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Pravěk a moderní doba
Milí čtenáři,

zdravím vás v půli srpna. Dovolené jsou v proudu u konce 
řeky, žáčkové a študenti mají ještě čtrnáct dní prázdninové 
pohody.Tak si ten zbytek letních dovolenkových dnů krásně 
užijte. Přeji vám ale každý den pěkný a pohodový.

Tentokrát se úvahou vracím hodně daleko v čase. Do dru- 
hohor. Tehdy skončila vláda plazů dinosaurů a svět ovládli 
savci. Nutno ale dodat, že někteří dinosauři, třeba krokodýlo
vé, přežili dodnes. Pravěké paryby - žraloci - také. Uvažte, že 
se zachovali jen dravci. Obdobně dopadly naše volby. Chtěli 
jsme změnu a ona se z vůle nás, obyčejných lidí, stala. Byly 
namířeny proti politickým dinosaurům. Dost jich opravdu 
vymřelo. Ale ejhle, někteří přežili. Možná se i někteří z nich 
překabátili za savce. Dravců je v politice vždycky dost. Záleží, 
jak se s nimi vláda a naši zastupitelé vypořádají. Když jim  
ostříhají drápy, dorostou. Snad pomůže obroušení zubů.

Zatím se naši noví politikové dívají novýma velkýma oči
ma. Ať jim to vydrží a ať je nezavírají. Korupce a kriminalita 
nikdy nespí. Pokud zrovna náhodou nejsou na scéně vidět, 
někde v ústraní vymýšlí nové triky. Agenti provokatéři budou 
mít stále dost práce. Doufám, že ten mladý letní vítr vyfouká 
ve sněmovně zatuchlá zákoutí. Neztotožňuji se s tvrzením, 
že mladí, protože nemají zkušeností, tam nemají co dělat. 
Co je horší? Mladý nezkušený politik nebo starý vyhořelý 
a vylobovaný politik? A kde ti staří nabyli zkušeností? Uvi
díme a uslyšíme, jak se tato situace bude vyvíjet dál. Dobře 
se dívejte a monitorujte plnění a realizaci slibů nápravy věcí 
veřejných. Zatím to vypadá, že politici začnou i od sebe (ome
zení imunity, poslaneckých výhod a náhrad).

Dovolím si vám předložit k zamyšlení dva citáty. Spisova

tel Vladimír Liška pravil: Společnost, postavená na hromadění 
materiálních hodnot, mravní rovinu lidského bytí vytlačuje na 
okraj společenského zájmu a mravní hodnoty jsou chápány 
jako historicky vyčpělý anachronismus. A velmi zajímavý je 
tento: Kdy se vrátí ti lidé, kteří s pravdou nejdál došli?

Naše doba má nový fenomén. INFORMAČNÍ. Ze všech stran 
se na nás opravdu valí obrovské množství informací. Televize, 
internet, reklamy, výpočetní technika, eletronika, nové tech
nologie. To vše nám zahlcuje mozek. Příliv informací se zvyšu
je. Cituji z Mladé fronty DNES. V roce 2003 to bylo 5 exabytů 
EB (5x l018 bytů), 2006 už 161 EB. Letos je odhad až 988 EB. 
Bit (čteme bajt) je jednotka informace (pro představu velký 
harddisk dobrého počítače má velikost jeden gigabyt, což je 
miliarda bytů). Představuje jeden textový znak.

Dostáváme se pomalu do času vzdáleností světelných let. 
S přívalem informací souvisí trvalé přetížení mozku informa
cemi. Děti a mladí to stíhají, my, odrostlejší už hůře, nestíhá
me informace zpracovat. U mnohých to může vyvolat stres. 
Je vědecky dokázáno, že tento stav přemíry informací a jejich 
zpracování u člověka výrazně omezuje emoční sféru. Budeme 
výhledově nadlidé bez emocí a citu?

Ale přátelé, co takhle obyčejné lidské hodnoty obyčejných 
lidí? Vždyť existují láska, přátelství, rodina, radost, dobří lidé 
kolem nás, pozdrav, pohlazení. Jsou vůbec ještě nějaké větší 
hodnoty? Peníze byly, jsou a budou. My jsme byli, jsme a jed
nou nebudeme. Tak proč si neužít citů a obyčejných malých 
radostí? A pokud se týče těch tsunami informací, postavte si 
hráz. Ze svého srdce. A sklerózy se nebojte, je to jen přemíra 
informací. Šetřete si zdraví a nešetřte láskou a úsměvy.

