Holické Novin
Číslo 2

Ročník IX.

Duben 2009

Milí přátelé,
velikonočně vás zdravím. Až budete číst naše noviny, jaro bude v plném proudu
a budou svátky velikonoční. Doufám, že nebude platit pranostika duben, ještě tam
budem. A krásné jaro budete mít v duších a srdcích. Začal jsem už zase fotit,
předzahrádky začínají kvést. Kvetou zatím sněženky, bledule, modřence, nafukují se
narcisy a kvetou už mí erbovní šafránci, spisovně krokusy.
Kvetou průběžně také politické aféry, abychom se měli čím bavit, i když je to spíš na
mrazení. Začínám mít pocit, že my jsme lidé a politici nadlidé. Platí pro ně jiné zákony
než pro nás. Vzpomínám si, jaká to byla aféra v Ostravě, když aktéři konali vzdělávání
Romů a vykazovali mrtvé duše. To byli ale vyvrhelové. Jó, když je to státotvůrce,
poslanec, tak to je jiná, mimo jiné má imunitu. Jde-li to do krajnosti, stále ještě může
situaci pozitivně řešit vyšší orgán, třeba vrchní státní zastupitelství. Teď se pere
v novinách případ špatného čerpání dotací z EU. Také budou pro tuto potřebu
dostatečně velké koberce, pod které se to zamete ve smyslu nejlepšího řešení tak, aby
se vtk nabral a koza zůstala ceíál Následně se možná zakáže natáčet politiky a psát
o nich články v novinách. Náznaky již jsou a odposlechy už je přece zakázáno
zveřejňovat v tisku.
Někdy žehrám na úřad ombudsmana, momentálně je mi ale sympatický. Pan Motejl
říká, že naše soudnictví je v havarijním stavu. Souhlasím s ním. Platí také, že když se
někdo z manšaftu zastupitelstev ozve a poukáže na nešvary v soudnictví, je
z tajuplných důvodů okamžitě odvolán z jakékoliv pozice. Ministr spravedlnosti
Pospíšil je mi sympatický tím, že se mu to nelíbí jako nám, ale aby nám náhodou
nedoministroval. Držme pěsti spravedlivým. Boží mlýny fakt melou. Sice pomalu, ale
jistě. A ti, co jsou nahoře s nosem nahoře, budou mít ten pád do boží mlýnice z větší
výšky dost špatný.
Vzpomeňte na slova politiků, že nám krize nehrozí a že bude mít v Česku minimální
dopad. No nevím, jaký dopad je minimální, jestli větší než menší nebo menší než větší.
Pokud se týká síly dopadu, tak když jsou dopadem desítky miliard korun, tak mám
nerva a vy asi taky. Vláda má taky NERVa. Nevím, co si o tom myslí ti nezaměstnaní,
jejichž počet rychle vzrůstá. No řekněte si, pán Bůh s náma a zlé pryč a uklidníte se.
Taky se můžete dívat na pořad Jana Krause Uvolněte se, prosím.
Myslím, že v této situaci nám nejvíce pomohou dobré vztahy mezi námi lidmi.
Můžeme se vzájemně povzbudit a podržet, myslet pozitivně a nemalovat si čerty na
zeď. Je právě teď a budoucnost ještě není. Každý okamžik je jen jednou, a je proto
vzácný. Važme si jich. A taky láska dělá divý, bez lásky není nic. Zkusme trochu pokory
a chovejme se laskavě. Vrátí se nám to v dobrém. Nehleďme na ty šaškárny, které nám
kazí dny, upněme se k rodině a dobrým přátelům. Nezapomínejme někde ve skříni
úsměv. Vnímejme tu jarní krásu kolem nás. Když bude pršet, není to nečas. Nebe zalévá
a třeba nám i naprší štěstí.

Váš Petr Šafránek

Velikonoce
Skřivánci jiz zpívají
sníh schovává se v hloží
je neděle velikonoční
nastává hod boží
aby se pro nás zrodil
Ježíš pro lásku umírá
a otec Bůh nás soudí
cos žil je víra nevíra?

