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POZITIVNÍ ÚVODNÍK O HOMO SAPIENS
Občas někteří z vás mezi řečí prohodí: „Měl bys o tom napsat
do Holických novin!" a poukáží na nějaký nešvar, černou skládku,
nepořádek v ulici, nápisy na zdech domů, rušení nočního klidu,
silniční komunikaci ve špatném stavu... Nejsem „hlásná trouba"
těžkostí a problémů jiných. Na druhou stranu člověka potěší
počet těch lidiček z armády Don Quijotů, kterým není lhostejné
prostředí, ve kterém žijí. Říká se „sdělená starost poloviční
starost". Asi se nám uleví, když čteme o něčem negativním
a máme pocit, že to není jen náš osobní problém, názor, ale
i ostatních občanů Holice. Je toho mnoho, co mi vadí, ale vím, že
s tím nemohu nic udělat. Hezky se to píše, snadno se to říká, ale

vše je „jen o lidech". Ano, o našich vztazích mezi sebou, o vztahu
ke svému okolí, o lhostejnosti, o přejímání názorů
a napodobování vzorů. Nechci myslet negativně, proto se
snažím napsat pozitivní fejeton o nás lidech.
Homo sapiens znamená člověk moudrý. Někdy si říkám, že
moudrý člověk je výjimka čnící z davu. Moudrým se člověk stává
díky informacím, které vstřebává, a životními zkušenostmi.
Ovládají nás média, tedy televize, rozhlas, telefon, internet,
noviny a také politické strany, církve, škola, rodiče, drby, peníze a
závist. Každý den vybíráme ze schránek plakáty s optimistickými
tvářemi politiků, hvězd a hvězdiček showbyznysu, reklamy na
záplavu zboží a zázračné slevy v supermarketech. Homo sapiens
je veselá kopa, nemá rád smutek. Občas se tváře smutných lidí
rozjasní, když zjistí, že někomu je hůře něž jim. Člověk bývá
někdy trochu lenoch, a tak se nechává bavit seriály, show
estrádami, módními přehlídkami, televizními soutěžemi přes
mobil se stupidními otázkami, bulvárními i jinými časopisy
a novinami.Chléba hry!
Jsou i lidé, kteří čtou knihy, poslouchají hudbu, navštěvují
kina, divadla a koncerty. Vytváří si svůj vlastní svět, nechtějí si
přiznat, že patří do toho současného. Tak se radují ze své sbírky
motýlů, známek, utíkají k řece na ryby, do lesa na houby, na
procházku se psem... Homo sapiens miluje své děti, rodiče,
vnoučata, vlast, svého psa, slávu, bohatství a moc, sex, pivo,

dobré jídlo a skandály. Někteří milují svého bližního jako sebe
samého, jiní mají rádi sebe více než všechno ostatní,
Naučit se myslet svou vlastní hlavou, nepřebírat názory
a nápovědy z pomluv, z bulvárního tisku a z ostatních médií je
těžko dosažitelné. Každý z nás se nechá trošku ovlivnit, ať již
záporně nebo kladně. Zajímají nás drby o slavných lidech, jsou
nejvíce na očích a v kurzu. Ne pro svůj talent, umění a výsledky ve
svém oboru, ale kvůli tomu, s kým byli na večeři, co si oblékli,
s kým se opili... Denně slyšíme o podvodech, zpronevěrách,
úplatcích a neserióznosti politiků, o výstřelcích mediálních
hvězd. Informace mohou být pravdivé, jindy polopravdivé nebo
pomluvy a lži. Účelem článků je vyvolat senzaci, zvýšit náklad,
prodejnost bulváru. Homo sapiens made in czech pak má zase
důvod k debatám, zatracování, nadávání, obhajování známého
idolu. Zaobírá se tím natolik, že podstatné hodnoty pro jeho
vlastní život mu unikají.
Až otevřete opět noviny a budete číst o slibech politiků, co
chtějí sloužit dobré věci, velkým vznešeným cílům, programům
svých Velkých stran, buďte homo sapiens, „lidé moudří".
Používejte svou hlavu! Neskočte nikomu na špek! Ani sousedovi,
co si chce z vás vystřelit, ani podomnímu podvodníčkovi u vašich