Váš Petr Šafránek
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StmíváníVysočinou

Krajina větrem zvlněná 
vlny se k obzoru táhnou 
lesy rybníky zasněná 
zpívá mi píseň vábnou

Vyjít a nikdy se nevrátit 
navždy s krajinou splynout 
za všechno minulé zaplatit 
toulat se Vysočinou

Za slunce měsíc nad hlavou 
za deště byl bych vděčný 
pro všechny byl by záhadou 
milenec poutník věčný
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Stmívá se
a v duši kvete černý stín 
krajina dnem opilá 
chytá večerní splín 
květy dovoní 
a ptáci dozpívají 
šípkové Růženky 
už také usínají 
já neusínám 
v uspávaném kraji 
naslouchám koncertu 
cvrčkové serenádu hrají
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Konečně se dočkali

Ani již nevím, jak dlouho usilovali občané bydlící v ulici 
U Potoka o její rekonstrukci. Ale jejich snaha nebyla zbytečná, 
protože stav této ulice byl opravdu zoufalý. Prašný povrch, 
díra vedle díry, neustálé zasypávání výmolů štěrkem nebo 
recyklátem. A přestože už byl zpracován projekt na rekon
strukci, uplynulo v holickém náhonu hodně vody, než došlo 
konečně na zahájení prací.

Rekonstrukci „dostala" olomoucká firma MODOS, která 
zahájila práce na podzim roku 2009, s termínem dokončení 
v červnu 2010.1 když letošní jaro bylo značně nepříznivé pro 
stavební práce, zhostila se firma svého úkolu v termínu. Kon
cem června byl položen asfaltový povrch komunikace a pak 
již zbývaly jen dokončovací práce, terénní úpravy okolních 
ploch, výsadba stromů a osazení laviček pro oddych. Papírová 
kolaudace proběhla 15. července 2010 na stavebním odboru 
Magistrátu města Olomouce.

Věřím, že občané ulice U Potoka budou konečně spokojeni 
se svou ulicí.

lékařů. Magistrát vyčlenil na opravu 500 000,- Kč, ale tato 
částka bohužel postačí pouze na opravu náměstíčka. Zbytek 
ulice bude muset počkat na svůj nový povrch až do příštího 
roku. Je to až trapné, že tak krátká ulice se musí opravovat 
tři roky.

Dobrá zpráva se rýsuje pro ulici Ječmínkovu, Na Dílkách 
a konec ulice Slunečné. Na tuto rekonstrukci bylo vydáno 
stavební povolení. Projekt je také hotový, takže by zahájení 
rekonstrukce v roce 2011 nemělo stát nic v cestě.

V letošním roce je v plánu ještě vydláždění chodníku 
kolem hřbitova na ulici Keplerova. V jeho těsném sousedství 
v příštích letech má být vybudováno asi 16 nových rodinných 
domů, které uzavřou volný konec ulice Partyzánské. Dnes je 
na tom místě pouze travnatá plocha.

Plány do budoucna jsou velké, je jen třeba je u vedení 
města pohlídat, aby nezapadly v zapomnění a aby jejich rea
lizace splnila přání holických občanů.Škoda, že nemáme stejně příznivou informaci pro občany 

Krokový ulice. Na letošní rok jsme měli přislíbeno dokonče
ní úpravy komunikace včetně náměstíčka před ordinacemi Siíuestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
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ŠKOLA

Není tabule jako tabule
Škola, třída, tabule... Tradiční symboly vzdělávání. Všichni 

jsme někdy psali křídou na dřevěnou tabuli, popřípadě fixem 
na tabuli bílou. Někteří z nás se ve škole setkali i s datapro- 
jektorem, počítačem a bílým plátnem.

Pro dnešní žáky je novinkou interaktivní tabule. Na první 
pohled je úplně nenápadná, podobná své bílé předchůdkyni, 
ale umí obdivuhodné věci. Díky propojení s počítačem, pro
jektorem a reproduktory je všechno jako opravdové. Planety 
obíhají kolem Slunce, vlci vyjí na měsíc, krev proudí tělem. 
Stačí dotek speciálního pera na projekční ploše a otevře se 
lákavý svět obrázků, zvuků, animací, videí, internetových 
odkazů. Žáci mohou krok za krokem sledovat výklad, na jaké
koliv místo psát ručně poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat, 
řešit úkoly. Každý se může aktivně zapojit, děti už nejsou jen 
pasivními posluchači.

