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O hrách
Milí přátelé,

zdravím vás posledními vůněmi zbylými po létě, které 
bylo dosti rozmarné, někdy i zlomyslné. V každém případě 
si hrálo na aprílové počasí a bohužel hrálo mnohým těžce 
na nervy spoustami vody spadlými z nebe. Je mi moc líto 
lidí poškozených záplavami, sami dobře víme, co to znamená. 
Pokud jim můžete nějak přispět, učiňte to.

V úvodníku mám ale na mysli jiné hry. Nejprve hry dět
ské, související s dětskou fantazií. Vždy mi vrtalo hlavou, kdy 
a kde děti ztrácejí tu obrovskou fantazii, kterou od zrození 
mají. Domnívám se, že jim ji postupně my, dospěláci, bereme. 
Nesmíš, musíš, to nedělej, nelítej, nezlob, neptej se pořád! 
To vše z ní postupně ubírá. Pak je nutíme vstoupit do spole
čenských šablon, které zatím vůbec nechápou. Jejich hravost 
a přímost je mnohým na obtíž. Dnes jim nahrazujeme čas, 
který jim nevěnujeme, a také bohužel lásku, na jejíž projevy 
také nebývá čas, spoustou hraček, puštěním televize s videem 
nebo posazením k počítači k primitivním ev. dokonce bru
tálním hrám. Vím, že doba je uspěchaná, ale na děti by měl 
být čas vždycky. Došel jsem k názoru, že hry je už nikdo ani 
neučí.

lejícími lidmi, kteří to s námi myslí lépe. Bude tedy dobré, 
když si ujasníte, co se pro Holiči a v Holiči v posledních letech 
dělalo, co se tím změnilo k lepšímu, co se nevyřešilo, kdo 
co pro ni dělal a hlavně, kdo je schopen pro ni ještě hodně 
udělat. Zvolení našich lidí do zastupitelstva města je velmi 
důležité. Víte, že máme křížkovací metodu. Tak přemýšlejte a 
křížkujte. Volební systém rozdělení na okrsky, se mi nelíbí. Já 
bych chtěl mít kandidátky celé - bylo by to spravedlivější.

Vedení školy si zase přes prázdniny vyhrálo s opravami 
budovy národní školy (nyní správně prvního stupně školy). 
Já mám tuto budovu před očima celý život. Dříve z oken nad 
národním výborem a poštou, nyní z paneláku na druhé stra
ně Návsi. Mohu srovnávat. Pár slovy: Pane řediteli, oprava se 
opravdu vydařila, školní budova je krásná. Velké díky za to!

Přeji vám všem pohodu a pěkné dny. Na závěr citát Johna 
Lennona o životě: Život je  to, co se děje, když se zabýváme 
jinými věcmi.

Váš Petr Šafránek

Zavzpomínal jsem a možná vás omráčí, čím vším jsme se 
(jste se) bavili a co je už navždy zasunuto daleko ve vzpo
mínkách. Vyrůstal jsem tady na Návsi a byla tu spousta dětí 
různého věku. A všichni jsme si hráli na jedné kupě. Byly to 
hry na hoňku, schovku, četníky a zloděje, zaháňku tenisákem, 
vodníka, čáp ztratil čepičku, cukr káva čaj rum bum, sochy, 
krvavou bečičku. Hrála se vybíjená, nožová školka, školka 
míčkem o zeď, skákalo se přes švihadlo a na dlaždicích, jaro 
znamenalo kuličky. Chodili jsme do Sokola. Stavěli bunkry. 
Lezli po stromech a taky někdy chodili na pajt. Koupali se 
v piskáčích a bruslili na nich. Sáňkovali u Mlýna a z Vysokáče. 
Vyráběli jsme pistole na gumičky, meče z bezových prutů, 
praky, píšťalky a foukačky z netýkavek. A co teprve ježdění 
na koloběžkách a později na kolech. Jako větší jsme měli své 
party kamarádů. Já jsem byl v pětce Patyš, Kysa, Majzl, Pešek 
a Ik. Pamatuji si i přezdívky mnoha dalších kluků, třeba Pšo- 
vek, Zmija, Čiko, Fotr, Brkynci. Byl to obrovský prostor pro 
vyřádění a fantazii a byli jsme stále v pohybu, který dneš
ním dětem hodně schází. Ještě drobnost, uměli jsme zdravit. 
Rodiče o nás strach neměli. Věděli, že nebudeme nebezpeč
ně blbnout. Věděli, že kdo si hraje, nezlobí. To vše dnešní 
děti nemají, většinou ani neznají. Je to velká škoda. Nápravu 
těchto věcí málo veřejných bohužel moc nevidím. Je zcela 
jiná doba, kdy snad ani na ty hry není čas. Je to velká škoda. 
Alespoň tu fantazii dětem nechte co nejdéle a podporujte ji. 
Jeden významný čínský malíř řekl: Důležité je  umět se na svět 
dívat očima dítěte.

