Holické Novin
Ročník VI.

Číslo 3

Motto:

Májovou Holicí
Tak vás opět zdravím, vážení. Tentokrát
zároveň s jarním sluncem. Někteří z vás vědí,
žejsem se stal opět na dlouhou dobu ranním a
odpoledním chodcem a také fotografem.
Mohu bez nadsázky říci, že opět znám každý
kout Holice. Motto mé novinové vycházky je:
„Krásný vzhled je na ten boží svět.“

Vyjdu-li z našeho domu, hned koukám přes
plot Obermannovy zahrady. Kvetení tam
začalo sněženkam i, šafrány, narcisy,
m odřenci, tulipány, teď kvetly kytice
ovocných stromů a bezů. Málokdo ví, že tam
pod třešní kvetou hvězdičky snědků nících.
Zůstaly tam ještě z Cukrovarského dvora.. Pak
sleduji ve školce, jak kvetou naše nejkrásnější
kvítečka, holické děti. Někdy jdu dál bývalými
zahradami u paneláků. Tam se mi líbí
starodávná zahrádka za humny paní
Stoličkové. Pokud jdu Návsí, vždy mne zaujme
mini park Víťazkových. Loni nádherně kvetla
okna v domě za restaurací Na Statku, už se na
ně těším. Náves sama o sobě je plná zeleně,
která pohladí, těším se na kvetení mochnovců
a růží vrásčitých. Vůně těchto růží a
konvalinek je má n e jm ile jší. Musím
podotknout, že velký podíl na té zelené
parádě i čistotě Holice mají manželé
Jahodovi. Jsou dobrými a důstojnými
nástupci pana Čeřovského. Budu velmi rád,
když si jejich práce budete vážit jako já.

Červen 2006
Neju^itečnější tc usech umění
je umění být užitečným.
(B. Franklin)

U splavu kvetou akáty a je d in á
neostříhaná vrba nad Lamfeštem vám pokyne
větvemi. Přejdu do Krokový. Vždy se zastavím
u nového domu manželů Konečných, jejichž
skalka je přímo květinová bomba. Načerpám
její krásu. Zadem kolem Balusu jdu na
Přerovskou. Překontroluji hrad v zahradě,
jestli náhodou nevyjukne nějaký skřítek,
přivoním k šeříku a opatrně přejdu ulici.
Následuje dlouhá řada pěkných předzahrádek v Moravské. Je tam vše, co oči
potěší, od rododendronů a konvalinek až po
skalničky. Pokračují v Revoluční a dál jdu
kolem zahrádek v ulici U Potoka. Tam se mi
líbí jedna s malými maceškami. Vždy
počítám, kolik mají barevných variant.
Přes most kráčím do mé oblíbené
zahradní ulice Emy Destinové. Na začátku je
vlevo kouzelný dům na rohu Staškovy. Je
nejen pěkný, ale paráda zeleně pro
kolemjdoucí je i zvenku u dřevěného plotu.
Největší dojem ale udělá vpravo zahrada
paní Jaškové, krásné a kouzelně rozvržené
arboretum, zrovna tam kvetou dřevité
pivoňky. U konce vlevo je můj oblíbený
Mádrův dům. Vyčkávám, až rozkvete, zatím
měl nádherně barevně sesazené jarní truhlíky

opravuje dům a kouzelné je, jak z hromad
hlíny kvetly a ještě kvetou tulipány. Zajímavá
byla spousta botanických tulipánů před
Petříkovým. Všechny předzahrádky tam
potěší. A vždy pohladím jedli v zahrádce
vpravo na kraji. Zavoní mi dálkou a lesy na
obzoru Libavé.
Ze snů mě probere přechod přes silnici.
Není mi jasné, jak děti chodí opačným
směrem domů ze školy. Doleva není od Návsi
vůbec vidět. Anděl strážný to tam musí mít na
trvalku. Na Návsi pokynu Floriánovi s kopím
od pana Karla Nováčka. Vidím, že Omelkovi už
mají osázené truhlíky s květinami. Na rohu u
bývalého kina omráčí vůní starý hloh. Proti
gustu žádný dišputát, mně spíš smrdí. A jsem
doma. Jak popisuji cestu Holicí, všechny
květiny mi v duši kvetou dál. Snad je předám
takto i vám. Děkuji těm, co je pěstují. Jsou
zároveň potěšením všech. A protože byl máj a
ten je měsícem lásky (zajímavé je, že jiné
nejsou), předkládám uvnitř novin nápad, k
čemu mě inspirují vůně květin. Myslím, že
Holice je pěkné místo k bydlení. Budete ho i vy
ostatní udržovat pěkné? Přeji krásné dny.
Váš Petr Šafránek