I v naší škole je od konce minulého školního roku nain
stalována interaktivní tabule. I my se snažíme jejím pro
střednictvím zpestřovat tradiční vyučovací hodiny. Cestou

k poznání však není pouhé ovládání této technologické „hrač
ky". Důležité jsou učitelské nápady a způsob jejich realizace. 
Jsme velmi rádi, že díky spoluúčasti v projektu IVOŠ (zvýšení 
kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol) 
dostaly dvě naše vyučující možnost proniknout do tajů tvor
by interaktivních výukových hodin. Své poznatky budou moci 
předávat dalším kolegům a kolegyním a vyučovací hodiny se 
tak mohou stát opravdovým zážitkem jak pro toho, kdo stojí 
za katedrou, tak pro ty, kteří sedí ve školní lavici.

Mgr. Paula Modrianská

I

A B C

Výtvarná výchova na základní škole
6. třídy byly vybrány koláže s motivy ptáků, žáci 7. třídy se 
soutěže zúčastnili linoryty s rostlinnými motivy a žáci 8. třídy 
ztvárnili kombinovanou technikou plazy. Velmi zdařilé byly 
také malby krasových jeskyní žáků sedmých a osmých tříd.

Všechny soubory prací obdržely ocenění. Blahopřejeme.

Už tomu budou dva roky, co pod rukama tehdejších šesťá- 
ků ožily zdi čekárny MHD U Mlýna a místo šedé, často počmá
rané plochy nás obklopuje malovaný kousek přírody. Máme 
radost z toho, že výzdoba vydržela a díky pravidelné péči 
žáků naší školy, kteří s elánem malby obnovují, se hlavně naši 
nejmladší mohou radovat z lesa plného zvířátek. Za poslední 
výtvarnou rekonstrukci děkujeme letošním sedmákům.

Dům dětí a mládeže Olomouc vyhlásil u příležitosti Dne 
Země již 25. ročník výtvarné soutěže Poznej a chraň. Výstav
ní prostory DDM zaplnily i práce žáků naší školy. Žáci 4. 
a 5. třídy uspěli s grafickými soubory na téma hmyz. Od žáků

Mgr. Ludmila Moupicová

Poděkování
Komise městské části č. 4 z Holice srdečně děkuje paní 

učitelce Mgr. L. Moupicové za pravidelnou, celoroční údržbu 
a výzdobu zastávky MHD U Mlýna.

Kéž by se podařilo díky jejímu estetickému působení na 
žáky zabránit dalšímu poškozování veřejných prostorů nejen 
v Holiči.

S. T.
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RAFTY 2010 - SÁZAVA

V Týnci n. S.jsmesi postavili stany, prohlédli město a večer 
strávili s kytarou u ohně.

Druhý den ráno nás čekal neméně krásný úsek řeky mezi 
Týncem n. S. a Pikovicemi, kde se tok zařezává do hlubokého 
údolí se strmými stráněmi, na kterých je postaveno několik 
známých trampských osad, např. osada Toronto známá z písní 
bratří Nedvědů. Cestou nás čekalo sedm jezů, které jsme si na 
raftech velice užili, a také oběd ve vodácké hospůdce. Večer 
jsme strávili stejně jako ten předchozí, u táboráku, tentokrát 
i s opékáním špekáčků a brambor. Na dětech byla konečně 
znát únava -  určitý podíl na ní zajisté měl i vydaný zákaz pití 
nápojů typu Coca -  Cola apod.

Ve středu jsme si na lodích sjeli asi polovinu trasy přede
šlého dne, a to z Týnce n. S. do vodácké hospůdky na oběd. Po 
obědě jsme nasedli, nešťastní z konce a unavení z probdělých 
nocí, do přistaveného autobusu a vydali se na cestu domů.

Většina dětí se nám svěřila, že by jim  vůbec nevadilo, kdy
by se výlet protáhl do konce týdne. Všichni se těšíme a jsme 
zvědaví, co nám voda přinese příští rok...

Nakonec bychom chtěli připojit naše poděkování CK PEŘEJ 
tours a hlavně jejich instruktoru Bubákovi, který s námi tento 
třídenní výlet prožil a přežil.

