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Vánoční a novoroční čas
Milí přátelé,
po krásné Jeseni máme prosinec, měsíc dlou
hých nocí, nachyluje se vláda zimní královny Morany,
vládkyně ledové sněžné říše. Zaduje severní vítr, jsou
tu najednou zimní ptáci havrani, královna rozhodí
sníh a nechá zamrznout potoky, rybníky a řeky. Vy si
ale nesmíte nechat svá srdíčka zamrznout, pro vaše
blízké musí být horká a přející, nastává přece čas
vánoční, sešlostí rodin u stromečků na Štědrý den, čas
obdarovávání blízkých a vzpomínek na ty, kteří s námi
nejsou. A když sněží, každá vločka je neopakovatelně
krásná hvězdička, která padá někomu pro štěstí. Padá
pro radost dětí.
Ne každý má Vánoce rád, pro někoho jsou stres
shánění dárků, úklidu, pečení cukroví, někdo dokonce
hovoří o zbytečném obžerství. To je věc náhledu,
přístupu a vkusu. Já Vánoce m ilu ji. Jednak
vzpomínám na své dětství, na zimní hry, bruslení na

Lamfeště, a hlavně na Mikuláše, na dávání punčochy
za okno, na psaní Ježíškovi, na radost z dárků, které

rybnících, sáňkování z Vysokáče, ježdění na krách na

nebyly velké, ale moc milé. Nedovedu si představit, že
bych byl nedostal alespoň jednu knížku. Další krásné

Štědrý den

Vánoce pro nás byly s dětmi, než vyrostly a začaly žít
svůj život mimo svůj rodný domov. Po letech jsem

Umělý stromeček
ekologie má radost
vymýšlím si vůni svíček
jehličí a prskavek
větev borovice ve váze
a zelené jmelí pro líbání
rodinná sešlost
stoupl jsem na vážnosti
u večeře pronáším přípitek
ať se zase ve zdraví sejdem!
duhové rybí šupiny pro štěstí
dcera rozbaluje dárky
možná Ježíšek není
ale přece je boží svátek
a někde nahoře
se vznáší požehnání

náhodou našel dětský dopis, začínal: „Milý Ježíšku, já
už nebudu

lhát a budu

poslouchat tatínka

a

maminku." Pak následovala velmi skromná přání.
A teď je to čas radostí s rodinami dětí a s
vnoučaty. A také s prababičkami, které jsou u nás na
Štědrý den. A stačí málo ke štěstí, ve zdraví se sejít.
Přeji Vám moc pěkné a požehnané vánoční
svátky a šťastný nový rok 2006, samozřejmě zdravíčko
a hodně malých radostí a pěkné bytí v místě zvaném
Olomouc -Holice. Ať je ten rok 2006 pro Vás lepší než
letošní. Záleží to ale také na nás všech.

Váš Petr Šafránek
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČTENÁŘI HOLICKÝCH NOVIN n