Petr Šafránek

Jarní povětří
Jímá mě zvláštní pocit
Když vykvetou petrklíče
Odemknou zimou ztuhlá srdce
A nechají do nich vstoupit jaro
Les rozhodí sasanky a podléšky
Louky zazlatí pampeliškami
Zapýří se sedmikrásky
Všechna zákoutí rozvoní fialky
V duši je jaro zlato fialkové

Petr Šafránek
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Vážení čtenáři Holických novin, hlavně luštitelé,
v minulém čísle HN jsme pro Vás připravili novou soutěž o ceny doplněnou křížovkou. Vyluštění tajenky Vám mělo usnadnit
správné odhalení autora a jeho díla. Bohužel hned v první křížovce si zadováděl tiskařský šotek, a to hned dvakrát. V první
tajence se ojedno okénko posunul její barevný podtisk a ve druhé části se někam zatoulaly celé dva poslední řádky.
A tak vznikla křížovka pro velice zdatné luštitele. Byli jsme příjemně překvapeni, že tentokrát přišla celá řada správných
odpovědí.
Omlouváme se Vám za tyto chyby a slibujeme, že příště se na šotka dobře podíváme.
Vás zdatné luštitele vyzýváme, LUŠTĚTE, cenyjsou vždy pěkné a stojí za to.
Redakce

SPRÁVNÉ VYLUŠTĚNÍ KŘÍŽOVKY Z MINULÉHO ČÍSLA HN
znělo takto: Jack London: Martin Eden, Tulák po hvězdách, Bílý tesák.
Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.
knižní odměna
Jan Pospíšil, Revoluční 19, Holice
Jarmila Opraviíooá, Partyzánská č. 7, Holice dárkový balíček
Libuše Axmanooá, U Cukrovaru č. 12, Holice dárkový balíček

✓
Redakce výhercům blahopřeje

Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS

V dnešní křížovce vám vyjdou dvějména a díla světových ruských
spisovatelů.
Soutěžit můžete nejpozději do 15. května 2009. Odpovědi prosím
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a deta
šovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.
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1. Pepa
2. vládce pekel
3 .lulka
4. podnebí
5. novin, nepravdivá
informace
6. příbuzný
7. mužští obyvatelé kláštera
8. Boleslav
9. náš severní soused
10. afgánské město

11. chlapci
12. souostroví pro
ruské disidnety
13. žhavá hmota v nitru země
14. obydlí
15. Ladův kocour
16. kanály
17. přímo
18. voliéry
19. dílo prozaika
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1. obydlí kata
2. přítel Makové panenky
3. vysoký vládní činitel
4. severomoravská metropole
5. hanácký vlastník polnosti
6. vozidlo zemědělců
7. nevolníci na Volze

16. zemříti
17. přítel
18. vlakové nádraží
19. kur domácí

8. obydlí vojáků
9. obří stromy
10. palačinka
11. silná špageta
12. malovat
13. obout koně
14. hanácky mzda
15. obava
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1. přesně

2. velké kolo

14. železo / přítel člověka
15. římsky 7 / dvojce
16. balón/ porost stromů
17. násilná akce proti židům
18.
kuchtění
19. částel. motoru

3. zasáhl cíl
4. přesně na setiny mm
5.
pátrat
6. patřící Danovi
7. římsky 21/válka
8. potom/ neobut
9. desetina tisíce/ král zvířat
10. šachta / čidlo zraku
11. domácky Olina/ měsíc lásky
12. vnitřní sádlo/ Honza
13. kšandy/kus ledu
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■ ■■■■■■■■■■■Ha ŠKOLA • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■
OHLÉDNUTI za plesem základní školy
Hurá!!! Konečně se něco v Holiči děje! Je pátek 6. března a škola pořádá ples.
U vchodu nás vítají usměvaví pořadatelé a ochotné šatnářky se postarají o naše věci. Vcházíme do sálu, který nám připomíná
rozkvetlou zahradu. 0 výzdobu se postaraly děti ze školní družiny, páté třídy a paní učitelky.
Za chvíli je tělocvična plná a návštěvníci se usazují i v předsálí a v jídelně. Každý si rychle kupuje losy a lístky do tomboly, která je
i letos díky sponzorům velmi bohatá. K tanci vyhrává kapela Rose Band a známé písně si můžeme při tanci zazpívat s ní.
Po úvodním přivítání paní zástupkyně ředitele Štenclové začíná program vystoupením žákyň v dynamické skladbě, kterou secvičily
podvedením paní učitelky Doležalové. Jejich skvělý výkon byl oceněn bouřlivým potleskem. Příjemným osvěžením a motivací k tanci
bylo vystoupení profesionálů - pár Milan Adamec a Hana Kopřivová předvedl sadu ukázek latinsko-amerických tanců. Obzvlášť
mužská část publika ocenila temperamenttanečnice při pohybových kreacích.
Zábava plynula v příjemné atmosféře a návštěvníci se po tanci mohli osvěžit v baru nebo si pochutnat na občerstvení, které pro ně
připravili obětaví rodiče. Ani jsme se nenadáli a noc se přehoupla do dalšího dne a nastal čas loučení. Poděkováním za přípravu plesu
všem učitelům, žákům i rodičům se s námi rozloučil předseda Rodičovského sdružení pan Hegr a k němu přidal sólo pro paní
zástupkyni.
Děkujeme za příjemně prožitý večer všem, kteří se na přípravě a zajištění průběhu plesu podíleli.
Těšíme se na příští ples!
manželé Duškooi, Kobfooští a Frúhaufooi