Tak, jako se na naší škole stala tradicí Vánoční dílna nebo 
nedávno konaná Zahradní slavnost, začíná sejí stávat i před- 
prázdninový výlet na raftech. Letos jsme si splnili přání z loň
ského roku -  sjezd řeky Sázavy.

Vyjeli jsme autobusem v pondělí 14. 6. v 8 hod. od základ
ní školy v Holiči. Cesta byla nekonečná, protože cíl byl daleko, 
jen malý kousek od Prahy.

Díky květnovému deštivému počasí jsme si cestou moh
li udělat zastávku a splout na raftech nejkrásnější a vodáky 
nejvyhledávanější část Sázavy, tzv. Stvořidla u Světlé nad 
Sázavou. Jedná se o úsek plný obrovských kamenů a peřejí, 
který vede stejnojmennou přírodní rezervací. K tomuto úseku 
se váže tato legenda:

Místní sedlák, jehož pole nebylo úrodné, se měl domluvit 
s čertem, který mu slíbil s prací na poli pomoci. Sedlák čertovi 
slíbil, že za deset let dostane jeho duši. Po deseti letech se 
však sedlákovi do pekla příliš nechtělo a na radu své manžel
ky vykropil chalupu svěcenou vodou. Čert, který tak nemohl 
dovnitř, se rozzlobil, nabral v nedalekém lomu náruč kamení 
a chtěl j i naházet na sedlákovo pole. Jak letěl zpět, svítilo mu 
do očí slunce a oslepený čert začal kameny odhazovat dříve. 
Místo na sedlákovo pole odházel svůj náklad do koryta Sázavy.

Protože Týnec nad Sázavou, kde jsme měli být ubytovaní 
v kempu, byl od Stvořidel ještě asi dalších 80 km, nastoupili 
jsme zpět do autobusu a vyrazili na cestu.

Lucie Vykydaíooá

Jak se loučili někteří žáci z deváté třídy na konci školního roku s holickou školou
Tímto dnem pro nás totiž startuje nový závod a je jen na 

nás, po které dráze se povezeme. Na holické škole jsme za ta 
dlouhá léta nechali spoustu vzpomínek a i kus sebe.

Nyní je ěas na naše díky panu řediteli Mojmíru Chytilo
vi za pěkné prostředí, které pro nás připravoval, upravoval 
a zkrášloval. Paní učitelce třídní Ivaně Opravilové děkujeme 
za veškerou snahu a pevné nervy, které nám věnovala, dále 
všem milým učitelům, kteří nás učili. Loučíme se s Vámi 
a přejeme dostatek trpělivosti a dobrou vůli k novým žákům, 
kteří zaplní po prázdninách naše místa v lavicích.

Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem svých spo
lužáků přivítala v tento výjimečný den, protože náš pomyslný 
vlak s vystavenou devítiletou jízdenkou nyní přijel do koneč
né stanice.

Mí spolužáci samozřejmě zažili dny, kdy jsme měli rozepře 
a kdy to nebylo nej příjemnější, ale společně jsme to překonali 
a teď tu společně stojíme a víme, že už se nikdy nesejdeme 
ve stejné třídě, už nikdy nebudeme taková parta, jako jsme 
teď, už nikdy se nebudeme dohadovat o tom, kdo bude mít 
první tělocvik, provokovat učitele, hádat se o absolventských 
tričkách dvacet dní před koncem školního roku a už nikdy se 
nebudeme smát společným zážitkům. Nikola Doležalová, 9. A třída
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Minifejeton o okurkové sezóně

Možná je to moderním rytmem doby, který, jak se mi zdá, 
stále více vylučuje politicky horká léta. V minulosti tomu tak 
nebylo. Francouzi milovali obecně červenec z důvodů poli
tických změn. Nejen útok na Bastilu 14. července 1789, ale 
i červencová revoluce z roku 1830 ukazují, že dějiny se ode
hrály i o „prázdninách". Deklaraci nezávislosti Spojené státy 
americké přijaly 4. července a ústava z roku 1787, která je 
platná dodnes, se vypracovávala podle tehdejších záznamů 
ve velmi horkém létě. A pro nás srpen zůstává symbolem oku
pace z roku 1968.

Média sice dnes již nepokračují v prvorepublikové tradici 
informací o tom, jak žralok na Jadranu sežral českou učitelku 
(některé holické žáky by jistě taková zpráva potěšila, jen by 
se zřejmě neshodli, kterou pedagožku tam vyslat), ale téma
ta jsou na stejné intelektuální úrovni. Milenky, manželky, 
potomci, luxusní jachty, večírky -  to vše plní titulní stránky 
i tzv. seriózních novin.