na oknech. Pozdravím Krista na kříži, aby na
mne dal pozor při přechodu Přerovské za
humna. Projdu po staré silnici ke hřbitovu a
přejdu ke Kostkově zahradě. Tam jsem
najednou v polích a na opravdovém venkově.
Nahlížím zezadu do zahrad a jsem u úvalu
zahrádek za Partyzánskou. Doporučuji
procházku sem, mají zde veškerý květinový
vonící arsenál. Nespěchejte a zastavte se tu!
Někdy jdu zpět přes Ameriku, ale teď se
vracím Partyzánskou. Na kraji vpravo se
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VZPOMÍNÁNÍ 10.
26.5.2006 to bude 130 roků, co
zemřel František PALACKÝ - Otec
národa. Narodil se 14.6.1798 v
Hodslavicích u Nového Jičína v rodině
českobratrské. Protože studoval nejen
u nás, ale i na Slovensku, jeho význam
pro oba naše národy je obrovský.
František Palacký a jeho vrstevníci K.
Havlíček Borovský, J. Dobrovský, B.
Němcová, F. Riegel, M.Tyrš, J.Vágner,
K. Turkyně, J.V. Frič, Kašpar ze
Šternberka, V. Kramerius, V. Thám a
mnozí jiní, jako B. Smetana, A.
Dvořák, V. Hálek, J. Neruda atd., byli ti,
co mají naši nehynoucí vděčnost a
zásluhu na vymanění z agónie, do
které náš národ po bitvě na Bílé hoře
dostali Habsburkové.
Na konci 18. století žila čeština jen
mezi prostými lidmi na vesnicích.
Nechybělo mnoho, aby i Čechy stihl
osud polabských a pobaltských
Slovanů. Úsilím hrstky uvědomělých
vlastenců se podařilo pozvednout
kulturu a utvořením spisovného
jazyka se začal obrazovat prakticky už
zničený národ. Doba obrození národa
byla stejně významná, jako doba
mohutného vzepětí Čechů v 15.
století, doba husitská.
V této době probíhala hluboká
společenská krize zaviněná církví,
která znevážila ideje křesťanství a byla
oddána jen mocenským a hmotným
zájmům. Proč to uvádím, protože když
se dostal náš národ do nebezpečí a
zániku, vždycky se národ v poslední
chvíli vzchopil. Konečně jsou mezi
námi ještě pamětníci doby, kdy
našemu národu hrozila fyzická
likvidace od nacistického Německa. A
tak můžeme s hrdostí vzpomínat na ty
naše předchůdce, kteří se zasloužili o
naši existenci a naši krásnou
mateřštinu a vlast.
F. Palackému náleží zásluha, že
poprvé zhodnotil dějinný význam
husitského hnutí, jakožto nej
slavnějšího to údobí starších českých
dějin. Palacký vynikl jako velkorysý
organizátor vědeckého a kulturního
života. Byl nejen jedním ze
zakladatelů Národního divadla, ale
stál i u zrodu prvního vědeckého
českého časopisu s názvem „Časopis
českého muzea1'.

Představitelé naši obce Holice se
usnesli a v roce 1924 byl postaven
pomník Františku Palackému v životní
velikosti. Vytvořil jej mistr Pelikán,
který měl dlouholetý vztah k naší obci.
Pomník byl osazen do parkové úpravy,
která byla na tehdejší dobu
mimořádně zdařilá.
V době první republiky byly
významné události jako státní svátky
vždy s vážností slaveny a místo, kde se
tyto významné dny slavily, bylo u
pomníku F. Palackého. Na snímku je
poznat, že tyto svátky byly důstojně
slaveny všemi občany. Ještě dnes na
snímku poznávám starostu pana A.
Kožušníčka, pana Findlika - náčelníka
holických hasičů, pana pošmistra
Můllera, pana faráře Hraba, rolníka
Zapletala, pana Dudu, pana Lepaříka,
pana Harnu, pana Krempla - kováře.
Další třeba poznají jiní naši pamětníci.
Naše obec má důstojný pomník
Františka Palackého, pomník našim
padlým v bojích za naši samostatnost.