V brzké době nás čekají komunální volební hry. Do těch 
letošních vstoupily nové strany a doufejme, že i s nově smýš-

,MC HEŘMÁNEK ^

uděluje tento

PAMĚTNÍ LIST
a hlavně naše

PODĚKOVÁNÍ
Občanům Olomouce-Holice

za květnovou a červnovou pomoc 

Troubkám po ničivých povodních v 

roce 2010
!

7 / /  7 í ' 08ČANSKÉ SDRUŽENÍ HEÍMÍNCI

www.mt-h
*3 71 MOMOUC 
C727Q49591 

•rm«n*k.tz

Mateřské centrum Heřmánek 
V Olomouci-Holici, 9 .září 2010

1

http://www.mt-h


ŠKOLA

Prázdniny ve škole

Také v průběhu letošních letních prázdnin byla realizová
na řada plánovaných akcí, které přispěly ke zlepšení vzhledu 
budov naší školy.

V mateřské škole byla provedena celková oprava druhého 
hlavního schodiště a vstupu do ředitelny, dále výměna zářiv
kových těles ve všech čtyřech odděleních, vymalování hlavní 
budovy, oprava dlažby ve školní jídelně, atd.

V základní škole byla kromě běžných oprav a malování 
upravena velká herna ve školní družině.

Největší stavební akcí na naší škole byla celková oprava 
fasády na budově prvního stupně. Každý, kdo v době letních 
prázdnin procházel nebo projížděl Holicí, si mohl povšimnout 
postupných změn, kterými tato budova procházela. Zaměst
nanci stavební firmy Jahn Josef, s. r. o. odvedli perfektní práci

a opravená budova se všem velmi líbí.
Poděkování patří také holickým firmám Staves, s. r. o. 

a Víťazka -  okrasné dřeviny, které se postaraly o úpravu 
okolí budovy. Na akci byla zřizovatelem vyčleněna částka 
1.500.000 Kč.

Tím byla završena postupně probíhající celková rekon
strukce této budovy (v minulých letech již byla pořízena nová 
střecha,okapové svody, okna, vstupní dveře, hygienická zaří
zení, rozvody elektřiny, osvětlovací tělesa).

Vedení školy bude usilovat o zajištění finančních prostřed
ků na vylepšení funkčních vlastností i vzhledu dalších budov, 
o které se stará.

Mgr. Mojmír Chytil 
ředitel školy

Sbíráme papír!

Naše základní škola se v loňském školním roce zapojila 
do soutěže VOLÁTAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR!, vyhlášené Centrem 
ekologických aktivit Sluňákov, Technickými službami města 
Olomouce a odborem životního prostředí Magistrátu města 
Olomouce. Účastníkům soutěže je garantována výkupní cena 
1,20 Kč/kg. Vítěz soutěže, (MŠ Kopeček) obdržela putovní 
pohár, první tři školy získaly finanční prémii.

Na naší škole se podařilo v rámci této akce sebrat celkem 
3900 kg starého papíru, což činí 18,8 kg na žáka. Ve sběru 
jsme neustali ani po uzávěrce soutěže, takže celkově jsme 
předali k recyklaci 5865 kg papíru. Získané finance (celkem 
7038 Kč) budou použity ve prospěch dětí.

Velmi děkujeme všem dětem, jejich rodičům a příznivcům 
školy, kteří přispěli ke zdárné účasti v této soutěži.

Do soutěže jsme se přihlásili i v letošním roce. Změnou opro
ti loňsku je samostatně hodnocená kategorie mateřských škol.

Prosíme proto rodiče, aby svým dětem byli nápomocni 
při sběru papíru a v této aktivitě je podporovali. Motivací je 
nejen výše finanční prémie (pro vítěznou školu letos 10.000 
Kč, další dvě místa jsou hodnocena 7.000 Kč a 5.000 Kč) či 
odměna za odevzdaný sběr, ale i snaha učinit něco pro životní 
prostředí. Vytříděný papír neskončí v příkopě u silnice či na 
skládce, ale poslouží k výrobě dalších výrobků. A to je přece 
hlavní smysl této soutěže.