Foto Ples - aerobic

Foto Ples - předtančení

Řediteístoíškoly velmi děkuje rodičům, bývalým žákům i přátelům školy za pomoc při organizaci školního plesu.
Bezjejich pomoci by se rozhodně nemohl uskutečnit.
■ Vstup-paní Slováčková;
• Pořadatelé-pan Hegr, Hůbnera Indrych;
• Šatny- paní Kovalská, Hrdličková a Kollárová, slečny Knapková a Prášilová;
• Prodej losů - manželé Zedníkovi;
• Kuchyň - manželé Vorálkovi (příprava guláše a řízků), manželé Halinárovi a paníTrávníčková, manželé Brachovi, paní Vojáčkové,
manželé Linhartovi a další-výpomoc v kuchyni.
Poděkovánípatří i všemjednotlivcům afirmám, kteří svými dárky přispěli do tomboly.

STŘÍPKYZ HOLICKÉŠKOLY ■
Zápis do mateřské školy se uskuteční ve
dnech 20. a 21. dubna 2009 vždy od
10.00 do 11.30 a od 14.30 do 16.00.
Prosíme rodiče, aby uvedené časy
respektovali. Podrobnější informace
naleznete na vývěskách na budovách
mateřské i základní školy.

Veřejné hřiště od 1. dubna zahajuje provoz!
Provozní doba duben:
všední dny 15 - 19h (skatepark do 17 h)
soboty, neděle, svátky 9 - 19h
(skateparkdo 12 h)
Provoznídoba květen:
všední dny 15 -20h (skatepark do 17 h)
soboty, neděle, svátky 9 - 20h
(skatepark do 12 h)
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Sportovní vybavení je možno zapůjčit
u správce po předložení průkazu
opatřeného fotografií (OP, tramvajenka,
stravovací průkaz aj).

Informace o základní i mateřské škole
lze získat na našich webových stránkách
www.volny.cz/zsholice.

FEJETON O PIRÁTECH DŘÍVE A DNES...
Pirátské vlajky našich dětských let nenávratně odvál vítr času. Ve
svých hrách jsme se ztotožňovali s literárními a filmovými hrdiny,
kteří bojovali za svobodu a proti útlaku. K těmto pojmům je ještě
třeba přidat romantiku, exotická místa, tajuplné mapy o skrytých
pokladech... Dřevěná noha, místo jedné ruky hák, černá páska na
oku, dýmka, papoušek na rameni - není to naše zažitá představa
námořního lupiče? Jak to bylo ales pirátstvím skutečně? Existuje
i v dnešní době?
Plavba po moři a námořní lupičství jsou spolu nerozlučně
spojeny. Od dob, kdy lidé začali využívat moře jako obchodní
cestu, existuje „pirátství11.Toto slovo se odvozuje od řeckého tvaru
„peiran“ a znamená ten, kdo plení moře. Ti, kdo tento život vedli,
se dělili do několika kategorií: „korzáři" měli vládní pověření
a licenci zajímat nepřátelské lodě. „Bukanýři" byli piráti ze 17.
století, kteří ohrožovali Španěly v Karibském moři. Králové,
šejkové, čínští a japonští císaři, církevní hodnostáři, aťjiž islámští
nebo křesťanští, ti všichni přenášeli požehnání a legalizaci pro
lodě a posádky pirátů.
Stát se pirátem byla
vítaná příle žito st, jak
uskutečnit svůj sen o rych
lém zbohatnutí. Někoho
zavedla mezi námořní
lupiče bída. Jiní zběhli
z o b c h o d n íc h nebo
válečných lodí. Další z nich
byli násilím odvlečeni a při
nuceni sloužit. K životu
pirátů náležela tvrdá, těžká
práce na lodi a také mnohá
nebezpečí (ztroskotání lodi,
zranění utrpěná v bojích,
nemoci nebo popravy často
předčasně ukončily jejich
život).
Připomeňme si krátce
některé slavné pirátské
kapitány a jejich činy, které
možná známe zidealizované
z filmového plátna. Anglický
pirát Francis Drake (15401 5 9 6 ) po o b d r ž e n í
„k a p e rs k é h o lis tu "
(oprávnění loupit na moři)
od roku 1572 podniká
výpravy k jihoamerickým
břehům. Španělé odtud
vozí zlato a stříbro ze země
Inků. Získává ho v obrovském množství pro královnu Alžbětu I. Má
velké zásluhy na porážce početné španělsko-portugalské flotily,
Podniká jako druhý po Magalhaesovi v letech 1577-1580 cestu
kolem světa. Královna pasuje Drakea (1588) na rytíře, jmenuje
viceadmirálem a pokladníkem anglického loďstva. Alžběta I. ho
tituluje „můj pirát".
Henry Morgan (1635-1688) „General van de Roovers op
Jamaica" (generál lupičů na Jamajce). Projevoval se stejně krůtě
jako ostatní pirátští kapitáni. Proslul hlavně nájezdy na španělské
kolonie (Kuba, Panama), zničil řadu měst, získal nesmírné
bohatství. Na Jamajce byl velmi oslavován. V roce 1674 jej
anglický král pasoval na rytíře. O rok později je tento vůdce
námořních lupičůjmenován zástupcem guvernéra na Jamajce.
Snad nejbohatší ze všech pirátů byl Welšan Bartholomew
Roberts zvaný Černovous (1682-1722). Působil v oblasti Jižní
Karoliny a Bahamských ostrovů. Za pouhé tři roky (1719-1722)
ukořistil asi 400 lodí (kam se na něj hrabe dnešní český pirát z
Baham se svojí flotilou a akciemi ukořistěnými v kupónové
privatizaci).