Dnešní doba je bohužel zaměřena jen
v honbu za požitky, ale i v úsilí sehnat si
práci k zajištění důstojného žití. Náš tisk
je v cizích službách a ten nemá zájem,
aby si národ připomínal svoji historii a
svoji existenci. Snaha sdělovacích
prostředků je nevzpomínat, zapo
menout, aby až tady nebudou
pamětníci, mohli historii upravit podle
svých programů. Naši vládní před
stavitelé tyto vlivy cizích sdělovacích
prostředků nezajímají, konečně vždyť
připustili jejich výprodej. Jak to za další
léta působení dopadne, můžeme jen
domyslet.
Snad až bude nejhůře, se mezi našimi
občany najde síla, která náš národ zase
už pokolikáté zachrání. Snad to budou
ti dnešní malí caparti, které potkávám
na vycházkách sjejich učitelkami.

Ladislav Zahradník
Rodák a pamětník

Pohled z 14.8.1932 ze slavnosti odhalení pamětních desek našich padlých.

Omlouváme se čtenářům Holických novin, že článek o školním plese,
který se konal v březnu, otiskujeme až v tomto čísle. Materiál jsme
dostali až po uzávěrce. Aleje na místě poděkovat všem sponzorům a
dárcům, kterých je vždy velmi mnoho. Takže červnové ohlédnutí za
březnovým úspěšným plesem Vás jistě potěší.
Redakce
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Školní ples
17. března 2006 proběhl již
jedenáctý školní ples. Motivem
výzdoby letos byla sluníčka - zimy už
bylo dost a jaro klepalo na dveře.
Zmiňme letos ty, kteří se starají o
spokojenost hostů, dobrovolníky z
řad rodičů a přátel školy.
U vchodu nás již tradičně přivítaly
pí Malíková a pí Bozděchová, které
později vystřídal p. Juřena. O šatny
se zodpovědně postaraly paní
Knapková, Škodíková, Mlčochově a
Gažarová.
K tanci nám vyhrávala skupina
FUNNY MELODY pana Radka Svačiny.
Mezi tanci vystoupily současné i
bývalé žákyně naší školy s ukázkami
moderních tanců, které nacvičily ve
skupině SHOCK. Zážitkem bylo
vystoupení reprezentantů ČR ve
standardních tancích Radima Bracha
a Hany Pikalové.
Občerstvit se hosté mohli v baru,
kde se o ně postarali manželé
Sojákovi a pan učitel Bargl. Ujídelny
lákala tanečníky vůně guláše a
řízečky paní učitelky Sládkové. O
obsluhu se postarala paní Halinárová
a Trávníčková spolu s paní učitelkou
Vojáčkovou. Celý večer trpělivě
mazala jednohubky paní Fridrichová,
pomohla jí i paní Bílá.
Nebyl snad nikdo, kdo by odolal a
nekoupil si los u paní Zedníkové.
Tombola byla opět bohatá. O půlnoci
se losování ujal pan Šprincl, a
protože cen bylo opravdu hodně,
většina hostů odcházela s cenou a
úsměvem na tváři.
Není možné vyjmenovat úplně
všechny, kteří se o hladký průběh
plesu přičinili. Děkujeme všem.
S rozbřeskem pohasla světla školy,
a zatímco tanečníci vyspávali,
nastoupili správní zaměstnanci a
dobrovolníci z řad žáků, aby zahladili
stopy po bujarém veselí. Tak zase za
rok!
HS

