
Holické Novin
Číslo 3 Ročník XII. červen 2012

Ďáblovy roky Potěšilo mě, že policie „má peněz dosť. Za loňský rok osmdesát pět 
policistů dostalo přes 200 000 Kč odměny. Ti „nejlepší" v rozmezí od 278 
000 do 385 000 Kč. Pan policejní prezident je na osmém až devátém 
místě.Asi proto že oproti předchozím odměnám je snížil o 50%. 
Informace jsou z MF DNES. No vidíte, jak to jde, když se chce. Peníze na 
mzdy se najdou. Napadá mě vtip o rádiu Jerevan. Dotaz: „Budou 
o komunismu peníze?* Odpověď: „Budou, ale jak pro koho.“

Milí přátelé,
po čase vás zdravím a přeji pěkné pohodové dny. Obvykle se při setkání 

ptáme: „Jak se vám daří?” Doufám, že dobře.
Já nemohu říci, že se mi žije špatně, i když i na mne působí dění v horních 
vrstvách naší společnosti poněkud negativně. Beru je ale jen na vědomí 
a zaujímám k nim subjektivní stanoviska, o která se s vámi dělím. Vrásky 
se mi dělají tak jako tak i bez nich. Potěšující zprávou je, že obyčejní 
občané vyšli na Václavák a dali najevo, co se jim nelíbí. Trochu mi tato 
protestní akce díky odborářským bossům připadala jako prvomájový 
průvod, ale nešť. Jen mi vrtá hlavou, jak podle těch vykřikovaných hesel 
vyřešíme státní dluh, který už vzniká drahnou dobu. Kdo má rozum, ví, že 
bez šetření to nejde.

Říkávalo se, že cesta do pekla je krásná a široká a do nebe je úzká, do 
kopce a trnitá. No, každý si může svou cestu vybrat sám. Líbil se mi film 
Rok ďábla, byl o problémech folkových zpěváků během roku. Nás mohou 
postihnout ďáblovy roky. Kněz Zbigniew Czendlik, kterého si velmi 
vážím, se vyjádřil ke stavu dění u nás: Jen  ďábel nabízí bohatství 
a sláuu. Zloději nevypadají chudě, chudí také netunelují. Kam s tím 
politickým hnojem, když na pofe se nehodí? Katastrofa bude, když si 
necháme vybílit nebo vytunelovat srdce nebo duši. TAK JE NIKOMU 
NEDEJTE!* Jsou moc drahé na rozdávání jen tak.

Velmi mě pohoršil výrok poslankyně TOP 09 MUDr. Peckové, která ve 
vystoupení k reformám řekla: ,f\ť se nám to líbí, nebo ne, úsporná 
opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři, ale oni se 
tomu přizpůsobí. Já to vím, protože s nimi pracuji celý život,“ dodala 
a vysloužila si silnou reakci ze strany opozice, která dávala najevo svůj 
šok. Poslankyně se nedala zastavit: „Mnozí se narodili zo války 
a svůj život prožili v režimu, který jim  žádné extra zbohatnutí 
nedovolil,“ pokračovala a opozice se již začala nahlas bouřit. Potud citát 
ze zpráv.
Jak může něco takového poslankyně a ještě k tomu lékařka vůbec 
vyslovit? Já ji tedy vůbec nechápu. Je to asi tím, že jsem se narodil těsně 
po válce.

Některé věci se ale poslancům i „daří". Naučili se třeba dobré práci 
s informacemi. Poslanec se k nim dostane úplně, ale úplně náhodou. 
Zjistí, kde bude stát stavět dálnici, ošidí šelmy sedláky a pole, po kterých 
dálnice povede, od nich koupí po sedmi korunách za metr. Típnete si, za 
kolik je prodá státu? A uvidíte, že se nic nebude dít. Žádný střet zájmů, 
jen to nebude odpovídat dobrým mravům. Dobrá práce, umí! Víte, co 
nejvíc chybí mnoha politikům? Podle mne svědomí a pokora. Soudím, 
že to je přesný stav společnosti, která staví peníze a úspěch nad morálku.