dveří, ani politikovi, který používá velká vznešená slova a gesta,
Blíží se doba voleb do krajských zastupitelstev, jistě vám slíbí
i modré z nebe nebo zlaté vejce na stříbrném podnose. Skončila
doba prázdnin, doba okurkové sezóny pro bulvár. Nakládané
kyselé okurky jsou moc dobré na kocovinu. Když vyplave na
povrch nějaký nový politický skandál, aféra, nemějte kyselé
obličeje. Pokud je člověk kyselý, kocovina trvá dál. Proto radujme
se ze sluníčka, barev podzimu, nenadávejme dešti, nepřejme
nikomu nic zlého. Bojme se hlupáků, co se považují za důležité
a nadávají na všechno a všem (je úplně jedno, zda jsou z Holice
nebo sedí v ministerském křesle v Praze). Nebuďme zatrpklí, tím
ubližujeme jen sami sobě! Přeji Vám nádherný podzim, množství
pozitivních zážitků a setkání. Věřím, že na holické návsi budeme
potkávat jen samé Homo sapiens,
Mirek Marusjak
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28. RUNA 1918 - 2008
Celá dlouhá léta od vzniku naší samo- dlouho po jejím skončení. Porážkou
statnosti se vždy jen vzpomíná na tu slávu, Rakouska-Uherska a Německa vznikly
kterou pro náš národ představoval 28. říjen svobodné Československo, Polsko,
1918.
Rumunsko a Jugoslávie. Je důležité
připomenout, že vznik těchto států byl
Symbolem té neopakovatelné doby je výsledkem mocenských změn v Evropě
oprávněně T. G. Masaryk, náš první a snah porobených národů o osvobození,
prezident. Byl vůdčím představitelem naší
snahy osvobodit se z Rakouska - Uherska, Vyhlášení této samostatnosti nebylo bez
které bylo nazýváno žalářem národů, problém ů. Porobené národy byly
Rakousko-Uherské mocnářství utiskovalo dezorientovány a snahy o osamostatnění
nejen nás, stejně postižení byli Slováci, byly narušovány rakouským mocnářstvím
Poláci, Jihoslované, Rusíni, Rumuni a a Německem. Jestliže Češi měli jasnou
představu o své budoucnosti, u ostatních
částečně i Italové.
národů to nebylo tak jednoznačné. Také
Vznik I. světové války byl v podstatě jen Slováci nebyli jednotní a teprve 30. října se
a jen bojem o nové rozdělení moci ve světě, na sjezdu v Turčanském svátém Martinu
Atentát Gavrila Principa v Sarajevě na rozhodli pro společný stát Československo.
Františka Ferdinanda byl už jen záminkou. Rovněž se připojili Rusíni, kteří měli smutné
O hrůzách a obětech této války je napsáno zkušenosti z nadvlády Maďarů. Další nové
hodně a její následky byly pociťovány státy se rodily ve zmatcích a bojích o moc

