
Holick ovin\
Číslo 6 Ročník X. Prosinec 2010

Vánoční rozjímání
Milí přátelé,

za chvíli budou Vánoce (jak to uběhlo) a po nich začne rok 2011. Běží čas adventu a při něm začínáme jihnout. 
Začínáme objevovat, že máme také horúce srdce a v duši vyvstanou nečekané myšlenky a vzpomínky. Začínáme taky 
zpytovat sami sebe. Přemýšlíme o uplynulém roku, co nám přinesl a co ne. Co jsme udělali, mohli udělat a neudělali a co 
máme ještě udělat pro své blízké. Co jsme udělali dobře a co špatně. Tato bilance je na každém z nás a je možná naštěstí 
neviditelná.

Ale nemylte se. Mnoho věcí je veřejnějších, než si myslíte. Pozor, nejsme neviditelní! Já vám navrhuji takový očistný 
sumárnítestík. Kolikjsem rozdal úsměvů, radostí, upřímného přání dobrého dne? Kolikrát jsem řekl blízkým, žeje mám rád?

Kolik jsem rozdal lásky? Kolikrát jsem pohladil někomu duši? Kolikrát jsem někomu pomohl? Jsou ale i jiné otázky. 
Kolikrátjsem neřekl pravdu?

Kolikrát jsem myslel sobeckyjen sám na sebe? Kolikrátjsem někomu záviděl? Otázka kolikrátjsem nadával na politiky, 
je např. věc úsměvná. Já tedy mockrát. Atd.

Myslím, že Bůh, aťje jakýkoliv, drží v ruce účetní knihu. Každý z nás v ní má dvě stránky. Má dáti a Dal. Jak jednoduché, 
jen si uvědomit, že tu knihu píšeme my.

Zimní

Měsíc vychází 
na tesy stříbro padlo 

krajina černobílá 
krásní svými stíny 
hvězdy září do snů 
nastává svaté ticho 

krásná tkíivá melancholie 
předvánoční noci

Otazník cesty o krajině 
kam kráčeli poutníci? 

sníh skrývá vzpomínky 
krajkoví zasněženého lesa 

lemuje úpatí hor 
obzor nad nimi je  bílý 

vrcholy hor
V  /  /  V /  ✓

oznesene a zarici 
čistým  vše čisté?

T
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To, co v této době vidíme kolem, nás hodně ovlivňuje. Kdybychom si neudrželi vlastní rozum a zásady, zajímal by nás jen 
osobní úspěch, nechávali bychom zkorumpovat alespoň naši morálku a svědomí a neohlíželi bychom se na nic. Protože za 
námi a po nás potopa. Slyšíme o korupci lidí na nejvyšších postech, pokrytectví a známe také sliby chyby politiků. Když 
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. A pod praporem demokracie máme najednou napřed skryté a posléze neomezené vládce. 
Když potřebují zůstat u moci, spojí se třeba s ďáblem. Povrchní úspěch ale není zárukou, že budete šťastní.

Co je dražší než láska, rodina, přátelství, soucit? Úsměv, radost v očích a krásný pocit sounáležitosti k někomu? Když 
dítě poprvé řekne máma nebo táta?

Nesmíme dopadnout, jak ti dva hledající poutníci ve vtipu, kdyjim stařeček řekne: Jo slušný a hodný člověk?Panáčci, 
tak poslední zemřel o roce 1539!!!
Vždy, když mám tu úžasnou možnost vám popřát krásné požehnané vánoční svátky, mám i takové tiché vnitřní přání, aby 
bylo pod tím pomyslným stromečkem na celý rok. Onosi to totiž během roku neříkáme. Tak to přání říkám: Přeji vám zdraví, 
štěstí a lásku po celý rok. Aby z vás vaši blízcí (i ti, co už s námi nejsou) mohli mít jen radost. Vzpomeňte na ty, kteří jsou 
sami, a přejte jim světlo v duších.

Na závěr připomínám kouzelnou vánoční píseň pana Suchého: Tiše a ochotně purpura na plotně voní... Po ní k nám 
vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.
Ilustrace: Josef Toman

Váš Petr Šafránek
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Vážení spoluobčané,
tak se mi již delší dobu zdá, že čím jsme starší, tak rychleji nám čas a život ubíhá. Není to tak dlouho, cojsem na stránkách 

HOLICKÝCH NOVIN bilancoval uplynulý rok 2009, a již abych se znovu zamýšlel nad tím, co se nám podařilo či nepodařilo v 
roce 2010.

