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SOUDCOVSKÉ POHÁDKY
analýzu starých spisů, hodnotil jejich 
plus a minus a to nejlepší ve vší úctě 
k pramenům použil. Věděl, že získané 
dobré zkušenosti jiných soudců jsou 
hnacím motorem jeho vlastního souzení, 
do něhož vložil hodně výsledků svých 
rozborů. Řídil se pravidlem, že 
„Kopírování není neschopnost, ale jen 
nedostatek fantazie11. Jednou však dostal 
nešťastný úkol. Měl napsat zprávu o svém 
způsobu rozhodování případů, aby mohl 
být povýšen. Přistoupil k tomu 
odpovědně. Vzal svůj slovník a virtuálně 
virtuosně zmizel v PC na vyhledávačích 
Seznam, Atlas, Centrum, Google, Morfeo 
a někdy i v Zoznamu a Yahoo. Vstoupil do 
mnoha skvělých případů, z nichž vzal za 
své nejkrásnější a nejlepší pasáže. Zpráva 
utěšeně narůstala a soudce se dmul 
pýchou, jak mu to jde. Byl přesvědčený, že 
při tolika pramenech na to nikdo 
nepřijde. Zapomněl ale na Murphyho 
zákony: Řeknete si, že něco nejde, ale 
vždycky se najde nějaký blbec, který to 
zkusí a zjistí, že to jde. Stalo se. Jeho 
odevzdaná práce se dostala do rukou 
k posouzení nějakému nedoukovi, který 
zjistil, že tam má soudce jeden jeho citát, 
vzal si to osobně, zprávu překontroloval 
a nestačil se divit. Kompl se také nestačil 
divit, anžto byl pozván před kárnou 
komisi. Tam ale došlo k paradoxu. 
Některé členy komise potěšilo, že použil 
jejich nejlepší citace a došli k názoru, že 
nikomu vlastně neublížil. Kompl soudí 
dál, jen to povýšení se nekonalo, neboť 
špatně zkopíroval citaci svého přímého 
nadřízeného.

Musím vás upozornit, že jména 
v pohádkách jsou vymyšlená a možná 
podobnost je čistě náhodná. Konec 
konců ale stejně v Kocourkově projde vše.
I nezávislá Justice tu musí někdy 
ustoupit povinně politickým zájmům. 
Politika jsou ale zase jiné pohádky. Na 
konec dotaz. Víte, proč má Spravedlnost 
zavázané oči? Aby neviděla, co se tu děje!

Přeji vám krásné letní dny a příjemnou 
dovolenou a žákům parádní prázdniny.

Váš Petr Šafránek

Pontský. Když se chtěl spisy prodratMilí přátelé,
v Kocourkově jsme již v obraze a teď si k svému podřízenému, lekl se totiž, že je 

přečtěte dvě pohádky o Justici (dříve půl roku mrtvý, spisy se na něj sesypaly
a způsobily mu dvojitou otevřenou

Byl jednou jeden velmi líný soudce, frakturu nohy. To ho strašně rozzlobilo 
jmenoval se Proválel. Práce ho nebavila a rozhodl se odebrat soudci erární černý 
a tak si vymýšlel různé důvody, proč ji talár. Nechal ho týden chodit jen v bílém 
odkládat. Objevil jich také dost v lidových prostěradle a přikázal mu stokrát opsat 
příslovích, třeba „Co nemůžeš udělat trestní zákoník. Pak si ale uvědomil, že je 
dnes, odlož na příští týden.", „Co se vleče doba kopírek, scannerů a insertů, a že je 
neuteče", byl i mezinárodní, věděl, že to vlastně brnkačka. Dále došel k tomu, že 
„Práca neni zajac, neuteče." a přestal i jíst soudce Proválel je vlastně vynálezce, 
koláče, protože se kvůli nim musí Proto se rozhodl, že ho nepropustí ze své 
pracovat. Tak došel k názoru, že přízně, a taky z důvodu, že takových 
soudcovské řemeslo má zlaté dno i bez chytrých soudců je málo. Dal mu písemný 
práce. Dále věděl, že „Spis, který se příkaz, že musí vyřídit jeden spis týdně 
nevyřídí sám do tří dnů, nestojí za jeho a že povinně bude na důkaz pokory soudit 
pozornost" a hodně spisů proto ukládal v bílém taláru.
do kulatého šuplíku (odpadkového koše), Byl druhý šikula soudce jménem Kompl. 
aby nemohly ven. Přes všechna tato jeho Vynikal perfektním ovládáním internetu, 
použitá dobrá předsevzetí se mu spisy Uměl najít ve vyhledávačích řešení 
začaly hromadit. Kulatý odkládací šuplík zapeklitých případů až do patnáctého 
nestačil a na stole mu narůstala hromada století zpětně. Svou práci vylepšoval tím, 
spisů. Měla ale i výhodu, nebylo vidět, že že do svých případů využíval nejlepší 
za ní spí. Ale jednou, co se nestalo. Asi po nápady všech dob. Taky si zavedl svůj 
půl roce jeho bohulibé nečinnosti, ho slovník s jejich citacemi a důvěrně se na 
náhodou navštívil jeho nadřízený soudce něj obracel, když si nevěděl rady. Prováděl

