
Na nový rok o slepičí krok
Milí přátelé,
   zdravím v ještě zimním čase. Doufám, že vám vánoční láska v 
srdcích zatím nezamrzla a nezamrzne. Dobrá nálada a úsměvy také 
ne. Název úvodníku ještě doplním: Na tři krále o skok dále a Na 
Hromnice o hodinu více. Nejde mi o pranostiky, ale o přibývání 
světla v duších s prodlužujícím se dnem. Světlo je pro dobrou 
náladu důležité. Kéž by se ta nálada šířila rovněž rychlostí světla. 
Dobrým světlem mám na mysli třeba betlémské světlo, které působí 
proti tmě v duších. Už jsem kdysi napsal podle Konfucia: Lépe, než 
nadávat na tmu, je rožnout alespoň malé světélko. 
   A s tím slepičím krokem ať je to tak, že po krůčcích se dostaneme 
ke slušné a morální společnosti, takové, jakou jsme si s nástupem 
demokracie představovali. Dříve se říkalo kupředu levá, teď možná 
platí kupředu pravá. Jenže ta pouť za lepšími zítřky mi zatím 
připadá jako v pohádkách cesta do země, kde létají pečení holubi 
do huby. Ale pozor na ni, i na ty různé nesplněné sliby našich 
vyvolených (sociální stát, podpora podnikání nebo blahobyt pro 
všechny). Pohádky nám vykládá kdekdo a neříká jak a za co. Ta cesta 
v pohádce vede jeden krok dopředu a dva dozadu. 
   Při situaci, která teď v Česku je, se podle mne ke slušnému a 
morálnímu stavu společnosti dlouho nedopachtíme. Situace 
nahrává darebákům a zákony mi připadají jako šité na míru pro ně. 
Slogan jednoho kandidáta na prezidenta republiky zněl: Spravedl-
nost před zákonem je pro všechny možná. Text by se dal i nešťastně 
chápat dvojím způsobem. Jednak, že bude opravdu pro všechny, 
anebo v horším konstatováním,  možná! Rovnost dala také amnes-
tie, tresty byly vymazány, aktéři všech možných i závažných činů 
propuštěni, byla zastavena mnohá trestní stíhání. Poškozeným 
zbyly oči pro pláč. S těmi zákony je to tak, jak řekl Lucius Seneca: Co 
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nezakazuje zákon, zakazuje stud. Kdo se ale u nás ještě za něco 
stydí? Peníze stud neznají a mnohým nevadí, zda jsou čisté, 
vyprané či špinavé. 
   Máme svobodu, zejména svobodu slova. Současný výklad je, že 
mohu říkat, co chci a urážet, jak chci. Jazyk lidí, kteří něco znamenají, 
je plný vulgarismů. Pěkný příklad pro mládež, která si nás tzv. 
dospělých má vážit. A k těm, kteří se již narodili nejchytřejší a 
mohou si dovolit proti hloupému obyčejnému stádu vše, mám 
tuhle připomínku. Když si pro pýchu a sebevědomí nevidí na 
špičku nosu, jak mohou jedině oni vědět vše kolem nich, jak to má 
být správně. Nevědí, že také blbost se šíří skoro rychlostí světla. 
Jediná moje rada pro to, abychom se nerozčilovali kvůli těmto 
lidem, je pečlivě vážit, koho si vážit. 
   A moc si cenit dobrých lidí kolem nás, našich nejbližších a 
dobrých přátel. G. Lichtenberg radí: „Člověk nemá lidi soudit podle 
jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly.“
   Pamatujte si! Život nejsou hodiny dny a roky, život jsou i 
okamžiky. Spěchejte pomalu, nebo je nezachytíte. A protože se 
čím dál tím více stávám pravdoláskařem, vložená poezie je o lásce. 
Přeji vám hodně lásky a zdraví, fyzické i duševní. Jaro v duši už 
dopředu i s tím dobrým světlem.

