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Holické Novin
I Číslo 6 Ročník XI. Prosinec 2011

Zimní čas
Bílá pohádkaVážení přátelé,

za pár dní budeme mít o rok víc. Naši vládci, které jsme si zvolili, také. Jestli 
zmoudřeli, toť otázka. Po zamyšlení nad jejich uplynulým rokem navrhnu další 
změny, také našich státních symbolů. Název Čechyna Faso (od Čechu fasuj) 
jsem navrhl minule. Hlavním městem nebude Praha. U mne vítězí Drahotuše, 
malou naději má Čachrov. Navíc poblíž Drahotuš je nevyužívaný c.k. železniční 
tunel, který by měl bohaté využití. Státní vlajka bude geometricky stejná, ale 
bude černý klín ze slezské, horní pruh žlutý z moravské a dolní červený z české. 
Nebude tak přehnaně optimistická jako ta dnešní. Státní znak bude štít se 
čtyřmi poli. Proti sobě v něm budou na červených polích dva stříbrní hraboši se 
zlatou korunkou a dvěma ocasy, do kříže s nimi na černých polích dva zlaté 
tunely stříbrně ohraničené. Na hradní vlajce bude nápis Silnější vítězí. Státní 
korunovační klenoty budou červená kašpárkovská čepice s hermelínovým 
lemem a zlatými rolničkami, místo žezla kouzelnická hůl (na co jí ukážete, 
zmizí) a místo jablka zlatá tunelářská lopatka. Ty původní střelíme ven, uhradí 
část našeho dluhu. Ceny zlata a drahokamů stoupají. Nejvyšší státní 
vyznamenání bude řád bronzového, stříbrného a zlatého Baraby (baraba je 
tunelář). Patronem země může být Svatý Merkur, bůh obchodníků a zlodějů. No 
nevypadalo by to pěkně? Jak lépe vystihnout stav naší vlasti? Dodávám 
aforismus pana Wericha: „V tomto státěje hodně šašků, ale málo klaunů."

Teď ale k zimní poezii. Za večerů, pokud se nebudeme toulat venku, číst nebo 
koukat na televizi, budeme mít čas na vzpomínky na naše blízké, kteří jsou, i na 
ty, kteří již nejsou. Na časy, které jsou navždy pryč. Vzpomínky, v nichž špatné 
pomalu zaniká a zůstává to pěkné. Třeba se nám vynoří matné nebo ostřejší 
obrázky našeho dětství. Vzpomínám rád. Třeba na to, jaké byly doma zvyky, i ve 
vztahu k Vánocům. Byly to jen takové maličkosti. Třeba když se večer rožnulo, 
řekli jsme si dobrý večer. Drobky patřily ohníčku. Na chléb se před nakrojením 
dělal křížek. Při pečení cukroví a vaření maminka a sestry zpívaly (já tedy taky). 
Když teď píšu, cítím vůni vanilky, jehličí stromečku a vosku svíček. Září a prskají 
prskavky. Barborky (napřed je podle receptáře máčím v hodně teplé vodě) a 
jmelí nesmí scházet. Mrazí mě příjemně vzpomínka čekání na zazvonění 
zvonečku, zvoucího k dárkům pod stromečkem. Ani nevím, jak dlouho jsem 
věřil na Ježíška. Zlaté prasátko jsem ale na Štědrý den nikdy neviděl, ať jsem 
dělal, co jsem dělal. Olovo jsme nelili nikdy, sestry netřásly bez. Ještě teď 
schovávám vždy na čas šupinky z vánočního kapra, i když jako důchodci mi 
nejsou nic platné. Kdyby platily pro zdraví, rozdával bych je. Vidím nás všechny 
z mého dětství u štědrovečerní večere. Když je mám v srdci, myslím, že jsou se 
mnou stále. Schází mi mé děti, které už mají své rodiny. Tak sedíme u stolu jen 
tři, babička tchýňová, manželka a já. Přesto jsou pro mne Vánoce stále kouzelné 
jak pro malého kluka. Myslím, že pokud je něco „mistery", jsou to Vánoce. Kéž 
jsou pro všechny svátky štěstí, lásky a pohody. My Češi rádi skuhráme. Zkusme 
si ale představit naše Vánoce v místech, kde žijí Iráčané nebo Somálci. To by byl 
čas rychlých návratů do Česka a ještě bychom rádi platili za to, že zde můžeme
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V sněhových mracích 

přijíždí zimní kráíouna 

průzrační lední meduědi 

sypou z kožichů vločky 

íedoué hvězdičky padají 

potichu padají a jisk ří 

krajinu krásní bílým rouchem 

tichem vypráví vánoční pohádku

ffi

být!
Milí přátelé, je vás v naší městské části hodně a je mi ctí vám všem popřát 

krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky. Nenechte si 
sváteční náladu a pohodu nikým a ničím pokazit. Mějte se pěkně a ať se vám v 
novém roce daří podle vašich přání.

Váš Petr Šafránek
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Vážení čtenáři HOLICKÝCH NOVIN,
máme za sebou nejen rok 2011, ale i další,již jedenáctý ročník 

HOLICKÝCH NOVIN. Těší nás, že i vy, čtenáři, se na ně těšíte a že se 
někdy nemůžete dočkat, až vyjdou. Snažíme se Vás v nich informovat 
nejen o dění v Holiči, ale i o názorech a postřezích těch, kteří nám do 
nich přispívají svými články. Děkujeme i žákům holické školy, kteří nás 
svými pěknými články informují o školních i mimoškolních aktivitách.

