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Milí přátelé,
když jsme v té EU a v Schengenském je, že budete zas moci telefonovat za jízdy, fakultní nemocnice? Víte, ty třicetikoruny 

prostoru bez hranic, upřesnil jsem náš Co se děje s reakční dobou řidiče, přece a poplatek při hospitalizaci jsou oproti 
státní prostor jako Kocourkov. Jaro k nám není podstatné.
do tohoto prostoru taky konečně přišlo, Tahanice a pohromy ve zdravotnictví asi se, že pacient nebude poškozen, 
jenže dřív a momentálně si odešlo na pár hned tak neskončí. Ministr se snaží Ale mám i „dobré zprávy". Prostitutky 
týdnů zdřímnout. Takže duben, ještě tam prosadit návrh přeměny fakultních budou platit daně. Víte, kolik tím stát, to 
budem. I příroda se nechala oblafnout a nemocnic v akciovky a budou muset být jsme vlastně my, musí získat? A už je to 
vše jarně rozkvetlo. Myslím, že i blbost, ziskové. Jak to vlastně je s miliony i promyšlené. Daně budou vybírat pasáci. 
Poslední měsíc jsem totiž pečlivě sledoval investovaným i do nem ocnic ve Velká poštovní blamáž v Břeclavi skončila 
média, čím nás sytí a co se tím pádem s Šternberku, Přerově a Prostějově, pozitivně. Těch plesnivých, špinavých, 
námi děje. Přivedly mě k tomu 
jedny zprávy na TV Nova. Z 
patnácti zpráv byla pouze jedna 
pozitivní. A ta byla o tom, že 
konečně odsoudili jednoho  
lumpa, samozřejmě po čtyřech 
letech soudních řízení. K situaci, 
kterou mám na mysli, vám 
přikládám pár příkladů.

Tak třeba starostu jednoho 
m ěstského  z a s tu p ite ls tv a  
odsoudili za zneužití pravomoci 
veřejného činitele podmínkou 
a dostal zákaz výkonu funkcí 
v místní samosprávě. Přestal proto 
vykonávat funkci starosty.
Zajímavéje, že nic nebránilo tomu, 
aby je j p o lit ič t í  kolegové 
jednohlasně zvolili předsedou 
místní organizace. To, že je 
odsouzen a tím pádem je trestní 
rejstřík poněkud špinavý, nikomu 
nevadilo. Ani pro činnost ve funkci 
krajského zastupitele. Jsem 
zvědavý, co to způsobí s důvěrou 
voličů k této straně.

tomu drobky v trávě! Ale nebojte se, tvrdí

otevřených a hlavně nedo
ručených zásilek bylo v šedesáti 
pytlích méně, „jen" třicet devět 
tisíc místo předpokládaných 
šedesáti tří tisíců. Je jasné, že 
pošta musí zdražovat, aby se její 
služby zkvalitnily. Do unie jsme se 
dostali i jako  d is tr ib u to ř i 
pervitinu. Máme ho již v celé 
Evropě, ale policie toto prvenství 
nebere. Jen loni odhalila 388
laboratoří na výrobu této drogy. 
Velkou perličkou je exekuce Hradu 
a svatovítské katedrály. Přísnost 
musí být a hlavně pořádek, není- 
liž pravda.

To bylo jen tak letem českým 
kocourkovským světem. Tohle 
dění je drahá sranda. Aby vám 
nebylo z toho smutno, Pepa 
Toman vám posílá kytičku narcisů. 
Já vtip o socialistickém zdravot
nictví. Když se narodilo, byly 
pozvány tři sudičky. Jedna mu 
dala do vínku, že bude nejlepší. 
Druhá zase, že bude pro všechny, a 
třetí, že bude zadarmo. Přijde 
čtvrtá nepozvaná sudička celá 
naštvaná. Když zjistila, co se již 
stalo, pravila: „To už nemohu 
sestrám zvrátit, ale rozhoduji, že 
tyto dary nebudou nikdy platit

Tresty pro řidiče budou mírnější. 
Zajímavý návrh. Jak stoupá počet 
havárií a bezohlednost řidičů, tím 
na ně budeme mírnější. Kdo bude 
mít dvanáct bodů, bude bez

J. Toman 2008 Narcisy (kresba tužkou)

řidičáku pouze půl roku místo 
jednoho roku v současnosti. Tomuto jevu Najednou jsou všechny v soukromých naráz:" A tak bylo pro všechny a nejlepší, 
se říká nepřímá úměrnost. Doplní to ještě rukou (dokonce v jedněch) a ty ruce ale nebylo zadarmo. Nebo bylo zadarmo 
policie, bude jezdit zadarmo jen k havá- zajímají jen výdělečné zdravotnické a pro všechny, ale ne nejlepší. atd. Jaksi se 
riím nad dvě stě padesát tisíc. Za nižší úkony. Jak to, že se tvoří zisk z našeho mi nějak ten fór v dnešní době špatně říká. 
škody se má příjezd platit. Možná zdravotního pojištění, které celý život
nakonec o náhradě škody bude platíme, a tyto peníze jdou najednou Přeji vám pěkné dny. A pokud nebude 
rozhodovat pěstní souboj. Nevím ovšem, mimo pacienty? A všechny finančně svítit slunce, mějteje v duši. 
co s tím, když bude řídit dáma. Pozitivní náročné úkony jsou směřovány do