Pokud budete ochotni nám pomoci, odevzdávejte, prosím, 
balíčky se starými novinami, časopisy a letáky (nesmí být ve 
větší míře obsažena lepenka) buď v přízemí jednotlivých 
budov základní školy nebo v jednotlivých odděleních mateř
ské školy. Předem děkujeme!

Mgr. hana  Štencíooá 
tást. řed. školy

2



RODINNÉ CENTRUM HEŘMÁNEK
MC HEŘMÁNEK

Pomoc Troubkám putovala i od nás z Holice

Bezprostředně po jarních ničivých povodních, dne 17. 5. 
2010, zahájilo mateřské centrum Heřmánek akci Pomoc 
konkrétním rodinám v Troubkách. Posléze se zapojila i další 
rodinná a mateřská centra z celé České republiky a stovky 
obyvatel Holice a celé Hané.

„Od rodin v Troubkách jsme telefonicky i osobně na mís
tě zjišťovali jejich momentální potřeby. Dle seznamů jsme 
následně z věcí, které se u nás sešly, chystali balíky a dopra
vili je přímo do domů vyplavených rodin," přibližuje Lucie 
Opletalová z Heřmánku, která pomoc koordinovala. „Spolu
pracovali jsme i s obecním úřadem v Troubkách. Do této naší 
akce, která probíhala do konce června, se zapojily desítky 
menších organizací a stovky jednotlivců. Náš velký dík patří 
obyvatelům Holice. Ti po výzvách v místním rozhlase nanosili 
stovky nejrůznějších věcí, které v Troubkách byly tou dobou 
opravdu potřeba," říká Opletalová. Jednalo se o potraviny, 
hračky, knížky, oblečení, léky, drogerii, ale i o elektroniku -  od 
žehliček přes mikrovlnné trouby až po lednice.

A jak celá akce nakonec dopadla? Z Holice odjelo do Trou- 
bek celkem 12 po střechu naložených aut a 4 velké dodávky.

„Pomáhali jsme průběžně celkem 36 rodinám v Troubkách, 
znali jsme jména rodinných příslušníků, věk všech dětí. Dále 
kromě jejich potřeb i míru vytopení a poškození domácnosti," 
informuje Petra Tenglerová, manažerka Heřmánku. Hračky 
a knížky ale směřovaly z Holice i do mateřské školy v Troub
kách, která byla vodou zcela zdevastovaná. Balíky s pomocí 
dorazily i do malého poničeného hřebčína v Troubkách, který 
pořádá tábory pro děti z Troubek.

„Opravdu si vaší pomoci moc vážíme. Byla to pro nás vel
ká podpora v těch neradostných dnech. Kdo něco takového 
nezažil, těžko si dovede naši situaci představit," říká Michaela 
Lužná, jedna z troubských maminek. Ta přijela 9. 9. do Holice 
na otevření nové herny Heřmánku i se svou tříletou dcerkou 
Deniskou. Za veškerou pomoc poděkoval v Holiči přímo i sta
rosta Troubek Radek Brázda, který také dorazil.

„Jsme rádi, že se něco takového v dnešní době podařilo. 
Někdyjsme zůstávali v Heřmánku dlouho do noci. Odnosili jsme 
stovky kilogramů, najezdili spousty kilometrů. Ale můžeme teď 
říct, že naše pomoc měla smysl a víme s jistotou, že se dostala 
tam, kde jí bylo potřeba," uzavírá Lucie Opletalová.

Nová herna mateřského centra Heřmánek již  vítá rodiče a děti

Brány nové herny mateřského centra (MC) Heřmánek se 
otevřely ve čtvrtek 9. 9. 2010 v 9 hodin. Návštěvníci MC na
jdou nyní hernu na návsi v Olomouci - Holiči, přímo v budově, 
ve které sídlí pošta. Slavnostního prvního dne se zúčastnilo 
50 rodin s dětmi a dalších šest desítek návštěvníků. Pozvá-

li hernu s programem a divadelní představení, večer čekaly na 
maminky břišní tance.

Na místě bývalého zázemí Heřmánku vzniklo přes prázd
niny nové oddělení holické mateřské školy. Mateřské centrum 
nalezlo nakonec azyl v nevyužíváném holickém sále. „Kdo si 
pamatuje, jak vypadal sál dříve a přijde se sem na nás podívat 
nyní, ten prostory zcela jistě nepozná," usmívá se Petra Ten
glerová, manažerka centra. „Desítky dobrovolníků, nejenom 
z řad maminek a tatínků, tu odvedly stovky hodin práce. Stě
hovali jsme, vyklízeli, malovali, pokládali podlahy, montovali 
nábytek... Všem bych tímto chtěla moc poděkovat. Náš dík 
patří samozřejmě i Komisi městské části Holice, která nám 
umožňuje prostory využívat," dodává Tenglerová.