Děkujeme těmto dárcům, kteří přispěli do tomboly:
Antikvariát Věra Gažarová
BALUS - stavebniny
BEST, s. r. o. Mrsklesy
Bistro Danuše Čechová
CAMPANULA - nakladatelství
CONNEX Morava a. s.
Drogerie Holice - pí Leskovjanská
ENBRA Slezsko, s. r. o.
EUROPOS
FEROZA - kovovýroba, p. Dofek
FLORCENTER
HART -centrum krmiv a chovatelských potřeb
Holičství a kadeřnictví - pí Dolejšová
HV Propag
Jiří Hofmeister
JUTA, a. s.
Kadeřnictví - pí Filipová
KALORIE - sběrna kovového odpadu
Klub Bílý jestřáb - cvičení tai-či
Koupelny Olomouc - p. Berhard Tengler
Lékárna Holice
LUOM
MORAVEL a. s. Olomouc
OLMA
OLTERM
PENAM
Pivovar Litovel
Potraviny - p. Dlabaja
Potraviny - pí Kratochvílová
Potraviny - pí Poláchová
PRAMAT - prodejna
Procházka - elektrostavební firma
ROAL
RONAL- Fr. Zahradníček
SAFFRON - bezpečnostní systémy
Salon Elegant - sl. Papáčková
SEKNE spot s r. o. - dopravní značení
manželé Zapletalovi
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SETUZA
SH TEXTIL-Jiří Vodák
SIGMET
SÍTA Moravia a. s. - sběr papíru
SKANSKA, a. s.
Sklenářová Vendula - kadeřnictví
Sklenářství Divoká
SKLOMA - sklenářství p. Malata
Smíšené zboží "U Mlčochů" - pí I.Zedníkové
Solné mlýny Olomouc
Svoboda Josef, Ing - Mlýn Holice
Textil - pí Černíková
TOMEK - stavební firma
Umělé květiny Libor Vicher
VAHAL s. r. o.
Veterinární ambulance MVDr. Petr Procházka
VINCENTRUM - paní Čalkovská
Víťazka - okrasné dřeviny
Vitoul Jan - středisko učebnic
Výroba cukrovinek - pí Bradáčová
Výroba pletiva - M. K. HARAZIN s. r. o.
paní Gabriela Blažková
paní Zdeňka Erbesová
paní Renáta Fridrichová
pan Ing. Alois Konečný -JI-JITSU
manželéLosertovi
paní Jana Nedkovová
paní Anna Nedorostková
paní Jarmila Nováková
rodina Pařenicova
slečna Veronika Smékalová
manželé Suchánkovi
pan Roman Šprincl
paní Dr. Petra Tenglerová -cvičení s Méďou
Béďou, kurzy snižování nadváhy
pan Milan Vávra
paní Věra Vyroubalová
pan Ota Weinlich

Všechnoje a není super

Mirek Marusjak

Nejsem staromilec
připadám si jako blbec
nové výrazy se množí
vše je "super" nebo "boží"!
Doba se mění. Mění a rozšiřuje se také slovník. Dnes již
nestačí dlouhá léta "osvědčené" oslovení "vole". Velmi
populární jsou nově používané výrazy "super" nebo "boží".
Abychom šli s dobou a měli super styl, vůl může být jedině
"supervůl" (ani ten "korunovaný vůl" by neuspěl, je super
zastaralý).
Při super slevách v supermarketu probíhají super akce na
super zboží za super ceny. Může tam být i super draho, záleží
na tom, jaké super výrobky od super renomovaných firem
jsou v prodeji. Dnes super hit a super moderní může být za
pár let super nevkusné, super nevhodné.
Řidiči jezdí v nablýskaných Superbech, kde ze super
aparatury se suprově poslouchá super hudba od super
kapely a super písničku může zpívat Superstar.
Máme super vlaky, které s označením SC (Super City) nás
super vysokou rychlostí za super krátkou dobu, po super
zmodernizovaném koridoru, dopraví do Prahy. Vše v super
pohodlí za super příplatek. Někdy "Pendolino" může zůstat
stát mezi poli a nabrat super zpoždění. My si super
zanadáváme na nádražáky.
Je super, že jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ještě
více super je, že naši fanoušci nemusí daleko cestovat. Když
Školáci, je super, že se blíží konec školního roku. Ať máte
super sestava zahraje super dobře, budou super výsledky a tedy super vysvědčení a samé super známky. Pak jistě
super oslava. Když super mizerně, tak zažijeme super ostudu zažijete super prázdniny, super tábory, super koupání,
a super propadák. Rozhodně budou padat super góly.
Dospělí zase super výhodnou super dovolenou od super
Výsledky voleb jsou pro někoho super zklamání, pro cestovní kanceláře. Můžete si suprově odpočinout nebo
jiného super vítězství. Čeká nás super budoucnost, super přijet super utahaní a super zničení,
platy, super blahobyt. Možná také super nejistota, super
Zkrátka a dobře, mějte se suprově.
nezaměstnanost, super zdražování a superskandály.
Váš Superman

Střípky ze školy
Rozhodnutím Zastupitelstva města Olomouce bylo
rozhodnuto s účinností od 1. července 2006 o sloučení
místní základní a mateřské školy. Vedením tohoto
nového subjektu byl pověřen Mgr. Mojmír Chytil.
Informace o činnosti školy lze získat na webových
stránkách www.volnv.cz/zsholice (historie i současnost
školy, aktuality, dokumenty atd.).
Hledáme zájemce o činnost správce veřejného hřiště,
vhodné zejména pro čilé důchodce. Bližší informace v
ředitelně školy.
Velmi dobře si vedli v okresním kole Pythagoriády
(matematická soutěž pro žáky šestých a sedmých tříd)
naši žáci: Veronika Smékalová se v konkurenci 63 žáků
šestých tříd umístila jako úspěšná řešitelka na 7.-10.