Mnozí z nás se užírají stále tím, že vidí jen to špatné. 
Je hodně škarohlídů, kteří kazí pohodu ostatním. Dost lidí jen skuhrá, 
nic jim  není dobré a mnohdy si za to mohou i sami. 
Co takhle se občas zabývat tím, co je pěkné a dobré? Je tolik krásných 
okamžiků a maličkostí, které ani nepostřehnete. Kvítečko na fotce je ve 
skutečnosti velké jen 3 mm, všimnete si ho, než je zašlápnete? Napadlo 
mne: „Příroda nám šeptá tisíce básní. Musíme však umět naslouchat.* 
Ale nejen přírodě, i ostatním kolem nás. Číňani dodnes ctí harmonii 
s přírodou a pravidlo být součástí přírody a učit se z její moudrosti. 
Proč bychom je nemohli ctít i u nás a učit se také? Víte, platí, když 
zničíme přírodu, zničíme sami sebe.

Jsem holický chodec, chodím a fotím a vím, kde co kvete a je parádní. 
Zároveň ale vidím i binec v místech, kam vesměs nechodíte. Ješte máme 
temné kouty Holice, které můžeme zlepšovat. Je těžké ve sběrové sobotě 
vyhodit staré krámy regulérně? Není!!!

Přesto mám radost z toho, že i skalní Holičáci konstatují, že Holice je 
mnohem krásnější, než bývala. Až budete tohle číst, bude za pár dní léto 
a s ním prázdniny a dovolené. Tak aťje máte, děti a dospěláci, jen krásně 
rozmarné.

Váš Petr Šafránek
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Vítání dětí

Tak se nám Holice opět rozrostla o devatenáct nových Byly to tyto děti Eliška Ševelová, Tereza Jurníková, Anna 
občánků. Jejich přivítání se konalo na olomoucké radnici Hojgrová, Eliáš Max Záviška, Mariana Munzarová, Roman 
v historické obřadní síni. Z pozvaných devatenácti dětí se Pospíšil, Jakub Grygar, Ladislav Kryl, Pavel Langer, Robert 
obřadu zúčastnilo pouze třináct, ale spolu s rodiči Hanák, Aneta Stratilová, Maria Feodo Šimková a Matěj 
a doprovodem dalších rodinných příslušníků byla obřadní síň Wůrzler. Všem dětem přejeme hodně zdraví a pokojný

a šťastný život.zcela zaplněná.
Úvod obřadu jako obvykle zahájily děti z holické základní 

školy pod vedením paní učitelky 
Mgr.Vikové a tentokrát i s hudebním doprovodem Pavly 

Pavlovské. Vystoupení mělo u posluchačů velký úspěch. 
Slavnostní projevy přednesli pan Mgr. Petr Michálek, člen 
zastupitelstva města Olomouce, pan Silvestr Tomášek, 
předseda KMČ č.4 Holice a paní Ing. Jana Moudrá, 
předsedkyně SPOSu. Všichni řečníci zdůraznili rodičům, jak je 
důležité se věnovat výchově dítěte v rodině, aby z něj vyrostl 
zdravý a čestný občan naší vlasti. Po podpisu rodičů do 
kroniky městské části Holice jim byl předán dárek od 
Magistrátu města Olomouce, krásná růže a památníček 
dítěte.

Siíuestr Tomášek

Na závěr byly všechny přítomné děti přivítány mezi občany 
statutárního města Olomouc.

Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Dvanáctka Olomouc, 
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice a taneční oddíl SHOCK

srdečně zvou děti a jejich rodiče na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
akce se koná v sobotu 16. června 2012 od 14.00 

na hřišti a prostranství za mateřskou školou v Olomouci-Holici

14:00 soutěže a hry pro děti, reprodukovaná hudba, 
(každé dítě dostane účastnický list a dárek) 

17:00 Kouzelný klobouk -  losování o ceny 
17:30 hudební recitál skupiny OK COUNTRY pro děti 
18:00 karaoke pro děti
18:30 volné pokračování večera,k tanci a k poslechu 

bude hrát OK COUNTRY, karaoke pro dospělé

Těšit se můžete na losování o ceny z Kouzelného klobouku, 
ukázky hasičské techniky, vystoupení taneční skupiny SHOCK, 
jízdu na koních. Přichystáno bude občerstvení - pivo, nealko, 

alko, káva, čaj, speciality z udírny.

Přijďte si zasoutěžit spolu s dětmi a pobavit se, těšíme se na vás! 
Vstupné dobrovolné.

Děkujeme všem sponzorům za podporu.
Akce se koná pod patronátem Komise městské části Olomouc-Holice
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Střípky z holické školy
Chválíme Rolanda Daniela ze 7. A, který se umístil v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole 2012 na jednom ze tří 
hodnocených míst (bez udání pořadí). Bodoval se svým linorytem „Já a děda". Oceněné práce je možno zhlédnout v pavilonu 
zájmových činností DDM Olomouc. Práce vznikla pod odborným vedením Mgr. Ludmily Moupicové.

Matematický klokan, tradiční matematická soutěž, kdy žáci na různých školách v evropských zemích řeší stejné úlohy, proběhl i na 
naší škole. Vjednotlivých kategoriích se v rámci školy nejlépe umístili:
Cvrček (2. a 3. třídy) -  Veronika Suchá, 2. A 
Klokánek (4. a 5. třídy) -  Michal Urban, 5. A 
Benjamín (6. a 7. třídy) -  Renata Fridrichová, 7. A 
Kadet (8. a 9. třídy) -  Robert Navrátil, 9. A

Ve veselé společnosti šaška Vikihose bavily děti prvního stupně na tradičním karnevalu, který pro děti připravili vychovatelé školní 
družiny a paní učitelky. Soutěže, tanec, zpěv, masky -  pestrá mozaika, kterou si děti užily se vším všudy.

Milí rodiče, děti a občané Holice!

Stejně jako v minulých letech pro Vás připravujeme

Zahradní slavnost
která se bude v areálu školy konat ve středu posledního týdne školního roku,tj. 27. června 2012.

Na děti čekají hry a soutěže, můžete se těšit i na vystoupení žáků naší školy, tradiční „Galerii v zahradě", občerstvení a diskotéku.

PROGRAM:
odl5h: hry a soutěže 
od 17 h: vystoupení žáků 
odl8h: volný program

Všechny Vás na Zahradní slavnost srdečně zveme. Těšíme se, že se společně rozloučíme s končícím školním rokem, a doufáme, 
že nám bude přát krásné letní počasí.

učitelský kolektiv ZŠ a MŠ v Olomouci-Holici

V

Žijme srdcem !■■■■
Snižující se fyzická kondice a zvyšující se tělesná hm otnost-to  je stav, který u celé populace pozoruje 

každý z nás. Pokusili jsme se postavit proti tomuto trendu. Navázali jsme kontakt s občanským 
sdružením Lenochod (www.os-lenochod.cz ) a ukázali jsme dětem možnost, jak trávit aktivně volný čas. 