Myslím si, že letošní rok pro naši městskou část Holiči nedopadl zase až tak špatně. Konečně po dlouhých letech čekání se 
ulice U Potoka dočkala rekonstrukce a mám takový pocit, že k plné spokojenosti občanů, kteří tam bydlí. Alespoň doposud 
mě nikdo z nich nezastavil, aby si na něco stěžoval.

Nové úpravy se konečně také dočkali občané v ulici Na Zábraní. I když je to nyní ulice opravdu pěkná, tak zde už nějaké 
stížnosti byly. Málo místa na parkování a špatný odvod dešťové vody.To první snad vyřešíme v příštím roce třeba 
zatravňovacími dlaždicemi v zelených plochách, které by pak umožnily parkování částečně mimo vozovku, a ta druhá závada 
byla již letos v listopadu odstraněná. Škoda jen, že tak pěknou ulici 
navštívit „sběratelé kovů“ a zcizili nejen dvě dopravní značky, ale i okapové svody a řadu jiných „sběratelských11 věcí. Za zcizené 
dopravníznačky získají ve sběrných surovinách pár korun, ale nám vznikají škody daleko větší.

Obracím se proto na vás, občany, když uvidíte nějakého vandala ničit něco, co patří nám všem, nebojte se volat na 
telefonní číslo 156 Městskou polici nebo číslo 158 Policii ČR. Je to bezplatné volání, nikdo ani z hlídky policie se nedoví Vaše 
jméno, kteréje evidováno pouze na dispečinku policie.

Nový chodník zatím po jedné straně dostala ulice Staškova. Chodník byl prodloužen až k ulici Na Krejnici.
Velmi nás zklamaly práce v Krokově ulici. Letos zde mělo být proinvestováno na rekonstrukci vozovky 500 000,- Kč. 

Vybraná firma však vysokou cenou za 1 m2 omezila opravu pouze na plochu náměstíčka před ordinacemi lékařů. Než však 
došlo na realizaci, částka se zúžila na pouhých 200 000,- Kč a byla vrácená firmě, která v loňském roce zdejiž opravila vjezd 
do jmenované ulice. Ta však za tuto malou částku je schopna opravit pouze 200 m2. Konstatování na závěr, malá Kroková 
ulice se bude opravovat ve třech etapách, stejně jako před lety náves Svobody.

Dočkali jsme se také nového chodníku z ulice Partyzánské na ulici Starou Přerovskou. Občané již nemusí kličkovat mezi 
auty po frekventované ulici Keplerova kolem holického hřbitova.

osazenou novými světly a dopravními značkami stačili

A co nás čeká v roce 2011?

Do plánu investic je zařazena rekonstrukce ulic Ječmínkova, Na Dílkách a částečně ulice Slunečné, 
staronového investičního náměstka primátora pana JUDr. Martina Majora platí, měli by se obyvatelé těchto ulic dočkat nové 
komunikace, chodníků a osvětlení. Touto akcí by měla být uzavřená rekonstrukce v této lokalitě naší městské části.

V centru naší pozornosti a tlaku na patřičné odbory magistrátu zůstává vypracování projektové dokumentace chodníku pro pěší 
po jedné straně Hamerské ulice a následná realizace tohoto projektu. V příštím roce chceme pokračovat v předláždění některých 
chodníků v Holiči, ale také postavit nové oplocení holického hřbitova, než dojde k vážnému úrazu a materiální škodě na některém 
projíždějícím vozidle. Nynější zeďje totiž v havarijním stavu, podemletá, staticky velmi narušená.

Chtěl bych Vám všem, kteří jste mi v komunálních volbách dali svůj hlas, srdečně poděkovat za podporu. Jako v letech 
minulých mi chybělo jen pár hlasů, abych se dostal do zastupitelstva a tam mohl prosazovat holické zájmy a potřeby. Ale 
pokud všechno dobře dopadne, budu se o naši městskou část starat ještě další čtyři roky v Komisi městské části, abych mohl 
dokončit to, co jsem si předsevzal předat svému nástupci Holiči pěknou, s bezpečnými chodníky, rovnými vozovkami 

jícími světly pouličního osvětlení.
fám všem, milí spoluobčané, hodně zdraví a osobní spokojenosti ve Vašem životě, nadcházející svátky vánoční 
/ klidu a pohodě a nový rok 2011 bez problémů.

a n

Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holiceviíiir*
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ŠKOLA
Berušky ve školce

V pondělí 11. října bylo slavnostně otevřeno nové oddělení naší mateřské školy. K Dráčkům, Sluníčkům, Mravenečkům 
a Motýlkům přibylo oddělení Berušek. Ředitel školy Mojmír Chytil spolu s vedoucí učitelkou mateřské školy Janou Skřivánkovou přivítali 
i primátora města Olomouce Martina Novotného, který se s dalšími pracovníky magistrátu na tuto malou oslavu přišel podívat.