V nastávajícím ročníku se budeme snažit ještě víc o zkvalitnění 
obsahu. Mohli by nám k tomu pomoci nejen noví členové Komise 
městské části č.4, ale i vy,čtenáři. Nebojte se zkusit něco napsat,jsou to 
vaše noviny a tak na to máte plné právo.

Protože se blíží konec roku a s ním i čas vánoční a Nový rok, dovolte 
mi popřát Vám všem jejich příjemné prožití v kruhu svých blízkých a 
přátel a do roku 2012 hodně štěstí a hlavně zdraví.

Za redakční radu HOLICKÝCH NOVIN 
a za členy Komise městské části - Silvestr Tomášek

Vánočně nevánoční fejeton
Velká listopadová sametová revoluce (VLSR) přinesla nové časy, 

nové možnosti, nové strany, nové přátele, nové mafiánské vazby. Blbé 
nálady máme za sebou. Politiky, jaké si volíme před sebou. Prezidenty 
takové, jaké nám zvolí. Životní úrovně Rakouska nebo Německa 
dosáhneme, jestli vůbec někdy, tak prý za třicet let. Pomyslné nůžky 
mezi bohatými a chudými se budou i nadále ještě více rozevírat.

Při VLSR jsme v roce 1989 radostně zpívali Jednou budem dál (We 
shall overcome). Někteříjsou už tak daleko, že po jejich návratu touží i 
naše justice. Kategoricky jsme odmítali stranická privilegia a 
stranické kamaráčovty. Mysleli jsme si, že všichni lidé jsou si rovni. 
Dnes smutně zjišťujeme, že někteříjsou si rovnější.

Vítězná VLSR nastolila zásadní obrat do všech sfér života v naší 
zemi. Státní školství, do VLSR z neznámých důvodů opečovávané jen 
státem, nabídlo dětem a jejich rodičům celou řadu novinek. S jejich 
důsledky se budeme ještě hodně dlouho potýkat. Po zrušení mnoha 
jeslí, školek, družin a jiných zbytečností dostala mládež možnost 
studia na nových středních školách, mimo jiné i soukromých a 
církevních, aby pak každý pátý maturant při zkoušce z dospělosti 
propadl. Vzhledem k možnosti zakoupit si maturity nebo přímo 
vysokoškolský diplom je to nepodstatný poznatek.

Často se poukazuje na nedostatečnou vzdělanost romské mládeže. 
Sociální problémy cikánské populace nejsou malé (zde upozorňuji, že 
pojem „Cikán11 je ryze spisovný a pevně doufám, že nechceme 
přepisovat název Máchova románu). Všechny vlády za poslední 
desetiletí dělaly líbivá gesta, jmenovaly toho či onoho zmocněnce, 
zakládaly tu či onu agenturu. Každá partaj si na tomto problému jen 
přihřívala svou stranickou polívčičku, aby se zviditelnila. Kdo je bez 
viny, ať hodí projevem! A těch bylo požehnaně! Samé plácání. Bojíme 
se nazývat věci pravým jménem, abychom nebyli náhodou nařčeni z 
rasismu. Žonglujeme se slovem diskriminace, mluvíme o rómské 
otázce nebo problému s nepřizpůsobivými. Dokážete si představit 
zpívat u táboráku o nepřizpůsobivé krásce místo o krásné Cikánce?

Na problémy s menšinami se utrácí velký balík peněz ze státního 
rozpočtu i z EU, ale účinnost je relativně malá. Jedná se jen o únik od 
řešení problémů a falešná gesta, která nikam nevedou. Obávám se, že

poté co problém zmizí z obrazovek a z novin, se 
nebude dál nic dít... Pozorně sledujeme události v 
severních Čechách a říkáme si, kam se proti tomu 
hrabemes naším malým „holickým Varnsdorfem.“

Stát není dojná kráva. Vláda našla lék proti 
zadlužování. Také v příštím roce chce vydat 
dluhopisy, a to za čtyřicet miliard. Nezaměstnanost 
poroste, stejně jako inflace, 
čtení málo zábavné? Měl to být veselý vánoční 
článek. Přidám tedy něco pozitivního. Z průzkumu 
agentury Šeptanda, která zjišťovala, co dělá lidem 
největší radost, vyplynuly tyto tři nejčastější 
odpovědi: Plzeň v Lize mistrů, blížící se Vánoce a 
opětovné vysílání Mrazíka v televizi. Netvařte se 
jako předsedové klubu Věčně naštvaných a 
vychutnejte si vánoční pohádku, tam aspoň (zatím) 
vítězí dobro nad zlem.

Zdá se vám tohle

Mirek Marusjak

P.S. Nejsem žádný rasista, cikánští hudebníci mě často 
doprovází při autorském čtení.
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Projektový den na základní škole
V úterý 25. října 2011 proběhl na naší škole projektový den. Mladší žáci jej realizovali s mottem „Naše stromy", starší 

žáci pak problematiku zasadili do širšího kontextu ochrany životního prostředí. Nejstarší žáci se věnovali problémům 
chudoby ve světě. Konkrétně vše vypadalo takto:

Projektový den na 1. stupni ZŠ - „Naše stromy"
V úterý 25.10. 2011 pršelo a jen se lilo, ale nám to nevadilo. I přes nepřízeň počasí jsme prožili na 1. stupni ZŠ Holice 

krásný den -  projektový den s názvem „Naše stromy". Děti si ve třídách povídaly o důležitosti našich lesů a posléze i 
jednotlivých stromů. 0 jejich potřebách, funkcích i ochraně. Tímto si připomněly i Světový den stromů, který připadána 
20. říjen.