Pirátství to není jen minulost. V osmdesátých letech minulého
století prchaly tisíce Vietnamců na lodích přes moře. Mnozí z nich
nikdy nedorazili do cíle. Byli okradeni, zabiti, stovky jsou jich
pokládány za nezvěstné. V Malajsii se nejméně jednou týdně stane
nějaká loď obětí přepadení. U somálských břehů se v roce 2005
ukrajinská nákladní loď Managia s 22 členy posádky na měsíc
dostala do zajetí pirátů...
Můžeme se my, suchozemci z placaté Hané, setkat s pirátstvím?
Filmové příběhy počítačových pirátů, kteří se nabourávají do
bezpečnostních ochranných systémů, aťjiž vojenského charakteru
nebo peněžních ústavů nejsou jen fikce. Aféry o proniknutí do
tajného systému Pentagonu nebo převedení milionů z České
spořitelny na jiný účet jsou dostatečně známy. Pirátství vládne
i v televizním a rozhlasovém vysílání. K dostání jsou také pirátská
CD, DVD, většinou u „pirátů" na tržištích, kde získáte za směšnou
cenu i „značkové" oděvy,
Mořští lupiči se maskovali tím, že pluli pod jinou vlajkou. Kapitáni
některých vlajkových firemních lodí často využívají tuto fintu.
Nabízí zboží za výhodné ceny
a pak zjistíme, že firma, za
kterou se vydávají, vůbec
neexistuje (naše peníze zmizí
nenávratně na záhadném účtu
na Seychelách, ve Švýcarsku
nebo na Bahamách)
Věhlasní kapitáni dřívější doby
pro své loupeživé řemeslo
dostávali požehnání z nejvyšších míst státní správy.
Získávali za své „pirátské
zásluhy" nejen bohatství, ale
i tituly a úřady. Dnes se nesta
číme divit odhalením, kolik
vysoce postavených úředníků
a politiků je napojeno na piráty
organizovaného zločinu.
V našich politických vodách
(spíše bažinách a močálech)
straničtí kapitáni pálí naslepo ze
svých bitevních pirátských
křižníků děly těžkého kalibru
salvy obvinění a spekulací.
Připomíná to dětskou hru
„lodě". Když má střela účinný
dopad („Sláva! Zasažena!
Potopena!"), politický protivník
je znemožněn.
I v Holiči se setkáváme s piráty.
Nepoznáme je podle oděvu. Brázdí svými nablýskanými
jednostopými nebo dvoustopými koráby naše ulice. Piráti
v minulosti ohrožovali na životech obyvatele pobřeží. Ti dnešní
„silniční" ohrožují nás v obci. Žádné velké bohatství na rozdíl od
mořských předchůdců nezískají, možná pět minut nebo půl hodiny
času... Také ztroskotání takového korábu je spíše ztráta, z kapitánů
se stávají „potenciální dárci orgánů". Dopadené námořní lupiče
čekal tvrdý trest, galeje nebo i oprátka. Na silnicích to spraví nějaký
ten bod mínus a k tomu pokuta. Hurá! Může se znovu vyplout do
ulic.
Pirátství ovlivňuje i módu. Houslista Pavel Šporcl je známý svými
pirátskými šátky. Vloni na podzim sdělil, že se vybouřil a svůj
neodmyslitelný šátek odkládá. Hraje se světově uznávanou
Liverpoolskou královskou filharmonií. Jak je vidět, v šátku to
nebylo, nadále svou hrou uchvacuje mnoho posluchačů. Jen si
říkám, škoda, že takových a podobných „pirátů", jako je Šporcl,
nemáme v naší zemi více.