Justýna).
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O MALOVÁNÍ A PSANÍ PO ZDECH
Jistě se vám to stalo mnohokrát. Jdete po ulici a najednou zjistíte, že zeď, která byla včera ještě krásně bílá, je celá pomalovaná barvami. Místo běloby 
civí na vás různé kresby a vzkazy neznámých malířů, kteří se ani nepodepsali. Ptáte se: Proč? Proč lidé malují po zdi? Co je k tomu vede?
Možná by otázka měla znít: Proč ostatní malíři nemalují po zdi? Myslím si, že mnoho výtvarníků by k tomu nenašlo dost odvahy. Raději si vymezí 
nějakou plochu na plátně nebo papíře a orámují šiji. Rám je jejich plot, za který nikdo nesmí, kam nikoho nepustí. Malíři, kteří malují po zdi, nic 
takového neznají. Do jejich obrazu můžete klidně čmárat, malovat přes něj svůj vlastní obraz a nikdo vám za to nevynadá. Zkuste přemalovat obraz 
někde v galerii. Rázem máteopletačkys policií.
Na zeď se malovalo od nepaměti. Každý zná podobiznu býka z jeskyně v Altamiře. Zřejmě jeden z nejstarších důkazů proti ohraničování a rámování 
obrazů. Jiným příkladem je na zdi namalovaný kosočtverec (užívaný s oblibou až do dnešní doby) od neznámého starořímského legionáře. Že vojáci 
měli potřebu takto se umělecky prezentovat, o tom zpíval Karel Kryl např. v písni Pieta „čmárali po pietě, své vzkazy Marietě...", jiný jeho text „latrína 
s nápisy, co nejsou pro matróny...".
Veřejné nebo hospodské záchodky slouží dodnes jako galerie nejrůznějších vzkazů a maleb. Vzhledem k tomu, že povinná základní vojenská služba byla 
zrušena, tak chybí srdceryvné nápisy chalanů např. „Fera z Michalovců", který světu sděluje, že to má „za 138 do civilu". Můžeme se zde dočíst, že 
„Novák je vůl", „Novák je blbec" nebo „Novák je debil". Dotyčný to nevydržel a odepsal: „Všichni jste debilové! Novák". Na rozdíl od jiných se alespoň 
podepsal. Jeho odvážný čin má ovšem nedostatek. Nedozvíme se to všichni. Jednak do těchto zařízení nechodíme většinou s dětmi a ženy si to také 
nepřečtou. My pánové jsme zase ochuzeni o to, co se píše na dámských toaletách. Pokud tyto informace sdělíme na zeď autobusové čekárny, zaručeně 
budou k dis 
Člověk, ktér

ci pravšechny bez rozdílu věku a pohlaví.
aluie na Dlochu omezenou rámem, je umělcem bez fantazie. Ať je to Vincent van Gogh, Picasso nebo Spála, Vojkůvka, vědí přesně kolik 

zelené dolů... Jeho fantazie je ohraničena rámem. Na co však nikdy nezapomeneme podepsat se v pravém dolním rohumodré má dá 
obrazu. D 
dolního n

t vlevo nanoru,
nce i ti umělci, o kterých se předpokládá, že neumějí psát (soudě podle nesrozumitelných mazanic na plátně), se podepisují do pravého

Když se mi obraz některého malíře líbí, koupím si ho v galerii, abych se 
mohl z něho doma radovat. Nikdo mi nic nenutí, záleží na mém vkusu. 
Pokud se na obraz nechci d im , připadá mi okoukaný, tak ho jednoduše 
sundám ze zdi. To se nedá říct o klikyhácích na holických zdech. Musíme se 
na ně dívat, denně chodíme okolo nich. Vůbec mě nezajímají vzkazy 
zhrzeného „Jeníčka", který píše „Mařence", že „je kosočtverec a komu 
dala...". Milý „Jeníčku", mám pro tebe také vzkaz. Dříve jsme takové věci 
říkali z očí do očí, tak to sděl „Mařence" osobně. Můžeš j í klidně napsat 
i dopis nebo poslat sms zprávu. Proč to musí číst ostatní? Proč mají rodiče 
vysvětlovat malým zvídavým dětem, které neumí číst, význam nápisů tam 
na té nebo jiné zdi?
Prošel jsem Holicí, abych blíže poznal místní sprejerské umění. Žádná 
malba, žádný nápis mě ani trochu nezaujal. Milí „umělci", do pravěkých 
mistrů z Altamiry máte opravdu daleko. Někteří majitelé rockových klubů 
si nechali sprejery vymalovat stěny těchto zařízení. Tato výzdoba mě 
opravdu zaujala. Jinde vyčlenili radní plochy, kde teenageři mohou 
beztrestně dát průchod své vášni a fantazii. Snad zeď v uličce u stavebnin 
Balus by mohla posloužit k takovému účelu (ojedinělé pokusy najdeme 
i zde). Hned se ovšem vynořují protiargumenty. Využil by někdo vůbec této 
nabídky? ‘ I