Rekonstrukce pátého oddělení mateřské školy v Olomouci-Holici probíhala od poloviny července 2010 a stála téměř 
3,5 milionu korun. Díky stavebním úpravám zde vznikla nová herna pro děti, denní místnost, nová umývárna se sprchovým koutem, 
samostatné sociální zařízení, výdejna jídel, šatna pro děti i pro personál, sklad, úklidová místnost, kancelář pro vedoucí. Došlo také 
k výměně všech původních dřevěných oken a dveří za nová plastová.

Poděkování za zdárný průběh rekonstrukce patří firmám, které se na ní podílely. Stavebně celou akci zajišťovala stavební firma 
KARVEP stavby, s. r. o. Nábytek dodala firma Nábytek-Bobík, kuchyňské vybavení TŘEND gastronomie s. r. o. Na vybavení hračkami 
a didaktickými pomůckami se podílely firmy Moravel a. s. Olomouc, Hobla El Slovensko a SEVT. Finální úpravy a úklid zajistily učitelky 
a provozní pracovnice mateřské školy. Všem patří dík za bezchybně odvedenou práci.

Výsledkem jsou moderní prostory ve veselých barvách. V tomto vkusném a účelně vybaveném interiéru se děti, pracovnice školky 
i návštěvníci jistě budou příjemně cítit.
K < S H 1 3 K E i ď C I B B i 3 š 3 K l ž D S E a i H !
Uspáváníbroučků

Začalo se stmívat a lidé se pomalu scházeli před našíškolou. My jsme se zatím chystali na stanovištích na první 
zájemce o uspání broučků. Lucemičky, které jsme ukryli v trávě, se mihotaly a svítily, až oči přecházely. Domečky 
pro broučky byly připraveny, všude kolem byl klid, jen větřík si pohrával s podzimními korunami stromů.

Rodičů a dětí přibývalo a začali se seřazovat do průvodu. Někteří si ještě na poslední chvíli zapalovali svíčku v 
lampiónech. Pak se dal průvod do pohybu. Lampióny se kolébaly, jako by se slétl houf malých světlušek.

Dlouhý svítící had prošel návsí a vrátil se zase k nám. Děti se nahrnuly ke stanovištím a uspaly si svého 
broučka. Odměnou jim byla malá sladkost. Krásný večer se blížil ke konci a my jsme měli dobrý pocit, že jsme 
udělali něco pro menší děti. Ondřej Jakubec 9. A

ZŠ a MŠ Oíomouc-Hoíice Vás zpe na tradiční

Vánoční dílnu
Kdy? ve středu 15.12. 2010 od 16 h do 18 h 

Kde? v budově 1. stupně (náves)
Co s sebou? přezůvky. vstupenku nebo penízky na vstupné, taštičku na hotové výrobky, šikovné ruce 

a dobrou náladu. Budou se vyrábět dárečky, prodávat v Obchůdku, mlsat vánoční cukroví...
Takže těšíme se na Vás!!!

Spolupráce MŠ a knihovny
S knihovnou v Holiči spolupracuje naše mateřská škola již několik let. 

Zúčastňujeme se s dětmi tradičních besed a výtvarných soutěží, které pro nás 
připravuje paní Věra Fridrichovská. Chodí i před spaním dětem předčítat 
pohádky. Děti se vždy na paní Věrušku těší!

Nejbližší akcí v poslední době byla beseda na téma „Bubáčci a strašidýlka“. 
Tato pohádková stvoření nás provázela celý týden ve strašidelných pohádkách, 
písních a hrách.V neposlední řadě jsme se pokusili strašidýlka vyrobit. Všechny 
výtvory z MŠ putovaly na výstavu do knihovny a děti se pak mohly těšit, až se 
s nimi znovu setkají.

Konečně přišel ten tolik očekávaný den a my jsme se vydali do pohádkové 
země plné krásných knížek. Paní knihovnice si pro děti připravila bohatý 
program plný pohádek a příběhů o strašidlech. Děti si prohlížely obrázkové 
knížky a domů si odnášely sladkou odměnu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní knihovnici Věře Fridrichovské za 
pěkně strávené dopoledne v knihovně a zajejídobrou spolupráci.