l.část
teprve po 28. červnu po uzavření míru
s Německem a Rakouskem a po 10. září
1919 po uzavření míru s Maďarskem.
Československo zaplatilo za svoji svobodu
vítězným mocnostem (Francie, Anglie
a USA) 750 milionů zlatých franků. Za naši
svobodu se neplatilojen životy, ale i penězi.
Naše samostatnost se zrodila v těžké době
hospodářského vyčerpání země po dlouhé
válce. Navíc jsme museli svoje území hájit.
Jednalo se o území Liberecka, Mostecka,
Opavska, Těšínská a jižní Moravy. Na
Slovensku šlo o rozsáhlá území na jihu
včetně Bratislavy. Také o velkou část
Podkarpatské Rusi. Bojovalo se proti
Maďarům, Polákům a našim Němcům.
Naše hlavní vojenské síly byly v tuto
hektickou dobu rozloženy po celé délce
sibiřské magistrály, kde bojovali legionáři
proti rudým revolucionářům. Naši legionáři
také měli výrazný podíl na získané svobodě
a byli vysoce hodnoceni za podíl na
porážce Rakouska-Uherska a Německa.
Bojovali na všech frontách války. V Rusku
to bylo 72000, v Itálii 17850 a ve Francii
7369 legionářů. Byli jsme uznáni jako
národ a také začleněni k vítězným
mocnostem. Nemohu zde jmenovat
všechny vůdčí osobnosti a hrdiny té doby.
Masaryk, Beneš, Štefánik, Švehla, Kramář,
Rašín, Šrobár a další by nic nezmohli bez
podpory národa. Jim předcházela doba
osvícenecká v 18. a 19. století, která byla
počátkem boje za naši svobodu. Jmenovat
velikány buditele by vydalo na celou knihu.
Rovněž je nemožné v krátkosti vystihnout
a popsat tuto rozhodující dobu, kdy se náš
národ začal vymaňovat z útisku vlády
theokratické autokracie.
Washingtonská deklarace z 18. října
určovala hlavní demokratické přístupy jak
vnitřní, tak zahraniční politiky našeho
nového státu. Hlavní zásluha patří T. G.
Masarykovi, který svým vlivem prosadil
tento základní dokument u prezidenta USA
Wilsona.
Tolik první část. Po přečtení se podívejte na
pomník Palackého v parčíku a skloňte se
před tím, kolik našich holických občanů
padlo v I. světové válce.
L. Zahradník

CO CHYSTÁME, CO SE DĚJE
KMČ č. 4 projednala a sestavila plán investic na rok 2009. Byli jsme o to požádáni odborem investic MmOI.
Na prvním místě v plánuje rekonstrukce ulic Ječmínkova, Na Dílkách a Na Zábraní. Na tyto ulice byl již dříve zpracován projekt
a vydáno stavební povolení. Aby v příštím roce nedošlo k situaci, že projekt je zastaralý, požádali jsme náměstka primátora pana
JUDr. Martina Majora o zajištění aktualizace projektu, aby byl připraven pro realizaci v roce 2009.
Na druhém místě požadujeme rekonstrukci ulice U Potoka, na kterou je již vypracována projektová dokumentace.
V roce 2009 požadujeme zpracování projektu na ulici Krakovu a na chodník v ulici Hamerské, včetně řešení křížení ulic Jaselská,
Na Krejnici, Staškova, Emy Destinovéa Hamerská.
Do plánu údržby na rok 2009jsme zařadili opravu chodníku na
ulici U Cukrovaru u domu č. p. 580/40, dokončení chodníku v
Partyzánské ulici po položení kabelu NN společností ČEZ. Dále
požadujeme opravu Krokový ulice, vyrovnání výtluků
a zajištěníjejíbezprašnosti.
V letošním roce se nám podařilo zajistit opravu ulice Slunečná
stejným způsobem, jak byla opravena ulice Na Krejnici. Je
schválená oprava Staré Přerovské ulice, její realizace by měla
probíhat v těchto dnech firmou Skanska a.s. Olomouc.
Technické služby v současné době provádějí opravu ulice
U Cukrovaru, která by měla odstranit všechny nerovnosti, které
vznikly různými překopy.
Bude zahájena přeložka a zatrubnění části Přaslavické svodnice
na ulici Keplerova spolu s vybudováním nového chodníku, který
spojí ulice Partyzánskou se Starou Přerovskou a umožní tak
občanům bezpečný průchod kolem hřbitova.
Jen částečně byl předlážděn chodník v Partyzánské ulici, protože
zde bude provedená kabeláž NN do země. V dalších opravách
budeme pokračovat až po této akci.
Vidíte, že se snažíme uspokojit všechny vaše požadavky. Někdy
se vše nedaří tak rychle, jak bychom si přáli.