MC Heřmánek, které vzniklo již v březnu 2006, má také 
na letošní rok přichystaný bohatý program pro rodiče i děti. 
„A nejenom maminky si u nás vyberou - pro muže například 
připravujeme v listopadu workshop Otcovství jako životní 
projekt vedený Martinem Járou, z Ligy otevřených mužů," 
uzavírá Petra Tenglerová.

ní přijal například i starosta obce Troubky a dorazily také 
některé rodiny z Troubek, kterým Heřmánek ve spolupráci 
s občany Holice pomáhal po ničivých jarních povodních. Den 
otevřených dveří s bohatým programem se zkrátka opravdu 
vydařil.

Pásku před vstupem do nové herny slavnostně přestřih
li Hana Fantová, vedoucí odboru školství Magistrátu města 
Olomouce a Silvestr Tomášek, předseda KMČ Holice. Během 
dalšího programu předalo například MC upomínkové listy 
a poděkování těm, kteří pomáhali po povodních. „Jménem 
Troubek moc děkuji mateřskému centru Heřmánek a všem, 
kteří se zapojili spolu s ním, velice si vaší aktivity vážíme," 
řekl starosta Troubek, Radek Brázda. Vylíčil dále všem pří
tomným, jak to v Troubkách vypadá nyní, čtvrt roku po 
povodních. V odpoledních hodinách si pak rodiče s dětmi uži- Petra Tenglerová
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PETICE

ostatní maminky s dětmi, co jejich děti totiž odloží, hned se 
ztratí, /hračka, oblečení apod./.

Stejná situace je i na školním hřišti, vybudovaném za něko
lik milionů korun. Když tam návštěvníci vidí Romy, odcházejí.

V Holiči už pouze jedna prodejna má kovový stojan na 
kola, ostatní stojany v noci zmizely. Zahrádkáři pěstují na 
svých zahrádkách zeleninu a ovoce, ale bohužel úrodu nesklí
zejí, přes noc se ztratí.

Vozovku u ubytovny užívají Romové jako hřiště, schválně 
neumožňují vozidlům plynulý průjezd. Kopou míčem do ple
chového oplocení a to dokonce i v noci, jen aby byl rámus.

Veřejná prostranství /s keři/ užívají jako WC, jak dospě
lí, tak děti. Odpadky se válí nejprve kolem ubytovny, ale vítr 
je následně rozfoukává po celém okolí a uklízíme po Romech 
nakonec všichni.

Romové bezdůvodně sprostými nadávkami napadají 
náhodné chodce jdoucí po chodníku v ulici U Cukrovaru.

Magistrát města Olomouce 
RNDr. Ladislav Šnevajs, 
náměstek primátora

Krajská hygienická stanice 
/k  rukám ředitele/ 
OLOMOUC

V Olomouci -  Holiči, 9. srpna 2010

Věc: Petice občanů z Olomouce -  Holice

Obyvatelé Holice neustále žádají Komisi městské části 
č. 4 o zajištění pořádku v Holiči. Ubytovnu U Cukrovaru č.p. 
825 koupil před rokem pan Karel Marek, bytem Olomouc, 
Velkomoravská 43 a obsadil j i několika desítkami Romů, kte
ří zásadním způsobem narušují klid a pořádek v nejlidnatější 
ulici v Holiči U Cukrovaru. Jedná se o panelovou zástavbu, s 
22 vchody v osmipodlažních domech, kde jsou byty převážně 
v osobním vlastnictví jejich uživatelů.

Romové z ubytovny nikde nepracují, a proto je ubytovna 
pro celodenní bydlení pro ně nedostačující, žijí tedy převážně 
na ulici i se svými dětmi, kterých je také několik desítek.

KMČ č. 4 pozvala majitele ubytovny na svou pravidelnou 
schůzi dne 30. června 2010. Zúčastnili sejí i domovní důvěr
níci z některých domů U Cukrovaru, abychom společně s maji
telem řešili potíže. Pan Marek ale nepřišel, ani se neomluvil, 
později nereagoval ani na doporučený dopis. Tato arogance 
obyvatele Holice popudila, a proto se rozhodli sepsat petici, 
kterou k dnešnímu dni podepsalo na 25 listech 513 občanů. 
Jen doba dovolených je příčinou toho, že souhlasných podpi
sů není více, protože lidé nebyli doma zastiženi.

