÁNÍ
Tak, svátky Vánoc máme za sebou a rok 2007 si každý zhodnotí 

podle toho, jak jej prožil, zda byl úspěšný či neúspěšný. O tom, jaké

udržet si dobrou psychickou kondici. Zacvičit si může přijít každá 
těhotná žena. Po cvičení následuje hodinka povídání od 16 dol7 
hod. Zaměřujeme se na vše, co se týká těhotenství, porodu, Přece však se v naší městské části Holiči objevilo něco, co v jiných 
šestinedělí, kojenía péči o dítě. městských částích určitě nemají. V ulici Na Zábraní před domem č.

7 se každoročně na sklonku Štědrého dne, kdy sluneční kotouč 
Dalšíslužby: zvolna mizí za obzorem a objevují se první hvězdy, zaznívá krásné
Návštěvní služba porodní asistentky před porodem i po porodu, vystoupení trubačů, kteří vyhrávají vánoční koledy. Tři Svačinové 
laktační poradenství, prodej a zapůjčování pomůcek ke kojení a Wva Padc' a jeden Pavel) je hrají nejen pro obyvatele této ulice, ale 
odsávání mateřského mléka, polštářů na kojení, šátků na nošení pro všechny, kteří o tom vědí a přijdou.

Byl to překrásný zážitek a k nádherně zahraným koledám chyběl

Také lidových zvyků ubývá a to velice ochuzuje poezii Vánoc.

dětí, poradenství v aromaterapii, prodej aromaterapeutické 
kosmetiky pro těhotenství, porod, šestinedělí a v péči o dítě, kurzy Jen už zmiňovaný bílý sníh. Ale i bez něj byla vánoční atmosféra 
masážídětía kojenců ajiné. dokonalá. Snad příští Vánoce nebudou na sníh skoupé a z toho

vánočního troubení se stane tradice, která přiláká více 
posluchačů.

Když trubači skončili, někdo ze skupiny posluchačů prohodil: 
“Chlapci, moc pěkně troubíte, jen ten starý vám to kazí." I když to 
nebyla pravda, jeho slova vyvolala smích. Tak vidíte, jaký jsme 
národ, neztrácíme smysl pro vtip a humor - to je jedna z dobrých 
vlastností, které nám dávají sílu k přežití.

Tož snad se dočkáme i časů, kdy slušnost a poctivost se bude 
vy plácet a budou všeobecně vážené.

Těší se na Vás porodní asistentka Bc. Ivana Pavlíková.
Veškeré Vaše dotahy Vám zodpovím na telefonu 728 233 904, 
iopao@centrum. cz

Připravujeme:
CVIČENÍ PRO RODIČE S MIMINKY (Mgr. Hanáková, 776 070 492) 
KLUBDVOJČATAVÍCERČAT (www.dvojcataolomouc.estrankv.cz)

Váš rodák Ladislav Zahradník

-7-

http://www.dvojcataolomouc.estrankv.cz


■

1. místo v Mohelnici
V sobotu 19. 1. 2007 proběhl halový turnaj mladších žáků 
pořádaný oddílem FK Mohelnice ve sportovní hale OBCHODNÍ 
AKADEMIE v Mohelnici. Turnaj se odehrál systémem "každý s 
každým" 1x16 minut. Některá utkání přinesla opravdu kvalitní 

Zimní turnaj Memoriál Oldřicha Vangora byl zahájen mládežnickou kopanou s množstvím pohledných akcí. Turnaj se
nám tentokrát velmi vydařil, když jsme s celkovým počtem 13 
bodů obsadili konečné 1. místo. Celkové pořadí bylo následující: 
l.HFK Olomouc, Rostex Vyškov, FK Šumperk, SK Brno-Líšeň, 
Olympia Bruntál, FK Mohelnice, SK Loštice. Nejlepším střelcem

SPORT
Prvním kolem byl zahájen zimní turnaj Memoriál Oldřicha 
Vangora. První utkání obstaraly týmy l.HFK Olomouc "B" a FK 
Nové Sady. Úspěšnějším týmem bylo naše "Béčko", které ovládlo
dění na hřišti a zvítězilo jasně 4:1. Hned první den turnaje ,
přinesl rekordní vítězství, když Určíce deklasovaly Šternberk 9:2. ^  O omouc se stal se 4 vstrelenymi brankami Miroslav
Střelecky se zaskvěl především určický Kašpárek, který byl Klobouček. Na turnaji jsme testovali další nove tvare, Filipa Bolka z
autorem 5 branek FK Nove Sady a R°mana Sazela ze Sokola Chomoutov. Turnaj

odehráli hráči: Doležal, Dombi, Loveček, Bulko, Dvořák, Faltýnek, 
Sázel, Jančara, Hamy, Klobouček, Sigmund, Valenta, Plánička, 
Bolek, Isakidis.