-4-

Mirek Marusjak

co stavImev holicí

TŘETÍ NAROZENINY MC HEŘMÁNEK
V dubnu 2008 slaví Heřmánek 3. narozeniny!!! V životě člověka je to věk, kdy se dítě
odpoutává od nejužší rodiny, připravuje se na vstup mezi vrstevníky do mateřské školy.
V životě našeho MC znamená 3. výročí fungování prvního zaměstnance na částečný
úvazek v dosavadní dobrovolnické historii, větší profesionalizaci, růst a rozšiřování
nabídky programů na podporu rodiny. Zapojili jsem se do spolupráce s ostatními
nestátními neziskovými organizacemi a odbornými společnostmi (spolupráce na
výzkumech studentů LIP, spolupořádání konferencí a seminářů).

:
:
i
i
i
:
:

Téměř s půlročním zpožděním byly
zahájeny práce na vybudování nové
nástupní a výstupní zastávky MHD na
Hamerské ulici. Zastávky budou zatím
obsluhovány jen v odpoledních hodinách
a mají sloužit hlavně fotbalistům, kteří
přijíždějí a odjíždějí na tréninky, dále
návštěvníkům fotbalových utkání
a samozřejmě, bude sloužit i občanům,
kteří v uvedené lokalitě bydlí.
V rámci budování zastávky bude
vybudován nový chodník, který propojí
ulici Hamerskou a Na Krejnici. Dále bude
vybudovaný osvětlený přechod pro
chodce k nové zastávce MHD včetně
přístupového chodníku.
Na tuto investiční akci chceme navázat
v letošním roce zpracováním projektové
dokumentace na řešení celého křížení ulic
Hamerské, Na Krejnici, Staškova a Emy
Destinové. Tato plocha v současné době
vypadá spíše jako parkoviště pro kamiony.
Dokumentace by měla zahrnovat
i chodník ke světelné křižovatce na
Přerovské ulici, který velmi chybí.

Další větší akce byla zahájena v ulicích
Partyzánské, Ječmínkové. Slunečné, Na
Zábraní a Na Dílkách, kde dochází
A co na to říkají ti nejdůležitější-naši klienti:
k výměně elektrické kabeláže veřejného
MC Heřmánek jsem začala navštěvovat už před duěma lety. Akce v MC, kterých se
osvětlení včetně výměny 23 elektrických
účastním, se mi líbí a vítám, ja k se postupně rozšiřuje spektrum nabízených aktivit
stožárů a světel. Stávající osvětlení
a možností vyžití pro všechny generace. Jsem fyzioterapeutka a v roce 2008jsem se
muselo být odpojeno, protože ne
Začata na činnostech MC také sama aktivně podílet - vedu Cvičení rodičů s miminky a
vyhovovalo revizi.
Cvičení proti bolestem zad. Od jara 2009 rozšiřuji své působení v oblasti podpory
Veřejné osvětlení v ulici Partyzánské bude
zdraví a nabízím masérské, regenerační a rekondiční služby.
v dubnu rozšířeno o jeden stojan na jejím
(Petra H„ maminka dvou synů, t.č. na rodičovské dovolené)
konci směrem ke Staré Přerovské ulici.
Snažíme
se pro vás naši městskou část
Milý Heřmánku,
stále
vylepšovat.
Nejde to sice tak rychle,
chtěla bych Ti touto cestou moc
poděkovat. Díky Tobě máme doma Jak byste vy chtěli, ale jak se říká „nemusí
krásného čtrnáctim ěsíčního kluka. \ ^ ct’ hlavně když kape . A doufejme, že
P ř e d tím js m e m ě li „ p o u z e " , časem „nakape !
čtrnáctiměsíční vlasaté mimino. Za
Silvestr Tomášek
nápad a možnost nechat ostříhat své
děti, bez omezení věku, v mateřském
centru Heřmánek v Holiči jsem jako
máma nesmírně vděčná. Pro naši rodinu
je totiž pravidelnou výzvou pouhé
stříhání nehtů, vyžaduje přítomnost
obou rodičů a praoideínou návštěvu
posilovny. Obaoy, že náš syn bude mít
vlasy do dvou let až do pasu, se díky Vám
nenapíniíy. V klidu, v pohodě, bez stresu.
Skvělý nápad - přátelský rodině. Jako
ostatně všechny činnosti a akce
Heřmánkem nabízené. Chodíme k Vám
rádi. Díky, že sj te.
(Jana Cohlová a Matyáš, Hněvotín)
vybrala P. Tenglerová