Volebními výsledky a sestavováním nové vlády by mohla 
být letní ospalost nahrazena. Tahanice o to, kdo s kým a proč. 
Připadá mi to jako klukovské hašteření -  s tebou nekamará
dím, protože žaluješ, s tebou ano, ale nesmíš si hrát s panen

kami, s tebou možná jo, ale nesmíš podvádět v kuličkách... 
Všechny strany šly do voleb s protikorupční politikou. Bude 
korupce skutečně odstraněna? Dočkáme se toho někdy? 
Pokud to nebude brzy, mohla by nás bez ohledu na prázd
ninové nálady čekat v nedaleké budoucnosti i velmi horká 
léta.

Nejraději mám ovšem Okurkovou sezónu z roku 1982. Tak 
se totiž jmenuje sbírka básní Jiřího Žáčka, která tehdy vyšla. 
Skutečně skvělý počin v době, kdy vydavatelé tiskli samé 
nadšené budovatelské bláboly. Rozhodně stojí za to, znovu 
si přečíst tuhle sbírku, ani po letech neztratila na údernosti. 
Přeji Vám báječný konec léta, v obchodech dostatek zavařo
vacích konzervačních prostředků, okurky bez plísně a užívejte 
si okurkovou sezónu s Okurkovou sezónou.

P.S. Žáci, těšte se ze zbytku prázdnin, užívejte . I  
si sluníčka, nevěřte tomu, že žraloci na Jadranu ( J n j j  
žerou české učitelky. V září s třídní učitelkou za 
katedrou a vámi v lavicích přivítejte společně /£» 
nový školní rok. Ať je úspěšný! Čeká Vás skvělá 
budoucnost (alespoň politikové to slibují...).

Miky Marusjak

Karlu Hynkovi Máchovi k jeho dvoustému výročí

Smrt přichází pro básníka

Úspěch v naší domovině 
neodpouští se -  tradičně 
V romantické krajině 
ten příběh -  skutečně 
se kdysi dávno stal 
uprostřed lesů zřícenin hradů 
a rozeklaných skal 
Kritik cítí zradu 
Může být zločinec hrdinou? 
Hynku -  příliš romantické 
a cenzoři těžko prominou 
myšlení vlastenecky básnické 
Navzdory jedovaté zlobě 
Závistivci -  k čertu s vámi! 
Navzdory pohnuté době 
stáváš se známý 
Nehas co tě nepálí!
Co si myslíš jsi také psal 
i o tom co jin í jen šeptali 
A když skutečný požár plál 
pomáháš hasit plameny 
nestojíš někde opodál 
nekrčíš bezmocně rameny 
Odměna? Těžký zápal plic

Nocí další houkání sanitky 
odráží v ulicích ozvěna 
Skládejte se na věnec na kytky 
smrt přichází pro Ortena

Soudek jiné romantiky 
Reduta je tvým domovem 
Patříš mezi beatniky 
a tramvaj
cinká záduchou pod Klárovem 
Zní free jazz a blues taky 
Alan přijíždí do Prahy na pokec 
pijete spolu panáky

Nechápu jednu věc 
Blues v modré a bílé 
vrhá podivný stín 
Všechny lásky se tváří mile 
Václave -  která z nich 
ti naordinovala svítiplyn?

Láska podobna večernici 
opět pluje černou oblohou 
Frajer v rubáši 
sfoukl další svíci 
Skládejte se na kytici 
Mrtví básníci 
milovat nemohou

Frajer co rubáš má rozedraný 
krici stale víc
Hynku! do nemocničního ticha 
ten host nezvaný 
přichází pro básníka Miky Marusjak
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4NAŠI JUBILANTI
Elvira Okrouhlá 
Jenovéfa Gužiaková 
Alena Parolková 
Jaroslav Navrátil 
Jaromír Jílek 
Josef Langer 
Josef Kratochvíl 
Eliška Zaoralová 
Helena Veličková 
Věra Mlčochová 
Otakar Majer

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

Redakce

Sběrový dvůr Hodolany, ulice Chelčického

Přivézt můžete nábytek, pohovky, linolea, koberce, elektroni
ku /ledničky, vysavače, televizory, radia, PC apod./, organický 
odpad /  listí, trávu, větve /.
Průběžně tento odpad můžete celoročně vyvážet na sběrový 
dvůr v Hodolanech v ulici Chelčického, provozní doba je úte
rý -  sobota od 9.00 -  13.00 a od 13.30 -  17.00 hodin. 
Upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpa
du s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře ve Chvál- 
kovicích - ulice U Panelárny, v době 6.00 -  13.00 hod. v pra
covní dny.

