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Globální oteplování
aneb Has či nehas, co tě nepálí

Ono se dobře protestuje proti Temelínu, 
ale tento způsob její výroby v jaderných 
elektrárnách je jeden z nejšetrnějších. 
Odpůrcům bych jako protest 
doporučoval nepoužívat elektřinu 
vůbec, ale varuji, že už je moc málo 
jeskyní a čistých potoků. Málokdo se 
také dovede živit tím, co si vypěstuje 
a vyrobí.

Dalším globálním problémem je voda 
(zejména pitná). My jsme š iji dokázali 
už patřičně otrávit a nevážíme si jí.
Vždyť stačí zatočit kohoutkem a teče. Je 
ale čím dál dražší a její cena bude stále 
stoupat. Už máme v podstatě i daň 
ze studní, které jsme vždy měli 
zadarmo. Ne nadarmo se musí budovat 
čističky odpadních vod, povinnost 
v Evropské unii. Mnozí z vás pamatují, 
že se pilo ze studánek a dalo se pít 
z potůčků.
Zkuste to dnes!

Dnešní úvaha vyznívá poněkud 
pesimisticky, ale představte si, že děti 
vašich dětí a jejich děti budou splácet 
globální daň za naši pošetilost. Za to, 
že jsme si neuměli vážit našeho 
prostředí a z pohodlnosti je ničili dál. 
Řešení existuje. Ale dle reklamy, když 
všichni, tak musí všichni.

Šetřete vodou, važte si potravin, 
šetřete energií a třeba JEN třiďte 
odpady. Nebuďte nevšímaví ke svému 
okolí. Važte si přírody, naší matky Země 
a chraňte ji. Naučte to své děti. Naučte 
je vážit si stromů, jsou tu mnohem déle 
než my a dýchají za nás. Dovedete si 
vůbec představit svět bez zeleně? Bez ní 
bychom ani neexistovali. Napadlo mě, 
že jedinou výhodou globálního 
oteplování může být, když se oteplí 
chladné vztahy mezi lidmi. To si 
vzájemně moc přejme.

Jan Skácel:
Modlitba za vodu

Vážení přátelé,
pojem globální se skloňuje při všech 
možných i nemožných příležitostech. 
Proti světové globalizaci mnozí 
protestují. Konečně, protestovat se dá 
proti všemu, když máme tu demokracii,

Ubýoá míst, kam chodívala pro vodu 
starodávná milá, starodávná milá 
kde laně tišily žízeň, kde žilo rosnička 
a poutníci skláněli se nad hladinou 
aby se napili z dlaní 
Voda si na to vzpomíná 
voda je  krásná voda má... 
voda má rozpuštěné vlasy 
chraňte tu vodu
a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně oraného jak  tma
voda je  smutná voda má...
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je  zarmoucená vdova voda má...
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

ne?
Někdy ale nevím proti čemu vlastně, asi 
je globalizace irituje jako červená barva 
býka. Pojem globální česky znamená 
celkový, úhrnný, souborný či všeobecný. 
Takže se např. demonstruje proti světové 
úhrnnosti. Mne, jakožto pozorovatele 
a milovníka přírody, zajímá pojem 
globální oteplování.

Vyjadřují se k němu mnozí, knihu 
dokonce vydal i náš pan prezident. Podle 
něj a dalších nehrozí, dle jiných, a je jich  
více, hrozí. Pravdou je, že postupně k 
oteplování našeho životního prostředí 
dochází pak pomaloučku a polehoučku 
(jako tají arktické ledovce), stejně 
nenápadně stoupá voda ve světových 
mořích kvůli tomuto procesu. Zaplavují 
se ostrovy a pobřeží. Jen jeden metr 
zvýšení hladiny moří znamená strašnou 
pohromu. To vše je ale daleko 
od nás, že? Nám vnitrozemcům přece 
zatopení naší zemičky nehrozí. Mně to 
připadá, jako když Bůh poslal na lidstvo 
potopu. Našel by se nový Noe? A kolik 
lidí by byl schopen zachránit? Mimo jiné 
sto a víceleté potopy už byly i u nás 
a uragany také.

Mezi božím rozhodnutím a námi je 
drobný rozdíl. My, lidé (druh savců 
člověk moudrý), se zvládneme zničit 
sami a oteplování ovlivňujeme produkcí 
obrovského množství oxidů uhlíku, 
výfukových plynů aut a smogu 
z elektráren a chemiček. Hnojivý 
a postřiky trávíme zem a vodu. Bohužel, 
dopravu a průmysl potřebujeme. Třeba 
jen potravinářský průmysl, který nás živí, 
spotřebuje ohromné množství energie 
a také vody. K té elektrické energii. Josef Toman - Památná mladějovická lípaVáš Petr Šafránek
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vzpomínaní
Milí čtenáři Holických novin. Na této stránce jsme se obvykle setkávali se vzpomínkami na Holiči, jaká bývala 
v minulosti, na holické občany, kteří v ní žili či žijí, na krásné dětství, které prožívali vrstevníci toho, který je psával. 
Tyto vzpomínky z pera našeho vzácného dopisovatele pana Ladislava Zahradníka však budeme tentokrát 
postrádat. Místo poutavého psaní byl nucen podstoupit nemocniční ošetřování. A my všichni, co ho známe, mu 
držíme palce, aby vše dobře dopadlo a on se vrátil mezi své přátele zdravý a mohl opět psát své zajímavé 
vzpomínky.