-5-

,

NAŠI JUBILANTI
/

/ /

ZPRÁVYZ KMČ Č. 4

i

ZPRÁVY z holické komise najdete na internetu www.olom ouc.eu.
Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a
Jaselská.

Jaroslav Sůoa
Jindřiška Čunátová
Julie Marchalouá
Květoslava Marková
Alois Alka
Jaroslava Kvapilová
Ludmila Šeršeňová
Růžena Klvaňová
Ladislav Egg
Karol Blahuta
Julia RyHáková
Emil Pohl
Bohumil Fišara
Břetislav Zdráhal

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za projevenou účast a květinové dary při posledním rozloučení s paní
Hedvikou Čapkovou, která zemřela dne 1 8 .3 .2 0 0 9 ve věku 99 let.
Pozůstalá rodina

SKAUTSKÝ PLES 2009

KMČč. 4 Holice přeje osem jubifantům
peonézdraví,
^
osobní spokojenost, pohodu a ještě mnoho
slunných
dnů prožitých mezi svými nejdražšími.

Zvláště krásného životního jubilea se o
těchto dnech dožívají
paní Justina K A Š P A R O V Á
a
paní Marie R O L Á K O V Á
Oběma jubilantkám přejeme hodně
zdraví,štěstí,
spokojenost a osobní pohodu do dalších
dnů.

Před plesem jsme často slyšeli váš povzdech: „Celý rok se v Holiči nic neděje a teďjsou dva
plesy hned po sobě“ (v pátek se konal školní ples a náš následoval v sobotu 7. března).
Vzhledem k tomu, že smluvně zajišťujeme termín, sál i hudbu rok dopředu
a nedisponujeme vlastním sálem, nemohli jsme ples přesunout na jin ý termín. (Příští ples
bude 1 3 .3 .2 0 1 0 opět ve Velkém Týnci a se skupinou R. Svačiny Funny).
Zájem tancechtivých účastníků byl opravdu velký. Přeplněný autobus od vlakového
nádraží minul Holiči a musel se pak vrá tit zpět pro holické zájemce. Během večera
(i noci) skvěle hrála skupina Funny pro všechny věkové kategorie. V první přestávce
nejmladší Vlčata předvedla scénku Siamská dvojčata, za kterou sklidila velký potlesk.
V další přestávce nechybělo ani taneční vystoupení. Mezi jednotlivým i bloky písní se
tanečníci mohli posilnit něčím na zub nebo svlažit hrdlo domácím vínem z Jižní Moravy či
v pekle něčím ostřejším. Po celý průběh plesu běželo video, kde bylo možno zhlédnout
ukázky celoroční činnosti a života skautů (různé výpravy, oddílové schůzky, tábory).
Nechyběla ani bohatá tombola.
Chceme tou to cestou poděkovat všem sponzorům za podporu plesu a skautingu. Výtěžek
z plesu bude použit na činnost oddílů, vybavení klubovny a táborové základny.
Těšíme se na další setkání s Vámi 6. června v Americe na Dětském dnu.
H oličtí skauti
Děkujeme zdvořile všem sponzorům

JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA
V sobotu 2. května 2009 budou v Holiči přistavené kontejnery na domovní odpad, který
nepatří do popelnic ( nábytek, pračky, ledničky, žehličky, fény, baterie, zářivky, zbytky
barev, PC, koberce, linolea apod).
Stanoviště: U Cukrovaru
U Hřiště
od 8:00 do 13:00 hodin
sběr řídí pracovník TS

PRANOSTIKY
v.".

HOUCKÁ POŠTA

DUBEN

Slepice kváčí, kohouti pějí,
sedláčkové hrách a oves sejí.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Svatý Josef bije do ledu pantokem,
svátý Jiří kopím.
Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.
Tráva po Jiřím roste,
kdyby ji palicí zatloukal.