Ve třídách se děti učily většinou ve skupinkách, 
kde nasbírané přírodniny, připravené texty a obrázky 
třídily, poznávaly a přiřazovaly. Společně řešily úkoly, 
komunikovaly a diskutovaly. V první a v druhé třídě si 
poslechly motivační pohádku o životě, strastech i 
radostech jednoho stromu. Ve vyšších třídách se děti 
dokonce seznámily s keltským horoskopem, který 
využívá vlastnosti stromů.

Po velké přestávce se všichni žáci 1. stupně sešli 
na školní zahradě a společně zasadili živý strom -  javor 
kanadský, který, pro povzbuzení do života, dostal od dětí 
nádhernou písničku. Průběžně žáci také absolvovali 
vědomostní kvíz, kdesi mohli ověřit své znalosti, ale také 
nové informace získat. Na závěr si ve výtvarných dílnách 
každá třída vytvořila svůj strom s poselstvím dobra pro 
ostatní stromy a tím také pro lidi, kteří bez nich 
nemohou žít.

Projektový den na 2. stupni ZŠ
Šestá a sedmá třída se dělila do skupin. Část žáků pracovala v keramické dílně, kde žáci vyráběli podzimní svícny. Další 

skupina pracovala v areálu školy na úklidu listí, jiná přispěla k ochraně stromů sběrem starého papíru. Posledním 
stanovištěm byla výtvarná dílna, kde žáci kreslili plakáty s motivy stromů.

V osmé a deváté třídě realizovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci výukový program s tématikou chudoby a 
rozvojové spolupráce v rámci kampaně Česko proti chudobě. Lektorky žáky seznámily s vlastními zážitky ze stáží v chudých 
zemích Afriky. Žáci se pak pokoušeli rozkrýt příčiny chudoby a její důsledky, zamýšleli se nad problematikou dětské práce i 
riskantních pracovních podmínek v rozvojových zemích, podhodnocených odměn za práci i nad možnostmi, jak tento stav 
zvrátit.

Mgr. Iva Studničková, Mgr. Ivana Štenclová

DĚTI Z HOUCKÉ ŠKOLY OPĚT BODOVALY
Začátkem listopadu se uskutečnil v olomoucké Redutě I. ročník SPOZ - soutěžní přehlídka 

doprovodných kulturních programů žáků základních škol. Soutěže se zúčastnilo osm souborů olomou
ckých škol, z nichž větší část se sborovému zpěvu věnuje pravidelně, skoro se dá říci profesionálně. O to 
větší úspěch je výkon třinácti dětí se svou sólistkou Alenkou Bayerovou ze 4.A holické základní školy, 
které vyzpívaly nádherné druhé místo. Tento soubor vede paní učitelka Mgr. Jana Viková a právě jí  patří 
velký dík a obdiv. Děti za svůj výkon získaly diplom, pohár a finanční ocenění ve výši 8.000 Kč. Tuto částku 
využijí na nějaký pěkný výlet.

KMČ č.4 - Holice gratuluje všem zúčastněným k jejich výkonu a přejeme jim v dalším zpívání hodně 
úspěchů.

Redakce HN
i  •
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\?í\Xinné centrum Heřmánek

Heřmánek letos i přes občasnou rifepřízeň osudu zavedl 

do programu mnoho novinek!
V letošním roce oslavilo Rodinné centrum Heřmánek v Olomouci-Holici své 5. výročí od založení, na narozeninách 

nechyběly soutěže, malováníoria obličej, velký dort a rekapitulace let uplynulých. My vám nyní ve stručnosti 
připomeneme heřmánkové děníza rok letošní:
Jedna z největších akcí se letos konala 3. května, kdy herna Heřmánku hostila první civilní setkání předčasně 
narozených dětí, jejich rodičů a zdravotníků, kteří se o ně starají. „Akci jsme pořádali s občanským sdružením 
Nedoklubko, se kterým takéjiž druhým rokem spolupracujeme na projektu Mámy pro mámy. Do Fakultní nemocnice 
v Olomouci jsme už maminkám předčasně narozených dětí navozili stovky dárků, velká většina z nich vznikla v našich 
tvořivých dílnách pro šikovné ruce,“ informuje Lucie Opletalová z RC Heřmánek. Jak dále dodává, je nyní dárků 
opravdu potřeba, protože do projektu se zapojila i další zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji. Nejčerstvěji 
například nyní v prosinci nemocnice v Prostějově. Svým vyrobeným dárkem může přispět kdokoli -  stačí ho donést do 
Heřmánku. V Heřmánku také každé druhé úterý v měsíci probíhají pravidelná setkávání rodin předčasně narozených 
dětí.

„Co se týká kreativní tvorby, pakjsme kromě dárků pro maminky vyráběli nejrůznější hračky a dekorace do bytu i na 
zahrádku. Největší zájem jsme zaznamenali při naší tradiční vánoční dílně, na které jsme vytvářeli nádherné adventní 
věnce,“ sděluje Majka Manová, lektorka programů. Tvořivé dílny pro malé i velké navštívili dokonce občas i tatínkové, 
stejně tak se nebojí chodit i na další programy.

Právě Majka Manová se ujala i tradičního středečního Cvičení s méďou Béďou v místní tělocvičně základní školy. A 
to poté, co si Petra Tenglerová, která cvičení vedla léta, zlomila nohu. „Okamžitě jsme našli náhradní řešení -  děti jsem 
si vzala na starost já. Petra nyní zdárně rehabilituje a malí cvičenci se na ni v dohledné době opět mohou těšit!" 
osvětluje Majka Manová.