Redakce HN

My všichni školou povinní v letech 1950 -1958
Můj dávný kamarád Petr Šafránek mi občas jako bývalému 
Holičákovi pošle vydání „Holických novin", kde jedni a titíž 
dopisovatelé píší svoje příspěvky ve formě různých vzpomínek, 
básní i aktuálních událostí v Holiči. Po několikaletém váhání 
jsem se rozhodl, že to trochu změním a rozšířím jejich řady, 
i když nejsem žádný Neruda nebo Saroyan. Podařilo se mi 
v hlavě (a to je opravdu zázrak!) dát dohromady všechny 
souvislosti, které jsem chtěl napsat, a nastalo čekání na 
okamžik, kdy mě „políbí múzy" a začnu tvořit.Výsledkem je směs 
epizod a událostí, tak jak šije pamatuji já, i když celá řada mých 
vrstevníků bude mít na moje vzpomínky odlišný pohled.
Záměrně používám málo jmen, abych na někoho nezapomněl 
a tím ho neurazil.
Školní léta a mládí
Nejdříve jsme nastoupili do Národní školy (1.- 5.tř), kde vládl 
řídící pan Smékal a základní vědomosti se do našich hlav snažily 
dostat paní učitelky Uhlířová, Ošťádalová a Rehulová. To jsme 
ještě byli hodní a světem nezkažení žáčci, kteří se v životě teprve 
oťukávali, „pár" drobných klukovin se vyřešilo ručním 
napomenutím a byl klid. Po přechodu na „měšťanku" se z nás 
stali „staří mazáci", ovšem v rozletu našich vynikajících nápadů 
nás přibrzdil malý, tělnatý človíček, kterého jsme vyfasovali jako 
třídního učitele a tím nebyl nikdo menší, než pan učitel Duda. 
Tento zpočátku přísný a nepřístupný kantor si nás natolik oblíbil, 
že kvůli nám rok přesluhoval, aby nás dovedl do 8. třídy 
a k závěrečným zkouškám (jako poslední ročník jsme skládali 
závěrečné zkoušky z několika předmětů, což byla příprava na 
budoucnost, kdy mnozí z nás skládali zkoušky maturitní) a moc 
rádi na něho všichni vzpomínáme. Z mnoha lumpáren, které 
jsme provedli, uvedu jeden příklad za všechny: jednou jsme šli 
místo odpoledního vyučování do hostince, který byl vedle 
papírnictví, hrát kulečník, což se samozřejmě „prolétlo" a malér 
byl na světě. Tradiční výuka byla doplněna i o rozvoj jiných 
dovedností, které v tomto věku každý má, ať už to bylo 
malování, zpěv, ochotnické divadlo, recitace atd.
Po ukončení školní docházky jsme se rozešli každý svou cestou, 
kterou si v životě zvolil. Já sám jsem si myslel, že když půjdu na 
nástrojaře, nebudu se muset učit jako na nějaké střední škole, 
ale opak byl pravdou a já si střední školu udělal až později. Holt, 
nezkušenost mládí!
Volný čas a sport
Celé léto jsme trávili na „Piskáčích" (tam co stojí dnešní 
Průmyslová ulice), kde jsme se koupali a školník „strýček" Šnajdr 
nás zasvěcoval do základů rybaření. Léto bylo rohem hojnosti, 
neboť jsme přesně věděli, kde, kdy a co právě dozrává za ovoce, 
a šlo se na „pajť.Tím jsme vlastně předběhli dobu, protože dnes 
dietologové a obezitologové nabádají celé lidstvo, aby jedlo 
zdravě, hlavně ovoce a zeleninu. Zima byla dobou sáňkování 
pode mlýnem a na „šancích", bruslení a hraní hokeje.Také jsme

pravidelně chodili do Sokola zdokonalovat se v gymnastických 
cvičeních a míčových hrách. Sportem číslo 1 byl pro nás fotbal. 
Hřiště „U Solných mlýnů" muselo ustoupit rozrůstající se fabrice 
a začalo se s výstavbou hřiště, kde dnes hraje I.HFK Olomouc. 
Duchovním otcem celého tohoto projektu byl tehdejší předseda 
klubu pan Arnošt Spurný a my jako dorostenci jsme při jeho 
realizaci odvedli nemalý kus práce. Za odměnu jsme jeli 
stanovat do Náměště nad Oslavou na přípravné soustředění 
před podzimní částí fotbalové soutěže. Přátelská utkání,která 
jsme v rámci soustředění sehráli, byla pro nás vítězná a možná 
nám dopomohla k tomu, že jsme okresní soutěž vyhráli 
a postoupili do krajského přeboru. Za samostatnou kapitolu 
stoji ta skutečnost, že králem střelců se v naší soutěži stal Milan 
Vykydal, který dal 56 branek. Před takovým výkonem klobouk 
dolů!
Pravidelná setkání
Pravidelné každoroční srazy se konají, už ani nevím jak dlouho, 
ale dlouho. Musím tímto poděkovat všem, kteří na tom mají 
zásluhu. Sjíždíme se z celé republiky vždy v první polovině 
června s mými spolužáky obojího pohlaví „na pokec". Scénář 
takového setkání je neměnný: sraz u školy, návštěva hřbitova, 
kde jdeme za kamarády, kteří už nejsou mezi námi, ale 
kdybychom za nimi nešli, určitě by je to mrzelo a z nebeských 
výšin by nám to neodpustili. Pokračujeme obědem, povídáním, 
zpěvem a tancem a za rok, dá-li Bůh, opět na shledanou.
Mohl bych psát ještě dlouho a moje povídání by nebralo konce. 
Jak jsem napsal v úvodu, chci setřídit pár vzpomínek na dobu 
několika desetiletí pozpátku a říci, že dnes, když se vracím do 
Holice, je úplně jiná než dřív, ale pořád krásná.
Všechny kamarády a známé zdraví