Naše požadavky

Žádáme prověření, zda ubytovna splňuje hygienické pod
mínky pro celodenní život rodin s dětmi v takovém množství 
ubytovaných osob.

Po 22:00 hodině naprostý klid, tento požadavek řešil už 
i majitel vedlejší ubytovny, neúspěšně.

Zavedení kamerového systému, aby hlídky MP mohly včas 
a účinně zasáhnout dle záznamu na monitoru.

Žádáme snížení kapacity ubytovny, aby tam mohli její oby
vatelé přebývat, prát, vařit a děti si hrát a učit se.

Požadujeme, aby majitel zavedl nějaký účinný domovní 
řád, aby ostatní občané nebyli obtěžováni hlukem a nepořád
kem ve dne v noci.

Několik metrů od uvedené ubytovny Romů je také ubytov
na zvaná„Janza“, kde bydlí dělníci z Ukrajiny, ze Slovenska 
atd., ale na jejich chování si nikdo nemůže stěžovat. Dnešní 
problémovou ubytovnu dříve vlastnil pan Jedlička, s nímž 
holičtí občané nemuseli řešit žádné spory, i když tam žili také 
Romové. Naopak dnešní nájemci šíří kolem sebe jenom křik, 
sprosté nadávky, dětský pláč, bouchání dveří aut a nepořá
dek.

Zjistit, proč červený FORD tranzit SPZ OSC 04 89 stále par
kuje u ubytovny a pravidelně v něm nocuje několik Romů.

Za pomoc při řešení uvedených problémů děkují podepsa- 
ní občané z ulice U Cukrovaru a okolních částí Holice i členové 
KMČ č. 4 Holice.

Mluvčí petentů, Mgr. Jarmila Horská, členka KMČ Holice.
Například veřejné dětské hřiště U Cukrovaru, které bylo 

vloni otevřené, v ceně půl milionu korun, se bojí navštěvovat

Dopis z Magistrátu
Evidenční číslo dokumentu: OKP-DOKI1212120101RČ Vážená paní 

Mgr. Jarmila Horská 
779 00 Olomouc
Č.j.: SMOI/OKPI140/272/2010IRČ 
Vyřizuje: Radmila Čoupková, tel. 585513446

Spisový znak.podznak - 51.2, skartační znak/skart. Ihůta - 
V/10

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE V Olomouci dne 7.9.2010
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Vážení občané městské části Olomouc - Holice,
dne 11.8.2010 obdržela Rada města Olomouce petici 

týkající se ubytovny U Cukrovaru 5, kterou podepsalo 513 
holických občanů. Petenti si stěžují na obyvatele ubytovny, 
kteří narušují klid a pořádek, nadávají obyvatelům, kradou 
ovoce ze zahrádek, brání vozidlům v průjezdu ulicí apod.

Řešením petice byl pověřen náměstek primátora RNDr. 
Ladislav Šnevajs. Na základě dohody při předávání petice 
proběhlo dne 25. 8. 2010 jednání, kterého se zúčastnil maji
tel ubytovny, náměstek primátora, ředitel městské policie, 
zástupci KMČ, pracovníci odboru sociálních služeb a zdravot
nictví magistrátu města - P. Marek, RNDr. Ladislav Šnevajs, 
PaedDr. Pilát, Ph.D., PhDr. Nachtmannová, Mgr.Píštěková, 
Mgr. Doleček, Mgr. Skalický, Mgr. Horváth, S. Tomášek, Mgr. 
Horská.

Ze schůzky vyplynuly tyto závěry a konkrétní kroky 
k nápravě současného nepřijatelného stavu:

které nebudou obsazovány. Jedna místnost bude bez
platně dána k dispozici jako klubovna pro děti z ubytovny, 
kde pod dohledem neziskových nestátních organizací bude 
probíhat například příprava dětí do školy, nebo organizo
vané volnočasové aktivity. Tuto záležitost projedná s posky
tovateli sociálních služeb v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb v Olomouci PhDr. Nachtmannová.

5) Pro obyvatele ubytovny platí provozní řád, ve kterém 
jsou stanoveny i sankce za jeho porušení, na jeho dodržo
vání dohlíží vybraní obyvatelé ubytovny, kteří jsou za to 
placeni.