Na základě četných stížností občanů, kteří využívají služeb holické pošty a musí zde
trpělivě čekat ve frontě, požádala KMČ č. 4 Holice ředitelství pošt v Ostravě o řešení
následujícího problému.
V nejbližších dnech očekáváme zlepšení celkové situace tím, že bude změněna provozní
doba. A to od 8 :00 do 11:00 hodin a odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin. V tuto dobu
budou obsluhovány současně dvě pracoviště. Věříme, že toto řešení zcela uspokojí holické
občany.
redakce

POETICKÁDROGÉRIE

KVĚTEN
Na svátého Jeremiáše chop se
rozsévačky.
Odkvete-li strom v jednom měsíci,
bude hojnost ovoce.
Pankrác, Servác, Bonifác
pro sadaře jsou zlí chlapci.
Prší-li na filipojakubskou noc,
bude úrodný rok.
bvatý kriz - ovci striz.
H.Š.

Myslím si, že nikdo si nedovede představit, že by na Návsi nebyla drogerie paní Jarmily
Leskovjanské. Že bychom byli bez jejích básniček na poutači na zboží a na nástěnce a vyzdobených
výloh. To vidíte z venku. Při nákupu na vás dýchne solidnost obchodníka z dávných časů, kdy pro něj
zákazník byl vším. Je taky obdivuhodné obstát s prodejnou v nekalé konkurenci hypermarket a mít
ještě i dobré ceny. Vím, že k níjezdí nakupovat i lidé „z města".
Proto jsem přesvědčen, že nejen před velikonočními svátky si paní Jaruška za vše zaslouží velkou
pochvalu a poděkování za nádherně a námětově naaranžované výlohy, vybavené vesměs z jejich
sbírek, které nás taky seznamují s historií Holice. Teď máme jednu výlohu kouzelnou velikonoční
a další je přehlídkou krásných rukodělných prací našich babiček. Bylo jich už požehnaně a způsobily
potěšení mnoha z nás.
Velikonoce jsou svátky zrození a pomlázku dostávají jen kluci a pánové. Paní Jarmile přeji také
pomlázku zdraví a štěstí a aby věděla, že na mnohé z nás její nazdobené výlohy dýchnou krásou,
pohodou i návratem do dětství.
Petr Šafránek
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Vážení čtenáři Holických novin, hlavně luštitelé,
v minulém čísle HN jsme pro Vás připravili novou soutěž o ceny doplněnou křížovkou. Vyluštění tajenky Vám mělo usnadnit
správné odhalení autora a jeho díla. Bohužel hned v první křížovce si zadováděl tiskařský šotek, a to hned dvakrát. V první
tajence se ojedno okénko posunul její barevný podtisk a ve druhé části se někam zatoulaly celé dva poslední řádky.
A tak vznikla křížovka pro velice zdatné luštitele. Byli jsme příjemně překvapeni, že tentokrát přišla celá řada správných
odpovědí.
Omlouváme se Vám za tyto chyby a slibujeme, že příště se na šotka dobře podíváme.
Vás zdatné luštitele vyzýváme, LUŠTĚTE, cenyjsou vždy pěkné a stojí za to.
Redakce

SPRÁVNÉ VYLUŠTĚNÍ KŘÍŽOVKY Z MINULÉHO ČÍSLA HN
znělo takto: Jack London: Martin Eden, Tulák po hvězdách, Bílý tesák.
Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.
Jan Pospíšil, Revoluční 19, Holice
knižní odměna
Jarmila Oprauilouá, Partyzánská č. 7, Holice dárkový balíček
Libuše Axmanouá, U Cukrovaru č. 12, Holice dárkový balíček

✓
Redakce výhercům blahopřeje

Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V dnešní křížovce vám vyjdou dvějména a díla světových ruských
spisovatelů.
Soutěžit můžete nejpozději do 15. května 2009. Odpovědi prosím
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a deta
šovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. Pepa

11. chlapci

2. vládce pekel
3 .lulka
4.
podnebí
5. novin, nepravdivá
informace
6. příbuzný
7. mužští obyvatelé kláštera

12. souostroví pro
ruské disidnety
13.
žhavá hmota v nitru země
14. obydlí
15.
Láďův kocour

8. Boleslav
9. náš severnísoused

16. kanály
17. přímo
18. voliéry
19. dílo prozaika

10. afgánské město

■■■
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. obydlí kata
2. přítel Makové panenky
3. vysoký vládní činitel
4. severomoravská metropole
5. hanácký vlastník polnosti
6. vozidlo zemědělců
7. nevolníci na Volze
8. obydlí vojáků
9. obří stromy
10. palačinka
11. silná špageta
12. malovat
13. obout koně
14. hanácky mzda
15. obava