Váš Petr Šafránek

autor: Petr Šafránek

-1-



Silvestr Tomášek
Předseda KMČ č.4- Holice

Vážení holičtí občané, milí čtenáři Holických novin
Nejprve mi dovolte na vstupu do  roku 2013 popřát vám všem hodně dobré pohody,štěstí a hlavně hodně, hodně zdraví. To všichni  
potřebujeme. 
  Ale hlavně vás chci dnes seznámit s tím, co nás v tomto roce čeká a nemine.To, že budou HOLICKÉ NOVINY vycházet v barevné úpravě a 
jen pětkrát do roka (nevyjde srpnové číslo), jsem vám napsal již v prosincovém čísle. Otvíráme pro vás novou rubriku: VY SE PTÁTE, MY 
ODPOVÍDÁME, ve které se vy můžete ptát na cokoliv, co vás ve vašem okolí trápí nebo vám není příjemné, co chcete změnit nebo udělat. 
Na vaše dotazy vám dle naléhavosti odpovíme buď v příštím čísle, nebo co nejdříve ústně. Ale v každém případě se budeme snažit 
prostřednictvím KMČ č.4 – Holice pomoct. Na př. Na dotaz z ulice Partyzánské, jestli není možné čistit chodníky od sněhu po obou stranách 
nám bylo z TS Olomouc nám bylo sděleno, že to bohužel opravdu nejde. Že by tím vznikla situace taková, že když to jde v Holici, tak proč 
to nejde v celé Olomouci, a to by bylo o 12 km chodníků na úklid navíc. Proto se čistí chodníky v každé ulici jen po jedné straně. Takže 
takovým způsobem budeme řešit vaše, předpokládám, četné dotazy a připomínky. A na závěr ještě jedna zpráva pro čtenáře HN. Od ledna 
budou noviny umístěné na stránkách Komisí městských částí Magistrátu města Olomouce na www.olomouc.eu. Loni se nám podařilo za 
přispění MMOl poprve rozsvítit holický VÁNOČNÍ STROM. Budeme se tak snažit i letos, a pokud se nám zadaří, tak se na návsi Svobody před 
kostelem rozsvítí i pár vánočních ozdob na sloupech veřejného osvětlení. V letošním roce budeme pokračovat v opravách chodníků. Dočká 
se ulice Hanácká a kousek ulice Jaselské. Úpravy vozovky a chodníku se dočká konečně i konec ulice Jaselské. Do konce měsíce dubna, 
ovšem v závislosti na povětrnostních podmínkách, budou dokončeny práce na rekonstrukci ulic Ječmínkova, Na Dílkách a Slunečná. 
Doufám, že k plné spokojenosti zde bydlících občanů. Věřím také, že se nám konečně podaří zpracování projektu na chodníky v ulici 
Hamerská, aby chodci a hlavně maminky s   kočárky nemuseli kličkovat mezi kolonami aut. Pro návštěvníky holické pobočky městské 
knihovny mám také dobrou zprávu – knihovna se rušit nebude. Jen se obracím na stávající čtenáře s prosbou: pokuste se ve svém okolí 
získat alespoň jednoho nového čtenáře, přispějete tak ke zvýšení důležitosti naší pobočky. Dobrá zpráva i pro maminky a děti z východní 
části Holice za Přerovskou ulicí. Po dohodě s HFK Olomouc zde bude vybudováno hřiště pro naše nejmenší. Takže nejen v době utkání 
holického mužstva, ale i v kterýkoliv den zde naleznou pohodu děti i jejich maminky. A při této příležitosti bych chtěl apelovat na všechny 
holické příznivce fotbalu, aby jej nesledovali jen u televize, ale přišli jednou za čtrnáct dní podpořit i druholigovou HFK Olomouc na její 
krásné hřiště. Nejenže hrají dobrý fotbal, na který jezdí pomalu více fanoušků z města a okolí, ale také zde naleznete výborné občerstvení 
a možnost vyhrát pěkné ceny ve slosování. Takže neváhejte a přijďte podpořit naše mužstvo. Myslím ,že jsem Vám na začátek roku řekl 
všechno, co jsem měl na srdci. Věřte, že se všichni v naší komisi městské části budeme snažit dělat vše pro vaši plnou spokojenost.
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Redakce novin děkuje Svačinovu dechovéme triu za krásný štědrovečerní koncert.