Petr Šafránek
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Výtvarná soutěž „Domovní znamení"O síle slov
(Mirek Marusjak)

Na podzim loňského roku vyhlásil Magistrát města Olomouce spolu s agenturou Galia 
soutěž na téma Domovní znamení. U této příležitosti jsme se zúčastnili také prohlídky 
mnoha domů v centru města, kde jsou jak nejstarší, tak úplně nová domovní znamení. 
Odborným průvodcem nám byl pan Gračko z olomouckého magistrátu. Dokonce nám řekl, 
že vítězné znamení uvažují realizovat na některém z domů.

Celá chystaná akce nás velmi nadchla a rozhodli jsme se dát do přípravy na tu to  soutěž 
všechny naše dosavadní výtvarné zkušenosti. Nechtěli jsme navrhovat znamení jen na 
papíře, ale využili jsme náš oblíbený materiál hlínu. Znamenalo to mnohem víc práce než 
malování obrázků. Děti připravily podle požadavků města osm návrhů na dané téma. 
Jednalo se např. o znamení „ U Zlatého rytíře “ , „U Růže" , „U Dvou seker", atd. Ve svém 
volném čase podle nakreslených předloh začaly zhotovovat keramické kachle s různými 
plastikami. Hotové výrobky jsme vypálili v peci, označili jmenovkami a hurá na soutěž. 
Celá příprava trvala více jak měsíc.S pocitem dobře odvedené práce jsem přinesla nejlepší 
výrobky do agentury Galia a osobně jsem je  předala panu Gašparovičovi, který tu to  soutěž 
měl pod svým patronátem. Když viděl naše práce, velmi se mu líbily a pochválil zvláště 
domovníznamení Jakuba Rába z8.A.

Do školy přišlo oznámení o udělení zvláštní ceny našemu Kubovi a jeho „Zlatému rytíři", 
kterého můžete vidět v galerii Patro, a o vystavení práce Aničky Vitáskové - také „Zlatého 
rytíře".

Až potud to vypadá jako HAPPY END!!
A teď tvrdá realita. Při slavnostním předávání cen došlo k velkému zklamání jak pro 

Kubika Rába, tak pro naši školu. Výtvarná komise, jmenovitě pan Gašparovič, zpochybnil 
oceněnou práci slovy: „Tatínek ti musel pomáhat, to bys tak sám neudělal. Bylo to  příliš 
dokonalé."

Důvod proč nedostat první cenu. Příliš talentovaný, příliš poctivá práce, málo odbyté! 
Ani jediný dotaz nebo telefonát do školy o pochybnostech samostatné práce na „Zlatém 
rytíři", ani trocha údivu, když jsem práce osobně předávala.

Komise nevěří, ale neprověří! Ublížit je tak snadné. Ale pro nás je  Kuba vítěz nad všemi 
ostatními, protože my máme jeho další práce, které ve škole dělal a my víme své.

Město svou nedůvěrou přichází o mladý talent. A co jim  pomůže šeptat Kubově 
mamince, když se za svého syna postavila, že mu doporučí výborného soukromého malíře, 
aby se mu věnoval. Křivdu to nenapraví.

Naše úsudky o bližních by nikdy neměli být 
prohlašovány s konečnou platností. 

Člověk je příliš složitý, než aby mohí být 
tříděn a vtěsnán do nějaké formule.

Zd. Jirotka

Bolestivější než mučení katovo 
krutější než by se zdálo 
může být vyřčené slovo 

a není jich málo.

V situacích různých 
z nitra obsah myšlenek 

bohatých i nuzných 
dere se navenek.

Se škodolibým úsměvem 
tvrdými údery 

jak rány kladivem 
rozbíjí pocit důvěry.

Charakter osobnosti 
přes zrcadlo prožitků 

s velkohubou nadutostí 
nabízí svou vizitku.

Mgr. Ivana Opraviíooá 
učitelka Vo a Aj

Poznámka redakce:
Takový přístup pana Gašparoviče je zavrženíhodný.

Výstava A - maj

V měsíci březnu probíhala v Galerii 1499 
výstava obrazů a grafik naší rodačky Marie 
Vyhlídalové - Drápalové. Vernisáže se 
zúčastnilo hodně našich občanů a tak 
výstava byla víceméně holická. Bylo 
radostí výstavu shlédnout. Obrazy paní 
Vyhlídalové totiž působí optimisticky a 
pohodově. Zajímavostí je, že vernisáž 
doprovodil hrou na kytaru její syn Ondřej 
s kamarádem.
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HOLICKÝ NEGATIVNÍ POZITIVISMUS
aneb „pozitivní44 vzkazy občanů

BIÍm H
„Hele já jsem -bedna” koukejte co dovedu!” 
„Auu, to bolí.... „Moc kecáš stromečku, teď 
až půjdu z hospody, si o tebe nerozbiju čelo.”