Váš Standa Bureš
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110 LET HOLICKÉHO PIVOVARU
pivovaru. Pokud máte doma fotografie Díky Vaším fotografiím, se pak budeme 

Každého z nás jistě vždy zaujme vtipná altánku, rybníčku, pivovaru nebo akcí, moci seznámit s důležitým místem 
a nápaditá výloha v Drogerii paní Lesko- které zde probíhaly, prosí o jejich zapůjčení, dřívějšího kulturního holického života,
vjanské. Bývá zaměřena nejen na prodejní 
zboží, ale také na život v Holiči. Se zájmem 
jsme si mohli prohlédnout zaniklá holická 
stavení, dřívější polní práce, činnost 
skautů, hasičů...
V roce 1897 byl v Holiči otevřen Hanácký 
pivovar. Stal se oázou kultury a vlas
tenectví. Téměř každou neděli a svátek od 
jara do podzimu se v pivovarské zahradě 
něco dělo (taneční zábavy, benátské noci 
s ohňostrojem, sokolská cvičení, hry pro 
děti, kabarety, loutková divadla, výstavy 
dobytka nebo psů.J.
Paní Leskovjanská by ráda tematicky 
věnovala výlohu Holickému hanáckému

VÝZVA

Chcete mě ?
Páníčci a paničky 
na sebe štěkají 

Pejskové a kočičky 
koukejte jak se hádají 

Páníčci a paničky 
chytili od sebe vzteklinu 

Pejskové a kočičky 
nedávejte si to za vinu 

Páníčci a paničky 
mají na sebe zlost 
Pejskové a kočičky 
již vás mají dost 
Páníčci a paničky 

nechtějí platit magistrátu 
pejsky a kočičky 

uvazují za městem u akátu

P. S. Páníčci a paničky, když nás již 
nechcete, protože Vás nudíme nebo jsme 
staří a nemocní, neuvazujte nás v lese 
u stromu. Moc Vás prosíme, zavezte nás do 
útulku nebo k veterináři.
Páníčci a paničky, moc si vážíme toho, že 
s námi chodíte na procházky. Holičtí 
občané, nebuďte naštvaní, když šlápnete 
do psího hovínka. Klidně se zlobte, ale ne 
na nás, my po sobě skutečně uklízet 
neumíme. Páníčci a paničky to dobře ví, 
sami po sobě vždy na záchodě spláchnou...

Grafologický rozbor 

anonymního dopisu
/M irek  Marusjak/

Písmo ženy nebo muže 
po stránce se roztěká 
Ať prchne, kdo může 

daleko od závistivého člověka 
Je na tom  asi bídně 

možná v duševní poruše 
Nesnažte se mu vlídně 

mluvit do duše 
Nemá to zapotřebí 

Uzavřen do své samoty 
přibíjí rezavými hřeby 

rozhořčené pamflety na ploty 
Zřejmě značně ho mrzí 

absence přátel 
uzavřen v trudomyslné tvrzi 
všechen rozum za pakatel 

pevně v hrsti drží 
neúnavný stěžovatel 
Rovnice nemá řešení 

teď ani později 
ve zlomku chybí jmenovatel 

ukradli ho zloději

Vaši čtyřnozí mazlíčciMirek Marusjak



ČUHÁCKÉ VEKLÁDÁNI
/Slovo „čuháci“ s krátkým „u“ je hanácké označení lidí mluvících jiným nářečím/

Čuhácké nářečí je podle pracovníků 
Ústavu pro jazyk český v Brně (1966) 
pravděpodobně vývojovou součástí nářečí 
hanáckého, v jehož oblasti se nachází.
Jeho typické „ú“ a „í“ ; „ý“ vedle hanáckého 
„ó“ a „é“, připomíná zbytky staročeštiny.
Čuhácký dialekt patří k nejmenším, ale 
k nejvýraznějším nářečím na Moravě.

Jeho region tvořil úzký pás několika 
desítek vesnic táhnoucí se od Olomouce 
k Prostějovu a dál ke Kojetínu a Neza- 
myslicím. Na Olomoucku známe tyto 
vesnice, které mluvily čuháčtinou: Velký 
Týnec, Čechovice, Vsisko, Grygov, Holice,
Kožušany, Tázaly, Blatec, Charváty,
Drahlov, Čertoryje, Krčmaň a Majetín.

Další řádky jsou psány fonetickým 
pravopisem, některá slova jsou sporná 
s nářečím hanáckým.