místě, Bronislav Janošík se mezi staršími žáky v obdobné
konkurenci dělil o 9.-14. místo.
V krajském kole soutěže v programování zabodoval Jan
Losert z deváté třídy, který v kategorii starších žáků
obsadil vynikající 2. místo. Postup si vybojoval druhým
místem v okresním kole, které se konalo o měsíc dříve.
Blahopřejeme!
Přehled hospodaření Sdružení rodičů při ZŠ za rok 2005
je k dispozici v ředitelně, příp. v kanceláři ZŠ.
Máte doma sportovní vybavení, které nepoužíváte?
Můžete je věnovat pro potřeby školy (např. funkční lyže,
posilovači lavice, rotoped, chrániče, hokejky apod.).
Tradiční rozloučení se školním rokem Zahradní slavnost
se bude konat ve středu 28. června odpoledne v areálu

školy.
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IŠ

Šafránek dětem

Práce dětí tc skolky no ja rn í téma
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NAŠI JUBILANTI
V těchto měsících se dožívají svých životních
jubilejí tito naši spoluobčané:
Marie KOŘALKOVÁ
Jaroslava ZAPLETALOVÁ
Lubomír KOZÁK
Jaroslava TOMÁŠKOVÁ
Marie DURAJOVÁ
Ludmila VAŠKOVÝCH
Anna VLACHOVÁ
Milada KOPECKÁ
Eliáš MARIANČÍK
Milada STIBOROVÁ
Bohumil JEVICKÝ
Jiřina DRÁPALOVÁ
Zdeňka SEKANINOVÁ
Veronika PAPAJOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Viktor PAPAJ
Miroslav KONEČNÝ
Jarmila NAVAŘÍKOVÁ
Miroslav KOZÁK
Anna MARKOVÁ
Všem těmto ju b ila n tů m upřímně
blahopřejeme a přejeme vše dobré, hlavně
spokojenost a pevné zdraví.
Krásné životní jubileum 90 roků oslaví v
těchto dnech
Paní Anna STREJČKOVÁ
Pan Oldřich PETŘÍK
Paní Jaromíra KRATOCHVÍLOVÁ
K těmto obzvláště krásným životním
jubileím přejeme našim vzácným
jubilantům mnoho pevného zdraví a ještě
hodně krásných roků prožitých v kruhu
svých nejmilejších.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 4
DUBEN
- kontrola zápisu z minulé schůze
-stížnost občanů z ul. Ječmínkova, Na zábraní, Na dílkách - na havarijní stav komunikací
- změna územního plánu pro pare. č. 779/3
- řešení dopr. situace - Náves svobody - Vincentinum
-záborveřejných prostranství
KVĚTEN
- kontrola zápisu z minulé schůze
-došlá pošta
- odeslaná korespondece na MMO
- užívání veřejných prostranství
- zahájení územního řízení
- urgence opravy hřbitovní zdi
-oprava propustku u hřbitova
-různé

NOVÁ ORGANIZACE DETAŠOVANÉHO
PRACOVIŠTĚ V HOLICÍ
Od 1. května 2006 došlo k výměně pracovníků na detašovaném pracovišti MMO v
městské části Holice. Dosud tuto funkci zastávala paní Helena Šišková. Od zřízení těchto
pracovišť se každé pondělí starala o vyřizování potřeb Vás občanů. Prováděla ověřování
podpisů, vydávala potřebné formuláře, vybírala poplatky za psy a tuhý komunální odpad.
Mnohým z Vás ušetřila zdlouhavou cestu na magistrát do Olomouce, zejména starším
občanům. Za tuto její dlouholetou obětavou práci jí jménem všech holických občanů
děkuji a přeji jí do dalších dnů hodně klidu a osobní spokojenosti.
Novým vedoucím detašovaného pracoviště je od 1. května 2006 pan Jakub Pešata. Je to
mladý muž plný elánu, který mimo práci na kanceláři bude mít na starosti i dvě
internetová pracoviště pro veřejnost, která budou přístupná na detašovaném pracovišti
MMO s internetovým centrem.
Po patřičných proškoleních se bude provádět také ověřování podpisů a vše ostatní, co
dělala paní Šišková. Jakubovi přejeme, aby se rychle seznámil s problematikou naší
městské části a hlavně aby se sžil s jejími občany. Je tu přece pro ně a musí dělat vše pro
jejich spokojenost.