foto: Koncert tria Svačinů



Tříkrálová sbírka 2013 v Holici 
   V letošním roce  již počtvrté chodily koledovat děti ze Základní školy v Holici. Máme velkou radost, že se opět rozrostl počet koledníků, 
nejen dětí z prvního, ale i z druhého stupně. 
   Podařilo se nám zajistit 17 skupinek koledníků. Celá příprava proto musela být velmi důkladná. Bylo nutné podrobně rozdělit jednotlivé 
ulice a přidělit je skupinkám. Tříkrálové kostýmy, koruny a hvězdy jsme již měli připravené z minulých let. 
   Sešli jsme se ve škole v sobotu ráno 12. ledna 2013. Skupiny koledníků vyšly s radostí do krásně zasněženého a mrazivého rána. Velmi nás 
těší, že nám pomohlo i mnoho rodičů, učitelů a přátel. Někteří chodili koledovat s dětmi, jiní nám upekli něco dobrého. Atmosféra sobot-
ního dopoledne byla krásná a slavnostní. Do celé akce se zapojilo více než 60 dětí.  
   Když se naši koledníci zmrzlí vraceli, bylo vidět, že mají radost a pěkný pocit, že dokážou pomoci jiným lidem. Naše radost byla ještě větší, 
když jsme se dozvěděli, že jsme vykoledovali neuvěřitelných 42 120 Kč. Velmi děkujeme všem štědrým dárcům, vážíme si Vaší podpory. 
   Budeme se těšit na další shledání v roce 2014 a věříme, že Vaše srdce budou opět otevřená.

Centrum pro dvojčata z Holice přednášelo mezi poslanci
   Prestižního ocenění své práce se dočkalo olomoucké Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, které sídlí u nás v Holici.  
Představitelé centra byli totiž pozváni, aby přednášeli na mezinárodní konferenci na téma Život s dvojčaty. Tento ojedinělý kongres se 
konal v listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Za tým olomouc- 
kého Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty se konference zúčastnila ředitelka Zuzana Staroštíková. „Možnost přednášet na tak 
důležité mezinárodní akci vnímám jako velmi významný krok pro další činnost a profesionalizaci olomouckého centra,“ shrnula 
Zuzana Staroštíková. 
   Klub dvojčat v Olomouci má dlouhou tradici a důležitou pozici v rámci Moravy i celé ČR. Už v roce 1995 v Olomouci vznikl Klub 
dvojčat a vícerčat jako vůbec první na Moravě a po pražském klubu jako druhý v ČR, a to díky šikovným maminkám dvojčat, které cítily 
potřebu pravidelně se scházet. Se stále vyšší porodností dvojčat roste i zájem o profesionální a dostupné poradenství. Nabídka aktivit 
a služeb Centra pro rodiny s dvojčaty se tak rozšiřuje stejně jako počet spokojených klientů. 
   Také díky podpoře ze strany města Olomouce otevřelo v roce 2012 Centrum pro rodiny s vícerčaty poradnu, která jako jediná svého 
druhu v ČR nabízí odborné poradenství - psychologické, sociálně-právní, laktační, a například i profesní poradenství pro rodiče při 
návratu na trh práce. „Mezi klienty Centra patří nejen stávající a nastávající rodiny s vícerčaty, ale i dospělá dvojčata například v těžké 
situaci úmrtí jednoho sourozence. Obracejí se na nás i 
studenti vysokých škol různých oborů, kterým vedeme 
diplomové práce s tématikou vícerčat. Pomáháme i 
odborníkům, kteří s touto cílovou skupinou pracují a 
potřebují přiblížit právě specifika vícerčat. Jedná se například 
o umístění dvojčat do náhradní rodinné péče, problematiku 
předčasně narozených vícerčat nebo metody práce s dvojčaty 
ve školce a ve škole, kde se vyskytují opravdu již v každé třídě,“ 
doplňuje Staroštíková.   
   Olomoucké centrum má za roky fungování vybudované 
pevné místo v sociálních službách. „Stále častěji jsme zváni na 
konference, semináře a diskuse a jsme rádi, že můžeme 
předávat zkušenosti a znalosti o takto specifické a čím dál 
početnější skupině rodin s vícerčaty. Věříme, že i nadále 
budou služby a aktivity olomouckého Centra pro rodiny s 
vícerčaty podporovány ze strany města Olomouce. Naše 
město se tak může prezentovat na celostátní i mezinárodní 
úrovni,“ shrnuje Staroštíková. 