Zvláště významného životního jubilea se dožívají

Růžena Němcová 
František Nekoksa 
Františka Dokoupilová

Všem jubiíantům  přejeme zdrauí, štěstí, 
spokojenost, íásku a porozumění nejbíižších 
a zvláště děkujeme za celoživotní práci 
a příklad, který předávají daíším generacím.

Upřímně blahopřeje KMČ č. 4 Holice

Redakce

Odměna za uložení odpadu na sběrných dvorech

Od 15. července mají občané města Olomouce jedinečnou 
příležitost zbavit se velkoobjemového odpadu na sběrných 
dvorech a ještě být odměněni slevovým poukazem na nákup 
v prodejnách ASKO nábytek a Kuchyně ORESI. Neodkládej- 
te velkoobjemový odpad ke kontejnerům na směsný odpad 
nebo na nepovolené skládky, ale zbavte se ho bezplatně na 
některém ze sběrových dvorů (Hodolany - ul. Chelčického, 
Neředín - za krematoriem). Zde za dovezený odpad získáte 
výše uvedený bonusový poukaz na 10% slevu na nákup, kte
rou můžete využít do 30. září 2010.

ZLATÁ SVATBA
Za účasti milující rodiny oslavili dne 3. 7. 2010
manželé Sůvovi
50 let společného života.

S přáním všeho dobrého se k rodině připojuje také 
KMČ č. 4 Holice. Redakce

H.Š.

BLAHOPŘÁNÍ
K vrcholným společenským událos

tem našeho města patří bezesporu předá
vání Cen města Olomouce. Toto ocenění 
dostávají od roku 1989 nejvýraznější 
osobnosti z různých oborů.

Předávání vyznamenání se uskuteč
nilo 24. června, letos ale ne v sále Hradis
ka, jak bývalo zvykem v minulých letech, 
ale v sále Moravského divadla.

S velkou radostí jsme uvíta
li, že mezi oceněnými je také paní 
Hana Maciuchová, významná divadelní a filmová herečka. 
V časopisu STYL jsem se o ní, její tvorbě a životě dočetl mnoho 
zajímavého. Narodila se ve Šternberku a později bydlela s rodi
nou na Novém Světě. Nikde jsem však nenašel zmínku o tom, že 
střední školu navštěvovala v Holiči u Olomouce/tehdejší název/ 
a že právě zde se poprvé postavila na prkna, co znamenají svět.

Na holické škole tenkrát vyučovala češtinu paní učitelka 
Ludmila Dudová, která kromě toho vedla i dramatický kroužek, 
který každý rok nastudoval jednu divadelní hru. A zde právě paní

Hana začínala hrát divadlo. Byla také členkou pěveckého soubo
ru školy pod vedením Dr. Františka Navary. V pěveckých i reci- 
tačních soutěžích ve škole obsazovala vždy první místa. Ostatní 
soutěžící se vždy těšili, s čím Hana vystoupí.

O tom, že k Holiči má paní Maciuchová velmi dobrý vztah, 
svědčí i její účast na oslavách 725. výročí založení naší obce. 
V přeplněném holickém kostele sv. Urbana recitovala báseň 
holického barda Petra Šafránka, kterou věnoval Holiči.

Na památku této slavnostní události dostala jako dar obraz 
holického malíře pana Josefa Tomana s motivem našeho krás
ného kostela.

Takto na paní Hanu vzpomínáme od jejich uměleckých 
začátků až po současnost.

K jejímu významnému ocenění jí dodatečně gratulujeme 
a do dalších let jí jménem všech holických občanů přejeme 
ještě spoustu krásných rolí, ale hlavně hodně štěstí a zdraví.