S.T.

Povolební schůze
/ Mirek Marusjak/

Věčné schůzování
to je o nervy
tajné hlasování
kádrové reservy
Prostřené stoly
akciemi kariéry
disciplina staré školy
uvnitř stranické voliéry
V intrikánském maratónu
po období půstu
boj o čelo pelotonu
předplatné osobního růstu
Schvalovací dekrety
pro nové funkce
stravné a diety
finanční punkce
Bílá hůl nedočkavosti
vyťukává kódy pro dešifrování
pocitu vlastní zaslepenosti
a kotrmelců povinného předstírání

UVAŘTE SI S NÁMI
Jáhlový bramborák
Suroviny: jako na klasický bramborák: 4- 5 syrových brambor, 2 vejce, sůl, majoránka,
pepř, česnek a místo mouky uvařenéjáhly. Můžeme vylepšit dobrou klobásou.
Úprava jáhel: jáhly asi 1/2 hrnku několikrát spaříme horkou vodou a pak vysypeme do
hrnce s vroucí vodou mírně osolenou (na jeden díl jáhel dva díly vody). Zamícháme,
přikryjeme pokličkou a odstavíme. Necháme stát asi 15-20 minut. Necháme vychladnout
a vmícháme do směsi na bramborák. Smažíme dozlatova na teflonové pánvi, nejlépe na
sádle.
Dobrou chuť přeje Věra Zapletalová

PRANOSTIKY
ČERVEN
Když je červen deštivý, polehává obilí.
Louku seč, když je ti jí nejvíce líto.
Letní bouřky při úplňku měsíce,
znamenají dešťů delace.
Jaro je přízeň, léto je trýzeň.
Červnové večerní hřmění ryb a raků
nadělení.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrody snadno.
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ČERVENEC
Deštivé léto horší podzimku.
Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok
málo chleba plodí.
Kdo léto proleží, zimu prochodí s
žebráckou mošnou.
Jsou-li mraveniště v červenci výše, přijde
tuhá zima spíše.
Jsou-li dny v červenci jasné a čisté,
přináší dary hojnosti jisté.
Do svátého Eliáše i pod křovím schne, po
něm nesehne ani na křoví.

v

Čtenáři nám E Í š ý ^ ,
Vážená redakce,
- Chodím
p. na
, procházky P° Holicí, aleto se jen lak dívám Tentokrát jsem š l a j ^ ý m
cílem. Presto, ze se kolem neceho chodí, ne vždy je to viděno. Ať už to jsou některé názvv
znaky nebo rostliny a stromy, ty, na které jsem se musela do ulice U potoka jít podívat
Také jak se vlastně jmenuje podnik v bývalém JZD nebo dřevo prodejna. Snad to
není
nevědomost. Spíš, že člověk opravdu jen chodía nevidí- nebo nemá čas?
To vlastně podporuje to, že křížovka může být i užitečná.
,,v ,v

,

- v

.

|

|

v

v

.

Zdraví

Marcela Gičová

Křížovka pro děti dodatppe k jejich svátku

Čekání na nový den
/Mirek Marusjak/
Noční nebeský Pacifik
rozhodil jiskry
Hnal si to
s rozžatou lucernou kolem
A já čekal
Až přijede poslední vagón
Až se zvednou šraňky
Až zazní signál kosí
že dopískali ranní zprávy
Abych mohl stoupnout bosý
do čerstvě orosené trávy

Vůně hříchu

Q W

YlNX/lai

/P e tr Šafránek/
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Yl-S Alw M| D Iz
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QW Z P Y Q Z
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Z-ZELENA
Vybarvěte písmenka podle
označení. Zbylá nevybarvená
políčka odhalí známé přísloví.
Vyluštěnou tajenku vhoďte do
schránky KMC č.4. Tři vylosovaní
dostanou sladkou odměnu.

© CENY

ČERVNOVÝ CITÁT Z KALENDÁŘE HOLICKÝCH ŠKOLÁKŮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1B19 20 2122 23 24 2526 2728 2930 3132 33

Je pozdní večer, Hynkův máj,
vůně zahrad roznáší se potichu.
Je pozdní myslet, že je ráj,
když všechno voní po hříchu.
Sladká vůně jasmínů a pivoněk
se vemlouvá, že hřích
je jenom mimoděk.