tisková zpráva

Mgr. Zora Procházková
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Občanské sdružení Heřmánci, IČO: 27049591, číslo účtu: 217635146/0300

15.  2.  (pá)  10.30-11.30
ŠIKULOVÉ –  t voř íme z ví řátk a

                   10 .00-11.30
ZDRAVOTNÍ  GRAMOTNOST –  Životní  st y l

Š IKULOVÉ –  ubrouskové puzzle
                   11 .00-11.30

CELÉ ČESKO Č TE DĚ TEM s  hostem

23.  2.  (so)  9.00-16.00 –  suterén MŠ
DOR T Y –  kur z  zdobení   modelovací  hmotou

27.  2.  (st)  10.00-10.30
POVÍDÁNÍ  O MEDU S PANEM VČELAŘEM

AKCE V ÚNORUAKCE V ÚNORU

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rodinné centrum Heřmánek provozované občanským sdružením Heřmánci se stalo partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení a rozvoje 
podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od kočárku k podnikání

ilustrační foto

ilustrační foto

Hlavním cílem projektu je umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si 
vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním 
zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a 
ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Občanským sdružením 
Mateřské centrum Prostějov, Úřadem práce České republiky a 
společností ONYX engineering, s.r.o.) bude probíhat v rámci Olomouc- 
kého kraje v Jeseníku, Olomouci a Prostějově.  
   Projekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh 
práce nebo pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém 
věku. Svým zapojením získají všechny účastnice projektu možnost 
inspirovat se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z 
Olomouckého kraje, pracovat 

na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče, odborně se připravit 
v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní 
podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v 
neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské aktivity sladit s chodem 
domácnosti. Součástí projektu je i založení dětské skupiny  při MC 
Krteček  Jeseník,  jejímž  prostřednictvím bude zajištěna celodenní péče 
pro děti ve věku od 2 do 3 let.
   Projekt je plánován na 23 měsíců a díky jeho realizaci vznikne v 
Olomouckém kraji celkem 12 nových pracovních příležitostí. Zájemci o 
bližší informace mohou kontaktovat pracovnice centra prostřednictvím 
e-mailu rc-hermanek@seznam.cz nebo na telefonním čísle 604 339 220 
(Petra Tenglerová).

23. 3.2013, 8.30 - 11.30h v  Rodinném centru Heřmánek
Olomouc-Holice - suterén mateřské školy
CO: dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, vozítka, hračky a  
další vybavení pro děti

!!! Uvítáme oblečení i ve velikostech 116-158 !!!
Více informací o burze a kontakt pro prodávající, kteří  se musí 
registrovat nejpozději do 18. 3. 2013: na e-mail: 
rc-hermanek@seznam.cz 
Výběr věcí od prodávajících:  29. 3. 2013, 16.00-18.00h
Výdej neprodaných věcí a výplata:  30. 3. 2013, 12.00-13.00h

BURZA jaro/léto
BURZA jaro/léto

BURZA I PRO DVOJČATA, VSTUP VOLNÝ

Za RC Heřmánek PhDr. Petra Tenglerová
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Popůlnoční povánoční minifejeton

Na Nový rok odpoledne se příznivci Holického lesa začali scházet na známém místě u Kojeneckého ústavu na třetí Novoroční procházku. 
Organizátoři měli pro všechny překvapení hned na začátku, a to placky s logem HL a nápisem MÁME RÁDI HOLICKÝ LES. Placky hned 
putovaly na bundy nebo na batohy. Po rozdání lístků do tomboly jsme se všichni vydali na cestu. Letos jsme nemohli jít oblíbenou trasou 
kolem Moravy, protože zde právě probíhají práce v rámci protipovodňové úpravy města Olomouce. A tak jsme se vydali po silnici a na 
konci Přichystalovy ulice jsme zabočili do budoucího Holického lesa. Sluníčko svítilo tak intenzivně, že polní cesta se změnila v cestu 
blátivou. Děti se radovaly a rozdupávaly poslední zbytky ledu v zamrzlých kalužích. Cestou jsme měli dvě zastavení. První bylo na místě 
bývalé skládky. Při druhém zastavení jsme informovali o projektu HL, získané dotaci a o akcích Sdružení pro Holický les. Cílem naší cesty 
byla restaurace Na Statku, kde probíhalo losování tomboly. Všichni jsme si rádi dali horký čaj nebo punč a připravené pohoštění. I přes 
bláto na botách se vycházka vydařila a příští rok půjdeme zas. Fotky z procházky můžete shlédnout na našich webových stránkách. 