Nabídli jsmejim  informace a ukázali cestu. Je teďna nich, jakou stopu v nich projekt zanechal.
Jak tedy vypadal aktivní den našich žáků? (Samozřejmě, realizace pro jednotlivé třídy se lišila podle věku, počtu

a vyspělosti žáků.)
Autobus děti dovezl do pěkného prostředí Lovecké chaty v Horce nad Moravou. Tam už instruktoři čekali s prvním blokem 
aktivit, jejichž účelem bylo seznámení mezi sebou navzájem, rozehřátí, navázání spolupráce. Děti dostaly také krokoměry 
a zkoušely, kolik kroků během dne nachodí.
Následovaly „hry" -  jak se cítím, když přiberu 7-10 kg? Pro některé to byl docela šok, popoběhnutí s touto zátěží naráz nebylo 
vůbec tak snadné jako dřív. Je třeba sestavit jídelníček či plán pohybových aktivit na týden -  opět se musí přemýšlet a vzájemně 
spolupracovat! I postavení potravinové pyramidy dalo zabrat, zvláště kdyžjednotlivé segmenty visely na několika šňůrkách a na 
jejich přepravě se muselo domluvit několik „stavebníků".
Po zdravém obědě následoval dialog o zdravém životním stylu. Velký úspěch měla venkovní „obr" varianta oblíbené hry 
Scrabble. Skupinky se musely zorganizovat -  někdo byl řídícím mozkem, jin í pilně sháněli potřebná písmenka po okolí. Zisk 
každého písmenka byl vykoupen během na místo zakreslené na mapě. Odpoledne už mělo volnější ráz, děti se rozptýlily podle 
svých zájmů. A bylo z čeho vybírat -  lukostřelba, lanové aktivity, kopě... A pokud je závěrečný dojem „moc mě to tam bavilo a 
byla sranda", tak je asi vše v pořádku. Doufejme, že motto kurzu „Žijme srdcem" se dětem spojí se snahou udržet svá mladá 
srdíčka co nejdéle zdravá! Závěrem malá ukázka „umělecké tvorby" na téma zdravého životního stylu z dílny našich žáků:

Prší, pršíjen se íeje, jím  zdravě a né oleje.
Ovoce a zeleninu, nemám o sobě žádnou špínu. 
Ne smažák a hranolky, často myslím na holky. 
Je dobré to vědět a ne pořád jen sedět. pokračování na str 4
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Desatero pro pohybovou aktivitu (rady pro rodiče)

¥  buďte dětem příkladem vlastním aktivním přístupem k pohybové aktivitě 
¥  zapojte se aktivně do hry s dětmi 
¥  pomozte dětem ve sportu najít zábavu
¥  naučte své děti používat jako dopravní prostředek vlastní nohy nebo jízdní kolo 
¥  protože máte své děti rádi, dbejte na správné a bezpečné sportovní vybavení 
¥  podpořte děti vjejich sportování, projevte zájem a dodejtejim kuráž svojí přítomností 
¥  je prokázáno, že většina sportujících dětí zůstává pohybově aktivní po celý život 
¥  příroda je nejlepší prostředí pro aktivní trávení volného času
¥  nezapomínejte, že není důležité vyhrát, ale být aktivní, zlepšovat si své zdraví a pobavit se

Pohled z okna (Slohová práce -  popis)
Naše kuchyňské okno směřuje na východ. Ráda se z něho dívám. Především v zimě mohu každé ráno pozorovat, jak vychází 

sluníčko. Úplně nalevo na severovýchodě je vidět bazilika na Svatém Kopečku, nejznámější místo v okolí Olomouce. Za ním 
vykukují Pohořany a zalesněná čepička vrcholu Jedová. Pohledu vévodí holický kostel se svou vysokou věží, malou zvoničkou a 
kostelními hodinami. Jdou celkem přesně a jejich pravidelné odbíjení pomalu ukrajuje náš holický čas. Občas mi pomohou, když 
vyrazím ven a své hodinky nechám doma -  stačí mrknout na věž kostela.

Mezi kostelem na návsi a naším panelovým domem stojí hradba rodinných domů se zahradami za zády. Nepřehlédnutelný je 
zejména veliký statný ořech v záhradě u kostela. Jako jeden z posledních stromů se na jaře odívá listím a na podzim pokryje 
velkou část zahrady žlutozeleným kobercem. V zahradě nalevo mohu pozorovat sazeničky stromků, které patří prodejně pana 
Víťazky, a cihlovou zeď s barevným úlem a skleníkem. Na stejné zahradě se tyčí i vysoký smrk, jehož vrchol slouží jako ptačí 
rozhledna.