Lenka Míčkooá, učitelka MŠ

Zápis do první třídy
Opět se blíží chvíle, kdy malí předškoláci poprvé 

zamíří do „velké“ školy. Zatím přijdou bez aktovky, 
přesto budou někteří rozechvělí, někteří zase plni chuti 
předvést, co všechno už umí. Přichází totiž den zápisu 
do první třídy základní školy.

Tento rok se bude konat v pondělí 17. ledna 2011 od 
14 do 18 hodin. Týká se dětí narozených od 1.9.2004 
do 31.8. 2005. Rádi uvítáme i děti, které už u zápisu 
byly, ale nástup povinné školní docházky jim byl 
odložen ojeden rok.

Rodiče prosíme, aby k zápisu přinesli rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz. Pro urychlení agendy 
budou mít rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou 
školu, potřebné tiskopisy k dispozici v předstihu 
v mateřské škole.

- J - . T  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spolupráce MS a knihovny
S knihovnou v Holiči spolupracuje naše mateřská škola již několik let. Zúčastňujeme se s dětmi tradičních besed a výtvarných soutěží, 

které pro nás připravuje paní Věra Fridrichovská. Chodí i před spaním dětem předčítat pohádky. Děti se vždy na paní Věrušku teší!
Nejbližší akcí v poslední době byla beseda na téma „Bubáčci a strašidýlka". Tato pohádková stvoření násprovázela celý týden ve 

strašidelných pohádkách, písních a hrách. V neposlední řadě jsme se pokusili strašidýlka vyrobit. Všechny výtvory z MŠ putovaly na 
výstavu do knihovny a děti se pak mohly těšit, až se s nimi znovu setkají.

Konečně přišel ten tolik očekávaný den a my jsme se vydali do pohádkové země plné krásných knížek. Paní knihovnice si p 
připravila bohatý program plný pohádek a příběhů o strašidlech. Děti si prohlížely obrázkové knížky a domů si odnášely sladkou odr

ro děti 
měnu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní knihovnici Věře Fridrichovské za pěkně strávené dopoledne v knihovně a za její dobrou spolupráci.
Lenka Míčkooá, učitelka MŠ
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Rodinné centrum Heřmánek

RC HEŘMÁNEK

;:fo> „Eeny meeny - nejen plíny" aneb jak se maminky v Heřmánku učí anglicky

Již druhým rokem běží vzdělávací projekt „meeny - nejen plíny", v rámci kterého se maminky z celého Olomouckého 
kraje mohou zdarma zdokonalovat ve svých jazykových znalostech. Partnerem projektuje kromě jiných mateřských (MC) 
a rodinných center (RC) i náše holické rodinné centrum Heřmánek. Zde se jednou týdně schází maminky, předají své 
ratolesti na hlídání do herny a upnou svou pozornost k lektorovi, který je učí anglicky.

„Naberu tu novou energii a mohu se intenzivně věnovat angličtině, to by se mi doma nikdy nepovedlo," říká Jitka 
Zajíčková - maminka, která kurz navštěvuje již  druhým rokem a zároveň koordinuje celou přípravu angličtiny v Heřmánku.

„Získávám také spoustu nových informací a načerpám inspiraci ze 
zkušeností a nápadů ostatních maminek. A možná i díky výborné 
angličtině po rodičovské dovolené snáze najdu novou práci." dodává 
maminka.
Cílem celého projektu však není pouze vzdělávání - zapojená RC a MC 
navážou spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí a vydají 
dvojjazyčnou publikaci s názvem Jak se žije mladé rodině v Evropě. 
V závěru projektu proběhne konference, na které bude tato publikace 
prezentována. Pozváni budou i zahraniční odborníci na prorodinnou 
politiku z partnerských zemí.

Lucie Opletalová, PR manažerka, tiskooá mluvčí

POZVÁNKA do Olympie NA VÝSTAVU

"Jak se žije v mateřských centrech "
Milé maminky, babičky, tatínci, dědečci a všichni příznivci mateřských (MC) a rodinných center (RC), přijďte si od 13. do 19. 

12. do prostor Olympie Olomouc prohlédnout bannerovou výstavu „Jak se žije v mateřských centrech". Centra z celého 
Olomouckého kraje (například z Bohuňovic, Jeseníku, Litovle, Prostějova, ale i náš Heřmánek z Olomouce-Holice) si nechala pod 

jednotnou grafickou koncepcí zhotovit originální bannery se spoustou překrásných fotografií a se zajímavými texty. 
Putovní výstava už letos proběhla napříč celým Olomouckým krajem a v Olympii by měla pod záštitou našeho rodinného centra 