„Nelíbí se vám mé výtvory? Buďte rádi, že 
nekazím vaše děti, umím totiž originální kosočtverce..."

Franta Zlomstrom Pepa Sprejer

Pohádka mládí
(Mirek Marusjak)

V sedmnácti tě nezajímá 
svět co dávno ztratil svatozář. 
Jestli ještě vůbec něco dojímá 

tak v zrcadle tvoje tvář.
Místní královno krásy 

z lokálů kde zdechl pes 
maluješ si rty i řasy 
nahoře chodíš bez 

na zadku vytetovaná růže 
k pomluvám pavlačové báby svádí 

stejně jako minisukně z kůže 
a piersing na pupku taky vadí. 

Stále bravurně zvládáš 
divoké noční mejdany 

v poledne se zprávami vstáváš 
a špínu světa spláchneš do vany. 

Jen tak životem se flákáš 
večer opět fit a v pořádku 

staré fotry lákáš 
ať tě plácnou po zadku. 

Předstíráš světáckou povahu 
chodíš na pivo kouříš cigára 

vyděšena ztrácíš rozvahu 
že budeš jednou stará.

Knihy nečteš marně zní výkřiky 
mudrců a básníků proroků 

znáš jen místní klasiky 
z románů rozkroků. 
Nechodíš do kina 

samá nuda nehorázná 
ve výloze láká mikina 
zase kapsa prázdná. 

Vyhazov ze školy do práce nechodíš 
skoro rok jsi na pracáku 

přesto stále o velké lásce sníš 
o princi v bílém kadilaku.

„Nadáváte, že vyvážím 
odpad ke hřbitovu? 
Příště můžu klidně 
vyložit na návsi u 
kostela..."

Jirka Čistýduorek

(text a foto Mirek 
Marusjak)

Co bych chtěl

si otevřít zobák 
na každého, 
kdo by chtěl 
mít něco proti mně.

složit křídla pod hlavu 
a klidně 
úplně klidně

Najít zemi Nikoho.
Z výšek tažných ptáků 
pak slétnout dolů,

Mirek Marusjak

Poznámka redakce:
Podotýkáme, že současná cena jednoho stromku je 15 000 Kč a jedná se tedy o trestný čin.
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SKAUTSKÝ PLES 2008 $
Dobří holubi se vracejí, říká se, když se vrátí někdo zpět do svého působiště. Letošní 

skautský ples se sice nevrátil do Holice, ale první březnovou sobotu se konal opět v 
kulturním  domě ve Velkém Týnci. Pro holické účastníky byla zajištěna doprava 
autobusem. K tanci i poslechu hrála tradičně hudební skupina Funny. Střídala různé 
žánry jako polku, valčík přes rokenroly, bigbeat až po současné moderní šlágry. Každá 
generace se podle chuti mohla předvést ve svých oblíbených tanečních kreacích na 
parketu. O program mezi jednotlivými bloky písní se postarali skauti a skautky. Ti 
nejmladší (smečka vlčat) zahráli pohádku O červené Karkulce. Starší Roven předvedli 
country tanečky nebo středověký souboj rytířů, který všechny náležitě pobavil. V horním 
sále při guláši a pivku nebo jen tak se každý mohl seznámit s činností 6. střediska. 
Nepřetržitě běželo video z táborů a různých akcí skautů.

Venku řádil orkán Emma a kdo ho chtěl napodobit, mohl si dopřát v pekle „panákovou 
srnršfa  pak „řádit" na tanečním parketě. Nutno podotknout, že až na ojedinělé 
„panákové" výjimky, potvrzující pravidlo, se žádná vichřice nekonala...

Letošní tombola byla opravdu velmi bohatá (více jak 130 cen). Některým se skutečně 
zadařilo, a aby mohli odvést své výhry, uvítali by jistě  dvoukolák... Ti, co nevyhráli, 
nemusí být smutní, určitě mají štěstí v lásce. Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří 
svými dary podpořili nejen tento ples, ale i činnost 6. střediska. Po odečtení nákladů 
bude výtěžek z plesu použit na sportovní potřeby pro děti, vybavení táborové základny, 
pronájem klubovny apod.

Na další akci skautů nemusíte čekat celý rok do dalšího plesu. V sobotu 7. června 2008 
v areálu přírodního koupaliště Amerika se uskuteční Skautský dětský den. Připravujeme 
mnoho soutěží a her pro děti, také večerní program pro dospělé a hudební jamsession 
skupin, při kterém si můžete zahrát, zazpívat i zatančit. Nebeský bál

/M irek Marusjak/Děkujeme všem sponzorům za podporu plesu a skautingu Holičtí skauti

Noc krasavice marnivá 
tajuplná třpytivá 

pozvání nám předkládá 
na bál co pořádá.
Za svitu měsíce 

je  lesku více 
než slunce dává. 