Když jsme se před pěti lety rozhodli vydávat HOLICKÉ NOVINY, netušili jsme, s jakým ohlasem se mezi Vámi setkají. Byl
to tak trochu krok do tmy, který se ale brzy díky Vaší přízni stal postupně krokem do světla nečekaného zájmu. Jistě
všechny ty, kteří se o jejich vydávání přičiňují, potěší, když slyší kolem sebe dotazy, kdy už noviny vyjdou. A tak mi
dovolte, abych se na sklonku roku 2005 a pro nás tak trochu jubilejního roku (noviny už vychází 5 roků) ohlédl zpět a trochu
se prošel všemi ročníky.
Začátek byl a je vždy trochu těžký. A tak jsme se hned od prvních čísel vrhli na historii naší obce Holice. Bohaté materiály
nám nabídly „Holické sborníky vlastivědných prací", které se touto tematikou velice podrobně zabývaly. Cílem těchto článků
bylo hlavně seznámit „nové" holické občany s místem, kde začali žít. Chtěli jsme Vám připomínat významná historická výročí,
seznamovat Vás s lidmi, kteří mezi námi žijí nebo žili, pomalu jsme Vás začali vtahovat do poezie veršů Petra Šafránka i jiných.
Nezapomněli jsme ani na naše občany, kteří se dožívali významných životních jubileí. V prvním ročníku jsme Vás, čtenáře,
začali také připravovat na to, jak by měla vypadat Náves Svobody, až bude dokončena její rekonstrukce. V roce 2001 to byl jen
výhled do budoucna, který se však začal naplňovat v roce 2002 a v roce 2004 byl úspěšně ukončen.
Od prvního čísla jsme také zavedli sportovní stránku, která sledovala činnost holických fotbalistů a nohejbalistů,
nezapomněli jsme ani na naše spoluobčany, hrdiny II. světové války, kterým jsme věnovali v našich novinách prostor, abychom
uctili jejich památku. Holický Sbor dobrovolných hasičů má také své místo na stránkách „HOLICKÝCH NOVIN". Mohou se
chlubit nejen svou dlouholetou tradicí, ale i značnými úspěchy v současnosti.
Spolupráce s holickou školou není také zanedbatelná. Seznamujeme Vás, čtenáře, s činností školy a pedagogů, s jejich
úspěchy a mnohdy i s počáteční tvorbou žáků v oblasti poezie. Největší radost máme z vybudování sportovního a
skateboardového hřiště v areálu školy, které slouží nejen žákům, ale i široké holické veřejnosti.
Za důležitý mezník v kvalitě novin považuji úvodníky, kterých se ochotně ujal pan Petr Šafránek. Jejich lehkost i kritičnost
vždy přesně vystihne současný problém místní i světový.
Musím také vzpomenout na dalšího našeho občasného dopisovatele,
pana Hanuše. Kdysi v mládí také zkoušel vydávat v Holiči noviny. Dnes nám
přispěl několika články o hanáčtině, o různých zajímavostech a v neposlední
Mirek Marusiak
řadě nás upozornil na nejstarší holickou pamětnici paní Boženu
Náprstkovou, která se letos dožila krásných 97 let.
Stojíš v čele davu
nebo stále ti ujíždí vlak?
Zavedli jsme novou rubričku „Uvařte si s námi", kde se snažíme Vás
Máš moc a slávu
seznámit s tím, co kdo vaří jinak než Vy v naději, že Vám to také zachutná.
nebo přesně naopak?
Škoda
jen, že naše schránka u detašovaného pracoviště marně čeká na nějaký
Neztrácej hlavu
příspěvek našich holických kuchařek. Ze by už vymřely?
vždy to nebude tak
Nemohu zde vyjmenovat vše, co jsme na stránkách „HOLICKÝCH
Máš dostatek síly
NOVIN" pro Vás připravili, ale vy, kteří čtete noviny pravidelně, jistě víte o
nebo hromadu starostí?
všem, co jsme Vám jejich prostřednictvím chtěli sdělit.
Máš konta, auta, vily
nebo chodíš spát pod mosty?
Protože se jedná o číslo jubilejní „HOLICKÝCH NOVIN", požádali jsme
Tak vydrž ještě chvíli
reklamní agenturu NEW SIGNUM s.r.o. aby je vytiskla barevně, což se také
mrazy co zebou až do kostí
stalo. Zde je také místo pro poděkování panu Petru Grigárkovi a celému jeho
kolektivu za pětiletou trpělivost s naším amatérským kolektivem redakční
Máš svoji vlastní tvář
nebo kam vítr tam plášt?
rady.
málo ti stačí
A co na závěr? Máme velkou radost z Vašeho zájmu o „HOLICKÉ
nebo málo máš?
NOVINY"
a přejeme si, aby se Vám líbily i nadále. My Vám slibujeme, že se
Za konec kratší
taháš nebo netaháš?
budeme i v příštích ročnících snažit plnit jejich stránky tím, co Vás bude
opravdu zajímat. A k tomu můžete přispět i Vy, čtenáři, svými příspěvky.
Nikdo nepřikládá hojivý fáč
Můžete napsat o čemkoliv, co se Vám líbí či nelíbí, co chcete zlepšit, co Vám
když zlá slova se sypou jak krupobití?
chutná,
zkrátka všechno.
Zůstaly ti jen oči pro pláč
přestalo tě bavit žití?
Protože toto číslo vychází před Vánocemi a Nový rok již také není
Přesto křič: Živote, jsem tvůj
daleko, přijměte přání ode všech, kteří se podílí na vydávání „HOLICKÝCH
vyznavač!
NOVIN". Přejeme Vám klidné a šťastné svátky vánoční, Vám i Vašim dětem
Přesto křič: Živote, děkuji ti!
splnění všech přání a do nového roku 2006 hodně zdraví a osobní pohoda.
V NOVÉM ROCE MNOHO POZITIVNÍCH
Za REDAKČNÍ RADU HOLICKÝCH NOVIN a za REKLAMNÍ AGENTURU
ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ PŘEJE:
Silvestr TOMÁŠEK
NEW SIGNUM s.r.o.
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SETKÁNÍ HOLICKÝCH SENIORŮ
Každoročně vždy ke konci roku připraví KMČ č. 4 ve spolupráci
se Sborem pro občanské záležitosti Magistrátu města Olomouce
setkání seniorů, kteří se dožívají v daném roce kulatých či
polokulatých narozenin. Setkáváme se s nimi nejen proto, abychom
jim k jejich výročí poblahopřáli, ale hlavně proto, abychom jim řekli,
jak si jich vážíme za to, co ve svém životě vykonali. Dnes už jen v
klidu dožívají svůj život a my se tímto setkáním vždy snažíme o jeho
malé zpříjemnění.
Protože letošního setkání se dožilo přes šedesát jubilantů,
uspořádali jsme je netradičně v restauraci NA STATKU. Setkání se
zúčastnila paní Marie ROMANOVSKÁ, tajemnice Sboru pro občanské
záležitosti, a o zábavu se postarala paní Mgr. SLEPICOVÁ s částí
pěveckého sboru seniorů z pečovatelského domu na Zikové,
nositelce titulu PLATINOVÝ SKŘIVAN ZA ROK 2004.
Setkání, kterého se zúčastnilo více jak padesát pozvaných,