Siíoestr Tomášek předseda KMČ č. 4

LESOPARKV HOUCI
V minulém čísle HN, které vyšlo v srpnu 2008 jste si mohli přečíst článek o Holickém lese, který je zatím ve fázi zpracovávané projektové
studie od pana Michala Servuse a jeho kolegů. Nápad zřídit odpočinkové centrum pro občany Holice se líbí i okolním obyvatelům
z Nového Světa a Nových Sadů. Paní Ivana Kalodová, nové členka naší holické komise, se iniciativně ujala organizace podpisové petice,
která potvrdila, že občané mají o tuto realizaci velký zájem. Celkem 660 podpisů na petičních arších bylo odevzdáno dne 22. září 2008
osobně, panem předsedou KMČ Silvestrem Tomáškem a paní Kalodovou, p. primátorovi M. Novotnému. Kdo by měl ještě zájem se
seznámit s touto myšlenkou, můžesi prohlédnout webové stránky:

www.holicky-les.ic.cz
Redakce
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CO VY NA TO? (VZPOMÍNÁNÍ 18)
Vracím se zpět do období nedávného, let 2005 až 2007. Píši o tom, očjsme tehdy v KMČ marně usilovali.
Jak šel čas. měnila se naše obec. V období totality skončila doba gruntů, čas sedláků a také chudých rolnických pracovníků.
Skončila i doba slavných spolků, Sokola, Orla a jen hasiči přežili, protože ochrana proti požárům je potřebná v každé době.
V objektu na návsi Svobody č. 37 (majetku obce a posléze města) bývala hospoda U Přemysla oráče a od roku 1869 také rolnická
záložna. Byly v něm byty pro učitele a ve dvoře měl řeznickou živnost pan Zemánek. Ten vyráběl mimo jiné nedostižný tenký salám
„krakovské", o kterém si dnes můžeme jen nechat zdát. Později byly ze zrušené hospody školní dílny, kde se učila mládež
zručnosti, které má teď čím dál tím méně. V sále bývala jedna třída základníškoly.
Naše KMČ (prodloužená ruka magistrátu) usilovala o to, aby tento objekt byl určen pro vybudování Domova seniorů.
Bohužel se tento objekt stal předmětem kšeftu, bez ohledu na přání holických občanů. Nebudu popisovat různé tahanice
a jednání, protože bych použil výrazy nevhodné do novin. Atak přestože komise odboru sociálních služeb pověřená vyhledáním
vhodného objektu v rámci města pro výstavbu domova označila tento objekt za nejvhodnější, je skutečnost zcela jiná. Proč asi?
Od roku 2005 KMČ Holice vytrvale upozorňovala, jednala a dokonce byla i na audienci u pana primátora Novotného, ale všechny
snahy byly marné. „Konšelé" rozhodli a náš objekt prodali.
Přitom prvním zájemcem, který měl o objekt zájem, byl umělecký kovář pan Nováček (město mu ani neodpovědělo) a dalším byl
pan Aulehla.
Kupní smlouvou ze 6. 4. 2007 byl objekt prodán stávající majitelce v ceně nižší, než je cena samotného pozemku. Při tom v tzv.
výběrovém řízení byla stanovena podmínka, že po podepsání smlouvy je nabyvatel povinen 12 měsíců po jejím podepsání
vybudovat domov pro svobodné, opuštěné a týrané matky s dětmi nákladem 3 až 4 milionů korun. Jaká je dnes skutečnost, si
může každý ověřit sám. Nebylo také pravdou, když nás pan primátor informoval 5.1.2007, že už od smlouvy nejde ustoupit.
V objektu se začalo skutečně něco dít. Ve dvoře byla třikrát rozkopána kanalizace a vzniká v něm jakýsi objekt. Nikde nevisí
stavební povolení a nikdo neviděl projekt. Sousedé nebyli městem požádáni o vyjádření ke stavbě.
Tak se nabízí znovu otázka: Kdo měl z prodeje prospěch? Občané naší části města to určitě nebyli!
V Hoíici 10. září 2008
Ladistau Zahradník, býoaíý člen KMČ Holice