Vlasatice vlasy rozčesává 
na ples se krášlí 

ohon svazuje stříbrnou mašlí. 
Střádáme eura v bance 

naskytla se šance 
na vysněný let 

tančit hvězdný menuet. 
Hledáme s hlavou zakloněnou 

svou tanečnici vyvolenou 
Ikarovi vnuci 

jak bláznivý kluci 
z peří křídla lepíme 
ve svůj sen věříme.

KNIŽNÍ OKÉNKO
aneb co si půjčím o naší knihovně 4.

Milí čtenáři a uživatelé knihovny,

Velikonoce nás potěšily snad posledním sněhovým dechem, zahrádky se zazelenaly a je možnost se 
inspirovat nějakou hezkou knihou. Značný ohlas měla beseda s herečkou Valentinou Thielovou jež 
se uskutečnila 6. března v hlavní budově Knihovny města Olomouce Pro děti probíhá do konce 
června 2008 tříkolová soutěž „Človíček a Země 2008“ o našem kraji. Vyzývám „k boji" všechny 
chytrol íny oddruhédo deváté třídy!

A nyní Vám nabízím některé nové knihy pro zábavu i poučení.
Pro děti:
„Asterix a Obelix“- nové díly animovaného komiksu pro všechny děti 
„Psi" a „Kočky" - dvě krásné encyklopedie určené k poznávání domácích mazlíčků 
„Ozdobné řetězy" - pro šikovné děti, maminky a tatínky s návody na krásné ozdoby, které si 
uděláte sami doma
Motlová, Milada: „Kam se ztrácí sněhuláci?"- krásně malovaná kniha hádanek, minipohádek a
příběhů pro předškoláky i prvňáčky a jejich rodiče
Lehečková Helena: „K čertu!" pohádky o milých strašidlech, čertech a vílách
Kirschnerová Denisa: „Šmankote!" - Hurvínkovy příběhy v kreslené podobě
„Piráti" - encyklopedie o pirátských zvycích, lodích, pokladech a životě na moři
Weis Roland: „Vynálezy"- o vzniku a použití věcí kolem nás
Francková Zuzana: „Nekonečný pád“- dívčí román pro dospívající
„Deltora" - dobrodružný sci-fi román pro kluky i pro holky
Řeháčková Věra: „Hon na kluky" - příběh pro zamilované dívky
„Zapeklité hlavolamy Ďábelského profesora" hádanky a luštěnky nejen pro kluky

Den vytahuje roletu 
v nebeském bufetu 

hvězdy již  snídají 
výbojky rána blikají. 

Nikdo zde není 
končí představení 

pustý je sál 
končí se bál.

Slunce po prázdném parketu 
stádo beránků žene tu.

Pro dospělé:
Jachertz Iris: „Balkónové květiny"- pěstování květin na balkoně i terasách
Kolda Ladislav: „Zahradní sekačky" - údržba a opravy
Jenček Tomáš: „Rekonstrukce bytu" - nápady a řešení úprav domu i bytu
Oden Scott: „Ve stínu králů"- historický román z období antického Řecka
Čimický Jan: „ Sám sobě psychiatrem" - jak se bránit stresu a udržet si psychickou pohodu
McKiney Tamara: „Letní bouřka"- dobrodružství i láska v románu z prostředí Austrálie
O'Callaghan Thomas: „Tichý křik" psychologický detektivní příběh
Keysová Mariah: „Návraty"- román o tom, že současný život není jednoduchý
King Stehen: „Puls"- katastrofický pohled na civilizaci z pera známého spisovatele sci-fi
Clarková M. H.: „Děvčátka v modrém"- kriminální román novodobé „A. Christie"

Přeji všem hřejivé jaro, zahradnický elán 
a těším se na Vás o holické knihovně.

Vaše knihovnice Věra Fridrichovská
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ŠKOLA■
Den otevřených dveří na 
Základní škole

VítáníjaraLyžařský kurz

„Byla zima mezi námi 
a teď už je za horami. 
Hu, hu, hu, 
jaro už je tu!“

První březnový týden proběhl na 
Ostružné lyžařský kurz sedmé třídy. 
Novinkou byla možnost výcviku jízdy na 
snowboardu.

18. března základní škola uspořádala Den 
otevřených dveří. Zpřístupněny byly 
všechny budovy a třídy. Návštěvníky, rodiče 
i prarodiče, absolventy i další zájemce 

 ̂ Takovéto a jim podobné říkanky se • všude ochotně vítaly děti, které je 
vykouklo sluníčko, takže jsme si užili pravé • ozýva|y 18. března 2008 dopoledne po ' seznamovaly se svými pracemi, třídami i s 
jarní lyžování. Díky umělému zasněžování ! ndvsi v Holiči To žáci 1. stupně ZŠ : novým vybavením školy, 
byly i dobré sněhové podmínky. Pohodlí ; „VYNÁŠELI MORÉNIT. : Zaujaly především novinky ve vybavení
lanovek nâ  Ramzové a celodenní výcvik ■ ■ školy. Zajímavé pomůcky (tabule složená z
přinesly své ovoce, takže všechny deti i ty  . Shromáždi|j se v deset hodin před ško|ou : devíti otočných segmentů, torzo lidského
ktere nikdy předtím nestaly na lyžích nebo . a vytvoři|j d|ouhý průvod, v jehož čele nesli ■ těla, sada čoček a pětisvazkový laser 
na snowboardu, sjeiy^ sjezaovKu na ; krásně dobenou „MORÉNU“. Přešli : sloužící k demonstraci jevů paprskové 
Ramzoye a take uspesne absolvovaly . náves> potom sg u|jcí y Cukrovam vráti|j ; optiky aj.), keramická dílna a pec (děti 
zaverecnezávody. ■ zpět na Keplerovu a ulicí Na Zábraní došli k ■ tvořily svá díla přímo před očima