Toš, abech furt enem nemudroval, 
napišu vám, co sem slešel vekládat.

ten Lampiř dal jednou na honu deset 
nábojů Franckovi na skúšku. „To bodeš 
zasej králem hona a za to mám u tebe 
gořalku!" Ten naládoval hned do flente te 
špeciálny zázračný patrony. Uš se těšil, jak 
velitne nějaké kohút, abe ho sundal prvni 
ráno. Stanoviště měle s Lampiřem hned 
vidle sebe u obstópenyho remízka, dež 
kohút leti přímo nad jejich hlavy. Fanóš 
zamířel. „Bác! Bác!“ a kohút leti dál. To už 
zacílel i Lampiř. „Prásk!" a bažant dopadl 
na zem jak cep na mlat. Francek enom 
nechápavě krútil hlavo. Dež se třikrát po 
sobě znova netrefil a Lampiř dycky kohúta 
sundal jedno ráno, tak začal kliťjak pohan.
Samů zlosťú vepálil dvě raný do papírové toho míněni, že je polityka špinavá, 
ceduli v pólu, co stála ani ne deset kroku od zatímco drozi tvrdile, že polityci sú sviňáci. 
něho. Eště vic se naštval dež přešil bliž Později komunysti slebovale liďom, že im 
a nevidil žádny ďury po brokách. To se uš vráti ten raj na zemi, kde nebodú bohatí ani 
všeci tak řehtali, že bele poscani smíchem, chodáci a všeci dostanú všecko podle svý 
Lampiř, ten starý fištrún, mu napěchoval do potřebe. 
patron misto broků pisek. Tak zabavele sedlákům grunte, pole ai 

dobytek, řemeslníkům živnost’, továrníkům 
fabryky. Orle a Sokole přestále litať a stale 
se TJ Spartak Holece. Ve škole na 
vesvedčeni zrušile náboženství a abe děcka

Jak se Francek nestal Králem hona
Člověk bel od pradávna tvor stádný, 

společenský, rád zakládal dovijaky spolke, 
straně, združeni a klube. Tam se s drohýma 
člověkama stejnyho raženi srocovale 
a páchale svoje zálibe. Takové združeni bel 
ai spolek holeckéch meslevco.

Tehdá začénala honitba hned za 
prvníma chalupama za homnama, nebela 
tolek rozkóskovaná selnicama a fabry- 
kama. Zvěře bélo vic neš včelka. Zajíci, 
bažanti, koruptve ai srnci. Meslevce se 
o zvěřstarale, přez zimu ju přikrmovale. V 
cukrováru měle liheň bažantů a te 
vepiplané, odrostlé ptáke vypoštěle do 
revira.

Eště jedna čuhácky verširovaná
Zabijačka
Čoči prase smutno v chlívku 
Těšime se na ovarovó polívku 
Uš stópá pára z necek 
Pašik ani necek 
Řeznikove štamprlo šlihovice 
bodó chotne itrnice 
Běhám pro pivo do šenko 
panimáma dělá tlačenko 
Torno dá, torno nedá 
vi co se patři, co je třeba

vědila co je dobro a ke komu se modliť 
zavedle Občanská a branú véchovu. Belo to 
nespravedlivý, ale nedalo se s tym tenkrát 
mocdělať.

Abe zapchale komunysti leďom hubě, 
tak im povolele združovať se v různých 
spolkách v Národnym frontu a ten řídile. 
Sedláce, co měle dřiv koně, krávě, prasata 
a plné dvůr opeřené havětě, mohle byť 
chovatelé drobnyho zvířectva. Dyž spolek 

Co bélo kdese a o spolku chovatelů začil v Holece fungovat, tak pořádale členi
véstave kery trvale dva dňi v Obecním 

Kdese dávno v rajo, prý zme nic neměle, dvoře nebo dvoře u škole.
V kotcách bélo plno králéku, co měle

zvířectva
Dež bélo kaceni mája, tak z Novo- 

sadské přes celo dědinu se producíroval 
slavnostní průvod aš na hřiště. Velocypéde 
s opentlenyma řiditkama a krepovým 
papírem ve špicách a k tomu nahastrošeni 
jezdci. Dokonce psi bele oblečeni do 
nohavic a košul. Muzekaňti, krojovaný 
súbory, bryčky taženy koňma, na nich 
vešňořeni v zelených kamizolách meslevce 
s flentama. Měle špeciálně zhotovené 
patrone napchaté peřim místo broků. To 
pálile ostošest Pánubohu do oken a toho 
smradu, dyž lítalo peři holeckym povětřím. 
Na hřišťu pak všece veváděle různá 
alotryjaaskopičene.

Na honech považovale strýca Fanóša 
za vehlášenyho střelca, nekorunovanyho 
krála honu. Nosel kolem pašo nábojové 
pás jako nějaké mexikánec. Nymród tělem 
ai dušú, hodinář Lampiř z Partyzánské, 
odvažoval na dochtorskych vahách broky 
a te pak ládoval do patron. Říkalo se, že 
s takovo patrono se mosi trefit’ aji slepý. Toš

chodile zme tam nazi žádnymo to nevadilo.
Časem se ti chetřeši a šekovníši začale měť v ušiskách vykérovany čisla. V klétkách 
něčeho vic než ti ostatní. A z toho béla holube, slipke, kačice ai huse s krúžkama 
závisť, hádkeaválke.Toštobeloaivholické na paprčách. Taky hafol dovijakych

barevných ftáku a papagáju. Někery uměle 
Bele sedláci, keři měle grunte, nekolek mluviť a sprostě klele, jak to slešivale 

páru koni, stádo krav a prasat a sta měřec u svých chovatelů. Dyž chlape začile zapíjet 
póla. Po nich bele chalupnici, ti mívale diplome, tak vepustile pošťáke holube se 
všeckyho o trochu miň a ti třeti nádenici, vzkazem „Stará dojdu aš zitra, hlídáme 
měle enom děravá chajdu plnú děcek přes noc véstavu“.PIkale,popijele, dyž bele 
a chodile dělat k sedlákom na póla, abe hladový, tak nejakyho oceněnyho holuba, 
měle z čeho žiť.

dědině.

slípku nebo králéka upekle na rožňu.
Ráno posměšně papagáji vinšovale 

z různým tovarom, trafikanti, kožkaři, „Dobré ráááno, lumpe!" To uš přibihale 
zelináři, řemeslnici - sklenáři, kováři, robke, co ráno našle holubi poštu. Lomele 
pekaři, tesaři, krýčiři, ševci, řeznici, rukama a volale na staryho „Des bel celo 
mlenáři, holiči, pokrevači a zednici. Taky noc?" Papagáji múdro odpovídale „Po tem 
starosta, řiditel škole, učiteli, velebné pán a je ti hovno!" 
kostelník.