■ M k a i

Stěny uymalouané sprejery o rockových klubech působí vkusně. 
To se nedá říct o holických zdech

Vždyť tudy mnoho lidí neprojde. Kdo by potom četl Isprejerská moudra"?
A malovat legálně někde v uličce, není určitě takový adrenalin jako pod rouškou noci na návsi.
Ve zmiňované Krylově Pietě se dovídáme, že „malá holčička rukou nápis pohladila, písmena 
rozmazala a zbytek umyl déšť...". Jistě by se nám líbilo, kdyby všechna sprejerská díla v Holiči umyl 
déšť. Jiná doba, jiná technika provedení. Za nemalé'"finanční částky se nápisy pracně odstraňují 
a přemalovávají. Tím, milí holičtí sprejeři, přicházíte o svá „veledíla". Zaměřte se na něco trvalého, na 
něco, co vydrží! Malujte do rámů!

Vernisáž na autobusové zastávce
(Mirek Marusjak)

Déšť nadaný umělec 
z vajglů tvoří obrazec 

plazící se po chodníku. 
Bez ocenění potlesku a díků 

v kanále se obraz ztrácí. 
Zítra nemají metaři práci.

Mirek Marusjak

tQvAUTi toVTřsop Půlnoc nad Holicí
(M. Marusjak)

Pod rouškou noci 
teenagerští kluci 

chystají se ve svém snažení 
ke křižáckému tažení 

přichystaní k ráně 
sedá vrána k vráně.

Okna domů do ulic se dívají 
za nimi nuda a lhostejnost zívají. 

Odbíjí půlnoc na věži Urbana 
ráno čekárna opět popsaná.

I ) r ’*'msrz ~ 1 1wm
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NÁZOR OBČANA
Vážení holičtí spoluobčané,
opět jsem se rozhodl, že napíši pár slov do „Holických novin" a tak navážu na mé předchozí články z prosince 2005. Psal jsem tehdy 
kritiku o vandalství. Doufám, že vás má slova zaujmou.
Chci jen podotknout, že vandalové se mezi námi vyskytují stále. Třeba zlomený stromek před obchodem paní Kratochvílové nejhoršíje, 
že stromek umírá a schne a všichni kolem chodí a nic. Jakási lidskost v nás je, ales určitými hranicemi. Například několikrát vyhořené či 
rozkopané koše na odpadky...
Chci vám také napsat, že si velice vážím práce, kterou koná pro naši Holiči pan Jahoda. Příkladem z mnoha je naše autobusová zastávka 
U Mlýna. Tu pan Jahoda každé ráno uklízí, protože mnohým je zatěžko ten binec hodit do koše. Ti dotyčníslušné vychování nemají.
Dále bych se zmínil o nešvaru této doby, o popíjení alkoholu před různými prodejnami potravin a tabáku. Asi to nikomu nevadí, ale 
pokud má někdo rád pivo, může si zajít do restaurace Na Statku, Klondike, Bistra, Nonstop herny nebo Motorestu sv. Jana a nedělat 
pohoršení na návsi, nemyslíte?

Možná budu mít opět nepříjemnosti, jestli mi tento článek redakce našich novin vydá, ale věřte mi, nestačí si o tom povídat jen mezi 
sebou!

Přeji vám příjemně prožitéjaro 2008 bez zbytečných nervů a spěchu, které tato doba přinesla. Buďte zdrávi.

S pozdravem Vítězslav Marek mí.

KOLÁŘI A CYKLOSTEZKY
V poslední době se ze stran občanů množí dotazy na vybudování cyklostezek směrem do OLYMPIE a směrem na Nový Svět do 
KAUFLANDU. Obrátili jsme se na pana Ing. Radka Dosoudila, vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOI., který má nejlepší přehled 
o možnostech budování cyklostezek. Od něj jsme se dověděli následující skutečnosti.

1) Cyklostezka do Olympie
Vzhledem k nárůstu dopravy do skladů Kauflandu dojde v krátké době k rekonstrukci kruhového objezdu na ulici Keplerova a Přerovská. 
Objezd se bude nejenom posouvat, ale i zvětšovat do tvaru oválu, aby vyhovoval potřebám zvýšeného provozu zejména kamiónů. Při této 
rekonstrukci dojde i k vyznačení cyklostezky, pro kterou bude vyčleněn odstavný pruh současné komunikace.