6) Do konce roku vybuduje p. Marek plot oddělující ubytovnu 
a jeho pozemek od místní komunikace za účelem vytvoření 
zázemí pro ubytované.

7) Městská policie Olomouc prověří majitele automobilu se 
SPZ OSE 04 89, ačkoli přespávání v automobilu není 
považováno za přestupek.

1) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje provedla 
šetření v ubytovně U Cukrovaru, zatím nebyla předána 
zpráva.

2) Naprostý klid nelze ze strany města zaručit, v případě 
rušení nočního klidu doporučuje Městská policie Olomouc 
volat linku 156 anebo 158, dle slov Mgr. Skalického nebyl 
v lokalitě zaznamenán zvýšený výskyt přestupkového 
jednání, kontroly jsou prováděny nepravidelně, v denní 
i noční době.

3) S majitelem ubytovny panem Markem bylo dohodnuto, že 
bude mobilní kamera městské policie dočasně umístěna 
na budově ubytovny s tím, že za ni převezme zodpověd
nost a zajistí bezplatně napojení na el. energii.

4) Kapacita ubytovny je nenaplněna, jsou volné 3 pokoje,

Pevně věřím, že přijatá opatření budou sloužit ke zklid
nění situace v městské části Olomouc - Holice a problémy 
uvedené v petici se vyřeší. Uvítám Vaši následnou informaci 
o stavu v problémové lokalitě.

S pozdravem 
RNDr. Ladislav Šnevajs 
náměstek primátora

Horní náměstí /  771 27 Olomouc 
Tel.: 585513 445, fax: 585 513 447 
e-mail: ladislav.snevajs@olomouc.eu 
www.olomouc.eu

Dopis z KHS Olomouc

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

V souvislosti s řešením petice občanů z Olomouce - Holi
ce, jež se týká mimo jiné i ubytování v objektu U cukrovaru 
č.p. 825, byl dne 1. 9. 2010 požádán o součinnost s kraj
skou hygienickou stanicí věcně a místně příslušný stavební 
úřad - ověření, zda je stavba užívána v souladu se stavebním 
zákonem. Krajská hygienická stanice dne 6. 9. 2010 provedla 
místní šetření v ubytovně U cukrovaru 825, Olomouc - Holice.

Tímto Vám sděluji, že KHS Vás bude informovat o závěru 
šetření petice po obdržení požadovaných dokumentů od sta
vebního úřadu.

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, 
tel.: 585719 111, fax: 585 719245, 
e-mail: podatelna@khsolc.cz

Č j.: 20101P112 
V Olomouci dne 7.9.2010 
Vyřizuje : MUDr.Eva Čehovská

„Petice z Olomouce - Holice, ubytovna U cukrovaru č.p, 
825“ - sdělení.

S pozdravem 
MUDr. Eva Čehovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

PODĚKOVÁNÍ

poskytnutí uzenin a paní POLÁKOVÉ za sponzorský dar ve 
formě sladkostí pro děti. Všem za jejich laskavost děkujeme.

Redakce

Dne 3. října. 2010 se konalo v Holické AMERICE „Hravé 
odpoledne pro děti a rodiče" ve spolupráci s MC Heřmánek. 
Za uskutečnění této akce děkujeme panu MARTINU FUKSO- 
VI, který ji poskytl zázemí a občerstvení, panu KALASOVI za
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Průběžně tento odpad můžete celoročně vyvážet na sběrový 
dvůr v Hodolanech v ulici Chelčického, provozní doba je úte
rý -  sobota od 9.00 -  13.00 a od 13.30 -  17.00 hodin.

NAŠI JUBILANTI
lise Mikolášková 
Zdeněk Novák 
Zdenka Kimmelová 
Jarmila Navrátilová 
Jozef Leba 
František Šlosar 
Jaroslava Zlatníková

Upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpa
du s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře ve Chvál- 
kovicích - ulice U Panelámy, v době 6.00 -  13.00 hod. v pra
covní dny.

Redakce

\  /  /  v  '  i v  /Vazem občane,
Všem jubiíantům  přejeme zdrauí, štěstí, 
spokojenost, íásku a porozumění nejbližších

Upřímně blahopřeje KMČ č. 4 Holice

dne 23. října 2010 se koná v Holíci sběrová sobota.
Můžete přivézt všechen odpad, který se celoročně ukládá do 
sběrových dvorů.

