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O kurková  sezóna
Tak máme horkou okurkovou sezónu. Okurek je „Jste vyrovnán s náboženskou otázkou?" Odpověď: „Ano, 

opravdu dost, jen ty potvory mají svou vlastní inflaci, rostou jsem vyrovnán. “ Tzn. věřím, nebo nevěřím. Rád bych se s 
čím dál dráž. V těchto dnech vypaluje slunce vše, asi i hlavy vámi podělil o zážitek s kádrovým spisem kolegyně 
některým lidem. Kdysi bývaly slunečníky, dnes někteří lidé důchodkyně. Je to milá, trvale hluboce věřící paní, kterou

mám velmi rád. V povinném komplexním kádrovém 
Tak mě třeba zaujal spor o třinácté a čtrnácté platy hodnocení z osmdesátých let byl citát soudruha ředitele: 

soudců, řešily jej nejvyšší instance. Soudci platy zpětně „Se soudružkouXYtrvale pracuji, jižoěříméně a zúčastňuje 
dostanou, aby byli nezávislí. Kladu si takovou vrtkavou seprvomájových průvodů. “A bylo to! 
otázku, bez nich nejsou nezávislí? A jaká je cena 
nezávislosti? Do

potřebují obklady.

Mistr Jan se nechal upálit za pravdu v Kostnici.
Mohl odvolat, ale

téhle doby jsem si 
myslel, že soudci 
rozhodují správně a 
nezávisle, jen jsem 
měl dojem , že 
pomalu.

neudělal to a tak se 
stal hořící pochodní 
boje za pravdu v 
našich dějinách. 
Bohužel měl po 
„ b r a t r s k é "  
in te rn a c io n á ln í  
pomoci v srpnu 
1 9 6 8  i s v é

D r u h á  
okurka, hadovka, se 
p ř i p l a z i l a  z 
parlamentu. Byla 
š la m a s t ik a  s

následníky. Jak na 
vás působí citát Cti 
p ra v d u ,  m lu v

samozřejmě doživotní. Nejmenovaný poslanec se vyjádřil: pravdu, miluj pravdu, bojuj za praodi/?Byly nám roky 1416
„Vždyť to by po skončení poslaneckého období před a 1968 málo? Husity na nás i dnes! Do naší země nikdy nikdo 
sněmovnou čekaly antony a policisté by rovnou poslancům nikoho nepozval a najednou byli Sověti tu, dočasně. Jeden 
nasazovali želízka." No chudáci poslanci. Napadají mě vtip za všechny. „Stalo se v roce 70, že na Václavském 
zavádějící myšlenky jako třeba Tuneláři všech zemí spojte náměstí zmizel svaty Václav i s koněm. Sešel se ÚV KSČ a 
se, kandidujte za SSSR stranu sebraných a sepraných vláda a přemýšleli, co se stalo. Po dlouhé době někdo řekl, 
peněz, a máte vystaráno. My za chvíli budeme také imunní že mohl je t pro blanické rytíře. A tak sedli do Tatry 603 
,a to proti všemu, příklady táhnou.

Mám také radu na hledání zbraní hromadného tmavý blanickými rytíři o čele se svátým Václavem a táhli 
ničení v islámských zemích. Já si totiž myslím, že je někdo na Prahu. Husák vystoupí a říká, Václave, co mi to děláš, 
šlohl. A jak znám naše lidi (miliardy tu lítají horem dolem), vždyť ta normalizace a konsolidace tak pěkně pokračuje. 
navrhl bych hledat tady u nás. Také proto, že některé naše Svatý Václav se otočík rytířům a praví, hoši, oratte se, bude 
národní vlastnosti mají úroveň zbraní hromadného ničení. ještě hůře. “ A ještě jeden krátký z té doby, na jedno slovo:

Začátkem července jsme slavili státní svátky „Odešli."
Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa. Lidé si jich asi moc 
nevšimli, neboť byly v sobotu a neděli.

imunitou poslanců,

(bývalé české auto)  a je li k Bíaníku. Tam byí celý obzor

Takže doceňme to, co nyní díky těm, kteří se nebáli, 
máme. A s tou pravdou zacházejme opatrně, a kdo ji ctí, toho 