Ináč bévale v dědině eště obchodnici

Ja, čase se měni a me s němá. Misto 
Abe bel mezi ledima aspoň trošku pošťáků holubů máme mobile a misto 

pořádek, mosel im někdo vládnut’. A terno havětě ze dvora kupujem zmrzlé kačice ai 
se tenkrát říkávalo polityka. Nekeři ledi bele kuřicevmarketách.
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Střípky ze školy Autoři vlastních bestsellerů
Knihy a ženy

není až tak blbé srovnání 
Co se týká ceny

nedostatková jsou první vydání 
Sem tam horší stránky 

občas lepší kapitoly 
námět pro čítanky 

poutavé příběhy pro knihomoly 
Stáváme se autory 
co upoceně smolí 
životní lovestory

•  Mladý cyklista - v okrskovém kole byli úspěšní žáci 6. třídy. Družstvo pod vedením pí 
Souškové ve složení Radek Svačina, Marek Svoboda, Nikola Doležalová a Michaela 
Chromcová obsadilo v silné konkurenci pěkné 3. místo.
• Písáníčko je sbírka dětských básní a povídek, které napsaly a ilustrovaly děti ve školní 
družině. Konečnou úpravu na počítači provedli žáci 9. třídy. Práce si můžete prohlédnout 
a případně zakoupit v místní knihovně.
•  Sešity pro příští školní rok - soupis potřebných sešitů a pomůcek obdrží žáci spolu 
s vysvědčením. Přehled bude v průběhu prázdnin vyvěšen na budově školy a na webových 
stránkách.
• Informace o základní i mateřské škole lze získat na našich webových stránkách
www.volnv.cz/zsholice.

Výsledky přijímacího řízení
Na konci školního roku opustí naši školu 27 žáků, kteří splnili povinnou školní docházku. 
Na gymnáziu budoui studovat dvě dívky. Šest chlapců a čtyři děvčata si zvolili střední 
odborné školy. Na střední odborná učiliště nastoupí 13 žáků, z toho tři dívky. Dva žáci 
z deváté třídy se budou podílet na podnikání svých rodičů, nebudou ve vzdělávání 
pokračovat.
Také z pátého ročníku se děti hlásily na osmiletá gymnázia a dva chlapci byli ke studiu 
přijati.
Až na nepatrné výjimky byli žáci přijati na zvolené obory v prvním kole přijímacího řízení.

Byli raci v práci, 
měli tam legraci, 

když se domů vrátili, 
klepetama mlátili.

Adéla Jasná, 1. A

Karneval
9. března se ve školní tělocvičně konal karneval.
Chvíli předtím byl ve třídách veliký ruch. Princezny se čančaly 
a vojáci si chystali zbraně. Mezitím pan Jůna s paní učitelkou 
Souškovou připravovali ve vyzdobené tělocvičně hry, soutěže 
a muziku k tancování. Také paní učitelky nás překvapily, když 
některé přišly v legračním převleku. Všechny masky byly úžasné 
princezny, ježibaby, šašci, nejrůznější zvířátka i drsňáci. Tancování 
bylo v plném proudu, soutěžilo se ostošest, hrály se hry, pan Jůna 
byl dobrý moderátor. Největší radost jsme měli z písničky Ewy Farné, 
kterou jsme si zazpívali a zatančili na pódiu.
To byl zážitek pátku před jarními prázdninami a byl to super 
karneval s velkým K!

Markéta Zahradníčkové, Tereza Braunerooá, 5. A

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Povídka Moucha Louda chci naučit třeba číst, psát a počítat. A potom tady začít pracovat." 

„No dobrá," řekl vosí král. A tak se Louda učila a učila, až byla 
chytřejší než pan král. Potom předstoupila před trůn. „Tak teď jsi 
chytrá jako chytrá moucha. Řekni, jakou práci bys chtěla dělat?" 
„No mně je to jedno, dejte mi nějaké úkoly." „No dobrá, třeba do 
zítřka zameť tuto síň." „Jistě, Vaše vosí výsosti." „Tady máš koště 
a vodu a uklízej, Vaše prostá výsosti. Ha, ha, ha, ha, ha.“ Druhý den 
předstoupila Louda před trůn a řekla: „Vaše vosí výsosti, podlaha 
je jak vidíte zametená a já bych chtěla po vás splnit jedno přání." 
„No mluv, podlaha se leskne jedna báseň, tak ti splním jakékoliv 
přání." „No Vaše vosí výsosti, jsem tady déle než rok a chtěla bych 
se vrátit domů k mojí tetě Toli." „No bránit ti nemůžu, ale jdi si 
a vem si něco na památku:" Jakmile to dořekl, král vytáhl z kapsy 
zlaťák. „Na, vem si ho a pozdravuj tetu Toli." „Na shledanou, Vaše 
vosí výsosti." „Na shledanou, Vaše prostá výsosti." A Louda šla 
domů. Tam na ni čekala teta Toli a žili šťastně až do smrti a král se 
oženil se včelkou a také žili šťastně až do smrti.