potoku, kde „MORÉNIT poslali po vodě ■ návštěvníků) a další. Se zájmem se setkaly i 
Večerještě volba „Miss hory , diskotéka a ; pryd p0 ndvratu ke šimle na děti čekali ve ! odborné pracovny (dějepis a zeměpis, 

nikomu se nechtělo domů. ■ gko|ním parčíku broučci, které na podzim ; počítačová učebna,...).
uspaly. Kdo našel broučka, dostal sladkou : Zajímavý byl i doprovodný program. V
odměnu. K pěknému dopoledni přispělo i I tělocvičně probíhal florbajový turnaj tříd

Mgr. Jaroslav Bargí, učitel ZŠ ; sluníčko, které zářilo stejně jako oči ; (vítězné 9. třídě blahopřejeme!), na 1.
rozradostněných dětí. ■ stupni děti zdobily kraslice. Inspirací jim

byly výrobky jejich maminek a babiček, 
které byly vystaveny v prvním patře.

Rodiče ocenili i světlost tříd a jejich 
Mgr. Miroslava Martinková, učitelka ZŠ í úbytkem V̂ ov® stavitelným barevným

Zpočátku nás přivítal déšť, ale pak

Tak zase za rok!

Konečně přijde jaro!

Mgr. Ivana Štencíová, lást. řeď. školy

Střípky z holické školy

Vynikajícího úspěchu dosáhl Radek 
Svačina ze 7. A. 5. března 2008 se zúčastnil 
okresního kola matematické soutěže 
Pythagoriáda (na ZŠ Mozartova). Ve velké 
konkurenci vybojoval cenné 2. místo. 
Blahopřejeme! Informace o základní i mateřské škole lze získat na našich webových stránkách: www.volny.cz/zsholice

Mgr. luana Štencíouá, zást. řed. školy

Ve čtvrtek 13. března se v tělocvičně školy 
konal karneval pro žáky nižších ročníků 
školy. Hudba, soutěže, originální masky co 
víc si přát? £  Vzpomínka za Mojmírem Hanušem 3

%
Mojmír Hanuš

Odchod ze světa
Veřejné hřiště od 1. dubna zahajuje provoz!
Provozní doba:
duben: všední dny 15 -19 h.
(skatepark do 17 h.) 
soboty, neděle, svátky 9 -19 h.
(skatepark do 12 h.) 
květen: všední dny 15 - 20 h.
(skatepark do 17 h.) 
soboty, neděle, svátky 9 - 20 h.
(skatepark do 12 h.)

Ze všeho nejméně bojím se smrti, 
na ni jsem připraven každého dne! 
Přijde-li okamžik, který vše zdrtí, 
duše má k Vesmíru ráda se hne!

Zmírají jedni a druzí se rodí, 
život je proměna, zánik a vznik, 
země je mořem a člověk je lodí, 

Pán Bůh je maják a plavba je zvyk!
Sportovní vybavení je možno zapůjčit u í“\ 3 

správce po předložení průkazu opatřeného í f '  
fotografií (OP, tramvajenka, stravovací V  
průkaz aj).

■uS úctou vzpomínáme, pane Hanuši.
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 4

Zprávy zjednání holické komise najdete na internetu www. olomouc.eu.
Přečíst šije můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a Jaselská.

KMČ č. 4 - Holice blahopřejeme k 
významnému životnímu jubileu hodně 

zdraví, spokojenosti a rodinné 
pohody: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Libuši Sárkóziooé 
Olze Březinové 
Jaroslavě Kučerové 
Miloslavu Lakomému 
Marii Lysické 
Milušce Pospíšilové 
Edeltrudě Šrámkové 
Marii Dostálové 
Eugenii Mynaříkové 
Věře Vaňkové

Veřejný internet v Holicí můžete navštívit v tyto dny:
Pondělí: 8,00 -12,00 13,00 -17,00 hodin v kanceláři detašovaného prac. MmOI. 
Úterý: 8,30 -12,00 13,00-17,00 hodin v prostorách klubu seniorů pod MŠ v Holiči 
vchod z ulice U Cukrovaru nebo z návsi Svobody
Pátek: 8,00 -12,00 13,00 -15,00 hodin v kanceláři detaš. prac. MmOl.v bud. pošty

Vybírání poplatků za odpad pro rok 2008
Do konce května mohou občané zaplatit za komunální odpad pro letošní rok opět 492,- Kč 
za dospělou osobu na detašovaném pracovišti MmOI. na návsi Svobody 41 v budově 
pošty. Vždy v pondělí od 9,00 do 12,00 hodin a odpoledne od 13,00 do 16,45 hodin.
S sebou si vezměte občanský průkaz.Vzácných 91 roků se dožívají

Redakce HN.
paní Justina Kašparová Sběrová sobota

Sběrová sobota se bude konat v sobotu 3. května 2008 na dvou stanovištích. 
V ulici U Cukrovaru a U Hřiště od 8 hodin do 13 hodin.

a
paní Marie Roíákooá

Redakce HN.