OHLÉDNUTÍ ZA NOVOROČNÍ PROCHÁZKOU
Ivana Kalodová

Mirek Marusjak

   Prokřehlý spěchám z půlnoční. Jemně mží. Ráno místo 
křupajícího sněhu pod nohama chodníky i silnice budou 
jedna velká klouzačka. Po předvánočních dostizích, 
honbou za plným špajzem a hektickým pulírováním 
kvartýru nad zamračenou střední Evropou i nad holickou 
návsí zavládl klid a mír.
   Pro zahřátí si doma dávám čaj se slivovicí a zapínám 
televizi. Běží dokument ze Svaté země. Tak tady to začalo, 
říkám si nad záběry Betléma, Galilejského jezera a starého 
Jeruzaléma. Poutníci u Zdi nářků vkládají mezi kameny 
papírky se vzkazy pro Boha, prosí o odpuštění a naplnění 
svých přání... Není zde člověka, který by nevedl rozhovor s 
Bohem. U nás lid volá ježíšmárjá většinou jen v okamžiku, 
kdy mu zpod pokličky utíká přihřívaný guláš.
   V dalším záběru, na tržišti v palestinském městě Rama-
láhu, mladík bere postupně z velké pyramidy granátová 

jablka. Jediným řezem ostrého nože červená jablka jedno po druhém půlí a vkládá je do ručního stolního lisu. Energickým pohybem páky 
vše drtí. Obnažená rubínová jádra se mění v hustou šťávu a stékají po stěně sklenice jako temná krev.
   Na loudavou pouť noční oblohou se vydal nad Svatou zemí půlměsíc. Letošní úroda granátových jablek je sklizena. Ovoce, které dalo 
název smrtící zbrani, se vrší na hromadách na tržištích. Vymačkaná krvavě rudá šťáva poskytuje osvěžení žíznivým poutníkům. Představuji 
si, jaké by to bylo, kdyby na celém světě do horkého písku, polí i ulic padala s hlučným žuchnutím jen ta úžasná jablka.
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NAŠI JUBILANTI
KRÁTKÁ Vlasta
ODSTRČIL Petr

STRUČKOVÁ Jana
HOUŠŤAVA Jiří
ŠVÉDA Oldřich

BOTEK Jaroslav
STACHOVÁ Aloisie

MARKOVÁ Květoslava
FINGER Jiří
RAŠKA Jiří

CHMELA Vladko
NAVRÁTIL Stanislav

SEDLÁČKOVÁ Dagmar

Do dalších let přejeme
všem jubilantům 

pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu 

v rodinném kruhu.

Vzácné životní jubileum 
oslaví

ZUŠTINOVÁ Božena
ZAPLETALOVÁ Růžena

VRAGOVÁ Milada
BARABÁŠ Jan

Těmto našim vzácným 
jubilantům přejeme pevné

zdraví, spokojenost,
mnoho lásky a úcty nejen
nejbližších, ale i nás všech.

Srdečně blahopřeje
KMČ č. 4Holice

dále kliknout na Aktuality - úvod
kliknout Samospráva
kliknout Komise městských částí
kliknout Holice č. 4
zde najdete zápisy ze schůzí KMČ, Paměti Holice a nově Holické noviny

Junák - svaz skautů a skautek, 6. středisko “Dvanáctka” Olomouc Vás zve na

Odjezdy autobusů 18:30 od Pošty 2 a 18:40 od pošty v Holici, autobus zpět zajištěn.

SVOZ BIOODPADU

      Březen       14. 3. 2013

Únor 14. 2. 2013

V  únoru  a  březnu 

bude  svoz  proveden 

pouze jednou měsíčně.