2) Cyklostezka Nový Svět - prodejna Kaufland-centrum
Koncepčním a výhledovým vedením cyklistických tras se zabývá ve své části nemotorová doprava Územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc, který byl schválený v roce 1998. Navazujícím dokumentem, který tuto problematiku dále zpřesňuje je GENEREL cyklistických 
tras v Olomouci, jehož aktualizace byla dokončena v roce 2007. Oba tyto dokumenty řeší propojení místní části Holice s centrem města 
vedením cyklistické trasy podél ulice Holická.
V roce 1998 byla zpracovaná studie tak zvané radiály Holická, která by měla sloužit jako podklad pro vybudování cyklistické stezky 
v souběhu s touto komunikací. Vedení stezky je však závislé na samotných úpravách komunikace, jehož investorem je Olomoucký kraj.

V současnosti však rekonstrukce této 
komunikace není v plánu investic.
Protože pracovníci odboru koncepce 
a rozvoje jsou si vědomi problematiky 
cyklistického a pěšího propojení místní 
části Holice a centra města, bude 
vyvoláno jednání na toto téma s cílem 
nalezení možného řešení. Je pocho
pitelné, že by to byly zbytečně 
vynaložené peníze na rychlé vybu
dování cyklostezky, když není dopředu 
jasné,co se bude dít s ulicí Holická.

Chce to mít ještě chvíli trpělivost 
a důvěru ve snahu komise městské části 
Holice uspokojit požadavky vás cyklistů.

Silvestr Tomášek, předs. KMČ č. 4
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ŠKOLA
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
V pátek 11. dubna přišla do naší třídy neobvyklá návštěva - paní Martina, pan Standa a jejich vodicí pes Jorika. Přivedla je manželka 
primátora Olomouce paní Novotná. Martina a Standa jsou manželé a jsou oba slepí. Vyprávěli nám, jak žijí, co jim život komplikuje 
a naopak, co jim ho usnadňuje. Velkým pomocníkem je jim jejich Jorika - chytrý pes, který vidí za svého pána a varuje ho před 
nebezpečím. Nechal se od nás pohladit a také jsme se s ním vyfotografovali. Naše otázky na způsob života nevidomých nebraly konce, 
protože jsme si jen obtížně představoval i, jak se tito lidé cítí.
Když návštěva odešla, měli jsme si pořád o čem povídat. Pochopili jsme, že pro Standu a Martinu je nejdůležitější jejich vzájemný pěkný 
vztah, že se nepovažují za nešťastné a dokáží se radovat z maličkostí. Byl to pro nás zvláštní a neopakovatelný zážitek.

Žáci 6.A

LIDÉ LIDEM
Z televize, rádia, na internetu i v novinách se na nás neustále hrnou informace o globálních problémech, o chudobě, migraci, nemocech. 
Ne všichni si za těmito pojmy dovedeme představit konkrétní příběh.
Naši žáci si však na vlastní kůži zažili například pocity běžence v cizí zemi, když měli v cizojazyčných novinách vyhledat konkrétní 
informaci. Přeskupením židlí ve třídě si vymodelovali rozdělení bohatství mezi jednotlivé světadíly. Měli přemýšlet nad důvody, které lidi 
vedou k tomu, aby opustili svoji vlast a šli hledat obživu do cizí země. Výrazy chudoba, cizinec či nemoc nabyly najednou netušený 
rozměr.
Pod vedením mladých spolupracovníků Agentury rozvojové a humanitární pomoci byli žáci krok za krokem provedeni jednotlivými 
moduly programu (Globální vesnice, Jiný kraj - jiný mrav, Začarovaný kruh chudoby, Neviditelná ruka trhu, Rozvojová spolupráce versus 
humanitární pomoc, Rozvojový svět). Sami si kladli otázky, hledali důvody a východiska. Dá se říci, že první pokus o tzv. projektový den 
se vydařil a splnil svůj účel. Svědčí o tom i názory žáků 9. ročníku:

„Debatovali jsme hlavně o humanitární pomoci, jak  si státy pomáhají a mohou pomáhat. Řešili jsme, jak  některé kontinenty mají 
málo obyvatel a velké bohatství a některé příliš moc obyoatef na malém úderní a tudíjjsme projednávali problém migrací. “
„Lépe jsem pochopil problém s hladomorem, nemocemi, technologiemi; bylo to provedeno zábavnou a hravou formou... Zároveň 
učenlivou. “
„Akce se zdála být poučná a podaná zábavnou formou. Klidně bych si to zopakoval! “
„Myslím si sama za sebe, že všem mým spolužákům tohodnědaío. Dozvěděli jsme se nové věci, o kterých jsme nikdy nic neslyšeli. Mně 
se to líbilo. Pěkné zpestření. :0))“

Mgr. Ivana Štenclová, zást. řed. školy
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Poslední rok na základní škole se žákům deváté třídy rychle chýlí ke konci. Před třemi měsíci stáli před důležitým rozhodnutím, kam 
jejich cesta povede dál. Sháněli informace, navštěvovali dny otevřených dveří na středních školách, radili se s rodiči, učiteli i se 
staršími kamarády. Nakonec každý zvolil tu svou školu. Převážná většina byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, jen tři žáci 
čekají ještě na rozhodnutí z druhého kola. Na gymnázium nastoupí jedna žákyně, na středních odborných školách bude studovat 
patnáct žáků, na maturitních oborech na středních odborných učilištích šest a na tříletých učebních oborech se bude připravovat 
osm žáků. Všichni si jistě přejeme, aby se jim  na nových školách líbilo a aby byli úspěšní.