H.Š. Stanoviště: U Cukrovaru
U hřiště/rozcestí, dříve u křížku/

Čas: 8:00 -  13:00 hodin, ukládání odpadů řídí u kontejnerů 
pověřený pracovník TsmOI.ZPRÁVY Z KMČ č. 4
Pozor změna!

Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www. 
olomouc.eu. Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách 
v ulici náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

V září byl přemístěn kontejner na drobný elektroodpad z Kro
kový ulice na náves Svobody, vedle budovy základní školy, 
poblíž stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

Redakce

Sběrový dvůr Hodolany, ulice Chelčického

Přivézt můžete nábytek, pohovky, linolea, koberce, elektroni
ku /ledničky, vysavače, televizory, radia, PC apod./, organický 
odpad /  listí, trávu, větve /.

Co je u nás nového
Náš klub seniorů úspěšně žije a každé pondělí a čtvrtek se 

scházíme na kus řeči a zájmů, které máme my, dříve narození.
Přes všechny životní svízele, které nás starší provázejí, se 

v tyto dny rádi vidíme. Je to div, že prakticky za každého 
počasí, a to je nejlepším důkazem, že je nám v klubu spolu 
dobře. Jsme tam v pohodě a máme si co povídat. A nejen 
to. Jsou mezi námi i vášniví karbaníci, kteří se baví žolíky 
a Černým Petrem. Samozřejmě pěstujeme kulturu. Seznamu
jeme se se zajímavými příhodami z knížek a pravidelně máme 
kulturní desetiminutovky. Je pravda, že drtivá většina z nás 
jsou babky, ale myslím, že i těch pár dědků, kteří pravidelně 
chodí, je raritou mezi kluby seniorů v Olomouci.

Hlavně dědci jsou iniciátory pěveckých vystoupení a je až 
k nevíře, v jakém množství národních písniček se vracíme ve 
vzpomínkách do mládí. 0  tom, že máme u nás pohodu, svědčí 
i to, že se pravidelně setkáváme s našimi vrstevníky z Nového 
Světa, z Lazců a dokonce až z Drahanovic, kam zavál život 
za rodinou naši občanku, paní Jašíčkovou. Naše předsedkyně 
Drahuška se stará, aby vše dobře klapalo, a konečně hojné náv
štěvy klubu dokazují, že nám to klape. Naše kamarádky jsou 
i výborné kuchařky a dovedou spoustu dobrot, které už dneš
ní mladí ke své škodě neznají. Máme pořád co oslavovat. Nar
ozeniny, svátky a vždy se nějaký dobrý důvod najde.

Je škoda, že naši mladí nemají o naše zkušenosti zájem. 
Jsou pro ně nezajímavé. Ale snad je to zákonité. Žijeme 
v podivné době, v nejistotách, spěchu a honbě za penězi. 
Dnes se penězi vše poměřuje bez ohledu na to, jaký je jejich 
původ. To je propastný rozdíl mezi dobou našeho mládí 
a dnešní uspěchanou dobou s pokleslou morálkou. Jsem zvědavý, 
na co budou vzpomínat ti dnešní mladí, až budou také senioři.

Vzpomínáme i na naše vrstevníky, kteří se ocitli na stáří 
v různých domovech mimo svou rodnou obec. Je neomluvi
telné, že dnešní vedení magistrátu města Olomouc prodalo 
přes odpor občanů i KMČ objekt č. 37 na návsi Svobody, který 
odborná komise vyhodnotila jako nejvhodnější pro přestavbu 
na Domov důchodců. A tak mnozí musí trávit svou poslední 
etapu života mimo svoji rodnou obec. A to jsme byli kdysi nej
bohatší obec v našem kraji. Její obecní majetek byl rozprodán 
bez užitku ke škodě našich občanů.

Máme demokracii, ale na názory občanů se nebere ohled. 
Co je nejsmutnější, nikdo se práva nedovolá. Je toho spousta, 
co nás trápí a co by se mělo napravit. Bohužel, my dříve naro
zení, nemáme šanci něco změnit. Už se s námi nepočítá. A tak 
ještě že máme ten náš klub seniorů a naše blízké.

Ladislav Zahradník
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NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS - O PĚKNÉ CENY OD NÁS

V tajence najdete výrok -  názor k „převlékání 
kabátu“ a příjmení autora.