TŘETÍ SOUDCOVSKÁ POHÁDKA

B

yl nebyl soudce, který se jmenoval Nesoudil. Ten
nabyl dojmu, že svou práci musíještě vylepšit, aby byl
nej lepší ze všech soudců. Rozhodl se, že si nějaký
výborný případ vymyslí a uvede ho jako
svoji příkladnou práci a bude slavný. Vymyslel
pana Nikoho, a že ho odsoudí za daňové úniky a
A
získá slávu za veřejně prospěšný morální
H
rozsudek. Vymyslel také všechny ostatní
^
účastníky soudního řízení. Sám předsedal.
Jako přísedící měl Dr. Nejsem a Dr.
Neviditelnou. Obhájcem udělal Dr. Žvanila
a žalobcem Dr. Krákoru. Zapisovala paní
Nepsavá. Všechny role krásně
promyslel a rozvinul úžasný
a
soudní případ, kdy zlosyn
Nikdo byl exemplárně
p o tr e s tá o d n ě tím
svobody na deset let
nepodmíněně, a to
takovým perfektním
rozsudkem, že se
obžalovaný i ob__
hájce vzdali práva
—<

na odvolání. Vše poctivě zapsat mu dalo dost práce. O jeho
precizním rozsudku informovala místní, regionální i celo
státní média. Co čert ale nechtěl, v zemi žil skutečný pan
Nikdo. A protože byl nikdo, nikdy nic nespáchal. Pan Nikdo se
pořádně rozhořčil a případ doslova rozvrtal. Mimo jiné také
zjistil, že vymyšlená soudkyně Neviditelná byla v době
soudu na mateřské dovolené. Podal trestní udání na
^
soudce Nesoudila a případ se provalil. Opět o něm
\ .
informovala místní, regionální a celostátní
média. Jenže tentokrát zcela jinak. Soudcovi
nadřízení hned měli co řešit. Rozhodli se
J Ě
nekompromisně, že Nesoudil se sice provinil
* )
vymyšlením procesu, ale neměl žádný špatný
Y
úmysl někoho poškodit. Sáhli mu jen na jeho
malý soudcovský plat a to ještě lehce. Jenže
nejpřekvapivěji reagoval sám Nesoudil.
Tak se ho dotklo, že se mu nepodařilo
svou genialitu potvrdit, že na
svou funkci rezignoval.

Váš Petr Šafránek
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CO SE DĚJEV PRÁZDNINY VE ŠKOLE
Prázdniny jsou každoročně obdobím zaslouženého odpočinku
pro děti i pedagogy. Místo po školácích však ihned zaujmou
řemeslníci. Podívejme se, co všechno se stihlo opravit, vyrobit či
zrekonstruovat:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
- nejvíce viditelnou změnou je výměna oken, dveří i prosklení
chodby v budově 1. stupně;
- nové zábradlí na schodišti budovy 1. stupně;
-malování ve všech budovách;
- dvě třídy 1. stupně byly vybaveny novými barevnými
skříňkami;
-počítačová učebna má novýdataprojektora nové židle;
- oprava dřevěných prvků na školním hřišti;
- nové usazení konstrukce na košíkovou;
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
- realizace první části celkové opravy hygienického zařízení
v MŠ (jedna stupačka);
-oprava stávajících pískovišť a instalace dvou nových;
-malování.
V průběhu prázdnin bylo třeba řešit i několik závad na
střechách budov. V souvislosti s tím je potěšující zpráva, že do
konce roku bude vyměněna krytina na budově 1. stupně, která
je v havarijním stavu.
Celkové náklady na tyto akce činí cca 1.650.000 Kč.