Svoji chvilku nejistoty si zažil i florbalový tým malých i větších dětí, trénující pod Heřmánkem v místní tělocvičně. 
„Po prázdninách jsme dlouho marně hledali trenéra. Nakonec se vedení malých florbalistů ujal můj manžel, který léta 
florbal hraje a profesí je učitel. Baví ho to a malí florbalisté i jejich rodiče jsou spokojení," osvětluje Jana Vlková, která 
v Heřmánku vedejiž léta řadu zajímavých programů.

A co z nich by doporučila ona? „Letos jsme nově rozjeli Hokusy - pokusy, pro děti od 4 do 10 let. Děti se v nich 
zábavnou a praktickou formou seznamují s některými přírodními zákonitostmi okolo nás. V lednu 5. 1. vyrobíme 
provázkový telefon a 19.1. stvoříme zvířátka, která šplhají po provázku," zve Jana Vlková.

A co další zajímavé akce? Na konci května se Heřmánek podílel v Holiči na organizaci velkého Dětského dne s 
kácením v máje. „Všichni si užili různých soutěžních úkolů na stanovištích, tanečních vystoupení a dárků v tombole. 
Dospělí ocenili výborné občerstvení -  akce se opravdu vydařila," vzpomíná Majka Veselá z Heřmánku. „Na jaře i na 
podzim se v Heřmánku konala již tradiční burza, v nákupním centru Olympie Olomouc jsme se Stánkem a soutěžemi 
slavili 19. července Mezinárodní den rovnosti mužů a žen, úspěšně jsme rozjeli hlídání dětí a bylo toho mnohem 
více!" sděluje Majka Veselá.

Cvičení pro rodiče s dětmi se po prázdninách pro velký zájem rozdělilo do čtyř samostatných úterních a středečních 
kurzů, pro batolátka a miminka. „Lekce se nese v duchu básniček, říkánek a písniček. Společně odkrýváme kouzlo 
pohybu s nejrůznějšími cvičebními pomůckami," přibližuje Bára Paulíčková, jedna z cvičitelek, profesí 
fyzioterapeutka.

Nelze shrnout do jednoho článku všechny krásné heřmánkové akce -  proběhla například celá řada přednášek a 
besed, oblibě se těší i výuka angličtiny pro děti i dospělé a cvičení pro ženy proti bolestem zad. „Mezi naše 
nejvyužívanější novinky patří dopoledne s názvem Nechte se hýčkat, které připadá vždy na první pondělní dopoledne 
v měsíci. Děti si hrají v herně a maminky či babičky se zatím svěří do péče manikérky, pedikérky, kosmetičky či 
kadeřnice. I nadále propagujeme zdravou výživu, ekologickou výchovu a je toho daleko víc -  můžete se podívat na 
naše nové webové stránky, které jsme nedávno spustili," vyjmenovává Petra Tenglerová, manažerka centra.

RC HEiMANEK

„Máme mnoho nápadů, jak naše programy obohatit. Uvidíme, jestli se nám je podaří zrealizovat, protože stejně 
jako řada jiných neziskových organizací se potýkáme s nedostatkem financí. Bojujeme, jak se dá a zatím máme ještě 
dost sil, energie a chutě do práce," vysvětluje manažerka. Heřmánek bude vděčný za jakýkoli věcný či finanční dar, 
který pomůže chodu centra -  na oplátku toho dárcům může nabídnout hodně!

Do nadcházejících měsíců vám všem tým Heřmánku přeje hodně zdraví, mnoho špiněných snů a píánů, hodně 
optimismu a miíých a ochotných Udí kolem vás. Děkujeme za vaši přízeň a věrnost!

Lucie Opíetalouá
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Tai-či v Holicí
V holické tělocvičně letos již osmým rokem pokračuje 

čínské cvičení tai-či, které je vhodné pro obnovu energie, ke 
zlepšení fyzické kondice a zdraví, lze ho využít i k sebeobraně. V 
klubu Bílý Jeřáb cvičí v Holiči každou středu lidé všech 
věkových kategorií, podle svých možností a kondice 
začátečníci i pokročilí. Cvičení probíhá také v Olomouci, v 
úterky na ZŠ Komenského.

Lektorka Světluše Kostrunková se učí od nejlepších cvičitelů, 
za kterými neváhá putovat až do daleké Číny. „Letos jsem o 
letních prázdninách i s některými mými žáky zamířila na 
studijní pobyt do Číny, již poněkolikáté. Tentokrát do 
Wudangských hor,“ říká lektorka. „Tato oblast je protkaná 
množstvím ojedinělých klášterů a škol taiči. Bydleli jsme v 
klášteře, na jehož chodu jsme se aktivně podíleli společně s mnichy, abychom poznali i jejich život. Dnyjsme trávili cvičením tai-či a čchi- 
kungu, meditacemi a výukou filosofie. Bylo to velice podnětné a zajímavé,“ dodává Kostrunková.

Lektorka také cvičí již několik let i se slabozrakými a nevidomými z Olomouce a Prostějova. Dle jejich slovjde o zcela jiný způsob 
výuky, založený nejen na mluveném slovu, ale i na praktickém a dotekovém vedení jednotlivce. „Pro všechny žáky pořádáme dvakrát 
ročně i zajímavé víkendové pobyty. Na těch se věnujeme nejenom prohlubování znalostí tai-či, ale také například provozujeme nordic 
walking, cvičíme ve vodě, učíme se a kreativně tvoříme,“ informuje lektorka.