KOVBOJEM
V NOVÉM ROCE
Mirek Marusjak

Novoroční signál ranní
mobilům a budíkům zvoní
Do sněhových plání
vyběhlo 365 koní
jak den bílých
jak noc černých
Rozmotej laso
ať máš ruku pevnější
rozkroč se a dobře stůj
Nejkrasnejsi
musí být tvůj!

zahájila paní ŠIŠKOVÁ a předseda KMČ Holice, který přednesl
zahajovací projev. Po jeho ukončení se sálem rozezněla úvodní píseň
TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ, kterou zpívali nejen senioři ze Zikové, ale i
senioři z Holice. Stejně tak pobrukovali i při dalších písničkách, které
zazněly během vystoupení,
Po ukončení programu byli všichni jubilanti obdarováni
připravenými dárky, knihou OLOMOUC OČIMA STALETÍ, blahopřáním
a krásnou růží. Každý přítomný byl pohoštěn šálkem kávy a
obloženým chlebíčkem,
Celé setkání proběhlo v uvolněné a příjemné pohodě a
přítomní senioři se jen pozvolna rozcházeli do svých domovů,
Redakce HOLICKÝCH NOVIN jim ještě jednou přeje pevné
zdraví do dalších let života a šťastné a radostné svátky vánoční i celý
příští rok 2006.
REDAKCE