Napravo od kostela mne svými okny zdraví nově opravená budova prvního stupně naší školy, vedle ní se krčí školka. V noci za 
nimi září řada světel, která se táhne jako šňůra perel k nákupnímu centru Olympia. V mlze vypadají světla lehce tajemně, jako 
kdyby po noční obloze někdo rozmazal trochu bílé barvy.

Těsně kolem našeho domu vede asfaltový chodník střežený dvěma prolézačkami, jednou houpačkou a lavičkou. Tady je za 
letních odpolední příjemný stín. Po obloze nad Holicí křižují holubi, chvíli neposedí a stále hledají něco do zobáků. 
Pěkný uklidňující výhled z našeho okna mám ráda, vidím, že Holice už vstala a je celá na nohou.

Pavla Richterková, Vlil. A
SSSgu

HEŘMÁNEK ■
MC HEŘMÁNEK

Co bylo a co bude v Heřmánku na jaře a v létě 2012
Po velké jarní burzejsme se formou dílniček a tvoření připravovali na Velikonoce. V dubnu jsme oslavili 6. narozeniny a slavnostně 
otevřeli zrekonstruované školící prostory. Ve spolupráci s AUDICA s.r.o. jsme uspořádali Kulatý stůl s poradenstvím ohledně dávek 
státní sociální podpory a speciální přednášku s poradenstvím na téma Dluhy. Pokračovaly všechny pravidelné programy v herně. 
V květnu jsme se věnovali problematice těhotenství, porodu, kojení a rodičovství, oslavili Den matek. V červnu oslavíme Den dětí 
velkou akcí ve spolupráci s HC Olomouc na Zimním stadionu v úterý 5.6. 2012. V červenci má Heřmánek zavřeno. V srpnu budou 
herna a hlídací koutek otevřeny každé pondělí 9.00-12.00. V rámci akce „Léto pro seniory" mají děti v doprovodu prarodičů vstup 
zdarma.
Nový školní rok zahájíme v úterý 4.9.2012 v 9,00. Těšíme se na vás!
Aktuální informace najdete na: www.rc-hermanek.cz a na facebooku. Za RC Heřmánek Petra Tenglerová
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Nic se neděje samo sebou

i. světová válka, jako každé války, které byly a které ještě lidstvo postihnou, vznikla z neřešení společenských 
problémů, ale hlavním cílem bylo využít síly k využívání těch slabších.

Když skončila I. světová válka, byla celá Evropa vyčerpaná a národy zubožené. Vítězní spojenci Francie a Anglie za 
pomocí Ameriky využily práva vítěze. Poražené císařské Německo, postižené navíc epidemií španělské chřipky, se 
dostalo na samé „dno“ existence. Rakouská monarchie se rozpadla a národy, po staletí ujařmené, si utvořily své vlastní 
státní útvary. Ale to už je tak dávno, že dnešní mladí tu dobu znají jen z dějepisu a v dnešní době je to už vůbec 
nezajímá. Ta doba budování vlastních států, to nadšení, obětavost, morální aspekty, to jsou už jen vzpomínky malé 
skupiny pamětníků.

V poválečné době se v poraženém Německu, které bylo prakticky zdrojem vzniku I. světové války, hospodářské 
poměry natolik zhoršily, že narůstala nespokojenost, a po vzoru bolševické revoluce se šířila tato idea i do Německa. 
Sedm milionů komunistů se stalo hrozbou pro ty bohaté, kteří na válce a utrpení lidí vydělávali. Co pak následovalo, 
ví užjen málo pamětníků. Nebezpečí revoluce bylo zažehnáno financováním pravicového hnutí.