Na horách jsou kopce
/Hana Losertová, 5.A/
Schválně, jestli znáte hory,
louky,
pulce, základku,
naše báseň o tom poví
méně směšnou pohádku.
Na horách jsou kopce,
na kopcích jsou ovce,
ještě nikdy nežil
pulec co má mobil.
Pak donesem si učivo
na hřeben horských luk,
protože nám naše škola
není zas tak fuk!
Pápá
(báseň na zadaná slova)

1/ násilná odvlečení 2 / pouta 3 / dravý pták 4 / jméno zlaté slavíce 5 / indiáni 6 /
bukanýr 7 / kolem 8 / duchovní 9 / opak horšího 10/ vzdělávací instituce 11/ obr 12/
rodinná uskupení 13/ skopec 14/ zvířecí ocasy 15/ plavit se 16/ kypřit půdu 17/
bodavý hmyz 18/ uzenářský výrobek 19/ dílo spisovatele 20/ obzory 21/ vidiny 22/
boj 23/ přírodní úkazy 24/ obrovský 2 5 / část závodu 2 6 / krmivo ptactva 27/ tajný
dopis z vězení 2 8 / druhy obilí 29/ domácky Waldemar 3 0 / boží posel 31/ vylučovat
tekutinu kůží 3 2 /jméno spisovatele Staška 33/ křik
Výherci z minulého čísla: Zora Sládková, Jan Pospíšil - Revoluční ul., Marta Zapletalová
Ceny lze vyzvednout na detašovaném pracovišti MMO v Holiči.
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SPORT
FC Hlučín - l.HFK Olomouc
3 :1 (2 :1 )
Fotbalisté l.HFK Olomouc hráli v sobotu
utkání 28. kola II.ligy. Utkání začali lépe
holičtí. Do 10. minuty si vytvořili 3 brankové
šance, ale ani jednu nedokázali zužitkovat.
Za to domácí byli v koncovce efektivnější. Ve
12. minutě se dostal do vápna po narážečce
Novosad a střelou k vzdálenější tyči otevřel
skóre utkání na 1:0. Na druhé straně měl
velkou příležitost srovnat Kropáček. Po
faulu na pronikajícího Janečka odpískal
sudí Jiřík penaltu. Tu ovšem bravurně
zlikvidoval domácí brankář Bolek, když
prudkou střelu k tyči konečky prstů vytlačil
na rohový kop. Domácí o tři minuty později
opět trestali. Přetažený centr na zadní tyč
uklidil za záda Aleksijeviče Novosad a bylo
to 2:0. Do přestávky ještě dokázal snížit a
napravit svoje zaváhání Kropáček. Využil
nedůrazného odkopu domácí obrany a
propálil hlučínského brankáře - 2:1. V
druhém poločase měli opět holičtí
fotbalisté územní převahu, ale jejich
koncovka byla žalostná. Dvě šance zahodil
Korčián, další opět Kropáček a střídající
Červenec. Naopak v 60. minutě nedokázala
holická obrana zastavit Skotnicu, který
skákající míč naopak uklidil do holické
branky a završil tak stav utkaní na 3:1.
Branky:. 12. a 20. Novosad, 60. Skotnica 39. Kropáček
Rozhodčí: Jiřík-Hojsík, Santarius
Delegát: Papřok Zdeněk
ŽK: 48.Štýbar, 85.Chlebek - 34.Spáčil, 76.
Šíma
Diváci: 620
Sestavy:
Hlučín: Bolek-Ondráček, Štýbar (75.
Lintner), Bogdáň (29.Chlebek), Žižka
(56.Dombi)-Novosad, Hanuš, Langer,
Skotnica-Fejerčák, Hornyak
l.HFK Olomouc: Aleksijevič - Lošťák, 0.
Kalvoda, Dadák, Jurga - Janeček (81.
Janeček), Spáčil, Šíma, Kazár (56. Matěj) Korčián (70.Červenec), Kropáček