Byla jedna moucha, jmenovala se Louda. Louda neměla rodiče, ale 
jenom tetu jménem Toli. Jednou řekla teta Toli Loudě: „Jdi do světa, 
ať se něčemu přiučíš." „Dobře," řekla Louda. Teta dala Loudě uzlík 
s úplně mrňavoučkými buchtami, Louda si vzala od trávy stonek, 
dala na něj uzlík s buchtami a šla. Obešla skoro půl světa, když 
uviděla, jak k ní jede mrňavoučký kočár a v něm jede vosí král. 
Azrovna u ní se zastavil. Louda slušně pozdravila: „Dobrý den, Vaše 
vosí výsosti." „Dobrý den, Vaše prostá výsosti," odpověděl král. 
„Ha, ha, ha, ha, ha," smáli se dvořané. Ale Loudě to nevadilo a řekla: 
„Mohla bych vás poprosit o práci, Vaše vosí výsosti?" „Mohla, Vaše 
prostá výsosti." A zase se dvořané smáli. „Tak pojď se mnou na 
zámek!" „Velmi ráda." „Ale nečekej, že tam budeš vítána." „To mi 
nevadí," řekla Louda. Tak jeli na zámek a Louda mohla na kráse 
zámku oči nechat. Pak řekl král: „Jak se vlastně jmenuješ?" „Jsem 
Louda, Vaše vosí výsosti." „Určitě nemáš to jméno nadarmo." „No 
právě mám." „No tak jakou bys chtěla dělat práci?" „No, napřed se Spisovatelka z naší základní školy, Kristy nka Štencíooá

-5-

http://www.volnv.cz/zsholice


NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ
Květen 2007Duben 2007

- kontrola zápisu z minulé schůze
- stížnosti a připomínky občanů z ulice - připomínky občanů z ulice Na Zábraní a situ- 
Přemysla Oráče a Partyzánské 
-došlá pošta 
-různé

Přání všeho dobrého, hlavně 
hodně zdraví, spokojenosti 
a pěknou pohodu ve společnosti 
svých nejbližších.
Eliška Baranová 
Ján Konvička 
Drahomíra Faitová 
Marie Zdražilová 
Zdeněk Bartek 
Ivo Zdražil 
Ladislav Kubala 
Jarmila Tomanová 
Jaromír Duda 
Eliška Němečková 
Albína Juřenová 
Josef Toman 
Josef Pospíšil 
Josef Novák 
Berta Joklová 
Božena Litvínová

- kontrola zápisu z minulé schůze

acena ulici Keplerova 
-došlá pošta 
- různé

Ještě autobus do O L Y M PI E
Vážení čtenáři, slíbili jsme Vám, že uděláme vše proto, aby autobus č. 60 do Olympie zastavoval 
na jižním konci návsi Svobody při jízdě směrem do nákupního střediska. Paní Mgr. Horská 
navštívila vedení DPMO a znovu projednávala záležitost zřízení této zastávky.
Na kladnou odpověď jsme nemuseli dlouho čekat, osobně jsem tento požadavek projednával 
ještě i s vedením Olympie, které není také proti. Bude třeba ještě vyřešit několik technických 
problémů, které se musí zajistit. O zahájení provozu na této zastávce Vás budeme informovat 
místním rozhlasem a na vývěskách.

Silvestr Tomášek

Krásná a vzácná životní jubilea 
oslaví
paní Anna Strejčkově 
a pan Oldřich Petřík Internet pro veřejnost

V rámci projektu EU bylo v Olomouci otevřeno 
několik pracovišť, kde má veřejnost možnost 
pracovat na internetu a získat důležité 
informace.
V Olomouci Holiči jsou tyto možnosti:
pondělí 8,30 -12,00 13,00 -17,00
kancelář MmOI náves Svobody 41,
úterý 8,30-12,00 13,00-17,00 (
v bývalé knihovně, dnes v Klubu důchodců 
pod MŠ v Holiči, náves Svobody 38

pátek 8,30 -12,00 13,00 -17,00
kancelář MmOI náves Svobody 41
KMČ chystá i internetové stránky, kde si 
budete moci přečíst zápisy ze schůzí KMČ č.
4 a jiné informace.

Oběma jubilantům přejeme do 
dalších let pevné zdraví, 
spokojenost a ještě hodně 
krásných a sluncem prozářených 
dnů v kruhu svých nejmilejších.

r}
A?

_ . '/
H.Š.

PRANOSTIKY
V .

Červen 1
Co červen nedá do klasu, červenec 
nažene v času.
Červen studený - sedlák krčí 
rameny.
Jaké počasí o Medardu bývá, 
takové se v létě po něm ozývá.
V červnu se ukáže, co nám dá Bůh 
na daře.
Na Svatého Víta celou noc svítá.

UVAŘTE SI S NÁMI

V  ^

CINA po našemČervenec

Červenec, srpen, září muka, ale 
potom bude mouka.
Když červenec pěkně hřeje, 
o Vánocích zima se zaskvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá. 
Svatý Jakub seče, svátá Anna 
peče.
Prší-li na Medarda a Prokopa, 
shnije mandel i kopa.