Heřmánek končit. První den výstavy, tedy 13.12., se od 14 do 16 hodin uskuteční slavnostní zahájení, na kterém bude na 
děti čekat spousta zábavných her a soutěží. Přijďte za námi, zabavte svá dítka a odpočiňte si od vánočního shonu! A třeba se 

vám poštěstí sehnat v obchodním centru právě ten dárek, který vám ještě chybí...
Lucie Opletalová

•3* Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty již v Olomouci-Holici plně rozjelo svou činnost
V Olomouci-Holici funguje od září letošního roku již zcela samostatně Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty. „Od roku 2007js 

v rodinném centru Heřmánek pořádali pravidelná klubová setkávání rodin s dvojčaty a vícerčaty a zajišťovali jim potřebnou podporu 
a pomoc. Nyní jsme založili vlastní neziskovou organizaci, i když s Heřmánkem nadále úzce spolupracujeme,” sděluje Zuzana 
Staroštíková, manažerka Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty.

Olomoucké centrum tak nabízí odborné laktační a psychologické poradenství a jako jedno ze tří v republice (po Praze 
a Brně) pořádá předporodní kurzy pro nastávající maminky s vícečetným 
těhotenstvím. Rodinám s vícerčaty poskytuje literaturu o vývoji a výchově 
dvojčat, koordinuje vzájemnou výměnu zkušeností, oblečení a potřeb pro děti.
„Funguje u nás například zdarma půjčovna potřeb pro rodiny s dvojčaty. Taková 
speciální klokanka či kojící polštář pro dvojčata mohou maminkám 
dvojnásobného štěstí opravdu pomoci. Nemluvě třeba o kšírách pro vodění 
dvojčat,” vysvětluje Staroštíková.

Vzhledem k tomu, že stále přibývá rodin, ve kterých se rodí dvojčata, budou mít 
zřejmě v olomouckém centru stále dost práce. Na počátku devadesátých let znamenal 
přibližně každý 110. porod narození dvojčat, v roce 2009 to byl již každý 48. „Faktorů 
zvýšení porodnosti dvojčat je více, tím nejvýraznějším jsou stále dokonalejší a také 
úspěšnější metody asistované reprodukce,” říká manažerka centra.

V říjnu 2010 uspořádalo v Olomouci-Holici Centrum pro rodiny s dvojčaty 
a vícerčaty již 3. Meziregionální setkání klubů dvojčat a vícerčat ČR. „Celá akce 
se setkala s velkým úspěchem a ohlasem, snad se v příštím roce opět vydaří,” 
uzavírá Zuzana Staroštíková.

me

Lucie Opletalová
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Minifejeton o komunikaci
0 možnostech současné komunikace se donedávna nikomu z nás ani nesnilo. Můžete se spojit s kýmkoliv, kdekoliv a kdy se 

vám zamane. Můžete se ptát online sebeslavnější osoby na sebevětší pitomost. Také můžete třeba z mořské pláže prodávat 
domy, při výletě po Himalájích řídit radnici a na dálku předávat úplatky. Úměrně tomu ale ubývá příležitostí k obyčejnému 
rozhovoru. Komunikujeme stále více pomocí mobilních telefonů a internetu. Pokud cestujete do práce hromadnými dopravními 
prostředky, lidé kolem jsou většinu času obklopeni nedobytnými hradbami svých virtuálních komunikací.

1 když pracuji v kolektivu, tak na pracovišti jsem sám. Komunikuji prostřednictvím vysílačky nebo telefonu na téma, který vlak 
(jeho číslo), jede na kterou kolej... Po takovéto dvanáctihodinové směnějsem se těšil na tu vzácnou příležitost osobního dialogu. 
Ú nádraží postávala dívka se psem a listem papíru. Zeptala se: „ Jaký stát máte nejraději?“ Po krátkém přemýšlení jak neukončit 
hned nit rozhovoru jsem odpověděl: „ Asi přece jenom Českou republiku," „ Ale já myslím nějaký cizí stát,“ „ Tak třeba 
Slovensko, Polsko nebo Zakarpatskou Ukrajinu..." Podařilo se: „Polsko, to je zajímavé!" Zamyslela se krátce, ale pořád si nic 
nepsala a pak řekla trochu netrpělivě: „Aco takhle Belgie?" „ Proti Belgii osobně vůbec nic nemám," řekl jsem smířlivým tónem.