Každá doba si „porodí11 svého nositele. V Německu to byl Hitler. Kde se najednou vzaly prostředky na vybudování 
SA, SS, kde se vzaly obrovské investice na vybudování moderních podniků, převážně zaměřených na zbrojní výrobu, na 
výstavbu dálnic apod, a co? Všechna omezující opatření Versaillské smlouvy, aby Německo nemělo možnost znovu 
zahájit svoji odvěkou agresi? Všechna ta opatření byla zapomenuta jen proto, že byl ohrožen majetek těch 
nejbohatších.

Na I. světové válce vydělala hlavně Amerika. Její ztráty na životech bohaté nikdy nevzrušovaly. A tak se stalo, 
že Německo za podpory Ameriky, Anglie, Švédská a ostatních se za vlády národně sociální strany s vůdcem Hitlerem 
stalo znovu hrozbou těm, co jim  ve zbrojení tak účinně pomáhali. Versaillská smlouva se stala cárem papíru 
a zmohutnělé Německo se stalo nebezpečím pro celý svět.

V Rusku se upevnila vláda komunistů a stala se vzorem pro mnohé nespokojené. Nebezpečí socialistických 
myšlenek zformovaných do hesla „proletáři všech zemí spojte se“ se stalo pro nadnárodní kapitál opravdovým 
nebezpečím. Proto byla ta obrovská podpora nacistického Německa, které mělo být využito k rozbití Sovětského 
svazu. Proto Anglie a Francie nečinně přihlížely k obsazení Alsaska-Lotrinska, anšlusu Rakouska. Zradily i své bývalé 
spojence, Československo obětovaly jako nepotřebnou věc. Německo svoji sílu využilo a postupně obsadilo celou 
Evropu. Ta jim  pak byla nucena pomáhat ve válce proti úhlavnímu nepříteli. II. světová válka pak začala ohrožovat i ty, 
co Německo postavili na nohy.

Německá agrese byla provázena nebýváte krutými metodami, doslova vybíjením slovanských národů. Hitlerovi se 
podařilo zfanatizovat prakticky celý německý národ s vidinou „nadlidí", kteří jsou určeni k tomu podmanit si ostatní 
méněcenné národy. Počáteční úspěch při dobývání Evropy přesvědčil i ty, co nesouhlasili s politikou nacistů. Zbytek 
těch, co se nechtěli podřídit, skončil v koncentračních táborech a v jejich pecích. Hitler prohlásil: „Musím především 
vytlačit a vyhladit slovanské národy, Rusy, Poláky, Čechy, Slováky, Bulhary,Ukrajince, Srby, Bělorusy. Není důvod, abych 
tak neučinil.11 Na tu dobu jeještě pamětníků dost, ale čas neúprosně letí.

Po roce 1989 Václav Havel několikrát prohlašoval, že končí éra čechoslovakismu. Jsou to snad náhody?
Rozbití Československa silami české a slovenské pravice a rozbití Jugoslávie bylo dosaženo příslušnými finančními 
prostředky. Německo naopak bylo sjednocené, a tak se znovu situace ve změněné podobě opakuje. Pro Německo se tak 
vytváří dva hlavní strategické směry, do východní Evropy a na Balkán. Ekonomicky silné Německo znovu využívá svého 
postavení a ochotných jim  v tom pomáhat, je bezpočet. Tak jsme se stali jakousi kolonií, kde nám už prakticky nic 
nepatří. Vše, co prosperovalo, co bylo našimi aktivy, bylo buď rozkradeno, nebo změnilo majitele.