Milí holičtí spoluobčané,
   dovoluji se s vámi podělit o zážitek, který jsme prožili s přítelem Jiřím Kolaříkem v minulém létě. 
Poštěstilo se nám procestovat za deset dnů většinu zemí západní Evropy.
   Naše nejdelší cesta vedla do prosluněného letoviska ve španělském Biskajském zálivu 
u Atlantiku, Lekeitia. Poprvé jsem se zde koupal v moři i ve vlnobití.
   Jeli jsme tam přes Německo po daleko lepších dálnicích, než jsou u nás a neplatí se na nich 
dokonce mýtné. Zajímavé bylo oplocení lesů, které si tak chrání.
   Dále následovala Francie, kde jsme projeli i městy La Rochelle a přístavem Bordeaux. Zde se 
mýtné platí, je vysoké, nejvíce kolem Paříže.
   Jak jsme se přibližovali ke španělské hranici, začaly se zvedat v dáli Pyreneje, které jsou nádherné. 
Ve Španělsku jsme projeli Bilbaem do zmíněného letoviska. V restauracích se tam nekouří, turisté 
popíjejí před nimi na předzahrádkám a debatují. Ze severu jsme projeli do Valencie na pobřeží 
Středozemního moře. Vnitrozemí bylo vyprahlé s půdou v odstínech červené barvy. Dál jsme jeli 
přes Zaragozu a viděli jsme pomerančové, mandarínkové a další citrusové háje. Všude rostly 
palmy. Počasí bylo tropické.
   Další den jsme směřovali k Barceloně a poté podél francouzské riviéry přes Nice a Caen. 
Za zmínku stojí krása oblasti u St. Tropéz. Za dalšího úsvitu jsme projeli Monako a v Itálii jsme mířili 
k Milánu.
   Cesta k domovu byla dlouhá a únavná. Přes italské Alpy do Slovinska (kde bylo hodně pastvin 
koní a krav), pak přes Maďarsko na Slovensko a přes Bratislavu dálnicí domů.
   Cestou jsme najeli téměř 5600 km a byla to krásná a poučná výprava. Mohu ale potvrdit, že všude 
dobře, ale nejlépe je doma.

Trocha léta od pana V. Marka

Váš Vítězslav Marek mladší
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Vyhodnocení minulé křížovky z prosince 2012
Správné vyluštění  křížovky z prosincového čísla HN znělo takto: Bez lásky není nic
Pospíšil Jan, Revoluční č. 19,  Holice / překvapení /, Kuřitka Milan, U Cukrovaru č. 20, Holice / překvapení /. Redakce výhercům blahopřeje. 
Cenu si můžete vyzvednout vždy  v pondělí  v kanceláři  detašovaného pracoviště MmOl v Holici  v úředních hodinách.

Soutěžit  můžete  nejpozději  do  15. března  2013.   Odpovědi  prosím  vhoďte  do  naší schránky  KMČ, kterou  najdete v chodbě  pošty a 
detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.  (Pozor, hnědá schránka!) 

Soutěžní křížovka o ceny
Naše  soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás
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Fotbalisté 1. HFK Olomouc začali s přípravou
Fotbalistům 1. HFK Olomouc skončila zimní přestávka, ve které se věnovali hlavně regeneraci a taky si chvíli odpočinuli od fotbalu. V pondělí 7. ledna se 
setkali na stadionu v Holici k úvodnímu tréninku v rámci přípravy na jarní část druhé nejvyšší fotbalové ligy. V kabině je přivítalo vedení klubu v čele s 
předsedou představenstva panem Vladimírem Dostálem a sportovním ředitelem klubu panem RNDr. Stanislavem Koutným. Společně s trenérskou 
dvojicí Machala, Aleksijević přivítali hráče a představili nové tváře, které bude klub testovat. Do kabiny se vrátil po půlročním hostování v třetiligovém 
Zábřehu záložník Jan Tögel. V týmu trenéra Balcárka odehrál devět mistrovských utkání. Do holické kabiny se vrátil s cílem usadit se v základní sestavě. 
Dalším novicem v kádru Holice je útočník Petr Nekuda. Olomoucký odchovanec, do ligového kádru Sigmy Olomouc byl zařazen v létě 2010. O rok 
později odešel na hostování do Třince. V létě 2012 zamířil na hostování do ligové Zbrojovky Brno. V kádru hanáckého klubu by měl zůstat na hostování, 
ale vše ještě není úplně dořešeno. Vedení klubu pracuje na detailech hráčova působení. Na testy dorazili ještě dva hráči srbské národnosti. Jedním z nich 
je ofenzivní záložník Stefan Vukmirović. Dvacetiletý fotbalista hrál ve své domovině za prvoligový klub FK Jagodina. Druhým zmiňovaným je střední 
obránce Mihailo Jovanović, který hostoval v druholigovém klubu Jedinstvo Užice. Oba hráči zůstávají na dvoutýdenních testech, pak se klub rozhodne, 
co dál. Do kádru druholigového A týmu byli pozváni na přípravu také dva hráči z B mužstva - Ondřej Buček a David Hornich, kteří si vyzkouší, jak náročné 
je být profesionálním fotbalistou. Poslední novou tváří v kabině měl být slovenský fotbalista Martin Dupkala, hráč 1.FC Tatranu Prešov. Ten bohužel na 
sraz nedorazil. V rodině se vyskytly nějaké problémy a tak zůstal doma. Jakmile bude vše v pořádku, měl by dorazit na zkoušku. Opačným směrem se 
vydal útočník Libor Žondra, který byl pozván na testy do prvoligového Hradce Králové, kde bude do 20. ledna. Vysoký útočník holického týmu tak dostal 
šanci se porvat o ligové angažmá. V Hradci už ho nějakou dobu pozorovali a nyní požádali o jeho uvolnění na zkoušku. Jeho setrvání v prvoligovém 