Oběma našim jubiíantkám přejeme do 
dalších let hodně zdraví, osobní 
pohody a radosti z příštích

Co bude nového v Holiči
1. HFK Olomouc ve spolupráci s KMČ č. 4 Holice podal žádost na MmOI. na vybudování 
nových zastávek MHD v ulici Hamerská. Jedná se o prostor křížení ulic Jaselská, Staškova, 
Na Krejnici a Emy Destinové. Rada města Olomouce schválila na svém zasedání tento 
požadavek s realizací k 1.9. 2008. KMČ č. 4 požádala při této příležitosti o celkové řešení 
tohoto prostoru a vypracování samostatného projektu.

V rámci přeložky přáslavické svodnice v místě křížení ulic Keplerova a Stará Přerovská jsme 
požádali o vybudování chodníku z ulice Partyzánská na Starou Přerovskou ulici. Chodník 
bude veden po levém břehu svodnice, aby občané nemuseli chodit po okraji velmi 
frekventované ulice Keplerova.

KMČ č. 4 nechala provést rozpočet na předláždění chodníku v ulici Partyzánské, který je v 
dezolátním stavu. 0 termínu opravy vás budeme včas informovat.

PRANOSTIKY
Duben

Co do svátého Jiří vídáme, 
to po Svatém Havlu neobíráme.
Co duben našetří, to květen spálí.
Čím kvete trn později, 
tím méně sena a obilí.
Kam se nese první bouřka, 
tam ostatní za ní táhnou.
Na desátý v dubnu setý bývá krásný len.

Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4

Květen

Bouřky v květnu znamenají dobrý rok. 
Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.
Když pávi v noci křičí hodně hlasitě, 
čekej déšť.
Květnová rosa čistízelený luh.
Májový deštíček dej nám ho Pánbíček, 
aby se urodil na poli chlebíček.

H.Š.

Den otevřených dveří v MŠ

Den otevřených dveří v mateřské 
škole v Holiči se koná 16. 4. 2008. 
Rodiče si mohou prohlédnout MŠ, 
seznámit se s organizací dne v MŠ a 
s různými činnostmi dětí.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Svačinovic trio

V minulém číslejiž nezůstalo místo na foto k článku „Krátké vzpomínání". 
Proto Vám je dodatečně otiskujeme.
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NOVÁ SOUTĚŽUŽJSTETO NĚKDE ČETU?

V únorovém čísle HN jsme otiskli úryvek z pohádky H. CH. Andersena 
„Císařovy nové šaty". Tentokrát bylo soutěžících více a losování tedy 
zajímavější.

Připravili jsme pro Vás třetí soutěžní úkol:

Byl pozdní večer první máj 
večerní máj byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech, 
květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 
růžinu jevil vonný vzdech.

Vylosováni byli tito čtenáři:
1. Petra Šmolková, U Cukrovaru 14, Holice
2. Romana Koldovská, U Potoka 5, Holice
3. Mgr. Eva Viktorjeníková, Partyzánská 37, Holice

Výhercům blahopřejeme. Ceny si mohou vyzvednout v pondělí nebo v 
pátek v kanceláři detaš. pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

Těšíme se na správné odpovědi do 15. května 2008. Naši schránku KMČ č. 4 najdete v chodbě pošty v Holiči. Redakce HN.

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK NOVINKY V PROGRAMU:
1. MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
Co obsahuje?
Technika obsahuje prvky z indických a švédských 
masáží, reflexní masáž chodidla, proti kolikovou 
masáž, masáž hrudníku pro uvolnění hlenů, 
reflexní masáž chodidla a cviky z jógy.
Pro koho je  určena?
Technika je natolik univerzální, že ji můžete použít 
jak u zdravých, tak u handicapovaných dětí, u 
miminek /i u předčasně narozených/, u starších 
dětí i dospělých.
Co prinasi?
Přináší potěšení, radost, dobrou náladu, učí 
relaxovat jak dítě, tak masírujícího rodiče.
Děti lépe:
Usínají, soustředí se, spolupracují, jsou klidnější a 
vyrovnanější osoby.
Co ooHoň ují?
Masáž ovlivňuje krevní oběh, lymfatický oběh, 
dýchací, pohybovou a nervovou soustavu, posilují 
imunitu.Pozitivně ovlivňuje děti s Downovým 
syndromem, autismem, LMD a specifickými poruchami učení. Působí preventivně i léčebně.
Na kurz je nutné se přihlásit na email: ivpav@centrum.cz nebo telefonicky na 728233904. Kurzy vede Bc. Ivana Pavlíková porodní 
asistentka.