Mgr. Alena Hefkooá

■ ■I ■
SLUŇÁKOV
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ

Ve vzduchuje cítit přicházející jaro, zelenají se lístky 
na stromech a na nás všude pokukují sedmikrásky 
a pampelišky. Naši předškoláci se vydali 15. 4. 2008 
na výlet do Sluňákova - ekologický pořad „Barevné 
jaro“. Děti si procvičily znalosti o živé a neživé 
přírodě, vyzkoušely si různé pokusy, prošly naučnou 
stezkou až ke skřítkovi Trávníčkovi. Ten naše děti 
pochválil za velmi pěkné znalosti o přírodě.
Po příjemně prožitém dni jsme se rádi vraceli do MŠ 
a těšíme se na další výpravy do přírody.

pí uč. Dvořáková

STŘÍPKY Z HOLICKÉ ŠKOLY
Ve středu 23. dubna 2008 se konal přebor naší školy v šachu. Do turnaje se přihlásilo 14 chlapců i dívek. Hrálo se švýcarským systémem 
na 5 kol, přičemž o vítězi nebylo rozhodnuto do poslední chvíle. Cenu za první místo si nakonec odnesl Radek Svačina ze 7. třídy, o druhé 
a třetí místo se dělili Martin Doležal z 9. r. a Tomáš David ze 6. třídy.
Ve středu 14. května 2008 proběhla okrsková kola přeboru základních škol v atletickém víceboji. Naše škola postavila družstva ve všech 
věkových kategoriích. Nejvíce se dařilo družstvu mladších děvčat ve složení Lucie Mačáková (6. r.), Veronika Brachová (6. r.), Denisa 
Janová (7. r.) a Hana Novotná (7. r.). Děvčata vybojovala v konkurenci osmi škol skvělé druhé místo. Za zmínku též stojí krásný výkon 
Pavla Mačáka (9. r.), který vyhrál ve starších žácích běh na 1500 m. Jeho sestra Lucie zvítězila v běhu na 1000m.
Informace o základní i mateřské škole lze získat na našich webových stránkách www.volny.cz/zsholice.
Provoz MŠ v průběhu prázdnin: MŠ bude v provozu od 18. srpna 2008.

Provozní doba veřejného hřiště:
červen: všední dny 15 - 20:30 h (skatepark do 17 h), soboty, neděle a svátky 9 - 20:30 h (skatepark do 12 h) 
červenec, srpen: všední dny 9 - 20:30 h (skatepark do 17 h), soboty, neděle a svátky 9 - 20:30 h (skatepark do 12 h)
Sportovní vybaveníje možno zapůjčit u správce po předložení průkazu opatřeného fotografií (OP, tramvajenka, stravovací průkaz aj).

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ
Dne 7. a 8. 4. 2008 proběhl zápis dětí, které nastoupí od září a v průběhu 
školního roku 2008/09 do naší MŠ. Rodiče společně se svými dětmi přišli k 
zápisu v hojném počtu. Zatímco maminky vyplňovaly formuláře, děti si hrály 
a zároveň si prohlédly nové prostředí, kde budou trávit čas s novými kamarády. 
Zapsalo se celkem 46 dětí. Všechny děti byly přijaty.
Informační schůzka pro rodiče nových dětí proběhne dne 20. 5. 2008 v 15 
hodin ve třídě „Sluníček“v hlavní budově mateřské školy.
Zápis proběhl v příjemné atmosféře a starší děti z MŠ vyrobily pro nové 
kamarády drobné dárky.

ued. uč.J. Skřivánková
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ZPRÁVY Z KMČ Č. 4NAŠI JUBILANTI
ZPRÁVY z holické komise najdete na internetu www.olomouc eu
Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a Jaselská.

Významného životního jubilea se 
dožínají tito naši spoluobčané. 
KMČ č. 4 jim  přeje peuné zdraví 

a ošechno nejlepší do dalších let.

MILÍ RODIČE, DĚTI A VŠICHNI OBČANÉ HOLICE!
Stejně jako v minulých letech Vás zveme na

„Zahradní slavnost44.
Bude se konat v posledním školním týdnu, 

ve středu 25. 6. 2008.

Na děti čekají hry a soutěže.