„Děkuji těm, kteří jsou mi věrni, a pomáhají mi posouvat se dál. Srdečně zvu všechny, kteří si chtějí tai-či vyzkoušet, do tělocvičny v 
holické ZS. Do nového roku přeji všem rovnováhu, zdraví a optimismus,“ dodává na závěrSvětluše Kostrunková.

Lucie Opletalová

HOLIČTÍ HASIČI BOJOVALI MEZI PANELÁKY
V sobotu 1.října se v Holiči uskutečnil 0. ročník netradiční hasičské soutěže s názvem „HOLICKÉ KOMBAJN 2011“ . Devět 

mužských a pět ženských týmů se utkalo v tomto hasičském víceboji na dětském hřišti „mezi paneláky11 před školkou. 
Vzhledem k překrásnému počasí a bojovnosti jednotlivých soutěžních družstev bylo opravdu na co se dívat. Díky tomu, že 
šlo o novátorskou záležitost (žádná soutěž tohoto typu ještě v Olomouci a okolí žádnou jednotkou SDH pořádána nebyla), 
panovalo určité napětí a nervozita, zdali vše dobře dopadne.
Soutěž byla koncipována jako štafeta šestičlenného týmu (2-2-2). Po dvojicích se hasiči s vervou vrhali do jednotlivých 
soutěžních disciplín. Těch se na soutěžní dráze nacházelo celkem 6, konkrétně sejednalo o roztahování zavodněných hadic 
“ B“ , prolézání drátěným tunelem, přenášení 110 kg figuríny na nosítkách přes překážku a procházení pneumatikami, 
přeskok 2 etry vysoké bariéry a jako poslední vrcholná disciplína tzv. hamer box. Jen pro upřesnění: hamer box je  zařízení, 
do kterého hasič musí 60x udeřit kladivem o hmotnosti 8 kg, tj. 30x na podlážku dole a 30x do horní podlážky, vzdálených 
od sebe lm  a to vše v co nejkratším čase. Připomeňme si, že bylo opravdu krásně, tudíž bylo velice teplé počasí a pravidla

soutěže určovala, že každý člen soutěžního družstva musí 
mít na sobě plnou zásahovou výstroj vyjma dýchacího 
přístroje, což podstatně zvyšovalo náročnost všech úkonů.

Nejzajímavější část soutěže ovšem přišla s ukončením 
mužské a nastoupením ženské skupiny soutěžících. 
Všechny ženy bojovaly až do samého závěru soutěže a nijak 
si přitom  nezadaly se svými mužskými protějšky; jen 
podotýkám, že pravidla i dráha musely být pro ženy mírně 
upraveny, ale i přesto se bylo opravdu na co dívat.

Po urputném klání vypadala nakonec výsledková 
tabulka takto: Mezi ženami v napínavém souboji zvítězil 
domácí holický tým s časem 73,48 těsně následovaný 
družstvy Drahlova a Velkého Týnce. Mezi muži nejlépe 
uspěl Drahlov ve výborném čase 89,50 (jako jediný 

soutěžní tým dokázali závod absolvovat v čase pod 90 vteřin), následovaný týmy Bělkovic-Lašťan a Lošova s odstupem pěti, 
respektive deseti vteřin.
„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, a to především našim hasičům a hasičkám, organizačnímu 
týmu, který se staral o hladký průběh soutěže, a v neposlední řadě také našim sponzorům, kteří věnovali věcné ceny do 
soutěže. Současně věříme, že tato soutěž vstoupí do povědomí široké veřejnosti a i hasičů ze širokého okolí a stane se 
jednou z uznávaných soutěží široko daleko," řekl po soutěži Ing. Jiří Kučera, velitel JSDH Holice.
Gratulujeme vítězům nultého ročníku a přejeme našim hasičům z Holice mnoho úspěchů při pořádání dalších ročníků.

-Sbor dobrovolných hasičů Holice-
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ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
NAŠI JUBILANTI Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu. 

Přečíst šije  můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a 
takéJaselská.

Jose f M A L Í K  

M ilan  J A N O U Š E K  

Jaroslav  M IK O L Á Š E K  

M ilada  R E IC H E L O V Á  

M arta  D O F  K O V Á  

J iřinka  A D A M C O V Á  

S ilv ia  P O L Á C H O V Á  

Jaroslav POKORNÝ

Novýjízdní řád platný od 11. prosince 2011
Změna: Na žádost občanů z Holice a Nového Dvora je zařazen nový spoj na 
lince autobusu č. 725.Tento spoj vyjíždí z Nového Dvora v 8:03 hodin a na 
zastávce Hamerská bude v 8:13 hodin.
Dále pro obyvatele z ulice U Potoka, Jaselské, Hanácké, Na Krejnici, Staškovy, 
Emy Destinové a Revoluční bude nově zastavovat také autobus č. 770 na 
zastávce Hamerská, je třeba si opsat příslušné odjezdy a příjezdy autobusů. 
Do těchto ulic si také zkrátíte cestu autobusem č. 25, který zastavuje přímo u 
prodejny Kaufland za lékárnou, vystoupit můžete u sokolovny, některé spoje 
zajíždějí i na zastávku Hamerská.

Děkujeme srdečně paní Ing. Janě Dokoupilové z magistrátu města, která se 
velmi odpovědně snažila vyhovět občanům z Holice přesto, že žádost o 
úpravu JR přišla již  po uzávěrce připomínkového řízení ke změnám v MHD v 
Olomouci.

Do dalších let přejeme ošem jubilantům 
peuné zdraví. spokojenost a pohodu 

o rodinném kruhu. Omezení svozu bioodpadu v zimních měsících/prosinec 2011-březen 2012/

V těchto měsících bude svoz omezen na interval lx  měsíčně.
2011 - Prosinec: 22.12., 2012 - leden: 19.1., únor: 16.2., březen: 15. 3.