2. CVIČENÍ RODIČŮ S MIMINKY OD 4 MĚSÍCŮ
pro rodiče, kteří chtějí podporovat zdravý vývoj svého dítěte. Společné hrátky na míčích, na podložkách i s pomůckami - v rytmu 
říkanek a písniček.
Info: fyzioterapeutka Mgr. Petra Hanáková, mob. 776070492

3. PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE DVOJČAT
podrobnosti na www.dvojcataolomouc.estranky.cz

4. FLORBAL PRO DĚTI DO 7 let
Studentky Katka a Bára mají v Heřmánku od ledna 2008 na starosti florbal pro děti do 7 let. Samy říkají: „Trénink vedeme tak, aby 
se děti pobavily, zasportovaly si a dělaly ve volném čase něco smysluplného. Hodiny jsou uváděny rozcvičkou. V průběhu se 
věnujeme jak samotné hře, tak i teorii hry, kterou děti mohou zvládnout. Vše je doplněno pohybovými hrami. Za největší plus 
považujeme možnost dětí začlenit se do skupiny a naučit se toleranci a spoluhře."
Zájemci se mohou přijít kterýkoli pátek od 17:00 do 18:00 podívat do tělocvičny Základní školy v Olomouci - Holiči. .— ‘S.

Na květen dále připravujeme mj. oslavu Svátku matek a výlet do Sluňákova. 
Více informací o nabídce MC Heřmánek najdete na www.mc-hermanek.cz.
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SPORT
I. Zhodnocení zimní přípravy l.HFK „B“
Zimní příprava byla zahájena již 14. ledna a zapojilo se do ní celkem 25 
hráčů, včetně navrátilců z hostování v okolních klubech. Jako vždy zkraje 
přípravy, kterou jsme absolvovali v prostorách našeho areálu a okolních 
terénech, jsme se zaměřili na nabírání objemů v podobě polykání 
naběhaných kilometrů, což je vždy velmi nepopulární část přípravy. Bez 
dobré fyzické kondice se dnes fotbal na úrovni hrát nedá. 0  zpestření v 
tomto období bylo postaráno v podobě zimního turnaje na našem novém 
hřišti s umělým povrchem, který byl velmi dobře obsazen a mužstva byla 
výkonnostně na úrovni, což slibovalo velmi kvalitní přípravné zápasy. Na 
úvod turnaje nás čekal soupeř z Nových Sadů, kterého jsme přehráli 
výsledkem 4:1, a jen naše nepřesnost v koncovce ochránila soupeře před 
větším přídělem. Poté už nás čekal tradiční soupeř z Dolan, kterému jsme 
podlehli 1:3, v tomto zápase nás trápila především defenzíva a opět 
množství neproměněných šancí. V dalším pro nás hodně nešťastném 
utkání nás čekal soupeř z Určic, se kterým jsme prohráli opět díky špatné 
hře dozadu 3:4, kdy už jsme v průběhu poločasu prohrávali 0:3! Po těchto 
nevydařených utkáních nás čekal nejkvalitnější soupeř a pozdější 
suverénní vítěz celého turnaje, divizní Konice. I přes zlepšený výkon jsme 
zkušenému soupeři podlehli 1:3. V posledních třech utkáních turnaje 
jsme se zaměřili na zlepšení defenzívy. Po kvalitních výkonech celého 
týmu jsme porazili postupně Ústí u Hranic 4:1, Šternberk stejným skóre 
4:1 a posledním soupeřem nám byl náš dorost U 19, který i přes statečný 
výkon podlehl 5:1. Výsledkem celého našeho účinkování je 4. místo po 
zisku 12 bodů a s celkovým skóre 22:14, což naznačuje kde jsou naše 
největší rezervy, a to v obranné fázi. V závěru přípravného období nás 
čekala ještě dvě utkání. Mužstva Horky n. Mor. a Lutína jsme porazili 
shodně 6:0. S těmito soupeři jsme si především vyzkoušeli útočné 
kombinace a zakončení, které nás trápilo v celém přípravném turnaji. 
Množství šancí jsme zahazovali, což by nás v nastávající jarní části 
soutěže krajského přeboru mohlo mrzet. V průběhu přípravného období 
nás několik hráčů opustilo a bylo uvolněno na hostování do jiných klubů 
či na přestup. Kádr se nám ustálil na 17 hráčích s velmi nízkým věkovým 
průměrem 22 let. Teď už se ale vše upíná a soustředí k prvnímu 
mistrovskému utkání, ke kterému zajíždíme na půdu velmi ambiciózního 
a silného soupeře ze Šumperka. Budeme se snažit navázat na kvalitní 
výkony z podzimní části, kdy mužstvo ještě pod vedením trenéra Tomáše 
Uličného předvádělo pěkný fotbal s dobrými výsledky. Pevně věřím v sílu 
celého mužstva, která se projeví kvalitní hrou s množstvím pěkných akcí a 
gólů.