Jedním z hlavních vlivů, které rafinovaně ovlivňují veřejnost, jsou sdělovací prostředky, sedmá velmoc se jim  
nadarmo neříká. 85 % celostátního i regionálního tisku je v rukou cizinců. Je logické, že není vjejich zájmu povzbuzovat 
národní cítění a morálku, ba právě naopak. Ochotných „spolupracovníků11 mají, že si mohou vybírat. Tak jak hodnotit 
dnešní dobu, kdy jsme slavili „67. výročí ukončení válečných bojů11? Takto se hodnotí konec hrůzné války v Evropě. 
Už ne porážka nacistického Německa. I ten termín 8. 5.1945 není pravdou. Až 9. 5.1945 byla v Postupimi podepsána 
kapitulace nacistického Německa. A tak se po těch šedesáti sedmi letech, co jsme prožili, ptám: Kdo vlastně tu 
strašnou válku, kdy bylo zmařeno 50-55 milionů životů, která přinesla nesmírná utrpení a obrovské materiální škody, 
kdo ji vlastně vyhrál? Na to si odpovězte každý sám.

A naše vlády, i ta dnešní, zájmy svých občanů nechrání. Denně jsme svědky, jak je naše společnost morálně 
rozkládána. Zákony jsou dobré jen pro ty vyvolené, ostatní občané zastání „horko těžko11 uplatňují. Tohle jsme chtěli? 
Nerovnoprávnost před zákonyje přímo úměrná stupni korupce! A korupce u nás má ty nejlepší podmínky. Máme o čem 
přemýšlet, proto uvádím ve stručnosti průběh a změny od skončení I. a II. světové války.

Jeden z pamětníků, Váš Ladislav Zahradník
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4 ....NAŠI JUBILANTI i r
! Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu.

STROINOVÁ Liliana 
KALENDOVÁ Ludmila 

LENGYEL Dušan 
KUBIŠ Miroslav 

BALŠANOVÁ Ludmila 
STŘELÁK Stanislav 

TICHÝ Ivan 
BARANOVÁ Eliška 

KONVIČKA Ján 
FAITOVÁ Drahomíra 
ZDRAŽILOVÁ Marie 

BARTEK ZDENĚK 
ZDRAŽIL Ivo 

KUBALA Ladislav 
TOMANOVÁ Jarmila 
NĚMEČKOVÁ Eliška 

LÁTALOVÁ Marie 
JUŘENOVÁ Albína 

TOMAN Josef 
POSPÍŠIL Josef

Binec na kolečkách
jak jsem naznačil v úvodu, nazývám tak odhozený binec v příkopách tmavými kouty 
Holice. Nejtmavší jsou pode mlýnem. Do houští za mlýnem odhazují nepotřebné 
dospěláci, binec kolem kolejí dělajíjunioři. Je tam plno odpadků a to už tam technické 
služby jednou uklízely. Stejně často tak vypadá dětské hřiště za školkou. Pet lahve, 
papíry, plechovky a další odpadky. Za humny na Staré Přerovské silnici je to podobné. 
Je asi jednodušší vyhodit binec někde na plac nebo do příkopu než do popelnice? 
Rovněž je neuvěřitelné to, že máme všude vedle sebe kontejnery na směsný a tříděný 
odpad a někdo klidně vyhodí tašku nezmáčknutých PET lahví do směsného 
kontejneru. Nebo vyhodí věci ke kontejneru a je to. Kontejnery na papír bývají 
zaplněny nepomačkanými krabicemi a pak v nich není místo.

Na hřbitově došlo zase ke hnusné krádeži. Pro trochu bronzu z plastik Krista na 
křížích nějací lemplové rozbili pět pomníků. Když zvážím cenu leštěné černé žuly, tak 
oproti pár korunám ve sběrně za trochu bronzu jde škoda do desetitisíců. Tohle mě 
fakt dokáže pořádně naštvat. Také jsme se nedočkali vykácení polosuchých lip 
v rozích hřbitova a naprosto uschlé břízy uprostřed. Tohle nám město slibuje tři roky.

Ještě ke hřbitovu, ale něco pěkného. Podívejte se v rohu na kapličku 
arcibiskupského purkrabího Laholy, je opravená a krásná. Stále ještě máme šikovné 
řemeslníky. Bohuželjich ubývá.

Petr Šafránek

Do dalších let přejeme 
všem jubiíantům 

pevné zdraví, spokojenvst 
a pohodu 

o rodinném kruhu.