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR - 6. středisko „Dvanáctka“
Holičtí skauti na návsi Svobody v prostorách školky zahajují svou činnost i v dalším
skautském roce! Pokud se k nim chcete přidat, přijďte se prosím podívat na schůzky,
které se konají pravidelně:
Kluci - středa od 16:15 do 17:45, tel.: 739 314 877 ( Radek Malina)
Holky - pátek od 15:30 do 17:00, tel.: 606156 244 ( Martina Koutná)

Co Vás čeká:
• získáte kamarády, z nichž se stanou přátelé na celý život
• osvojíte si mnoho užitečných dovedností pro dnešní dobu
• naučíte se postarat o sebe a poradit si v náročných situacích
• poznáte přírodu a zúčastníte se kulturních a sportovních akcí
• vezmete život do svých rukou a převezmete za něj odpovědnost

Více na: wvnw.skautskysvet.estranky.cz
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NAŠI JUBILANTI

ZPRÁVYZ KMČ Č. 4

Ing. Miloslav Obermann
Arnošt Maděr
Vlasta Šoková
Dana Bromová
Anna Kohnová
Josefa Škůrkooá
Milada Grofkooá
Josef Urban
Julie Otčenášková

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

Sběrová sobota
V sobotu 25. října 2008 budou v Holiči přistavené kontejnery na domovní odpad
který nepatří do popelnic (nábytek, pračky, ledničky, žehličky, fény, baterie zářivkv
zbytky barev, PC, koberce, linolea apod).
’
y’
Stanoviště:

Našim oslavencům přejeme hlavně
pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinnou pohodu v
kruhu svých nejbližších.

Setkání našich jubifantů kteří letos
oslavili 75, 80 nebo 85 let,
se uskuteční 23. října 2008. Všichni
budou písemně pozváni.

Vítání nových občánků se uskuteční
dne 10. října 2008 ve 14.30
hodin o obřadní síni olomoucké
radnice.

U Cukrovaru
U Hřiště

Od 8.00 13.00 hodin,

sběr řídí pracovník TS

Klub Bílýjeřáb Olomouc - Holice
Od 23. září 2008 můžete začít navštěvovat naše kurzy v Holíci nebo v Olomouci.
Úterý ZŠ Komenium: 18.00 -19.00 hod. sestava „8 “ styl jang a krátký čchi-kung
19.00 - 20.00 hod. sestava „1 6 “ styl jang
(do těchto kurzů přijímáme nové zájemce)

*
Středa ZŠ Holice:

1 8 .00-19.00 hod. sestava „42“ styl jang-pokročilí
19.00 - 20.00 hod. sestava „8 “ styl jang a krátký cchi-kung
20.00 - 21.00 hod. wudangské rotační metody čchi-kung
(19.00 - 21.00 přijímáme nové zájemce)

Kontakt: bilyjerab@seznam.cz Radka: 777 247 880 Světlana: 723 645 660

PRANOSTIKY
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Deštěm-li se konec října rozvodní,
znamená, že příští rok
se zúrodní.
Hřmí-li a blýská-li se v říjnu, bude zima
jako duben vrtkavá.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Na svátého Havla víno do sklepa.
Když letí divoké husy, bude za čtrnáct
dnů sníh.

Listopad
Den-li jeho mlhavý, zimy se moc
nepocítí.
Husa o Martině nejpěkněji zpívá.
Je-li o Všech svátých déšť, je třeba na
pec vlézt.
Když je na Obětování Panny Marie noc
jasná, čistá, krutá zima se v lednu
chystá.
Když mráz na Martina uhodí, na rok
dobré víno se urodí.

H.Š.

I

Jsou lidé
kteří ráno vstanou usmějí se
a poděkují za nové ráno
pohladí své děti
vydají se vydělávat
na chléb vezdejší
neohromí je nabídka trhu
ani možnost podvádět a krást
vědí co je obyčejné štěstí
taky jak je vzácné
nezávidí a váží si toho co mají
dobrého partnera
slušně vychované děti
pro všechny trochu toho zdraví
vědí že život je krásný
i bez milionů korun
venku s dětmi pozdraví starší
usmějí se a něco pochválí
nehledí na spěch doby
žijí ve světě který chtějí
někdo podnikavý a „úspěšný"
je považuje za blázny a snílky
jim to ale nevadí
mají svůj krásný klidný svět
nedají si ho nikým vzít
;éž by bylo více krásných bláznů
od Petra Šafránka

i
1

UŽ JSTE TO NĚKDE ČETU?
V srpnovém čísle HN jsme otiskli úryvek z knihy Vladislava Vančury „ Rozmarné léto
odpověděly včas a správně.
Irena Opravilová, Přichystalova 64, Olomouc Nový Svět
Mgr. Eva Viktorjeníková, Partyzánská 37, Holice
Josefa Barančíková, U Cukrovaru 20, Holice