Svatí věrozvěstové jsou příkladem tím, že šli do si važme. A poslechněte si písničku Jarka Nohavici dle 
nebezpečí nám pohanům hlásat víru. Někdy hloubám nad Vysockého Pravda a lež- 
tím, co je to víra, v co lidé věří, čemu a komu, zda věří
alespoň sobě. Dřív to bylo - jedna strana, jedna vláda, jedna získávejte do rezervy energii přírody, 
víra v lepší zítřky. Ale co teď v době svobody? Víra je 
soukromá věc každého z vás a je jen na vaší volbě.
Vzpomínám si na dotěrnou otázku kádrových dotazníků:

Krásné léto jsem vám již přál, tak si je užívejte a

Na shledanou na podzim.
Váš Petr Šafránek
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Z A M Y Š L E N I
Tak jsme v červenci slavili, nebo neslavili státní svátky a

to 5. 7. Den slovanských zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6. 7. 
Mistra Jana Husa.

Pražské arcibiskupství bylo založeno až v r. 1344.
V té době sílily snahy německých vládců podmanit si 

naše předky ve vzájemné shodě s bavorskými biskupy. V souladu s 
Kristovým učením nakonec zajali Metoděje a krůtě ho mučili v 
Salcburském vězení. Přes tři roky týrali arcibiskupa Metoděje, než 
papež Jan XIII. toto neslýchané bezpráví zarazil a přikázal, aby 
byl Metoděj propuštěn. Proč to trvalo přes tři roky se můžeme jem 
domýšlet. Propuštění však vázal zákazem slovanských 
bohoslužeb, aby prý neměli bavorští biskupové záminky k 
neustálému osočování.

Přínos a význam bratrů Cyrila (+ 14.2.869 v Římě) a 
Metoděje (+ 6.4. 885) byl v té době krutých střetů s Němci 
nezměřitelný!

Vracím se tedy tímto k těm významným událostem 
našeho národa. Myslím, že není chybou alespoň ve stručnosti 
vzpomenout na tyto naše velikány. My starší si to pamatujeme 
ještě ze školy, kdy nám o našich dějinách vyprávěli s láskou naši

učitelé.
Co však za tu dobu, 

co prožíváme, bylo 
úprav našich dějin, kdy 
se předělávaly podle 
potřeby vládnoucích 
m o c ip á n ů  n e b o  
dokonce se zamlčovaly. 
Proto bychom měli 
v y u ž í t  d n e š n í  
demokracie a svobody a 
o našich dějinách  
vyprávět naší mládeži, 
p řipom ína t slavné 
epochy našich dějin. Jak 
to ale dnes vypadá, je to 
právě naopak. Nezájem, 
nikoho nic nezajímá, jen 
honba za požitky a 
bohužel i za udržením 
existence a zajištění 
lidské úrovně.

A tak bych se při 
této  příležitosti ve 
stručnosti zmínil o 
našich velikánech, které 
jsme „slavili" v červenci.

Již od 8. století hlásali v našich zemích učení Kristovo 
křesťanství knězi, ale německy. Naši předkové jim nerozuměli a 
proto neradi přijímali od nich křesťanství, poněvadž s německými 
kněžími přicházeli i němečtí vojáci, kteří si naše lidi podmaňovali. 
Pod záminkou šíření křesťanství vtrhl do našich zemí král Karel 
Veliký s obrovským vojskem, ale musel s nepořízenou odejít. 
Křesťanství šířené mečem a ohněm naši předkové odmítali 
přijímat. Moravští panovníci Mojmír a Rastislav sjednotili 
moravské kmeny pod svou vládu a i Čechové se přidali pod jejich 
vládu Velká Morava.

Rastislav, synovec Mojmírův nechtěl, aby němečtí kněží 
si podmaňovali naše předky pod rouškou hlásání Kristova učení.

Proto povolal z řeckého města Soluně dva vzdělané 
slovanské kněze bratry Cyrila a Metoděje.

Roku 863 oba bratři zavítali na Moravu a přinesli sebou i 
písmo, které upravili pro potřebu našich předků. Kázali učení 
Kristovo jazykem srozumitelným, proto Moravané ochotně 
přijímali křesťanství, které dávalo lidem naději lidsky žít v lásce k 
bližnímu. To však bylo trnem v oku německým kněžím a biskupům. 
Pomlouvali a intrikovali proti Cyrilovi a Metodějovi u papeže. Ten, 
aby se dozvěděl pravdu, povolal oba bratry do Říma. Když ale 
poznal, že jejich učení je správné, nakonec schválil i slovanskou 
bohoslužbu. Cyril se však už nevrátil a zakrátko zemřel v Římě, kde 
je pochován v katedrále Sv. Petra. Metoděj byl povýšen na 
arcibiskupa a vrátil se zpět. Sídlo arcibiskupství byl Velehrad.