Siíoestr Tomášek
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NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS - O PĚKNÉ CENY OD NÁS
1 vstup do objektu /  výbava nevěsty 

bicykl /  kosodřevina
povrchní obdivovatel módy /  patřící mně
pěvecké těleso / stařec
slovenský počítá /  tuzexové poukázky
zvukový doprovod bouřky /  bulharská měna
kobka /  japonské rýžové víno
druh javoru /  estetické cítění
obří knír /  vůně
podsvinče /  guma
slitina železa a uhlíku /  biograf
třpyt /  ticho
část nohy /  pivovarnická surovina 
část molekuly /  zbraň pistolníka 
volání kukačky / prérie 
jeskyně /  fór
neobutí /  slovenský velbloud 
náboženský vůdce /  šatní škůdci 
přelud / část střechy 
mládě kočky/řezné nástroje 
konzervační prostředek (tekutina) /  žena 
stupně pod nulou /  filmové ztvárnění písně 
pokladna/jméno politika Novoměstského 
bankrot /  člověk zabývající se etikou 
nevelká /  záplata
prudký sešup / zabijačková pochoutka 
mládě skotu /  zázraky 
zkouška / morseovkou „H“ 
bál /  hle
svazek obilí / záchranné kolo
opak liché /  nehmotná lidská schránka
úmrtí /  část stromu
skóre / kovový prvek
patřící někomu / stromořadí

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

nápověda - úle*/

Správné vyluštění křížovky z červnového čísla HN znělo takto:

Jan Balabán: Možná že odcházíme 
Ivan Motýl a Jan Balabán: Bezruč

Vyhodnocení minulé křížovky z června 2010
Vylosováni byli čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.

Aleš Zapletal, Sladkovského 61, Holice, 
Jan Pospíšil, Revoluční 13, Holice 
Miroslava Kauerová, Ječmínkova 2, Holice

knižní odměna 
nákupní poukázka 
nákupní poukázka

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

Soutěžit můžete do 15. září 2010. Odpovědi prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného 
pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

Redakce HN
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Ladislav Onofrej bude nastupovat v dresu l.HFK ný výkon a v domácím utkání s Břeclaví jsme prohráli 0:1, když jsme 
stále hráli na polovině soupeře. To nám ale chybělo pět hráčů základní 
jedenáctky, celý zápas hrozně pršelo a podmínky pro naši kombinační 
hru byly obtížné. Na druhou stranu ten jarní vzestup tabulkou je určitě 
úspěchem," řekl k jarní části Vladimír Dostál.

Ten je ústřední osobností Holice a ve třetiligovém klubu je předsedou 
představenstva a zároveň sportovním ředitelem. Od července se stal no
vým sportovním ředitelem Stanislav Koutný.

„Vzhledem k tomu, že často cestuji do Španělska, kde mám dům 
a zabývám se tam prodejem nemovitostí, nemohu se perfektně věnovat 
funkci sportovního ředitele. Tato funkce vyžaduje sledování mužstev, 
jednotlivých hráčů, uzavírání smluv s hráči apod. To například probíhá 
v letní přestávce, nejvíce pak v červenci, a to já budu pobývat na jihu," 
vysvětluje exkluzivně pro vFotbal.cz ikona HFK.

Proklamovaná spolupráce mezi Sigmou Olomouc a naším klubem 
začíná přinášet první ovoce. Na přestup do našeho klubu přichází posila 
zvučného jména, slovenský univerzál Ladislav Onofrej.

Další posilou, která míří ze Sigmy do našeho klubu, pak je mladý 
nadějný útočník Dominik Richter.

Vizitka Ladislava Onofreje:
„Laco“,jak je j familiérně nabývajífanoušci, ukončil po pěti letech po 

uplynutí smlouvy soé úspěšné působení v Sigmě a přichází na přestup 
do našeho klubu, kde podepsal s vedením klubu dvouletou smlouvu.

Věk: 33 let
Post: levý záložník či obránce 
Výška: 180 cm 
Váha: 70 kg 
Stav: fenaty, 2 děti 
Počet se^ón v Gambrinus lize: 6 
Počet odehraných zápasů: 125 
Počet ustřelených branek: 8 gólů 
Týmy o I. lize ČR: FK Drnovice (2004/2005), Sigma Olomouc (2005/2010) 
Týmy v I. lize SR: Lokomotiva Košice, MFK Košice, Slovan Bratislava

A kdo důležitou funkci bude vykonávat v nadcházející sezóně?

„Tuto funkci přebírá od 1. 7. pan RNDr. Stanislav Koutný, člen před
stavenstva. Mně zůstává starost o finanční zajištění klubu a řízení klubu. 
Samozřejmě mi nikdo neupírá významnou roli při důležitých jakýchkoliv 
rozhodnutích. Všechny důležité záležitosti budeme spolu konzultovat, 
byť emailem nebo telefonicky, a tak budu ve spojení s ostatními kolegy, 
kteří v klubu pracují," přiblížil další chod klubu Vladimír Dostál.