Srdečně zvou děti i pracovníci školy

Josef Látal 
Otilie Berouskooá 
Anna Kozáková 
Libuše Michálková 
Evžena Bouchafová 
Ludmila Pospíšilová 
Libuše Šášová 
Vítězslav Lakomý 
Miroslav Zeman 
Karel Kuthan 
Zdeňka Obermannová 
Marie Odstrčilová 
Eva Majerová 
MUDr. Jaroslav Křivánek 
Jiří Forman 
Věra Dvořáková 
František Šebela

PROČ SE OPRAVOVALA KEPLEROVA ULICE?
Na cleny KMČ c. 4 se stále obracejí občané z Holice s dotazy, proč se opravuje Keplerova 
ulice, když nebyla v tak špatném stavu. Oprávněně argumentují faktem, že v Holiči jsou 
daleko horší povrchy komunikací než měla ulice Keplerova.
Vysvětlení je  jednoduché. Tato ulice není místní komunikace ve správě MmOI, aleje silnicí 
II. třídy ve správě Olomouckého kraje. Letos kraj navrhuje vyčlenit z rozpočtu asi 326 
milionů korun na úpravy a modernizaci silnic. Ze zdrojů Evropské investiční banky očekává 
dalších 112 milionů korun. Proto dochází k obnově povrchu této ulice od kruhového 
objezdu v Holiči až po most na Nové Sady.
Při frézování vozovky došlo ke zničení světelného zvýraznění přechodu pro chodce. Podle 
sdělení odboru dopravy MmOI. budou světla ihned po obnovení povrchu znovu 
nainstalována.

Ke krásnému životnímu jubileu 
92 rokům

přejeme hodně zdraví, spokojenosti do 
dalších dnů prozářených sluncem 

a pohodou v kruhu svých nejmilejších

paní Anně STREJČKOVÉ
a

panu Oldřichu PETŘÍKOVI

Silvestr Tomášek
O houbařích

(M. Marusjak) PRANOSTIKY
Bez rozdílu pohlaví 

ne pro zdraví 
jen tak pro potěchu 

přívrženci podivného cechu 
v hustém mlází 

po čtyřech se plazí 
slídí i v mechu 

touží po úspěchu. 
Košík plný hub 

má v erbu jejich klub.

Červenec
Červenec, srpen, září muka, ale potom 
bude mouka.
Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasety. 
Kolik mračen na Jakuba, to lik v zimě 
sněhu.

Červen
Hřmí-li v červnu, zvedne se obilí. 
Nekuká-li kukačka před svátým 
Janem, bude neúrodný rok. 
Svatojánský déšť kazí seno i obilí.

UVAŘTE SI S NÁMI
Otiskujeme vítězný recept ze soutěže
„O nejlepší nakládané houby44
od paní Evy Zváčkové.

Salátzhub

1,3 kg očištěných a nakrájených hřibů (nejlépe praváků a suchohřibů) 
a 6 dkg soli vaříme 5 -10  minut ve třech litrech vody. 1 kg paprik a 1 kg 
cibule nakrájíme a smícháme s povařenými houbami. Zalejeme 
horkým nálevem a necháme odstát na 12 hodin. Potom plníme do 
sklenic a sterilujeme 10 minut při 90° C.
Nálev: 2,5 I vody, 0,4 I octa, 0,3 kg cukru, 6 dkg soli, 5 -1 0  kuliček 
nového koření, celý pepř dle chuti a 6 bobkových listů.

Dobrou chuť
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UŽ JSTE TO NĚKDE ČETU?
V dubnovém čísle HN jsme otiskli úryvek z básně MÁJ od K. H. Máchy.
Tentokrát přišlo málo odpovědí, proto byla vylosována jen jedna výherkyně.
Mgr. Eva Viktorjeníková, Partyzánská 37, Holice 
Výherkyni blahopřejeme.Cenu si může vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři 
detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

S O U T Ě Ž  ..To ^  Kryštůfkovi Robinovi. „Když jdeš s balónkem pro med,
hlavní věc je, aby o tom včely nevěděly. Když tam půjdeš se zeleným 
balónkem, mohou si myslet, že je to kus stromu, a nevšimnou si tě, a když 
půjdeš s modrým, mohou si myslet, že je to kus oblohy, a taky si tě 
nevšimnou jde jen o to, čemu spíš uvěří?" „A nezpozorují tě pod tím 
balónkem?" zeptal se Kryštůfek „Možná, že ano, a možná taky, že ne,... ve 
včelách se jeden nevyzná." Chvíli přemýšlel a potom řekl: „Pokusím se, 
abych vypadal jako černý mráček. Tím je ošálím." „To si tedy vezmi radši 
modrý balónek," povídá Kryštůfek. A tak se to rozhodlo.

Připravili jsme pro Vás čtvrtý soutěžní úkoL
Na vaše správné odpovědi čeká schránka v chodbě 
pošty do 15. července 2008. Pro vylosované výherce 
budou připraveny opět pěkné ceny.