Marti nějak bys zhodnotil nedělní duel s Hi 
Byl to velmi dobrý zápas z obou stran. My jsme se na t< 
připravovali celý týden a myslím si, že při troše štěstí jsme 
vyhrát. Největší problémy nám dělal na levé straně rychlý Pilaý llerý 
podle mě brzy odejde do lepšího týmu. Je to velký talent. Nám 
podařilo, hráli jsme jako celek a bez chyb. Výbornou práci odvedli v útoku 
David Korčián a Petr Vodák. Tentokrát jsme zvládli i hru ve středu pole, kde 
nás vždy zlobil hradecký Pavel Černý. V tom nám hodně pomohl Juraj 
Jakubovič, který musel nastoupit za zraněného Štefana Toporčáka.

srn Králové?
ipas
ihli

:ání

Odehrál js i dvě utkání v základní sestavě na postu stopera. V podzimní 
části soutěže js i nastupoval střídavě ve středu zálohy a v obraně. Kde se 
ti hraje lépe a jak  bys zhodnotil tvé podzimní působení o kádru HFK? 
Na podzim jsem odehrál 11 utkání, ale bylo to střídavě v záloze a v obraně. 
Určitě se mi lépe hraje na postě stopera. Podzim hodnotím kladně. Získal 
jsem potřebné zkušenosti, které bych chtěl zúročit teď na jaře.

Jakéjsou tvé plány v HFK a co bys chtěl ve fotbale dokázat?
Moje plány jsou jednoznačné, postup s HFK do l.ligy a pak bych si chtěl 
zahrát v některé vyspělé fotbalové krajině.

Co říkáš na vývoj po prvních dvou kolech ?
Základem je, že držíme krok s čelem tabulky a určitě se budeme snažit hrát 
do posledního kola o první příčku.

Co říkáš na pohárového soupeře a jaké myslíš, že máte šance?
Bude to určitě zajímavý zápas, kde se můžeme předvést. Hrát proti Spartě, 
to není dennodenní záležitost, proto se na ten zápas moc těšíme. 
Doufáme, že Spartu pořádně potrápíme.

lil. Program čtvrtfinále Poháru ČMFS
Čtvrtfinále Poháru ČMFS zná pevné termíny. První zápasy se hrají 9. 
dubna, odvety o týden později. V přímém televizním přenosu na ČT4 
mohou diváci vidět odvetný duel mezi Brnem a Jabloncem. Náš celek 
bude čelit ve čtvrtfinále poháru ČMFS rozjeté Spartě, která v posledním 
ligovém kole rozdrtila Mladou Boleslav 4:1 a znovu stáhla náskok na 
vedoucí Slavii na dva body. Trenér Tomáš Uličný říká, že to bude velice 
těžké utkání. „S každým soupeřem se dá hrát. Utkání se Spartou bude 
velice náročné. Ve třech týdnech hrajeme 5 mistrovských utkání. Hodně 
budeme cestovat, ale věřím v úspěch. Hráče na to připravujeme už teď. 
Vše podřídíme vítězství," doplnil trenér HFK. V historii klubu je to zatím 
největší úspěch v pohárovém působení. „Už jen to, že jsme se dostali tak 
daleko, je pro nás velký úspěch. „Je to výsledek dobré práce celého klubu. 
Je vidět, že odvádíme výbornou práci. A taky další impuls pro rozvoj 
klubu," komentoval účast ve čtvrtfinále poháru ČMFS pan Vladimír Dostál, 
předseda představenstva HFK.

II. Záložník HFK Martin Zlatohlavý
Obránce Martin Zlatohlavý se stal pilířem obranné řady holického 
mužstva. V podzimní části soutěže jej ještě trenér posunoval z postu 
obránce na post záložníka a zpět. Nyní se už natrvalo zabydlel na postu 
středního obránce a svými výkony si zajistil důvěru trenéra. Na podzim ho

ještě trochu trápilo menší zranění, ale 
nyní už je všechno stoprocentně v 
pořádku. Svými výkony v jarní části 
soutěže upoutal na sebe velkou 
pozornost trenérů a také manažerů 

jJ ligových mužstev. V utkáních s 
P Jihlavou a Hradcem předvedl velice
■  dobré výkony a trenér s ním byl 
S nadmíru spokojen. Dokazuje to i čisté 
j  konto v obou utkáních. Samozřejmě, 
U že je to vizitka celého kolektivu. Hráči
■  se v přípravě sehráli a teď to prokazují 
I v mistrovských zápasech. Martin si

našel chvilku a odpověděl nám na pár 
I otázek.

První zápasy čtvrtfinále Poháru ČMFS
středa 9. dubna 2008:
16.30: FK Fotbal Třinec - FC Slovan Liberec
16.30:1. HFK Olomouc - AC Sparta Praha
16.45: FK Viktoria Žižkov - Bohemians Praha 
18.00: FK Jablonec -1. FC Brno

Odvetné zápasy čtvrtfinále Poháru ČMFS
středa 16. dubna 2008:
17.00: FC Slovan Liberec - FK Fotbal Třinec 
17.00: Bohemians Praha - FK Viktoria Žižkov
18.00: AC Sparta Praha -1. HFK Olomouc
19.30:1. FC Brno - FK Jablonec (ČT4)
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