Za chvíli bylo jasno. Nechtěla si popovídat, ani mě zahrnout do veřejného průzkumu mínění. Účelem bylo jen mě 
přesvědčit o kvalitách jakéhosi belgického výrobku. Všiml jsem si jejího zklamaného obličeje, když odcházela společně se 
svým psem. Zželelo se mi jí. „ Slečno, máte pěkného pejska." „ Ano, je totiž francouzský," a odkráčela vyhlédnout si dalšího 
jedince pro svoji reklamní nabídku. Vplul jsem do mlčícího davu a v duchu přemítal o tom, že když má francouzského 
buldočka, zřejmě se také francouzský miluje. Ale proč proboha nabízí belgické výrobky místo francouzských?

Hned druhý den mě rozbolel zub. V čekárně holické zubařky, paní doktorky Tiché, bylo ticho. Nikdo nekomunikoval. 
Zřejmě za to mohly zvuky naříkající vrtačky, které se ozývaly z ordinace. S rozhovory se zubaři je technická potíž. Chtěli byste 
se pochlubit například svými úspěchy v průběhu houbařské sezóny, ale nemůžete. Obvykle vás hned posadí do křesla, 
rozevřou vaše ústa a pak s očividným potěšením kladou jen řečnické otázky jako třeba: „Čistíte si zuby správným 
kartáčkem? Nevadí vám, že budete doplácet šest set korun?" Po zákroku není zase pro změnu do řeči vám.

Komunikace to jsou také cesty. Velmi si pochvalujeme novou rekonstrukci ulice U Potoka. Bude se takto komunikovat 
i v příštím roce v dalších holických ulicích? Vzhledem k tomu, že byly pozastaveny výstavby dálnic v rámci škrtů a šetření, 
jsme všichni zvědaví, do jaké míry se tohle opatření dotkne olomoucké „periférie" Holice.

Když jsem se nedávno vrátil z jesenických lesů, chyběla mi komunikace. Okamžitě jsem se vydal do ulic. Byly však plné 
návštěvníků Flóry a cizinců. Pak jsem uviděl starší dámu mířící přímo ke mně, v ruce držela list papíru. Zaradoval jsem se. 
Ona mi list beze slov vtiskla do ruky a zmizela. Četl jsem: „Každé stvoření pod sluncem, hledá svým životem opak prázdnoty.
I u nás lidí je tomu tak. Od nepaměti hledáme životní styl a řád světa." Byla to pozvánka na koncert Tajemství léčivého zvuku 
v podání bráče na tibetský zvon. Jeho filosofie bytí převedená do tónů zvonu bude rezonovat s tichem a mojí duchovní 
podstatou, prostoupí mnou a já splynu s vesmírem. Vida, pak můžu komunikovat s celým vesmírem...

PS. „Ticho léčí", ale protoještě nemusíte mít tichou domácnost! Komunikujte, komunikujte, komunikujte!
Mirek Marusjak

Jak dopadle volbě

Nikdo ož nic nesleboje, 
balónke z náměstí oletěle. A je 
všechno jako v obráceným 
filmo. Ti, co vehrále, se ocitle v 
opozice. Chebělo jim jedno 
křeslo k torno, abe bele na 
koňo. Ti, co prohrále, só v 
koalice a radojó se. Radnice je 
je jich .  Koaliční smlóvo 
podepsale a teď se radijó, co 
daji do toho prohlášeni. A tebe, 
v o l ič o ,  ož k n ičem o  
nepotřebojó. Ale te, voličo, se 
právě teď proboď a pořádně 
všechno sleduj, ať se aspoň 
jeden sleb veplni. Já si 
pohlídám ten Holické les. A co 
si pohlídáš te?

Tetka Křópatka



ZPRÁVY Z KMČ Č. 4NAŠI JUBILANTI
Zprávy z holické  komise najdete  na in ternetové  adrese 
www.olomouc.eu. Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách v ulici 
náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

Josef P IŇ OS 

Jiří Z Á VOR A 

Jaroslav ŠIN D ELÁ Ř  

Jarmila SPÁČILO VÁ  

Zdeněk VYCHODIL

Redakce

Upozornění pro řidiče motorových vozidel
Od 1. ledna 2011 končí platnost všech řidičských průkazů, které byly 
vydány v letech 1994-2000. Při náhodných policejních silničních 
kontrolách bude těmto řidičům bez platného řidičského oprávnění 
vyměřená pokuta. Doufejme, že v Holiči takoví řidiči nejsou, neboť naše 
městská část je místem častých policejních kontrol.Zdraví, štěstí, spokojenost, 

lásku a porozumění nejbližších Redakce

Pozor změna!
Kontejner na elektroodpad byl přemístěn do ulice U Cukrovaru na parkoviště 
u vchodu do domu číslo 20. Do tohoto kontejneru patří jen menší 
elektrospotřebiče, které lze vhodit daným otvorem. Větší elektrospotřebiče je 
nutné odvézt do sběrového dvora v Hodolanech, v ulici Chelčického.