HOLIČTÍ HASIČI HODNOTÍ LETOŠNÍ ČINNOST, ALE

• ••

Ještě není konec roku, a jak to známe, může se ještě něco
stát. Vánoce jsou sice svátky klidu a míru, jenže příroda a oheň
jsou svým pánem, kterému nikdo neporučí. Jen minulý režim ve
své budovatelské písni poroučel větru, dešti...
Když se ohlédneme na začátek roku, sami se divíme, co se
všechno dalo udělat a prožít. Již v dubnu se naše jednotka
zúčastnila prověřovacího cvičení v Šumperku. V dešti a větru,

vrátné, když s raftem nad hlavou vypochodovali před vrátnici.
V září jsme vzali útokem Slezskou Hartu. Zdejší vodní
záchranná služba pořádá cvičení na 13 km dlouhé vodní nádrži.
Nejobtížnější byla noční orientační plavba, kdy jsme si připadali
jako na volném moři.
V říjnu sestavené lezecké družstvo absolvovalo LANOVÝ
SEMINÁŘ v Srbsku (okres Beroun), který byl zakončen odbornou
zkouškou. Ta opravňuje k práčem ve výškách a nad volným
prostorem. Jedná se o
technicky náročnou
činnost, která je však
n u tn á k p o s íle n í
teplota na teploměru 3°C. Sečteme-li všechny tyto faktory, tak
odborné způsobilosti v
nás od této teploty chránil pouze nepromokavý oblek a
o b la s ti v o d n íh o
záchranná vesta. Rampouchy u nosu a zmrzlé konečky prstů nás
záchranářství, kterým se
provázely po celé dva dny spolu s 2. povodňovým stupněm.
zabýváme od roku
V květnu se naše dobrovolné družstvo zúčastnilo 1. kola
2001.
soutěže v požárním sportu. I když někteří cvičili poprvé,
Ja ko by to h o
vybojovali 5. místo.
adrenalinu nebylo dost,
Začátkem července jezdíme na různá cvičení na vodě.
začínáme se těšit na
Tentokrát nás prověřil výcvikový kanál v Praze Tróji. Nikdo z nás
Silvestra. Ta poslední
nevěřil, jak je snadné převrátit raftový člun a že je téměř nemožné fotka není z bujarých silvestrovských oslav, ale ze všech těch
se udržet v proudu vody hlubokém pouze 1 metr.
popsaných akcí. Tak nám z nich narostly vlasy a dokonce změnily
Pod odborným dohledem instruktorů si každý z nás mohl i barvu. Ze jim to sluší?
osahat lanovou techniku. Mít pod sebou 11 metrů prázdna
Protože toto je poslední číslo HOLICKÝCH NOVIN v roce
rozklepalo kolena a orosilo čela mnohému z nás. Po třetím sjezdu 2005, využíváme příležitosti popřát Vám úspěšné přežití
to už byla sranda.
předvánočního shonu a klidné vklouznutí do pravé voňavé
Naši dorostenci pod jezem u Tržnice potili krev, když se učili vánoční pohody. A k tomu patří přání klidných a šťastných svátků
vytahovat tonoucí do raftu. Někdo se smál, jiní zatínali zuby, když vánočních a úspěšný celý rok 2006.
překonávali sami sebe. Někteří doplavali až do MILA a překvapili
To přeje všem holickým občanům Sbor dobrovolných
hasičů v Olomouci - Holiči.
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Jak jsem neulovil tresku „dlouhou jako stehno antické bohyně“