Dali našim předkům písmo, stali se zakladatelé 
slovanského písemnictví u nás. Odchovali své nástupce a Metoděj 
určil za svého nástupce Gorazda.

Slavný Velehrad sídlo našich prvních arcibiskupů byl po 
celá další léta na jedné straně oporou našim lidem a na druhé 
straně trnem v „oku“ římskokatolickým kněžím, převážně 
německým.

Státní svátek slovanských zvěrozvěstů Cyrila a 
Metoděje je výrazem ocenění nejen že přinesli našim předkům 
křesťanství, ale že se významně zasloužili o zachování naší 
svébytnosti. Škoda jen, že ty časy slavných poutí na Velehrad, kam 
se z naší obce každým rokem vypravovali naši občané, dnes jsou už 
jen vzpomínkou. Je to tak dobře, nebo ne? Ať si na to každý odpoví 
podle svého svědomí.

0 6 století později ovládla Evropu římskokatolická církev, 
šířila křesťanství ohněm a mečem a bohatla. Všechny snahy 
reformátorů a osvícených občanů byly umlčeny nejkrutějšími 
způsoby. Inkvizice a její řádění znehodnocovalo úsilí čestných 
kněží a ostatních služebníků Božích. Jejich blahodárné působení 
zanechalo mezi národy ty dobré vlastnosti, které umožňuje lidské 
soužití i dnes.

Upálení M. Jana Husa 
Kaňkooskéhó kancionál (1559 -1561)

Mistr Jan Hus se narodil 1369 v Husinci u Prachatic. 
Vystudoval na pražské univerzitě a nakonec se stal jejím 
profesorem. Po vysvěcení se stal kazatelem ve skromné kapli 
Betlémské.

Jan Hus byl muž zbožný a vedl život vzorný a bezúhonný. 
Ve svých kázáních horlil proti nepořádkům v církvi, proti 
špatnostem života kněží a vrchnosti. Nabádal všechny k lepšímu a 
ctnostnějšímu životu podle učení Krista. A to byla jeho největší 
vina v očích neomezené a všemocné církve.

Učil, že pravé náboženství se neprojevuje pobožností, 
nýbrž životem křesťanským a láskou k bližnímu, projevovanou 
skutky lásky a milosrdenství., Bylo to v době, kdy církev 
římskokatolická procházela tím nejhorším obdobím, kdy stolec 
papežský byl předmětem války tří papežů. (Jan XXIII., Řehoř XII., 
Benedikt XIII.). Zájem o stolec papežský nebyl z lásky k Bohu, ale 
hlavně vidinou nesmírné moci a bohatství.

Hus nebyl jediný, kdo se postavil proti těmto zlořádům. V 
Anglii byl reformátorem Jan Viklef a další. Na doporučení Jana 
Husa král Václav IV. vydal památný Kutnohorský dekret, kterým 
zajistil na pražské univerzitě Čechům tři hlasy a ostatním cizincům 
jen jeden. Tímto významným aktem se pražská univerzita 
počeštila, a bohužel odešlo mnoho cizích profesorů a studentů. 
Jan Hus byl zvolen rektorem pražské univerzity.

Nepořádky a mravní rozklad církve pokračoval a tak 
papež Jan XXIII. (původně námořní lupič), aby získal peníze na
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<gňválku, vyhlásil odpustky a to za peníze. Kdo měl peníze koupil si 
odpustky a mohl hřešit dál. Jan Hus byl dán do klatby, protože proti 
těmto zvrhlostem kázal. Klatba co to tehdy znamenalo. Nikdo s nikým 
nesměl promluvit, každý ho mohl beztrestně zavraždit. Klatba to byla 
metoda v té době přímo ďábelská. Mistr Jan Hus, aby kvůli němu 
nevznikaly spory a různice, odešel na venkov. Z počátku bydlel na 
Kozím hrádku u Tábora, kde napsal některé spisy (Postila, Výklad víry, 
0  svatokupčení). Pod širým nebem kázal Hus velkým zástupům lidu, 
kteří z daleka přicházeli pro potěchu duše v tehdejším krušném 
životě.