Redakce

I ■  I

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK OLOMOUC-HOLICE
MC je podpořeno z projektu Profesionalizace skupiny mateřských 
center v Olomouckém kraji

MC Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to z aktivního zájmu 
rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se 
svými dětmi. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla 
žádná nabídka tohoto druhu. Nabízí programy především pro 
rodiny s dětmi a volnočasové aktivity pro všechny generace.

I v jarních měsících se rodiče s dětmi pravidelně scházejí v mateř
ském centru Heřmánek. Společně jsme podnikli výlet na Den Země 
do Botanické zahrady nebo Expedici Sluňákov. V červnu 
připravujeme oslavu Dne dětí spojenou s pohádkovým 
představením pro nejmenší. V rámci celorepublikové kampaně 
„Táta dneska frčí" vyrazíme v neděli 22.6.2008 na výlet na kole pro 
celou rodinu.

V úterý večer se ženy všeho věku dále zdokonalují v břišních tancích. Se středečním cvičením pro rodiče s dětmi v tělocvičně jsme se do 
října rozloučili tradičním velkým Maškarním rejem a bohatou tombolou. Tvůrčí dílna, která se pravidelně koná každý druhý pátek 
v měsíci od 18.00, byla v květnu věnována malování na porcelán, v říjnu se budeme věnovat smaltům.

Přejeme všem krásné prázdniny a o září v Heřmánku no shledanou. 
Za MC Heřmánek Petra Tengíerooá, wmw.mc-hermanek.cz L .

KNIŽNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,

tři ledoví muži se řádně zapotili s letním teplotním rekordem a já Vás zvu na soutěžní výtvarnou výstavu „Moje nejmilejší pohádka". 
Dílka dětí z Mateřské školky, Mateřského centra Holice a malých čtenářů knihovny, kteří namalovali nebo spodobnili oblíbenou pohádku 
nebo pohádkovou postavičku, budou vystavena v knihovně. Akce potrvá do konce srpna 2008. Srdečnějste zváni.

Pro děti probíhá třetí kolo soutěže „Človíček a Země 2008“ 
o našem kraji do konce června 2008.

Vyzývám „k  boji“  všechny chytrolíny od druhé do deváté třídy!

Přeji osem síunečné léto, doooíenkooou pohodu a těším se na Vás o holické knihovně.

Vaše knihovnice Věra Fridrichooská
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^HOLICKÝ SPORT J  X
ROZHOVOR S TOMÁŠEM ULIČNÝM JAK HRAJE NAŠE „B“

HFK"B"-TJTatran Litovel 5:1 (2:0)
K okresnímu derby s Litovlí nastoupili naši hráči s cílem potvrdit
předchozí dobrý výkon a výsledek s 1. FC Přerov (5:2 - góly M.
Krejčí, Neužil, Luňák, T. Krejčí, Kosatík). Pikantní nádech utkání
dodávala skutečnost, že v týmu Litovle nastupuje bývalý
dlouholetý hráč našeho klubu Daniel Zavadil. Náš tým vstoupil
do utkání aktivně a do vedení šel již ve 12. min., kdy Honza Neužil
zblízka překonal brankáře Svozila - 1:0. Také o druhou branku
domácích se zasloužil Honza Neužil. Hosté mu ve 27. min.
dopřáli hodně času a on jim za to vymetl levý horní roh branky
2:0. Do poločasu předváděla juniorka velice pohledný fotbal, ale
k dalšímu navýšení skórejiž nedošlo. Ve druhém poločase se hrál
opět pro oko diváka velice dobrý fotbal, a to také zásluhou hostí,
kteří začali lépe kombinovat a přecházet do rychlých protiútoků.
Přesto první zahrozil v našem dresu Adam Dohnal ve 47. min.
a prověřil kvality litovelského brankáře, ale potom již přišel i čas
Litovle. Nejprve ve 49. min. Plánička uvolnil Jana Fišaru, který
naštěstí pro Vojtu Šramá v naší brance trefil jen boční síť. Blíže
byli hosté ke vstřelení branky v 52. min., kdy z trestného kopu za

i . i i - i . • . i o Dv., , • ■ j- j 'i ' l L faul na Jana Fišaru trefil Zavadil bombou levou tyč Šromovysetím dostalo psychicky velmi dolu. Přidaly se i individuální chyby, , , . . . . .  , ,
, . j  v í , ,  i , . /  branky. V 58. min. isme byli za laxní vstup do druhé puleza kterenas vždy souperdokazal potrestat. ’ , . , t , J , ' , , , r .v , ,potrestaní a hosty dostal opět do zapasu agilní Jan Fisara, který

po centru Olberta prostřelil brankáře Šroma a snížil na 2:1. Pro
náš tým to v této části zápasu vůbec nevypadalo dobře, ztratili
jsme pohyb, kazili přihrávky a soupeř byl v této pasáži lepší.
Uklidnění přišlo až v 75. minutě, kdy Tomáš Luňák získal po
chybě litovelské obrany míč a po samostatné akci zvýšil na 3:1.
To již Litovel hodně otvírala hru a v samém závěru utkání na to
doplatila. V 89. min. napřáhl z 25 metrů Filip Zálešák a trefil
přesně levou šibenici litovelské branky - 4:1. V nastaveném čase
si potom hosté vypili kalich hořkosti až do dna. Rychlou akci
domácích zblízka zakončil Martin Krejčí a stanovil tak celkové
skóre na 5:1 pro domácí. Výše porážky je pro hosty poměrně
krutá, neboť se představili jako fotbalově zdatný celek.