1) zákeřný /  honák krav
2) Jaroslav /  omamovat alkoholem
3) strašidlo Ivana Mládka /  nevěřící lidé
4) někde /  země javorového listu
5) tento rok /  příloha k omáčce
6) vánoční ryby /  zjišťování váhy
7) nečas /  spokojenost
8) vítaní návštěvníci /  porážka
9) nádoba v pekle /  hostinské podniky
10) chodby v dole /  ochucovadla potravy
11) krmit novorozence /  řvát
12) sporák /  vytrvat
13) Sylvie /  sejf
14) německý ovčák /  zvířecí obyvatel kanálů
15) kloub ruky /  legrace
16) bunkry /  výrobce kufrů v Přerově
17) město sta věží /  usmrcovat jedem
18) vylučovat pot /  partner slepice
19) okrasné zahrady /  ptačí popěvek
20) příbuzná vrány /  kryt křídel brouků
21) pohádkové nestvůry /  psaní mn. č.
22) část nábojnice /  smotaná vlna
23) nevidomý /  lůžko
24) snůška slepice /  pohyb vzduchem
25) pomluvy /  stisknout klávesu PC
26) ohrazení zahrad /  roční dítě
27) hromada sena /  dům boží
28) dřevo vinné zátky /  nerozhodná
29) určená cesta /  postrkovat
30) přímo /  návštěvníci kina
31) opak zlého /  pátrat
32) dýmí /  kloub nohy nápověda -

Správné vyluštění křížovky ze srpnového čísla HN znělo takto:
Dobrá manželka musí umět zacházet s pánu! nejen u kuchyni, ale i o ložnici. V. Dušek

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

Jiřina Švecové, Na Krejnici 13, Holice 
Květa Šachová, U Hřiště 5, Holice 
Eva Straková, U Cukrovaru 8, Holice

knižní odměna 
překvapení 
překvapení

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
Soutěžit můžete do 15. září 2010. Odpovědi, prosím, vhoďte do schránky KMC, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného 
pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

Redakce HN

Výstava v knihovně

V Týdnu knihoven bude zahájena soutěžní výstava výtvarných dílek dětí MŠ, ŠD a ZŠ Holice „Za strašidly do knihovny “ ke 100. 
výročí narození Františka Hrubína. Jste srdečně zváni k poznání nových nadpřirozených bytostí.

Vaše knihovnice
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i - l - lX HOLICKÝ SPORT

Redakce k našemu fotbalovému klubu V době vydání novin budou před HFK v lize ještě tyto pod
zimní zápasy:
10. So 09.10. 15:00 l.HFK Olomouc - Hulín
11. Ne 17.10. 10:15 Uničov - l.HFK Olomouc
12. So 23.10. 14:30 l.HFK Olomouc - Slavičín
13. Ne 31.10. 14:00 Sulko-Zábřeh - l.HFK Olomouc
14. So 06.11. 14:00 l.HFK Olomouc - Frýdek-Místek 
16. So 13.11. 13:30 MSK Břeclav - l.HFK Olomouc

S naším klubem v této sezóně zažíváme úplně jiný fotba
lový podzim. HFK hraje pohledný fotbal. Teď, v době zadávání 
novin do tisku jsou na druhém místě tabulky. Mají po osmém 
kole pět vítězství, jednu remizu a dvě prohry, skóre 10 : 3 a 
hlavně 16 bodů. Na první mužstvo tabulky, Opavu, ztrácí šest 
bodů. Výborně hrají i ONDRÁŠOVKA CUP.

Je škoda, že při svých dobrých výkonech mají malou pod
poru nás fanoušků. Přitom zázemí s občerstvením je dobře 
zajištěno. Tak snad se polepšíte, podpora v domácím prostře
dí je velmi důležitá.

Tak hodně štěstí na kopačkách chlapi!!!

redakce Holických novin

FOTBALOVÝ KLUB l.HFK Olomouc, a.s.
pořádá

NÁBOR HRÁČŮ rok narození 1998 - 2003

Kde: na stadionu l.HFK Olomouc, a.s., Staškova 28, 783 71 
Olomouc - Holice

Koho hledáme:
- nové mladé fotbalisty
-již aktivní fotbalisty, kteří chtějí pokročit ve svém fotbalovém 
růstu a hrát v klubu l.HFK Olomouc

Co nabízíme:
- práci kvalifikovaných trenérů
- kvalitní fotbalové zázemí
- dostatek tréninkových ploch (7x travnatých ploch, lx  plocha 
s umělým povrchem 3.generace)

Bližší info.:
Mgr. Stanislav Měrka - tel. 773 585 670
E-mail: l.hfk@seznam.cz 
Web: www.lhfkolomouc.cz

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Ing. Petr Šafránek, Helena Šišková, 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 vydání vyšlo v říjnu 2010.
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