Je doba, kdy začíná j í t  česnek do koětů, které se oystříhaoají a jdou na kompost. Aíe máíokdo oí, 
Že se z výhonků dá udělat velmi dobrá "Čína"!
Potřebujeme: 200 - 250 g vepřové kýty, talíř nakrájených výhonků (asi na 4 cm) 2 lžíce sojové 
omáčky, 1 lžička vegety, sůl, 3 lžíce oleje na smažení.
Maso nakrájíme na nudličky a v misce rozmícháme se solamylem, bílkem a vodou. Smažíme na 
rozpáleném oleji, až maso zbělá. Přidáme česnekové výhonky a hned je posolíme. Za pár minut
výhonky zvadnou a změknou. Přidáme sojovou omáčku. Je-li směs suchá, přidáme vodu nebo 
vývar a dochutíme vegetou. Podáváme s rýží.

Dobrou chuť
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Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany

VÍTE, KDE TO JE?
Dnešní hádanka je  opět tak trochu zezadu. Je to opět 
pozůstatek zašlé slávy holických statků. Takže vyrazte na 
procházku po Holiči a dobře se dívejte. Třeba budete mít 
štěstí. Na zaslání Vašich odpovědí máte čas do konce 
července. Na odpovědi čeká schránka KMČ v chodbě 
holické pošty. Pro výherce budou připravené pěkné ceny.
V minulém čísle jste měli uhodnout, že se jedná o mlýn 
pana Svobody, ovšem zezadu. Pro ty, kdo málo chodí po 
Holiči, to bylo těžké. Ze správných odpovědí byli 
vylosováni tito  výherci:
FrúhaufDaniel Přerovská 8, Holice 
Gičová Marcela Přerovská 76, Holice 
Stoličková Marie Přerovská 8, Holice

Výhercům blahopřejeme, výhry si mohou vyzvednout v 
kanceláři MmOI v Holiči vždy v pondělí nebo v pátek.

Redakce

Příklady táhnou
nebo stříkat nápisy na zdi a auta je bezpečná zábava? Mohlo 
by se vám něco stát,“ snažil jsem se jim  domlouvat.

Následovala velmi pádná odpověď. „Mluvíš vážně jako 
můj fotr nebo ta blbá třídní" a se sígrovským výrazem vytáhl 

zaparkovaná auta. Přistoupil ke mně pihovatý klučina a světácky dětskou pistolku na malé kuličky. „Nám se nic nestane, podívej,
dokážeme se ubránit," významně poklepával rukou na pažbu. 
„A teď tě za tvoje blbé kecy odprásknu!" Zamířil pistolí na mou 
hruď. Přistoupil jsem na jeho hru. „To-to přece ne-ne-nemůžeš 
u-udělat, já-já to tak ne-nemyslel,“ koktal jsem a plačtivě začal 
natahovat. „Ale udělám!" sotva to dořekl, zmáčkl spoušť. Abych 
nepokazil hru, chytil jsem se za srdce a svalil se na záda. „To 
byla trefa, co?" Ostatní uznale pokyvovali hlavama. Pomalu 
jsem se zvedal, abych pokračoval v rozhovoru.

To milé dítko přistoupilo blíž a dloublo špičkou boty 
do mého boku. „Ještě není tuhej! Dorazím hol" Pak ten kluk 
s tou obrácenou kšiltovkou vypálil další dvě rány. Spadl jsem 
znovu naznak a zůstal ležet. Vůbec se mi nechtělo vstát. V tu 
chvíli slzy, které se mi draly do očí, nebyly vůbec hrané, ale 
skutečné.

Na asfaltu parkoviště nedaleko Motorestu Svatý Jan si 
hrála skupina dětí ve věku kolem osmi let. Mé kroky směřovaly 
přes parkoviště přímo k nim. Některá dítka se potácela a volala: 
„My jsme ožralí! My jsme opilí!" a imaginárně zvracela na

povídal: „Chceš si s náma zahulit trávu? Mám príma joint!" 
a nabízel mi kus ušmudlaného dřívka od nanuku. „My jsme 
zhulení! My jsme zfetovaní!" povykovali za ním další dva kluci 
a copatá dívenka.

„Na co si hrajete?" snažil jsem se o přátelský tón. 
Vytvořili okolo mne hlouček. Nejvyšší kluk, zřejmě i nejstarší, 
s kšiltovkou nasazenou obráceně, se ujal role mluvčího. 
„Zakládáme fan klub holického fotbalu a jmenuje se Holičtí 
rebelové."

Usedl jsem na obrubník a bezelstně se zeptal: „A co 
budete v tom klubu dělat?"
„Přece fandit Holiči! Taky nemáme rádi Spartu a Baník. Holice je 
nejlepší!" Ostatní děti okolo začaly skandovat „Baník fuj! Baník 
fuj! Hanba Sparta! Sparta fuj!" Pokynem ruky je jejich mluvčí 
utišil a pokračoval: „Až k nám přijedou jejich fandové, tak se 
s nima popereme! Propícháme jim gumy autobusu a sprejem 
tam nastříkáme, že nic neumí!" Ostatní souhlasně přikyvovali.