Vylosovány byly tyto čtenářky, které

knižní odměna
nákupní poukázka
nákupní poukázka

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

NOVÁ SOUTĚŽ
Odkudsi z nitra plazící se hráze mlhy zazněl
tichý, ostrý, nepřetržitý cval. Mrak byl
vzdálen asi šedesát kroků od místa, kde
jsme leželi, a všichni tři jsme vytřeštěně
zírali do mlhy, nevědouce, jaká hrůza z ní
vyrazí.
V téže chvíli Lestrade vyrazil skřek hrůzy a
vrhl se tváří k zemi. Vyskočil jsem, svíraje v
bezvládné ruce revolver, ale má mysl byla
ochrnuta děsivým zjevem, jenž se na nás
vyřítil ze stínu mlhy. Byl to pes, pravda, byl to
obrovský pes, černý jako uhel, ale nebyl to
pes, jakého kdy spatřily oči smrtelníka. Oheň
mu sršel z otevřené tlamy, oči žhnuly řeřavou
září, jeho morda a srst na krku a hruď byly
lemovány plápolajícím ohněm. V žádném
deliriu nemohl si žádný halucinacemi mořený
nemocný mozek představit něco děsnějšího,
hrůznějšího, pekelnějšího, než byl temný
netvor s dravou maskou, který se na nás
vyřítil z hráze mlhy.
S o u tě žit m ůžete n e jp ozd ě ji do 15.
listopadu 2008. Odpovědi prosím vhoďte
do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě
p o š ty a d e ta š o v a n é h o p ra c o v iš tě
m agistrátu vlevo na stěně.

rKNIZ
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KÉNKO

Milí čtenáři a uživatelé knihovny, zdravím Vás
s podzimním sluníčkem. Zároveň Vás zvu na
výtvarnou soutěž „Podzimnídrak, co lítá do
obíak“, která bude instalována v knihovně
v listopadu 2008. Srdečnějste zváni.
Pro děti probíhá literární
Soutěžpro chytrolíny
od druhé do deváté třídy! Přeji Vám bohatou
úrodu ze zahrádky a s přibývajícím chladnem
a stmíváním Vás zvu do knihovny pro pěkné

počtení.

r

MATEŘSKÉ CENTRUM
HEŘMÁNEK OLOMOUC-HOLICE

Mateřské centrum HEŘMÁNEK
Areál mateřské školy, náves Svobody 38, Olomouc-Holice,
www.mc-hermanek.cz, mail: mc-hermanek@seznam.cz
tel. 604 329 2 2 0 , 721 161434

ŘÍJEN
Po 13.10.
Pá 17.10.
Po 20.10.
Út 21.10.
Pá 24.10.

10.00 Kulihrášek - internetový secondhand
10.00 Aktivní otcovství - návštěva výstavy fotografií v prostorách Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, Olomouc.
10.00 Velké dobrodružství s osvojenými dětmi - s M. Lipusovou
16.00 Homeopatie - přednáška s představením výrobků fy Boiron
10.00 „Našel se medvěd 11“ - představení v Divadle hudby

LISTOPAD

3.11.
4.11.
4.11.
10.11.
14.11.
21.11.
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17.00 -18.00 Schůzka týmu
15.30 Předporodní příprava pro nastávající rodiče dvojčat a vícerčat I. těhotenství
16.30 - 18.00 Klub dvojčat a vícerčat
10.00 - 11,00 Líčení kosmetikou Oriflame
18.00 - 20.00 Tvůrčí dílna, Pedigg - pleteme z proutí
10.00 Divadlo hudby, Komáři se ženili

HOLICKÝ SPORT
Vábenídiváci a příznivci holického fotbalu,
o druhém vydání holického zpravodaje jsme Vám o rychlosti
představili všechny nováčky holického mužstva. Dnes Vám blíže
představíme útočníka Michala Gaíajdu, který k nám přestoupil
Z Baníku Ostrava a s klubem uzavřel tříletou profesionální
smlouvu. Zatím v dresu HFK odehrát jedno pohárové a dvě
mistrovská utkání.