Vám přeje KMČ č. 4 Holice 

H. Š.
Redakce

Bude se nám stýskat

Je to neuvěřitelná událost. Paní Jarmila Leskovjanská končí své dlouhé působení v drogerii na Návsi! Tuto naši Paní 
Obchodnici už tam nebudeme vídat. Musím konstatovat, že znám jen velmi málo obchodníků tak oddaných svým 
zákazníkům a své práci pro ně. Kouzelným způsobem navázala na dobré obchodování paní Novotné, známé svou laskavostí 
a ochotou. Stále ještě dokáži vidět při vstupu do budovy paní Novotnou usmívající se za pultem a jak mi nabírá ze 
skleněných krabic ledovky nebo mentolky. Takyjsemsi u ní kupoval kačení mydýlka.

Teď mi ke vzpomínkám přibude paní Jarmila, nositelka této poctivé obchodnické solidnosti, s heslem na erbu Náš 
zákazník, náš pán. Vím, jak sledovala vývoj nabídky nových výrobků, od pracích prášků a kosmetiky až po barvy, malířské 
potřeby a věci pro zahrádkáře. Bude mi scházet její obchodnický cit, solidní ceny zboží, třeba i zajištění zboží na naše přání 
a hlavně její příjemné chování k zákazníkům. Kde budou ty krásné výlohy na Velikonoce i Vánoce? Její tematické výlohy 
z historie Holice - továrny, hasiči, Sokoli, kostel, oslavy v pivovarském parku, ukázky prací našich babiček a další? Už 
nepotěší její veršování k nabízenému zboží na tabuli před obchodem i na lístečcích u něj uvnitř. Její jméno nebylo známo jen

nám, do Holice k ní jezdila nakupovat spousta 
lidí z města. Teď když to píši, paní 
Leskovjanská doprodává se slevou poslední 
zbytky zboží. Zastavil jsem se tam a již skoro 
prázdný obchod mi způsobil šok.

Samozřejmě víme, že v dnešní době provoz 
obchodu s drogistickým zbožím a papír- 
nickým zbožím není žádná legrace. Tlak 
supermarketů je obrovský. 0 to více je nutno 
smeknout před tím, jak perfektně si paní 
Leskovjanská počínala. Odchod na penzi si 
opravdu zaslouží. Natrvalo je jednou 
z osobností Holice. Doufám, že za vás všechny 
i za mne jí mohu popřát zdraví a pohodu 
a taky odpočinek, který vlastně neznala.

Jarko, budeš mi, i mnoha dalším, moc 
scházet a bude se nám stýskat. Měj se hezky.

Petr Šafránek
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS O PĚKNÉ CENY OD NÁS

Správné vyluštění křížovky z říjnového čísla HN znělo takto:
Držet postoj mlčky a trvale je opravdu víc, než ho křičet a záhy opustit. Havel

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

knižní odměnaHana Rumpíková, Slunečná 1E, Holice 
Pavel Švec, Na Krejnici 13, Holice 
Dagmar Janošíkové̂ , Moravská 32, Holice 
Redakce uýherkuním blahopřeje.

T

vánoční překvapení

NOVÁ SOUTĚŽ i
V tajence najdete vfckarjjfo naši knihovnici...
Jméno a příjmení autora citátu oblíbeného českého básníka a prozaika pro děti i dospělé nar. r.1945 je na k nky.

1) kropící nádoba /  opak levé 2) šrouby do dřeva /  tichá žena 3) zloděj zaměřený na sejfy /  léčky 4) semleté obilí /  druh 
kávy 5) dojdi /  rovy 6) výprava za poznáním /  velké množství 7) náš jehličnan /  divočák 8) otázka /  haše ďrgvá ryba 
9) válečník na koni/blátotlačka 10) balvan/měsíční znamení 11) hoši /  pláčí 12) povoz/indiánský oblek 13D kolem/
tulák 14) rybníkářské „žně“ /  zelenina zlepšující zrak 15) odcizuje /  prezident USA 16) vládce pekla /  cap 17) výzkumné'
pracoviště /učebna 18) kocourz knihy J. Lady/Kateřina 19) závaží pro odsouzence/dávno 20) konec tavby železa/asi 
21) hrdinka známé básně V.Nezvala /  podnebí 22) půjčíme si v knihovně /  přemožitel Goliáše 23) následně /  životní 
přesvědčení 24) tumor/  hovorově Marie 25) hrdina románu K.Čapka R.U.R./ houby 26) nádoba na smažení/  závislý na 
nikotinu 27) skoré (brambory)/orgán dýchání 28) malý dům/část pušky 29) proutěný nábytek/ neměnná 30) obyvatelé 
kláštera/ malý hák 31) odtažení/ copánky po celé hlavě 32) dopravní prostředky/stádium vývoje motýla

26 27 28 29 30 31 322 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251 4 5 7 8

Soutěžit můžete nejpozději do 15. ledna 2011. Odpovědi prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně. (Pozor hnědá schránka)!