Vzácné životní jubileum  oslaví

Jaroslav K O Ž U Š N ÍK  
Jaroslav NO VÁK Co jsou SENIOR PASY

Senior pasy je nový projekt Olomouckého kraje podporující obyvatele nad 55 let. 
Jedná se o ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytované držitelům 
těchto karet Senior pas. Karta je nepřenosná, platná jen pro svého držitele.
Senior pasy přinášejí celoroční slevy v rozsahu 5 - 50 %.

Týkají se těchto oblastí: zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, 
ubytování, vzdělávání, návštěvy muzeí, galeriía spotřební nákupy.

Slevy lze uplatnit na místech vyznačených symbolem Senior Pas. Úplný seznam slev a 
poskytovatelů najdete na www.seniorpasy.cz

Těmto našim vzácným jubilantům prejenidH 
pcunc {dmul. spokojenost', mnoho í 

lásky a úcty nejen nejbtižjších. ale i ňás všech.

v '
Srdečně blahopřeje KMČ č. 4 Hótjce 1 V>. -

• > Redakce HN

. ?!;
Je čas Vánoc a psát o hvězdách se tak nějak samo nabízí. Vždyť Ježíšek se také narodil pod hvězdou, tak proč by moje maminka 

také nějakou nemohla mít. Moji maminku znalo jistě hodně holičáků, hlavnějejich vrstevníků a vrstevnic. Byla to žena všímavá a 
přátelská, která se s každým ráda dala do řeči. Také si všímala věcí, které v naší městské části nebyly zcela v pořádku a mne, podle 
ní za to zodpovědného na tyto nepravosti ráda upozorňovala. Byla však také velmi umíněná, jak by řekla ona - paličatá.

Jednou jsem k ní přišel a uviděl na parapetu okna ležet dalekohled, spíše takové to divadelní kukátko. Vypůjčila si ho od nějaké 
své kamarádky. Myslel jsem si, že jím bude pozorovat zblízka dění kolem paneláku, ale na to nepotřebovala kukátko. Viděla do 
dálky jako ostříž. Jen na čtení a její milované vyšíváníjiž potřebovala brýle. 0 pravém využití jsem se dověděl jednou navečer, 
když jsem za ní přišel. Svým ostrozrakem posíleným divadelním kukátkem objevila na obloze svítící družici. Soustavným 
sledováním zjistila, že se družice pohybuje dosti rychle a že za určitou dobu zmizí za okrajem sousedního paneláku. Můj názor, že 
se jedná o hvězdu, prostě nemínila přijmout. Po konzultaci s přítelem, který se ve hvězdách vyznal, jsem zjistil, že se jedná o 
hvězdu Večernici, která putuje oblohou od východu na západ, aby se pak k ránu změnila na Jitřenku. Tuto skutečnost moje 
maminka odmítala přijmout, pro ni to byla stále družice. Dokonce jsem si začínal myslet, že přes svůj dalekohled vidí i 
kosmonauty, jak na ni z okének mávají.

Když pak za nějaký čas maminku upoutala na lůžko těžká nemoc, se kterou se rozhodla nebojovat, chodil jsem několikrát za 
noc se za ní podívat, jak sejí daří. Vždycky jsem sledoval na obloze tu maminčinu hvězdu - zářící družici, jak pomalu putuje 
oblohou od východu na západ, a bylo mi smutno, že už ji maminka nikdy neuvidí. Tu poslední noc, když jsem za ní šel, se mi 
opravdu zdálo, že hvězda na mne bliká, jak to maminka tvrdívala. Ale to se asi se mnou loučila maminka, protože tu noc již 
odlétla na tu svou hvězdu - družici Jitřenku, která pomalu uhasínala v záři vycházejícího slunce.

Teď, když večer uvidím na nebi svítit Večernici, vzpomenu si na maminku, tatínka a teď již i brášku, kteří létají tam někde 
vysoko na té blikající hvězdě - družici a mávají okénky dolů z maminčiny hvězdy.

VIINČINA HVĚZDA

Silvestr TomášekS3!
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N O V O R O Z E N C ŮV Í T Á N Í
Jako každoročně i letos se uskutečnilo v obřadní síni olomoucké radnice přivítání nově narozených holických dětí 

mezi občany statutárního města Olomouce. Přivítání tentokrát bylo o to slavnostnější, že nejprve pronesl svůj 
projev pan Mgr. Petr Michálek, člen zastupitelstva a po něm promluvil pan Silvestr Tomášek, předseda Komise 
městské části č.4- Holice. Oba pánové ve svých projevech zdůraznili, jak je nutné věnovat se pečlivě výchově dítěte 
po celou dobu jeho dospívání.