Utkání Očima holického střelce Miloše Kropáčka
Boj o nejvyšší příčky v soutěži je především o zkušenostech. A těch má Miloš Kropáček
dostatek. Společně s kapitánem Ivo Lošťákem a momentálně zraněným Martinem
Kotůlkem je pilířem holického mužstva.
Je nálada v kabině i po nečekané prohře v Hlučíně stále dobrá?
Samozřejmě, že po každém prohraném utkání je nálada horší, ale my jsme si v kabině vše
vyříkali a nálada se v úvodu týdne pomalu vrací do starých kolejí. Od středy už na Hlučín
nemyslíme a plně se soustředíme na dnešní zápas, který chceme určitě vyhrát.
Co bylo příčinou prohry 3:1 se soupeřem, který Vás pronásledoval i v Moravskoslezské
fotbalové lize? Po prohře na Kladně a smolné remíze s Kunovicemi by se dalo říct, že na
hráče padla „deka“.
Největší rozdíl mezi námi a Hlučínem byl určitě ve hře před soupeřovou brankou. Zatímco
Hlučín šel tvrdě a nebojácně nejkratší cestou do zakončení, myjsme se v koncovce trápili.
Ve hře jsme Hlučín přehrávali, ale fotbal je o gólech a ty jsme my nedali i když šancí jsme
měli dostatek. Zlomem byla podle mě moje neproměněná penalta. Myslím si, že
kdybychom vyrovnali, i Hlučín by znervózněl a my bychom se dostali na koně. Takhle jsme
dostali druhý gól a bylo to přesně naopak. Ale o dece bych nemluvil. Je pravda, že
výsledkově nám zmíněná utkání nevyšla, ale ve všech jsme byli herně lepší a je jen
otázkou času, kdy herní převahu zúročíme i výsledkově.
Dostat tři góly ovšem svědčí o tom, žejste vyrobili vzápase hodně chyb. Je to tak?
Fotbal je o chybách, ale nemyslím si, že bychom dělali spoustu chyb. Je to spíš o tom, že
Hlučín dokázal všechna naše zaváhání stoprocentně využít, zatímco my jsme jejich chyby
nepotrestali.
Ceká vás teď těžký souboj sXaverovem. Cítíte se v něm v roli favorita?
Za favorita se určitě nepovažujeme. Xaverov je takové nevyzpytatelné mužstvo. Řekl
bych, že senám dokonce v mnohém podobá. Podzim měli stejně jako my výborný, na jaře
zatím tápou, ale dokáží hrát s každým vyrovnanou hru a stejně jako my můžou vyhrát, ale
i prohrátsjakýmkoliv soupeřem.
Nyníjstena6. místě tabulky. Jak tipujete, na kterém místě skončíte po 30. kole II. ligy?
Když se podíváme na tabulku, jsou věci jasně dané tak, že pokud dnes porazíme Xaverov,
6. místo nám nikdo nevezme. Na druhou stranu odstup od vyšších míst je celkem velký,
takže na nějaký posun směrem výš to taky nevypadá. Můj tip tedy je krásné 6.místo.

AKTUÁLNÍ TABULKA II. LIGY
Družstvo

Záp. V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kladno
České Budějovice
Ústí nad Labem
Viktoria Žižkov
Hradec Králové
HFK Olomouc
Xaverov
Slavia Kroměříž
Olomouc B
Pardubice
Kunovice
FKD
Hlučín
Sparta Praha B

15

Vítkovice

16

Brno B

28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
27

R

P

16 6
15 4
13 7
12 9
12 9
9 13
10 6
9 9
9 7
9 6
9 8
7 12
9 5
7 9
7 9
5 11

6
9
8
7
7
6
12
10
12
12
11
9
14
12
12
11

28. kolo 21.05.2006
Kunovice
Hlučín
Sigma Olomouc "B"
Č. Budějovice
Xaverov
Srapta Praha "B"
Kladno
Hradec Králové

Brno "B"
l.HFK Olomouc
Slavia Kroměříž
FKD
Vítkovice
Pardubice
Ústí nad Labem
Viktoria Žižkov

Body

4 2 :1 9
4 9 :2 4
4 3 :3 6
4 1 :3 1
2 7 :2 5
26:27
3 6 :3 5
3 1 :3 2
3 3 :3 6
3 4 :3 3
3 4 :3 9
2 2 :3 4
2 7 :4 4
27:36
2 1 :3 3
2 1 :3 0

12

49

7
4
3
3
2
-6
-6
-8

46
45
45
40
36
36
34
33
35
33
32
30
30
26

Podzim

Jaro

0:0
0:1

1:1
3:1

1:3

0:2
2:0
2:0
0:0
0:3

0:0

2:1
0:0
5:0
0:0

2:1
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v červnu 2006.
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Body pravdy
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