svého učitele a 
k aza te le , proti 
potupě  českého 
národa. Koncil je 
vůbec nevyslyšel, 
n a o p a k  h ro z il 
Čechům přísnými 
tresty, budou-li dále 
hájit Jana Husa. 
Čechové se ale 
nezalekli tehdejší 
neomezené moci

mmg&M&ÉŠiiř

.....fíííliii-Hl

Situace v církevním marasmu začala být neudržitelná. 
Jeden papež dával druhého, třetího do klatby a tak papež Jan XXIII. 
svolal církevní sněm do Kostnice, kde se mělo jednat o nápravách v 
církvi. Jan Hus byl vyzván, aby obhájil své učení. Císař Zikmund mu 
„zaručil" glejtem, že bude na sněmu svobodně slyšen a bude se moci 
svobodně vrátit do vlasti. Byl varován, že Zikmund je proradný, a že se 
mu nedá věřit. Vysloužil si u našeho národa potupné pojmenování 
„liška ryšavá". Přez varování mistr Jan Hus do Kostnicejel.

Tady se ukázala prohnilost a jaké právo tehdy platilo. Církev 
byla na vrcholu moci a neměla žádné zábrany. Celý církevní sněm byl 
obrázkem tehdejších poměrů.

Mistr Jan Hus byl uvězněn a na sněmu ukřičen, ze svobody 
projevu nebylo nic. Když svoje učení neodvolal, přestože bylo v 
naprostém souladu s Písmem Svatým, byl pro výstrahu ostatním 
6.7.1415 upálen a popel naházen do řeky, aby náš národ neměl 
žádné památky na svého kazatele. Jak pošetilé! Síla pravdy se nedá 
umlčet, snad jen potlačit, ale nikdy ne úplně!

Mistr Jan Hus má pro náš národ značný význam. Byl 
upřímný Čech a vždy se zastával českého jazyka a národa českého. 
Opravil pravopis a vytvořil spisovný jazyk český. Mistr Jan Hus byl 
tvůrcem nového náboženského hnutí. Čeští páni a rytíři v počtu 452 
se ohradili u koncilu společným listem proti upálení mistra Jana Husa

j f

církve a když byl o 
rok později upálen 
Jeroným Pražský, vypověděli Čechové poslušnost církvi. Zavedli 
přijímání pod obojí a kalich se stal symbolem Husitů, jak byli 
nazýváni.

Protestní list české a moravské šlechty proti 
upálení M. Jana Husa z 2. láří 1415

Až na nepatrné výjimky celý český národ přijal učení 
Husovo (výjimku tvořila vysoká šlechta a německá města).

Hrdinný boj za pravdu, charakterová pevnost a odhodlání 
bojovat za spravedlnost i za cenu života učinil z mistra Jana Husa 
nejen jednu z největších postav našich dějin, ale i velkou osobnost v 
dějinách lidstva.

Je tedy zcela na místě, že památný den jeho smrti upálením 
za pravdu byl stanoven jako státní svátek. Je však třeba si 
připomenout jeho odkaz, který je i v dnešní době stále platný.

„Pravda vítězí nade vším" (Veritas omnia vincit).
Za doby první republiky byla ve velké vážnosti vzpomínka na 

tento památný den. Na holických šancích byla za velké účasti občanů 
zapálena hranice se vzpomínkovými projevy našich učitelů. Škoda, že 
dnešní doba je jiná, jakoby to nikoho nezajímalo, ke škodě naší i

Ladislav Zahradníknašich následníků.

To se Vám tedy fakt povedlo...
Tuto větu bylo možno slyšet ve středu 25. června větrem, který jim chvílemi komplikoval jejich vystoupení. Jejich kuráž i 

večer velmi často. Děti i rodiče tak hodnotili průběh Zahradní spontánnost ocenili všichni.
slavnosti. A potom už režii večera převzal pan Radek Svačina, který na hřiště

taneční parket přilákal všechny, nejmenšími dětmi počínaje, přes žáky současné i 
bývalé, až po jejich rodiče či přátele. Někteří z bývalých žáků ve volných chvílích

Všichni se tak rozloučili se školním rokem. A bylo to 
rozloučení vydařené.

Parčík kolem školy se na něj vyzdobil nejhezčími 
výkresy a výrobky dětí i fotografiemi připomínajícími akce 
uplynulého roku.

Nejmenší děti si mezi sebou změřily svoji zručnost a 
obratnost při různých hrách, chodník kolem školy se rozjasnil 
jejich kresbami.