O úvodní zahájení se jako obvykle postaraly děti z holické základní školy pod výborným vedením paní učitelky 
Vikové. Jejich výkon byl jak je již zvykem, zcela perfektní. Do řad nových holických občanů byly přivítány tyto děti: 
Eliška Hulíčková, Oldřich a Gabriel Pospíšilovi, Marek Škvor, Eliška Dokoupilová, Jakub Štajgr, Anna Zdráhala, Sofie 
Adámková, Eva Ježková, Eliška Kořiťáková, Štěpán Kočí, Martin Dolének, Adam Maděrka a Jolana Klimešová. Všem 
těmto malým holičákům přejeme klidný a šťastný život v rodině i společnosti a hl; hoi

HN

FOTBALOVÝ KLUB 1. HFK Olomouc, a.s. pořádá 
NÁBOR HRÁČŮ rok narození 1997 - 2006 

Kdy: nábor probíhá průběžně po celý rok na stadionu 1. HFK Olomouc 
Kde: na stadionu 1. 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 
(7 travnatých ploch, 1 plocha s umělým povrchem 3. generace)

Bližší info: Vlastimil Palička, tel.: +420 728 864 083 
E-mail: l.hfk@seznam.cz www.lhfkolomouc.cz
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Naše poděkování
Poděkování sponzorům, kteří dotují ceny luštitelům křížovek v HN po celý rok.
Odměny byly vždy pěkné, knihy vybírala paní V. Fridrichovská z holické knihovny. Dále srdečně děkujeme paní 
Jitce Veselské z prodejny květin, majiteli prodejny HENRI káva, lékárně na návsi Svobody, panu M. Kasalovi z 
řeznictví, panu Ing.J. Fuksovi majiteli restaurace Na Statku na návsi Svobody.

Poděkování patří i firmě NEW SIGNUM, s.r.o. se kterou spolupracujeme již 11 roků při vydávání těchto novin. 
V letošním ročníku nám firma připravovala všechny křížovky pomocí počítačového programu, moc děkujeme.

Redakční rada HN

Úklid Holického lesa Úklid budoucího Holického lesa proběhl ve spolupráci 
s Technickými službami v sobotu 12.11.2011. V deset 
hodin jsme se setkali na stanovišti a rozdělili se do 
skupinek.

Větší skupina zhruba 25 dobrovolníků se rozprostřela 
podél komunikací (ulice Šlechtitelů a prodloužením 
Keplerovy) a polní cesty vedoucí z ulice Šlechtitelů k 
trati. Obsahem dvou zcela naplněných kontejnerů se 
staly lednice, matrace, sedačka, počítače, televize, 
kočárky a dokonce hromada reklamních letáků. Druhá 
menší skupinka asi 10 lidí včetně dětí zaplnila třetí 
kontejner přímo na skládce plastů uprostřed porostu. V 
likvidaci této skládky plánujeme pokračovat na jaře a 
cílem je skládku ve spolupráci s městem Olomouc a 
Technickými službami a.s. zcela likvidovat. Touto cestou 
děkujeme všem, kteří se na úklidu Holického lesa 
podíleli.

Za Sdružení pro Holický les hana Kaíodouá

V i
inné centrum Heřmánek

fiC HEÍMÁHEK

Dvojčata z celé Moravy jezdí do svého centra v Olomouci-Holici«»
Holické Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty rozjelo v letošním roce naplno svoji činnost a 

v herně rodinného centra Heřmánek se při klubových akcích a výletech setkávala dvojčata, jejich 
rodiče i prarodiče. Centrum se také letos v Praze úspěšně prezentovalo na mezinárodní konferenci, 
na které se sešli odborníci z nejrůznějších zemí Ameriky i Evropy. „V letošním roce jsme také 
výrazně rozšířili nabídku naší půjčovny o nové potřeby pro vícerčata. Pořídili jsme věci, které 
rodičům dvojčat ušetří práci, čas i energii, například speciální klokanky, odsávačky, kočárek pro 
dvojčata," vysvětluje Zuzana Staroštíková, manažerka centra. „Do knihovny, ze které také vše 
půjčujeme, jsme zakoupili mnoho knih a časopisů, které pojednávají právě o vícerčatech. Pořádali 
jsme i několik úspěšných předporodních kurzů pro nastávající rodiče vícerčat. Vedli je přední 
odborníci na danou problematiku a účastnili se jich rodiče z celé Moravy, dokonce i z východních 
Čech." Rodiče hojně využívali i možnosti hlídání dvojčat, protože v týmu Centra pro rodiny s 
dvojčaty a vícerčaty pracují osvědčené hlídačky s mnoha zkušenostmi. „Nabízíme i odborné
poradenství, pořádáme semináře, workshopy a přednášky. I v letošním roce se pod naší taktovkou _
konal Klub dvojčat bez dvojčat -  rodiče nechali děti doma babičkám nebo v herně našim hlídačkám a vypravili se s námi do kina. Odpoledne jsme 
zakončili v restauraci, kde jsme se dělili o zážitky a zkušenosti s dvojčaty. Jedna maminka dokonce má doma radost trojnásobnou, takže té jsme 
naslouchali opravdu s obdivem," sděluje Staroštíková. „Na příští rok máme spoustu plánů! Navážeme například spolupráci se slovenským centrem pro 
vícerčata. Do nového roku přeji všem našim příznivcům a klientům hodně optimismu, sil a trpělivosti a všem děkuji za pomoc a podporu," uzavírá

Lucie OpletalováZuzana Staroštíková.
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HOLICKÝ SPORT /  FOTBAL
Osobnost holického týmu

Od sedmi let hrál pouze v Olomouci, teprve v létě 2001 odešel do Reutlingenu. 
Během roku na sebe upozornil natolik, že ho v létě 2002 koupil bundesligový Rostock. 
V poslední sezóně však moc šancí nedostal a v létě 2004  se vrátil do Olomouce. V létě 
2006 zamířil do třetiligového  Fulneku. Od roku 2009 hraje za l.HFK  Olomouc V lize 
odehrál 299 utkání a vstřelil deset branek. Chytrý a rychlý zadák nebo defenzivní štít, 
dobrý hlavičkář, osobnost tým u, tak  je j popsal jeden ze známých trenérů Gambrinus 
ligy. Už asi víte, o kterém hráči je  řeč. Ano, je  to  Michal Kovář. Osobnost tým u, kapitán a 
zkušený harcovník, který prošel několika věhlasnými fotbalovým i kluby.