„No jo," povídám zamyšleně, „ale na to jste zatím ještě 
příliš mladí. Holice hraje na svém hřišti každých čtrnáct dní 
a pochybuji, že vás rodiče pustí na zápas třeba do Prahy. A co 
budete dělat v klubu další dny, když není žádné utkání?" „My si 
jen hrajeme na to, až vyrosteme, až budeme dospělí. Teprve pak 
z nás budou ti praví Holičtí rebelové!"
Vzpomněl jsem si na své mládí. „Víte, já ve vašem věku si hrál 
místo na asfaltu nebo betonu raději na louce. Když jsme 
zakládali kluby, tak podle vzoru Foglarových Rychlých šípů. Taky 
jsem jezdil se skauty do přírody a učil seji poznávat. Víte, kde 
mají tady v Holiči klubovnu? Třeba by jste to mohli také zkusit.
A u školy máte moc hezké hřiště, jistě je to tam lepší než tady na 
parkovišti. Myslíte, že bitky s fandy, rozřezané gumy autobusu

/  Mirek Marusjak/
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Tournament in Vreeswiik 2007 Členská základna 1. HFK Olomouc 
v obraze

Mladší žáci A (ročník 1994) se zúčastnili 18. ročníku mezinárodního turnaje v Ho- Velké rušno bylo ve středu 23.5.2007 
landském Utrechtu, tedy konkrétně v městské části Vreeswijk/Niewegen. V krásném v odpoledních hodinách na hlavním 
areálu se hrálo na 7 travnatých hřištích (celkově je v areálu 12 travnatých hřišť). Ve velmi stadiónu 1. HFK Olomouc v Holiči. Za účasti 
těžké konkurenci naši žáci nepropadli a obsadili 9. místo z 16 účastníků, když postup do všech členů holického oddílů, od těch nej- 
skupinyo5.-8. místo utekl jen díky horšímu skóre. Ve velmi přátelské atmosféře bylo vidět mladších po nejstarší, se konalo hromadné 
jak velkým je fenoménem v zemi tulipánů fotbal. Turnaj se těšil velkému zájmu diváků fotografování na hlavním hřišti. Focení 
(1500 diváků) a sponzorů. Velkým zážitkem bylo především finále obou kategorií, kde proběhlo za účasti hojného počtu lidí 
jednotlivý hráči byli představování publiku a dokonce zazněla holandská hymna. Vítězem a krásného, slunečného počasí, jež celé 
kategorie Junioren (1992) se stal Excelsior Maasluis a u kategorie Pupilen (1994) netradiční akci přálo. Nakonec jsme 
Excelsior Rotterdam. Pro naše hráče byl turnaj velkou zkušeností. Potvrdilo se, že napočítali přesně 308 osob. Celá množina 
podobná konfrontace není luxusem, ale nezbytnou nutností ke kvalitnímu růstu našich zúčastněných se tedy skládala z mladší 
hráčů, kteří nasbírané zkušenosti zúročí v pozdějších letech. a starší přípravky, benjamínků A - B,

starších žáků A - B, mladších žáků A - B, 
starších dorostů A - B, mladších dorostů A - 

Obránci: Marcalík Jan, Kološ Pavel, Krumpholz Tomáš, Kluka Adam, Stavinoha Ondřej, b, mužů A - B, staré gardy, zaměstnanců, 
Stříž David dozorčí rady a představenstva klubu.
Záložníci: Brančík Jakub, Daněk Pavel, Procházka Dominik, Hanák Adam, Vereš Ondřej, Vlastní focení provedl profesionální

fotograf z mobilní plošiny ve výšce 10 m 
nad trávníkem stadionu. Celý akt 
doprovázela olomoucká televize ZZIP, která 
zachycovala zajímavé momenty v jeho 
průběhu. Zmínka o akci byla uveřejněna 
v televizním zpravodajství dnes 24.5. 2007 
na programu TV NOVA. Celou akci, 
vymyslel, režíroval a realizoval pan Vladimír 

Excelsior Maassluis - HFK Olomouc 3:1 (1:0) Dostál - předseda předsta-venstva, a jejím 
Venlo VIJ - HFK Olomouc 0:0 np 0:2 
Bradford City - HFK Olomouc 1:2 (0:2)

Brankáři: Ryšánek Jan, Zapletal Marek

Kadlec Ondřej, Jemelka Marek,
Útočníci: Machynek Lubomír, Zdráhal Martin, Hello Matěj
Realizačnítým: Zeman Vlastimil (trenér), Stavinoha Michal (vedoucí mužstva)

PŘEHLED UTKÁNÍ:

Pátek 18.5. Sobota 19.5.
Telstar/Stormvogels - HFK Olomouc 0:1 (0:1) JSV Niewegein - HFK Olomouc 2:0 (0:0) 
Oliveo - HFK Olomouc 1:0 (1:0)
VSV Vreeswijk - HFK Olomouc 0:1 (0:1)
HJK Helsinki - HFK Olomouc 5:0 (3:0)
NAC Breda - HFK Olomouc 0:3 (0:0)

cílem bylo zdokumentovat šíři členské 
základny klubu od nejmenšího potěru až po 
nestory klubu. Pro všechny zúčastněné to 
bylo příjemné zpestření a hlavně ti 
nejmenší měli zfocenívelkou radost.

Milí přátelé,
nastává čas dovolených a tak vám přeji pobyt v 
nějaké krásné zelené krajině, pro mne je to Valašsko. 
Nedivte se textu, jsem sice rodilý Hanák, ale psal 
jsem to pro přátele z průmyslovky ve Vsetíně.
Letní obrázek je od Josefa Tomana, pohled od nás 
ke Chlumu z roku 1957.
Dětem přeji krásné prázdniny a vám nádherně 
rozmarné léto.

Váš Petr Š.

Valašsko

Zeíená krajino tesů, hor a cest, 
chtě! bych zas tebou jít, 
nechat se ooíně větrem vést.
Vidět zrcadlení oblak o Bečvě, 
nechat píout je  duší nekonečně. 
Zas nechat si vonět íuka posečená, 
krajino míádí, js i  mi zasvěcená.
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