Po tomto úvodu pan ředitel Chytil s přáním krásných 
prázdnin zažehl oheň, u kterého si děti zazpívaly a opekly 
špekáčky.

A pak už nastala ta dlouho očekávaná chvíle, kdy 
děti předstoupily před své rodiče i spolužáky, aby jim 
předvedly svá pečlivě připravovaná vystoupení. Průvodci jim 
byli Jana Nezhybová a Pavel Kubík. Tanečnice z kroužku paní 
učitelky Důrlichové nás přenesly do Pohádky tisíce a jedné 
noci. Jak je to s nimi doopravdy, to nám zazpívaly děti ze 3. A. 
5. A nám v pohádce připomněla, že se často ženeme za vidinou 
toho nejlepšího až na kraj světa, a přitom pravé štěstí se může 
skrývat nedaleko. Po flétnovém koncertu druháčků se 
předvedly Kristýna Tošenovská a Monika Jůnová v samostatně 
připraveném tanečním vystoupení. Děti ze školní družiny nám 
zazpívaly, jak mají rády ovoce. Polednice z 5. B by nahnala 
strach i leckomu z dospělých. Zpěv sester Smékalových 
vystřídalo další vystoupení ŠD, které si tak trochu utahovalo z 
reklamy. Děvčata ze 4. B nám nejen zatančila, ale i zazpívala 
písně ŠŠŠ a Motýlek. Program uzavřela vystoupení tanečního 
kroužku (Kuřátka) a oddílu Sýčci s kytarou Honzy Tisoně.

Děti vystupovaly s chutí, poradily si i se silným

vyžádali prohlídku svých bývalých tříd, ze kterých nedávno tak nedočkavě 
odcházeli.

Paní učitelky se pro tentokrát změnily v laskavé servírky, které celé 
odpoledne i večertrpělivě tišily žízeň dětí i jejich rodičů.

„To se vám tedy fakt povedlo!" bylo možno slyšet v průběhu slavnosti i v 
dalších dnech z úst dětí i dospělých velmi často. Uznání nás velmi těší a už teď si 
říkáme stálo to za to a ZA ROK ZASE!

Závěrem chceme mnohokrát poděkovat všem, kteří se jakkoliv na 
Zahradní slavnosti podíleli ať už přípravou vystoupení, táboráku, výzdobou, 
prodejem, úklidem... Děkujeme!!!
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Slova, která potěší Osmdesát 

šest a dálNedávno jsem otevřel poštovní 
schránku a našel v ní dopis s podivnou 
adresou:
Titl. Holické noviny, Statutární město 
Olomouc,

Vstávej, je okupace!
Kdo? Němci? Ne, Rusi!
To nejsou okupanti, ale 
zachvatčiki.
Iditě damoj! Jsou tu jen 
dočasně.
D u b č e k ,  S v o b o d a ,  
s v o b o d a .

Revizionizmus, revize 
zásad.
Oportunismus, tuny zášti. 
Normalizace, vše v normě. 
Standardní občan, náš 
vzor.
Tisíce slov, několik vět. 
Soudruzi, jsme ještě Češi? 
Ne, jsme
internacionalisté.
Šípkové království, rytíři

KMČč., Olomouc Holice
Byl jsem zvědav, co asi dopis 

obsahuje. Kritiku? Nový článek? Ale po 
otevření a přečtení prvních řádků mi bylo vše 
jasné. Nakoneočtěte sami:

Vábená redakce (Olomouc 15.6.2003)
Díky mému příteli jsem majitelem 

Holických noain, které mi udělaly dvakrát 
radost. V Kuksu jsem byl několikrát, ale díky mému dopisu, který hodláte uveřejnit v 
vám znám jména všech Braunových soch. Holických novinách. Pan Valoušek se za své 
Vše pečlivě uschovám.

Jméno letce hrdiny našeho odboje letecké o Anglii, která dle historiků 
mi připomíná mnohé. Přiletěl se skupinou zachránila Anglii od invaze Němců, 
letců z Anglie na Slovenské národní 
povstání. V této skupině byl i můj spolužák těmito slovy: „Na poli lidských konfliktů 
Ruda BOROVEC, který na Slovensku pro nevděčilo tolik lidí malé hrstce statečných 
poruchu svého letadla neodletěl po mužůzatakmnoho“. 
neúspěšném Slovenském národním  
povstání do Krásna a padl o říjnu 1944 ve m noha  d ík y  v z p o m ín á n i a ve 
slovenských horách. Pan Valoušek mi toto Westminsterském opatství jsou jména 
vše sdělil a poslal i Rudovu fotografii z podlých citována, 
letiště Pofná.