V Holiči navíc v uplynulých dnech sledovali situaci okolo Hlučína, kde 
hrozilo nepřihlášení se do příštího ročníku II. ligy. V tom případě by byl 
oslovený druhý celek MSFL, tedy HFK.

„Vždy jsme byli zvyklí postupovat z prvního místa, ať to bylo z KP, 
Divize nebo dvakrát z MSFL a nemuseli jsme čekat na rozhodnutí někoho 
jiného. Pokud tato situace nastala, vyčkáme rozhodnutí Hlučína. Pokud 
bychom byli osloveni, zda máme zájem o účast ve II. lize pak říkám: Ano. 
Máme zájem, z pohledu technického zázemí jsme plně připraveni, otázka 
financování není jednoduchá, ale máme věrné sponzory, město Olomouc 
i Olomoucký kraj, tak bychom potřebné finance zajistili. Když jsme dva
krát sestupovali, bylo to z důvodu sportovní výkonnosti, nikoliv ekonomic
kých," vysvětlil ještě před vyjasněním situace sportovní ředitel Holice.

Jasno bylo po rozlosování II. ligy, kde Hlučín figuroval, a v nadcháze
jící sezóně II. ligy tak nebude chybět. Holice tak musí zabojovat v příštím 
ročníku.

Vizitka Dominika Richtra:
Dominik Richter patří k mladým nadějným útočníkům z líhně olo

moucké Sigmy. Jedná se o fyzieky dobře disponovaného útočníka, který 
má doposud zkušenosti převážně z působení v MSFL (Hranice, Lipová, 
Zábřeh).

Ve druhé lize se jednu sezónu objevil v dresu Karviné.

Poslední sezónu strávil na hostování v týmu SK Sulko Zábřeh, kde 
svými dobrými výkony zaujal trenéra našeho „A“ týmu Petra Uličného. 
Dominik přichází do našeho klubu na jednoroční hostování.

Věk: 23 let 
Post: útočník 
Výška: 187 cm 
Váha: 67 kg 
Stav: svobodný 
Dosavadní působení:
Sigma Olomouc, SK Hranice, Sokol Lipová, MFK Karviná, Sulko Zábřeh

Vladimír Dostál

Příprava na nový soutěžní ročník 2010 - 2011

Pomalu se už začal připravovat nový soutěžní ročník. Holický tým 
vedený i v další sezóně trenérskou dvojicí Petr Uličný, Karel Trnečka začal 
přípravu v pondělí 5. 7. 2010 v 10:00 hod., kdy se sejdou na stadionu 
hráči s vedením klubu, aby odstartovali nový ročník Moravskoslezské fot
balové ligy.

V přípravném období odehrají hráči HFK sedm přátelských utkání, 
přičemž hned to úvodní bude proti prvoligovému 1 ,FC Brno. Dalšími 
soupeři budou druholigová Karviná, Zlín a Třinec, divizní Konice, Baník 
Ostrava „B“ a generálka bude s Velkým Meziříčím. Mezi přípravná utkání 
zařadil Českomoravský fotbalový svaz první kolo Poháru ČMFS - Ondrá- 
šovka Cup, kterého se účastní i naše první mužstvo a jehož rozlosování 
bude zveřejněno později na našich webových stránkách.

Druhou ligu bychom vzali, říká končící ředitel HFK Vladimír Dostál.
Zeptali jsme se tedy, jestli by jeho tým možnost postupu uvítal. 

Postoupit do II. ligy. Tak takový cíl si před sezónou dali fotbalisté HFK. 
Po nevydařeném podzimu ale bylo jasné, že se jim tento úkol splnit nepo
daří.

Přesto na jaře mužstvo pod vedením trenéra Uličného zabojovalo 
a nakonec z toho bylo pěkné druhé místo. Během jara se tak olomoucký 
klub dostal ze středu tabulky až těsně pod vrchol.

“No, abych pravdu řekl, tak úplně spokojený s jarem nejsem. Sice 
jsme ve čtrnácti utkáních jara uhráli 30 bodů, ale nejméně dvě porážky 
byly naprosto zbytečné. Ve druhém kole v Kroměříži jsme podali ostud-
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