mančaftu bohužel nemělo dlouhého trvání. Při tréninku se 
zranil a musel předčasně opustit tým trenéra Plíška. Jako 
poslední ukončil angažmá zkušený záložník Ladislav 
Onofrej, který po dohodě s klubem odešel do rakouského 
týmu Spitz SV. Sportovní ředitel klubu jedná ještě s několika 
hráči, ale vše je spíše na úrovni prvotního zjišťování 
informací. 

Na  úvod  přípravy  vítězství  nad  Mattersburgem
K úvodnímu přípravnému utkání zavítali svěřenci trenéra 
Oldřicha Machaly na půdu týmu SV Mattersburg, hrajícího 
rakouskou nejvyšší soutěž – Bundesligu. V úterý 15. ledna na 
umělé trávě překrásného areálu fotbalové akademie v 
Mattersburgu absolvovali své první přípravné utkání, které
vyhráli 3:1.

SV Baumwelt Koch Mattersburg – 1.HFK Olomouc 1:3 (0:2)               
Branky: 24, 56. Jovanovič, 32. Nekuda – 58. Seidl.
Sestava: Šrom (46. Karabina) – Šimko, Jovanovič, Čep, 
Kopecký – Togel (46. Bednář), Kovář (46. Kobylík), Vukmirovič 
(Hromek) – Dupkala (46. Buček), Nekuda (46. Chmelo), 
Korčián (70. Hornich).

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ LEDEN - ÚNOR 2013 
Termín            Čas       Utkání A mužstva  Výsl. / hřiště    Branky 
15.01.13  ÚT    15:30    Mattersburg - HFK A  1:3          Jovanović 2x, Nekuda
22.01.13  ÚT    13:00    Senica - HFK A   Senica   
30.01.13  ST     16:30    Mohelnice - HFK A Mohelnice   
02.02.13  SO    10:00    Sigma Olomouc - HFK A  Sigma   
05.02.13  ÚT    16:00    HFK A – Frýdek-Místek  Holice   
09.02.13  SO    10:30    HFK A - Chrudim  Holice   
19.02.13  ÚT    18:30    TSV Hartberg - HFK A  Hartberg   
23.02.13  SO    14:30    HFK A - Ružomberok       ?   
02.03.13  SO        ?       HFK A - Vlašim   Holice           17. kolo, II. liga - jarní část 

Příprava druholigového A týmu 1.HFK Olomouc
Přípravu na jarní část druhé nejvyšší fotbalové ligy zahájili fotbalisté 1.HFK Olomouc v pondělí 7. ledna 
2013 první tréninkovou jednotkou na hřišti v Holici.
V přípravě odehraje holický celek ještě dalších sedm utkání. V generálce změří síly se slovenským 
týmem Ružomberka. Místo utkání bude ještě upřesněno dle klimatických podmínek.
Jarní část druhé ligy odstartuje holický tým na domácí půdě s Vlašimí v sobotu 2. března 2013
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