Vánoce, svátky s neopakovatelným kouzlem a poezií. Na
štědrovečerní stůl patří ryba. Obvykle kapr. Většina z nás si ho koupí.
Někteří jedinci, „tišší blázni" si musí ulovit toho svého. Někdy stráví
neuvěřitelné množství času u řek a rybníků a pro kapra pak stejně
zajdou do rybárny.
Já suchozemec, odkojený Hamerským náhonem, holickou
Amerikou, Bystřičkou, Moravou, Bečvou ... v srdci poetiku pana Oty
Pavla z jeho putování za rybami, jsem se vydal do země fjordů, ság a
trollů okusit mořský rybolov. Cílem byl Snillfjord /v překladu
znamená tichý fjord/. Nachází se při ústí říčky Berkselvy asi 80 km
západně od historického města Trondheimu.
Norsko je země s nenarušenou přírodou, kde velmi dbají o
životní prostředí. Podél cest /stovky km/ jsou vystavěné drátěné
ploty, které mají zabránit zvěři v přístupu na vozovku. Není to jen
ochrana zvěře, ale i automobilistů. Střet s půltunovým losem by
zřejmě nebyl příjemný nikomu. My známe spíše různé výherní stírací
losy. Zde lze běžně spatřit losa ve volné přírodě. Je to skutečně
nezapomenutelný zážitek.
Ryb je ve fjordech opravdu neuvěřitelné a nevyčerpatelné
množství. Loví se obvykle z motorových člunů na udici přívlačí nebo
pilkrováním.

mému překvapení, že na konci je pilkr. Při jeho prohlídce
odhaluji chybící trojháček. Zkrátka se ulomil, výrobní vada. Ryba
využila své šance a uhájila si svobodu, já slovy pana Kainara přišel o
tresku „dlouhou jako stehno antické bohyně".
Během pobytu se zážitky vrší. Na přívlač vytahuji naráz tři
bojovné tresky tmavé, každá měří asi půl metru. Večer chodíme lovit
na těžko platýze. Vnitřnostmi z vykuchaných ryb krmíme jako slepice
mořské racky. Sbíráme po odlivu slávky/škeble/, vaříme je ve slané
vodě a jako delikatesu jíme s octem a cibulí. Moře se stará o naše
menu. Ráno na snídani treska, každý den na jiný způsob.
Vše má svůj počátek i konec. Vracíme se domů. Na trajektu
říkám Jirkovi, kamarádovi z lodi: „Zajdeme si na snídani?" „To
můžeme, ale stejně bych si dal trestičku ..."
Pokud máte rádi aktivní dovolenou /nechcete se jen opékat
na pláži/, tak se vypravte do Norska. Nemusí to být ani za rybolovem.
Nabízí se přechod hor, sjezd řek na raftech nebo poznávací zájezdy.
Tresku „dlouhou jako stehno antické bohyně" jsem
nechytil, pouze dlouhou jako stehno barokního anděla. Tak snad

příště...
/p ro HN na jejich přání sepsal Mirek Marusjak/ na obrátku praní zprava

PRODAVAČEM KAPRŮ
Mirek Marusjak
Zkoušíme oba způsoby lovu. Záleží na hloubce dna. Největší
hloubka ve Snillfjordu je 270 m. Pod strmými skalami spouštíme
pilkry pod loď do sedmdesáti metrové hlubiny. Na dně by měly být
tresky obecné zvané „dorš". „Cink, cink!", zvoní o dno pilkr. Pro větší
pravděpodobnost záběru je na trojháčku napíchnutá hlava tresky
tmavé. „Cink, cink!", povytáhnout a zase spustit. Bušíme do dna a
lákáme ryby. „Cink, cink!" Tak již doršíku přijď, máš připravené lákavé
sousto ... „Cink, cink!" Při povytahování cítím náraz a na špici prutu
záškuby. „Sláva, je tam ryba, ale asi nějaká čudla." V tom se šňůra
napne a následuje prudký rozjezd od lodi. Brzda multiplikátoru zpívá
slastné blues pro ucho každého rybáře. Ryba je zřejmě z těch větších,
kapitálních. Tah neustává. Z navijáku vymotáno dalších 30 m šňůry a
jen 15 m zbývá. Utahuji ještě více brzdu ve snaze rybu zastavit a
změnit směr zběsilého úprku. Tah rázem ustal.
Zlehka namotávám šňůru, že by se přetrhla? Zjišťuji k
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Deset stupňů po nulou
prodáváme kapry s Andulou
hned vedle marketu
mám to kousek k bufetu
Mráz štípe do tváří
Anka grog nám uvaří
Dáma v kožichu pohoršené křičí:“Sakra,
v kádi máte břichem vzhůru kapra“ !
To chce klid milá paní
to je jen kapří maskování
dobře ví oč na vánoce kráčí
a tak
plave znak
nechce skončit na pekáči.

NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea naši
spoluobčané:
JiříZÁVORA
Jaroslav ŠINDELÁŘ
Jarmila SPÁČILOVÁ
Zdeněk VYCHODIL
Anežka ODSTRČILOVÁ
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu mezi svými nejmilejšími.
Velmi vzácného jubilea se o těchto dnech
dožívá paní Markéta BŘEZINOVÁ
Naší miléjubilantce přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti a hodně životního
elánu, který j i doprovází do dnešních dnů.

říien 2005
• povolení zvláštního užívání veřejného prostranství,
• povolení rozkopávek,
•
•
•
•
•

rozhodnutí o povolení odběru povrchové vody,
vyjádření k cyklostezce „0LYMPIA“,
úprava provozu na pozemních komunikacích,
pronájem části parcely č. 856/4,
požadavky na údržbu pro rok 2006.

listopad 2005
• petice za obchvat na Šternberk,
• představení nových členů KMČ,
•
•
•
•
•

majetkoprávní záležitosti prodej a pronájem pozemků,
povolení rozkopávek (havárie na inženýrských sítích),
umístění zpomalovacích prahů,
vybudování vodovodního řadu ul. Přemysla Oráče (petice),
dražba domu Náves svobody č. 37 (nesouhlas občanů s dražbou).

OMLUVA
V minulém čísle jsme otiskli článek „LAMFEŠŤ ALE NA ROVINU". Nedopatřením se však
vytratil podpis autorů článku, kterými byli pánové ing. JOSEF SVOBODA a JOSEF
SVOBODA. Za tuto chybu se omlouváme.
Redakční rada
Učitelský sbor Základní školy Olomouc - Holice si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Vánoční dílnu.

PRANOSTIKY

Kdy?
ve čtvrtek 15.12. 2005 od 16.00 do 18.00 hod.
Kde?

PROSINEC
O Svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr
fičí na stráně.

v budově 1. stupně (náves)

Když mráz na prvního prosince, vyschne
nejedna studnice.

Co s sebou?
přezůvky, vstupenku nebo penízky na vstupné, taštičku na hotové
výrobky, šikovné ruce a dobrou náladu

Svatá Barbora osty mostí, Sába hřeby
ostří, Svatý Mikulášje přibíjí.

Budou se vyrábět dárečky, prodávat v Obchůdku, mlsat vánoční cukroví...

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně
zkruší.

Takže těšíme se na Vás!!!

Závěj Svaté Albíny zaplavuje doliny.
Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je
posypejaro květem.

UVAŘTE S NÁMI
KUŘE

LEDEN
Úryvek z knihy „MEDARDOVA KÁPĚ"

Potřebujeme:
lx kuře, lx balíček kysaného červeného zelí,
lx cibuli, tuk, 300g uzeného masa nebo
anglické slaniny, sůl

Ledacos připlichtí lhář,
leda (aby) byl novej kalendář,
aby peněz nabyl lehce.
Věřme v Pána Boha ráče,
ne v pleticháře, hadače.
Neb Buoh činí, kdy co ráčí,
svou všemohoucností kráčí.
Není hvězdářům zavázán,
aleje sám všech věcí pán.

Postup:
Červené zelí uvaříme obvyklým způsobem.
Jemně nakrájenou cibuli necháme zesklovatět na tuku, přidáme na kostičky nakrájené
uzené maso a orestujeme. Poté smícháme vše s uvařeným zelím. Kuře omyjeme,
osušíme, osolíme a naplníme touto směsí. Sepneme jehlou a upečeme. Podáváme s
bramborovým knedlíkem.