Tumai GOLD, sobota 19.1.2008 
1. HFK "B": FK Nové Sady 4:1 (3:0)
branky: Vacek 2x, Luňák, T. Krejčí - Sloupenský
FC Dolany: 1. HFK U19 5:1 (4:0)
branky: V. Pospíšil 3x, Bezděk 2x - Richter
Sokol Určíce: FK Šternberk 9:2 (5:1)
branky: Kašpárek 5x, Trajer 3x, Los - Dušek, Krasula
Sokol Konice: Sokol Ústí u Hr. 4:0 (1:0)
branky: Hloušek 2x, Vinkler, vlastní

Utkání Branky
3 : 0 Hamy, Valenta, Faltýnek1. HFK - FK Šumperk 

1. HFK - Olympia Bruntál 0 :2 -  
1. HFK - Rostex Vyškov 
l.HFK-SK Brno-Líšeň 
1. HFK - SK Loštice 
1. HFK - FK Mohelnice

2 :1  Klobouček, Plánička 
5 : 0 Isakidis 2, Klobouček, Doležal, Hamy 
4 :1  Klobouček 2, Sigmund, Isakidis
0 :0  -

Průběžná tabulka:
1. Určíce
2. Dolany
3. Konice
4. 1. HFK "B"
5. Nové Sady
6. Ústí u Hranic 1
7. 1.HFKU19
8. Šternberk

1 1 0 0 9:2
1 1 00  5:1
1 1 0 0 4:0
1 1 00  4:1
1 0 0 1 1:4

0 0 1 0:4
1 00  1 1:5
1 0 0 1 2:9

3
3
3
3
0
0
0
0

Tumai SILVER, neděle 20.1.2008
FC Autodemont Horka n. M .: Spartak VTJ Lipník 1:3 (1:2)
branky: Bundil - Oleš, Rolčík, Baran
Sokol Slavonín : Sokol Náměšť na Hané 0:0 (0:0)
Sokol Mostkovice: SK Slatinice 0:1 (0:0)
branka: Michalčák
Sokol Bouzov: Sokol Štěpánov 2:0 (0:0)
branky: Muchka 2x,
ČK: Vyroubal - Mišovič

Umělá tráva l.HFK Olomouc byla slavnostně otevřena
Dlouho očekávaný okamžik a sen několika generací holických 
fotbalistů se stal skutečností. 10. ledna 2008 dostali holičtí 
fotbalisté o pár dní opožděný dárek pod vánoční stromeček - 
vlastní novou umělou trávu 3. generace. Tatam je zimní příprava 
na zmrzlých či rozblácených terénech, pryč je běhání potmě či 
čekání na volné hodiny na Sigmě. Hodina "H" byla stanovena na 
16:30 a malá slavnost mohla začít.
Přesně ve stanovenou dobu se na osvětlený zelený umělý trávník, 
na kterém byla v plném proudu příprava „A“ mužstva a našeho 
nejstaršího dorostu, dostavili čestní hosté slavnostního aktu, 
členové představenstva a dozorčí rady 1. HFK Olomouc a. s., 
členové výkonného výboru občanského sdružení FK Holice - 
Hodolany, zaměstnanci, příznivci klubu a zástupci celostátních i 
regionálních sdělovacích prostředků.
Trénink byl přerušen a slova se ujal předseda představenstva 1. 
HFK Olomouc a. s., pan Vladimír Dostál. Ve své krátké řeči přivítal 
naše vzácné hosty, pana MUDr. Mgr. Ivana Langera, ministra 
vnitra České republiky a poslance Parlamentu ČR, pana RNDr. 
Ivana Kosatíka, hejtmana Olomouckého kraje, a pana Martina 
Novotného, primátora Města Olomouce.I/ítězpvé turnaje v Mohelnici
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Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW-SIGNUM, s.r.o., Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 2008.
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