HFK ke konci soutěže tápe
Už sedm kol v řadě holický celek neochutnal chuť vítězství. Ve 
třech utkáních remizoval a čtyřikrát prohrál. Naposledy viděli 
diváci vítězství v Holiči v 18. kole, když porazili Hanáci Duklu Praha 
2:1. Od té doby se kádru pod vedením trenéra Uličného nedaří. 
Vše začalo prohrou, v tu dobu ještě, s posledním mužstvem 
tabulky Ústím nad Labem. HFK po nevýrazném výkonu podlehl 
domácím 2:1. Po té následovala dvě remízová utkání s Hlučínem 
a se Slováckém, dále pak dvě prohry s Fulnekem,Vítkovicemi, 
nakonec remíza se silným Sokolovem a prohra s Příbramí. Další 
duel odehrají naši hráči s Bohemians Praha, kteří vedou tabulku 
druhé ligy se 48 body. Holický tým tak čeká velice těžké utkání.

TOMÁŠ ULIČNÝ-TRENÉR
Jak už jsme zmínili zápasovou bilanci, tak HFK zrovna pře
svědčivými výkony v závěru ligy neoplývá. V čem vidíte příčiny 
vašeho neúspěchu?
Za důležité považuji neproměněné šance v utkáních, kdy jsme 
herně hráli dobře a utkání nedotáhli do vítězného konce. Mužstvo

V utkání nenastoupil Miloš Kropáček pro zranění. Je to vážné 
a jak  dlouho bude mužstvu chybět?
Při tréninku si natrhl stehenní sval. Chybět bude minimálně do 
středečního utkání s Opavou. Je to velké oslabení. Teď, když se 
nedaří našim útočníkům, takového hráče potřebujeme. Miloš 
dokáže udržet míč v útočné fázi, kdy se dotahují záložníci. To nám 
teď chybí. Míče se hned vracejí zpět a to nám ztěžuje přechod do 
útoku.

Nyní vás čeká velice těžký soupeř- Bohemians Praha. Na podzim 
jste prohráli 2:4. Máte jim  určitě co vracet.
Bohemka se stala favoritem soutěže a nám v tomto utkání bude 
chybět několik hráčů, ale budeme 
určitě chtít ukončit nepříznivou sérii 
a naplno bodovat.
(pozn. redakce: HFK prohrál 
s Bohemians Praha 1:2)

Branky: 12. a 27. Neužil, 80. Luňák, 89. Zálešák, 
90 +1 M. Krejčí, 58. H. Fišara.
Rozhodčí: Anýž - Pěček, Sebók,
ŽK: Neužil, Luňák - Večeřa, Zavadil
Diváci: 100.SEZNÁMENÍ

S BRANISLAVEM HANZELEM
1. HFK B: Šram - Zálešák, Vacek, T.Krejčí, Růžička - Dohnal (87. 

J Kosatík), Čižmar, Smékal, Neužil (81. Koutek) - M. Krejčí, Luňák 
r|  (83. Christomidis).
Z  Trenér Zbyněk Kurfúrst.

Litovel: Svozil - P. Kvapil, Zavadil, Kratochvíl, Jiří Fišara - 
Olbert, Jan Fišara, Planička, Večeřa - Seyfried (28.Čep, 80. 
Dohnal), Štěpán (59. J. Kvapil)
Trenér Miroslav Večeřa.

Jako posledního nového hráče v dresu n. 
HFK představíme třiadvacetiletého i l j  
útočníka Branislava Hanzela. Vedení 'Mm 
klubu se po zimní přípravě dohodlo na 
přestupu z MFK Košice. S předsedou 
představenstva panem Vladimírem 
Dostálem podepsal robustní útočník 
smlouvu na dva a půl roku. V jarní části 
druhé ligy se nová akvizice moc 
neprosadila, zatím odehrál 5 utkání. 
Verime, zejeho casjeste přijde.

mx. 7

CNDl+K *4.1

Branislav Hanzel vizitka

Narozen: 12.07.1985 
Výška/váha: 190 cm/80 kg 
Hráčský post: útočník 
Přichází z: MFK Košice 
Číslo dresu: 2

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková, Ing. Petr Šafránek, korektura textu Mgr. Milan Polák, Ph.D. 

Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW-SIGNUM, s.r.o., Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v červnu 2008.
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