-6-

Jak znáte Holicí?
1. zdržná nádrž na potoce (u mlýna); 2. firma na Hamerské
ulici, která provádí dopravní značení; 3. obchodní centrum (u
Vsiska); 4. zkratka holického fotbalového klubu; 5. příjmení
hlavního trenéra 1. HFK; 6. obydlí včelstev; 7. oblíbená
restaurace na NS; 8. nynější název holické ulice dříve Novosadské; 9. dárek ženám k svátku, zakoupený v prodejně
OVOCE ZELENINA na NS; 10. národní buditel (má sochu v
parčíku u konečné MHD č. 19, 23); 11. současný fotbalový
reprezentant (holický rodák); 12. surovina, kterou
zpracovávají v Solných mlýnech; 13. jméno benzinové čerpací
stanice (od Přerova před prodejnou Dřevař); 14. zkratka
novin, které vychází co dva měsíce v Holiči; 15. jméno
holického motorestu; 16. název obchodu na NS s otevírací
dobou Po Ne od 7.00 do 21.00; 17. název prodejny na rohu
ulic Sladkovského a U Solných mlýnů; 18. Holické rybníky; 19.
jméno svátého, podle kterého se jmenuje holický kostel; 20.
zařízení na NS, kde si lze půjčit knihy; 21. prodejna na NS, kde
lze zakoupit lahodná vína; 22. příjmení dopisovatele, autora
úvodníku v Holických novinách; 23. druh dvou stromů, které
rostou na NS u prodejny Masna; 24. plodina, která se
zpracovávala v holickém cukrovaru; 25. část města Olomouce;
26. příjmení majitelky holické drogerie; 27. holická pražírna,
prodejna kávy na NS; 28. příjmení státníka (jeho busta
umístěna na nádvoří ZŠ Holice); 29. název předposlední
autobusové zastávky MHD č. 19, 23 před konečnou v Holiči;
30. užívané holické pojmenování nadjezdu nad železniční tratí
Olomouc Přerov; 31. koupelnové studio a prodejna vodo,
topo ul Sladkovského; 3 2 .2x2=?
Pro tři vylosované íuštiteíe máme připravené pěkné ceny.
Vyluštěnou tajenku se jménem a adresou vhoďte do
schránky KMČ č. 4 o chodbě pošty.

Jak dopadla DOPRAVNÍ KÁZEŇ
Na četná přání rodičů žáků holické školy i
holické veřejnosti požádala KMČ č. 4 o umístění
zvýrazněných značek na přechodu u základní školy a o
značku omezující průjezd tím to místem na 30
km/hod.
Po dohodě s městskou policií se občas v
těchto místech objeví zařízení, které měří rychlost aut,
světelně řidiči ukáže, jakou rychlostí jede a zároveň si
údaje ukládá do paměti. Z toho pak je možné vyčíst
různé údaje o tom, jak se řidiči v měřeném úseku
chovají.
Poslední měření probíhalo od 14.11. do
18.11.2005. Za tuto dobu projelo měřeným úsekem
2.860 vozidel průměrnou rychlostí 38,6 km/hod
(povolená je rychlost 30km /hod) a dokonce nejvyšší
rychlostí 104 km/hod. Přiložený graf ukazuje, že
pouze 41,3% p ro jížd ě jících řid ič ů d o d rže lo
předepsanou rychlost. Pro ten zbytek asi dopravní
předpisy neplatí. Jak dlouho ještě?
KMČ č .4 a Městská policie