Vzácné životníjubileum 
ostaví

NAVAŘÍKOVÁ Jarmila 
BARABÁŠOVÁ Anna 

ŠOLCOVÁ Anna

Těmto našim vzácným 
jubiíantům přejeme pevné 

zdraví, spokojenost, 
mnoho lásky a úcty nejen 

nejbíižších, aíe i nás všech.
KMČ č. 4

L.

ODVEZU JSME 46 TUN ODPADU
V sobotu 14. 4. 2012 proběhl v prostorách budoucího Holického lesa Velký jarní úklid. Tato akce organizovaná Sdružením pro 

Holický les se konala v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ ve spolupráci s městem Olomouc, Technickými službami, 
Českým rybářským svazem a Honebním společenstvem Slavonín-Nový Dvůr. Přišel nás podpořit náměstek primátora RNDr. 
Ladislav Šnevajs a redaktor bulletinu UNO Ing. Zdeněk Beil.

Akce se vydařila, sluníčko se na nás usmálo a nálada byla výborná. Přišlo přes 50 lidí, vysbírali jsme odpadky kolem cest 
a rybníků. Bagr postupně ukrajoval sousta velké černé skládky. Odvezli jsme celkem sedm velkých kontejnerů, což je asi 100 m 
odpadu. Přesto jsme v sobotu vše nestihli uklidit a pokračovali jsme ve dnech následujících. Ve středu byly odvezeny další dva 
kontejnery a o pár dnů později jsme s partou nadšenců provedli ruční vysbírání odpadků z nejbližšího okolí skládky. Odpad 
z velké černé skládky činil 40 940 kg a ručním sběrem v okolí rybníků a cest se sesbíralo 5 240 kg. Velká černá skládka je zcela 
zlikvidována!!! Čtyřicet šest tun odpadu je odvezeno.

Na závěr každý účastník dostal samolepku s logem Clean the World a z odboru životního prostředí tašky na třídění odpadu. 
Rozcházeli jsme se s pocitem dobře vykonané práce a bude-li třeba, sejdeme se příště zas.
Všem účastníkům velkéhojarního úklidu děkujeme.

Ivana Kalodová
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Soutěžit můžete nejpozději do 15. července 2012. Odpovědi prosím vhoďte do 
schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného pracoviště 
magistrátu města vlevo na stěně, (hnědá schránka)

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Správné řešení křížovky z dubnového čísla : "Hladoví nechtějí vládnout, ale j ís t ."
Jitka Veselská, Čemá cesta 43, Olomouc - překvapení -  něco pro {draví, Jaromír Čech, Brunclíkova 3, Holice - překvapení -  něco pro { draví 
Redakce výhercům blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
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Sdružení  pro>
HOLICKY  LES

Účastníci úklidové akce

HOLICKÝ SPORT
TÝM ZÁP.Č. + 0 BODY (PRAV)

1 HFK Olomouc 27 15 10 2 55 16

Frýdek Místek2 27 16 6 54 155

Sigma Olomouc B 273 13 6 68 45

Břeclav 274 12 7 8 143

SK Uničov 27 125 6 9 42 0

Slovácko B6 27 11 8 8 41 2

FC Hlučín 27 117 5 11 38 -4

Sulko Zábřeh 27 108 8 9 38 -4

FC Brno B 27 109 7 10 37 -2
TESCOMA Zlín B 27 1010 4 13 34 -5

Vysočina Jihlava B11 27 8 9 10 33 -9

FC Baník Ostrava B 8 8 1112 27 33 -7

Hulín13 27 8 7 12 32 -8

SK Han. Sl. Kroměříž14 27 8 4 15 31 -14

Rosice 2715 7 5 15 28 -16

Líšeň16 27 4 6 17 26 -24

Držíme našim fotbalistům palce a veříme, že je opět uvítáme ve 2. lize

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, 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 dubnu 2012.
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