Poděkování sponzorům

Redakce HN srdečně děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na dárky pro luštitele v tomto roce. Odměny byly velmi 
pěkné. Jen mít štěstí při losování a dárek byl Váš. Všechny knižní odměny vybírala pečlivě paní knihovnice z naší 
knihovny paní V. Fridrichovská. Za ceny ostatní chceme moc poděkovat paní J. Veselské /květiny/, paní M. Bradáčové 
/sladké pečení/, paní J. Škodíkové /noviny, tabák/, panu Dr. Kroupoví /lékárna/, panu Ing. J. Fuksovi /restaurace Na
Statku/ firmě Hanri - káva. Naše mimořádné poděkování patří paní J. Leskovjanské za mnoholetou spolupráci 
a přípravu krásných balíčků pro naše luštitele.

Redakce HNd*
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HOLICKY SPORT
Ondrášovka Cup - Pohárová cesta l.HFK Olomouc, a.s.

4.KOLO/PRVNÍ UTKÁNÍ
l.HFK Olomouc- FK Baumit Jablonec 4:2
Odveta
FK Baumit Jablonec- l.HFK Olomouc 5:0

VÝSLEDKY PODZIMNÍČÁSTI SOUTĚŽÍ l.HFK Olomouc, a.s.
Muži „A -  Moravskoslezská fotbalová liga

SKÓREZ. V R PRk. Mužstvo B.
1416 2 0 371 SFC Opava (20).7 44

16 9 4 3 222 1.HFK Olomouc i ix6 31
16 8 5 3 343 Frýdek-Místek ( l i j .22 29
16 8 3 5 234 Zlín B 19 i l l27
16 7 3 6 18Vítkovice5 16 i l24
16 6 5 5 236 Líšeň 21 M i,23
16 7 2 7 177 Zábřeh Ml17 23
16 45 7 208 Uničov 21 ML22
16 6 3 1979 Kroměříž 21 (-3 )21
16 6 1 9 2510 Hulín 29 ML19
16 3 85 2111 Brno B (-6 )26 18
16 4 6 6 1212 Břeclav (-6 )17 18
16 5 3 8 2113 Jihlava B 29 ( -6 )18
16 5 2 9 1814 Olomouc B 24 MI17
16 34 9 1715 Slovácko B 29 (-1115
16 4 111 816 Slavičín (-20)31 7

Muži „B“ -  Krajský přebor
SKÓREMužstvoRk. Záp. V R P Body BP

1. Oskava 10 4 3 26 3417 46 ( 1 0 )
2. Hranice 33 (6 )17 9 6 2 38 24
3. Kralice 32 3317 10 3 4 20 ( 9 )
4. 1.FC Přerov 17 9 4 31 22 31 ( 4 )4
5. Kozlovice 17 3 6 31 27 ( 0 )8 27
6. Litovel 17 8 3 6 34 31 27 ( 0 )
7. Určice 4 6 35 2517 7 32 (1 )

1. HFK Olomouc "B"8. 17 8 0 26 28 24 (-3 )9
Želatovice (-D9. 17 7 2 8 39 35 23
Velké Losiny 22 ( -5 )10. 17 5 7 44 385

2111. Dolany 17 6 3 8 27 29 ( -6 )
Ústí12. 17 6 2 9 29 39 20 M )

13. Hněvotín 17 4 6 7 19 30 18 ( -6 )
( -8 )14. Lipnik 3 21 29 1617 7 7

Jeseník 3 15 (-1 2 )15. 17 6 8 24 37
16. Zlaté Hory 2 39 (-1 6 )17 2 13 16 8

i

Svačinovic - Vánoční koncert
v ulici Na Zábraní se bude konatMs*

24.12. 2010 v 15.30 hodin
%

Poděkování:
KMČ č. 4 - Holice a všichni čtenáři Holických novin 

děkují reklamní agentuře New Signum s.r.o. za desetiletou spolupráci při jejich vydávání. 
Zároveň všem přejeme prožití Vánoc a do roku 2011 hodně zdraví a úspěchu.

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková, 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 prosinci 2010.
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