Do holického klubu přišel v roce 2009 společně s Tomášem Vajdou z Fulneku. Na 
svém kontě má v dresu HFK odehráno přes sedmdesát mistrovských utkání, ve kterých 
vstreli! devět branek. Dnes jako  kapitán mužstva vede ve tře tí lize tým , který okupuje 
první pricku tabulky.

Vizitka Michala Kováře
Datum a místo narození:

08.09.1973 ve Šternberku 
Stav: ženatý, manželka Michaela, 
dcera Michaela 
Vzdělání: elektromechanik 
Výška/váha: 180cm /  76kg 
Hráčský post: obránce, záložník 
Levák/Pravák: pravák 
Debut v HFK: 02.09.2009 
Přezdívka: Kovi 
V kolika letech si začal 
s fotbalem: v šesti letech 
Fotbalový cíl s HFK: postup 
do II. ligy

Fotbalová kariéra: Sigma 
Olomouc, Reutlingen, Rostock, 
Sigma Olomouc. Fulnek.

Hlučín, Fulnek, l.HFK Olomouc.

V  posledních čtyřech utkáních js te  Vždy zvítézili. Ve třech zápasech js te  aU pokaždá 
vyhráli jen 1:0 a předvedený Výkon nebyl úplná nejlepší. Čím to  může podle tebe byt a co 
událat pro to. abyste podali lepší Výkon a divákům předvedli pohledný a kombinační fotbal 
který Vás zdobil V minuLých sezónách a zápasech? V  každém zápase si vytvoříme nejake 

které zatím bohužel neproměňujeme. Jeden z důvodů, proč nehrajeme tak. jak by se 
očekávalo, je ten. že cítíme Velký tlak  a zodpovědnost každý zápas Vyhrát a

šance, 
od nás
postoupit do 11. Ligy. klaždý tento tlak  snáší bohužel jinak.
V  dresu Ú Fkl už máš za sebou dvě sezény. Ve kterých js te  bojovali o postup do druhá ligy. 
Cítíš nyní rozdíl oproti těm dvěma předchozím neúspěšným sezénám? V  předchozích

prvního. Letošní sezónu jsmesezónách jsme nezačali dobře a dotahovali jsme
začali mnohem lépe a jsme od prvního kola V čele tabulky.
Teď trochu odbočím od aktuálního tématu. Vzpomeneš si na svůj největší úspěch Ve 
fotbalové kariéře? ó ta l jsem se mistrem Evropy do šestnácti Let. poté pohárové zápasy 
s Olomoucí a přestup do Německa.
A  tvůj největší úspěch V osobním životě? Osobní úspěchy jsou pro mě totéž co fo t a 
úspěchy.
V  září si oslavil své 3 8  narozeniny. Co bys ještě chtěL dokázat 
samozřejmě mimo postup s UfTé. do druhé Ligy? ChtěL bych 
Vydržet hrát co nejdéle a udržet se s t l f k t  ve druhé Lize (jestli 
se nám to povede).
Na závěr bych se chtěl zeptat, co vlastně plánuješ po 
skončení aktivní fotbalové kariéry?
ChtěL bych se věnovat dál fotbalu a trénovat děti a mLádež. 
později i dospělé.

se na

'
1

Tabulka střelců HFKvMSFL
6 br. - Dominik Richter

5 br. - David Korčián

3 br. - Ondřej Čtvrtníček, David 
Bednář, Michal Kovář

2 br. - Jan To^el, Jaromír 
Lukášek, Jan Simáček

1 br. - Tomáš Dadák, Tomáš 
Kazár

Brankář HFK - Vojtěch Šrom - 8x 
vychytaná nula, 10 obdržených 
branek.
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raticlre zpracování a tisk: reklamní agentura NEW-SIGNUM, s.r.o., Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v prosinci 2011.



NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Správné vyluštění křížovky z říjnového čísla HN znělo takto: Poesie umocňuje překročit hranice své duše citát pana Ing. Šafránka.
Vyhodnocení minulé křížovky z října - 2011 - Hana Šímová, U Potoka 5, Holice - knižní odměna | S. Nováková, U Cukrovaru 8, Holice - překvapení | Alena 
Kolaříková, Slunečná 5, Holice - překvapení | Redakce výherkyním blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště 
MmOI. v úředních hodinách.

Nová soutěžní křížovka ■ v tajence najdete citát F. Bacona
KAZAŠSKÉOBLIČEJE

■C> HLOH& ZÁRMUTEK (EXPRE- V OBTÍŽNÉMXAGON SIVNÉ) TERÉNU

PLASTICKY
CHIRURG □□□□□□□iTajenka 2

OMOTANÝ

NĚM. ČIN

TROPICKÉ
OVOCE

Tajenka 1

UKAZOVACÍ I KUTEČNi

TEL. SPOL.
KUVAJTU

PORTUGAL.
ŘEKA

OPAČNĚ

OKUSOVAT

nnnnnnn ZKRATKA MOŘSKÁ
i r i r . i / RYBA

NlHOTajenka 3
SPISOVÁZPRAVO-
ZNAČKADAJSTVl

ZARPUTILE

ODE DNE 
VYDANÍ (Z

LAT I

S novou křížovkou můžete soutěžit nejpozději do 15. ledna 2012. Odpovědi prosím vhoďte do naší schránky KMČ, kterou najdete v 
chodbě pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně. (Pozor, hnědá schránka!)
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