*****

i/
Jak js i začínal sfotbalem, kdo tě k němu dovedl a jaká byla tvoje
mládežnická kariéra ?
S fotbalem jsem začal už ve druhé třídě a můj první fotbalový klub
byl NH Ostrava. Jak už to bývá skoro u každého dítěte, tak i mě
dovedl k fotbalu můj otec.

MICHALGALAJDA

Velká většina lidí ví, že Baník disponuje rozsáhlým počtem
mládežnických kategorií, které produkují velké fo tbalové talenty.
Ty js i touto akademií prošel Jaké mají mladí hráči podmínky,
mají oproti ijným klubům nějaké výhody?
Myslím, že podmínky v Baníku byly a jsou velmi slušné. Kvalitní
tréninky a přípravy na utkání byly na vysoké úrovni. Výhoda je asi
to, že všechny mládežnické kategorie hrají vždy nejvyšší a nej
kvalitnější soutěže.
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Jak ses dostal do klubu, kdo tě při vědí do Holice?
Měl o mě zájem trenér Josef Mucha. V přípravě si mě vyzkoušel a
pak už bylo vše na domluvě svedením, jestli půjdu na hostování či
přestup.

I»
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Sjakým cílemjs i přišel do HFK a a
j k se cítíš o holickém prostředí?
Přišel jsem s cílem zlepšit se, posunout se o něco dál ve své kariéře.
Pomoci klubu a samozřejmě klukům na hřišti. Ukázat, že umím
hrát fotbal. Kolektiv a vše, co k tomu patří, se mi zamlouvá a jsem
spokojený.
Vminulé sezóně sj i byl na hostování v Hlučině. Jaké to tam bylo?
Klub byl na slušné úrovni a hlavně to byla druhá liga, takže to pro
mě byl určitě přínos. Byl to takový menší a „domáčtější" klub.

Narozen: 18.03.1986, v Ostravě
Stav: svobodný
Post: útočník
Číslo dresu: 18
Hráčská kariéra: FC Baník Ostrava, FC Hlučín (hostování
II.liga), Frýdek Místek (hostování III.liga) a přestup do l.HFK
Olomouc.
Hráčské úspěchy: mistr dorostenecké ligy U16 a U18 v Baníku
Ostrava
Oblíbený klub: Liverpool, Arsenal
Oblíbené jídlo a pití: zapečené kuřecí maso v sýrovém těstě,
hranolky, jahodový džus
Zájmy: tenis, kolo, plavání, lyže, hokej, beach volejbal, rodina,
internet, četba

Můžeš porovnat kvalitu híučínského kádru s holickým a pod
mínky obou klubů?
Tak co se týče úrovně kádru, tak ten holický je kvalitnější a na vyšší
úrovni. I podmínky tadyjsou lepší ve všech směrech.
Vdresu HFKjsi odehrál celkem tři utkání, ale po utkání s Karvinou
užjsi v sestavě nenastoupil. Co se stalo?
Při pátečním předzápasovém tréninku před Spartou B jsem si při
střelbě natáhl pravý stehenní sval. Léčba bude trvat asi 14 dní, ale
věřím v brzký návrat.
Čeho bys chtěl v dresu HFK dosáhnout?
Tak chtěl bych, abychom se umístili co nejvýše v tabulce a mě to
posunulo do první ligy. Můj cíl je se odsud dostat do ligy. Myslím, že
tento klub mi vtom může hodně pomoct, protože má kvalitu.
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