1. přesně

2. velké kolo
3. zasáhl cíl

16. zemříti
17. přítel
18. vlakové nádraží
19. kur domácí

14. železo / přítel člověka
15. římsky 7 / dvojce

16. balón / porost stromů
4. přesně na setiny mm
17. násilná akce proti židům
5.
pátrat
1 8.
kuchtění
6. patřící Danovi
19. část el. motoru
7. římsky 21/válka
8. potom/ neobut
9. desetina tisíce/ král zvířat
10. šachta / čidlo zraku
11. domácky Olina/ měsíc lásky
12. vnitřní sádlo / Honza
13. kšandy/kus ledu

_______________________
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HOLICKÝ SPORT
ezi 65. -

Vítězem turnaje Silver je tým Sokola Je ^hodnuto TýmTroubek
J

Bohuňovice

J

'

Po dvouměsíčních bojích na umělé trávě skončil v Holiči druhý
ročník zimního fotbalového turnaje, kterého se pod názvem
Memoriál Oldřicha Vangora zúčastnilo 24 mužstev. Turnaj Silver
vyhrál tým Sokola Bohuňovice, který po celý turnaj podával velice
dobré výkony a zaváhal jen jednou s týmem FK Nové Sady, a to v
době, kdy měl finále jisté. I v Hlubočkách, které se umístily na
druhém místě, můžou být se zemní přípravou spokojeni. Dá se
očekávat, že oba týmy se také stanou největšími favority jarních
bojů o postup do I. A třídy Olomouckého kraje.
Konečné pořadí turnaje Silver:
1. Bohuňovice
2. Hlubočky
3. Brodek u Přerova
4. Moravský Beroun
5.1.HFKU19
6. Nové Sady
7. Kostelec na Hané
v

, A

nadechl k obrovskému náporu a vstrelilycela zdecimc\ai%mu
soupeři 3 branky a ještě za stavu 3:1 neproměnil nejlepštsstSelec
turnaje Stískal pokutový kop. Po konečném hvizdu rozffcdlího
po
Žádníka a remíze 3:3 se tak tým Sokola Troubky, který ne^
celý turnaj stejně jako domácí rezerva
hořkost pořjfžky,
nečekaným, ale zaslouženým vítězem turnaje GOLD 2. ročníku
Memoriálu Oldřicha Vangora.
Konečná tabulka turnaje GOLD:
l.Troubky
2. HFK "B”
3.1. FC Přerov
4. Hranice

6. Dolany
7. Moravská Třebová
8. Zábřeh na Moravě
9. Ústí u Hranic
10. Náměšť na Hané

8. Lutín

5. Určíce

9. Velký Týnec
10. Tovačov
11. Slatinice

Odvolání hlavního trenéra
Druhá fotbalová liga má za sebou
odehraná dvě kola jarní části
soutěže. Bohužel pro naše
mužstvo nepříliš šťastně. V jarní
části soutěže se mužstvo

12. Lipová
13. Horka bad Moravou

14. Mostkovice

,

Vitezem turnaje Gold se stal Sokol Troubky

pohybujev sestupových vodách s

Po dvouměsíčních bojích a odehrání 85 zápasů na umělé trávě
skončil v Holiči druhý ročník zimního fotbalového turnaje, kterého
se pod názvem Memoriál Oldřicha Vangora zúčastnilo 24 mužstev,
Turnaj Gold vyhrálo největší překvapení turnaje - tým Sokola
Troubky.
Poslední kolo bylo nebývalé dramatické, neboť před ním měly
šanci na vítězstvíještě 3 týmy-Sokol Troubky, domácí 1. HFK „B“ a
1. FC Přerov. První ze hry vypadl tým Přerova, který s divizními
Hranicemi dokázal pouze remizovat 2:2. Domácí rezerva v
tradičně vyhecovaném derby porazila těsně Dolany 3:2 a její hráči
s očekáváním sledovali poslední duel vítězů obou základních
skupin UrčicaTroubek. V poločase vedly Určíce 3:0 a zdálo se, že

18 body. Nejprve přišla porážka
na Spartě B 3:0 a nyní i na
domácím hřišti se Slováckém 0:1.
Vedení klubu hledalo řešení a
východisko z této nepříznivé
situace a rozhodlo,
Po neutě|so.ých výsledcích byl na mimořádném zasedání
představenstva klubu dne 14. 3. 2009 odvolán z funkce hlavního
trenéra Josef Mucha.
Jeho násttf^cem se stal pan Miroslav Kouřil, který ještě nedávno
trénoval druholigový Třinec. Funkce hlavního trenéra se ujal v
pondělí 16.3.2009.
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v dubnu 2009.
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