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

Zhodnocení úspěšného tažení podzimní částí sezóny
2005/2006 „A“ mužstva mužů l.HFK Olomouc
Celkově lze vystoupení mužstva l.HFK Olomouc v
podzimní části sezóny 2005/2006 hodnotit velice
kladně. V této části sezóny jsme odehráli celkem 24
utkání (15 mistrovských, 4 pohárové a 5 přátelských) s
bilancí 12 vítězství, 8 remíz a 4 prohry. Celkové skóre
31:19 (bilanci v mistrovských utkáních naleznete v
tabulce) ukazuje na dobrou formu našeho mužstva.
V Poháru ČMFS se holický klub probojoval do
čtvrtého kola, kde podlehl Hradci Králové, avšak s
marodkou čtyř hráčů základní sestavy. V prvním kole
přešel hladce přes divizní celek Horky nad Moravou
výsledkem 6:0, v druhém kole porazil ligovou Sigmu
Olomouc na penalty 4:1, když v normální hrací době
skončilo utkání 1:1. Ve třetím kole čekal na l.HFK
Olomouc celek z druhé ligy Hanácká Slavia Kroměříž.
Utkání skončilo bezbrankovou remízou 0:0. Na penalty
byl však opět úspěšnější holický celek v poměru 5:4. V penaltových rozstřelech pomohl velkou měrou domácí brankář Petar
Aleksijevič, který chytil čtyři penaltové pokusy soupeřů.
Nejlepším střelcem ve II. lize našeho týmu byl v podzimní části sezóny Aleš Chmelíček, který v mistrovských utkáních nastřílel 7
branek a stal se tak třetím nejlépe střílejícím hráčem. Dále se mezi střelce týmu zapsali Pavel Los, Josef Mucha, Tomáš Kazár, Michal
Spáčil, Jaromír Lukášek, Radek Janeček a Miloš Kropáček. Velkým kladem sezóny bylo postupné zapracování mladých hráčů do týmu.
Negativem první poloviny sezóny byla častá poměrně dlouhodobá zranění našich hráčů (Kropáček, Los, Kaščák R.). Trenér Leoš
Kalvoda shledává podzimní sezónu za vydařenou, i když varuje hráče před jarní částí. Ta bývá vždy těžší a hráči si neuvědomují, o co
by mohli přijít, kdyby usnuli na vavřínech. Přípravu začíná „A“ mužstvo 9. ledna. V průběhu přípravy by HFK měl sehrát 12
přípravných utkání, čekají je postupně např. Dubnice, Slovan Bratislava, Sigma Olomouc „A“, Uničov, Púchov, Jakubčovice a 3 utkání s
prvoligovými kluby ze Srbska, Polska a Chorvatska. Příprava bude trvat 8 týdnů, což bude velký nápor na fyzickou odolnost hráčů, ale
jinak by se II. liga nedala zvládnout
+
Rk. Tým
Skóre
Záp.
0
Body
(Prav)
upozorňuje, trenér Kalvoda a dodává, že
1.
15
9
4
2
26:8
31
Kladno
(10)
2.
15
8
1
14:9
26
HFK Olomouc
6
bude velice důležité, jak hráči zvládnou první
3.
15
7
5
3
18:14
26
Hradec Králové
tři kola. Věřme, že se našim hráčům povede
4.
15
7
4
4
24:13
25
Xaverov
(1)
tak jako v podzimní části. 16. kolo podzimní
5.
24
15
7
3
5
25:16
Dynamo Č. Budějovice
(31
6.
15
6
6
3
23:22
24
13)
Ústí nad Labem
části hrajeme na domácí půdě, kde přivítáme
7.
5
Slavia Kroměříž
15
5
5
15: 18
20
rezervní tým Sparty Praha. Výkop začne v
8.
5
4
6
23:23
19
G21
Kunovice
15
9.
3
18
M neděli 5. března ve 14.30 hod. Přijďte
Pardubice
15
5
7
22:20
10.
4
6
5
16:19
18
Viktoria Žižkov
15
IQ
podpořit naše chlapce v boji o přední příčky
11.
4
6
18
FKD
15
5
13:19
M druhé
nejvyšší fotbalové soutěže.
12.
4
4
7
14:21
16
Hlučín
15
(-5)
13.
9
4
9: 14
Brno"B"
15
2
14.
15
3
5
7
15:24
Sparta Praha "B11
15.
2
7
6
12: 19
Vítkovice
15
16.
Sigma Olomouc "B"
15
3
3
9
13:23
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