S pozdravem píši malý dodatek k

válečné činnosti zúčastni! slavné bitvy

W. Churchil vysoce ocenil akce íetců

spí.
Dnes jsou tito hrdinové v Anglii s Charta je chátra?

Na Hrádku není na Hradě. 
Vodní dělo čistí tělo.
STB - státní brutalita. 
Milice bojují za mír.
Malý muž s knírkem na 
pódiu.
Bratříčci, zavírejte vrátka. 
Roky 18, 38, 48, 68, 89 
potvrzuje pravidlo.
Další sedmnáctý listopad. 
Máme holé ruce!
Hraje se klíčová hra. 
Gusto, je tady husto! 
Svatá slova.
Forum bohemikum.
Malý muž s knírkem na 
balkoně.
Otevírá vrátka.
Historie se opakuje.
SNS. Stín nezávislosti a 
slávy.
Rozlitý stakan vodky 
Gorbačov.
Jaderný diplomatický 
kufřík.
Vyčerpaná mezinárodní 
pomoc.
Komu lásku a 
poděkování?
A jak se užívá svoboda?

Petr Šafránek

Prožíváf jsem v padesátých létech 
Bohuželjméno pana Vaíouška jsem se svými blízkými, kteří se bojů zo 2. světové 

mezi jmény letců na olomouckém hřbitově války na západě zúčastnili jejich utrpení,
které zo přičinilo „běsnění politické kliky", 

Srdečně zdraví Jarkovský Pavel mnohdy dodnes nepotrestané /jsem ročník
1915/

dosud nenašel.

Nad poslední větou dopisu jsem se 
trochu zamyslel. Sám jsem nevěděl, kde je 
pan Valoušek pochován. Ale mám dobré 
přátele manžele Wágnerovy, kteří se přičinili 
o vydání vzpomínek holického letce pana 
Bohumila NETOPILA /jistě ji mnozí z vás 
máte /. Zavolal jsem jim a od nich jsem se 
dozvěděl, že pan Valoušek je pochovám na 
hřbitově ve Šternberku.

Pak už zbývalo najít v telefonním 
seznamu číslo pana Jarkovského a zjištěné 
mu sdělit. Byl velice rád, že mu volám. Pěkně 
jsme si popovídali o tom, jak vlastně k 
Holickým novinám přišel a jak se mu líbí. V 
závěru hovoru jsme se shodli v tom, že je to 
vlastně ostuda, že jméno pana Vaíouška není 
na pomníčku letců, kteří bojovali za naši 
svobodu v daleké Anglii.

Netrvalo dlouho a v mé schránce se 
objevil další dopis s adresou psanou stejným 
charakteristickým  písmem. Rád vás 
seznámím i sjeho obsahem:

Prosím, toto vezměte jako podklad 
ke svému článku, nejsem žádný mistr slova, 
necitujte doslova.

S pozdravem Jarkovský Pavel

Myslím si, že na dopisu pana 
Jarkovského nebylo třeba nic změnit, ani 
čárku. Řekl prostými slovy to, co se měly učit 
naše děti ve školách povinně a my starší 
bychom měli na tyto lidi vzpomenout 
alespoň jednou v roce.

Tímto dopisem se vlastně tak nějak 
přirozeně uzavřel kruh, který otevřel svými 
vzpomínkami na holické hrdiny 2. světové 
války pan Zahradník. A co by se mělo změnit? 
Jen myšlení naší mladé generace, která by si 
měla především uvědomit, co tito lidé pro 
náš národ ve své době udělali, za co položili 
své životy a za co jim musíme být stále 
vděční.

Silvestr Tomášek
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JAK SE DĚTI LOUČI S MATERINKOU
Mateřská škola v Holiči je 5 třídní. Navštěvují j i  děti od 3 do 7 let.

Každé oddělení má svůj přiléhavý název motýlci, sluníčka, mravenečci, 
hvězdičky a dráčci. Všechna oddělení jsou věkově smíšená děti od 3 do 6 let.
Pouze oddělení mravenečků navštěvovaly děti s odkladem školní docházky.
Oddělení jsou zaměřena dle zájmu dětí a jejich schopností, preferovaná je 
ekologická výchova se vztahem k ochraně životního prostředí. Děti chodily 
po celý rok na turistické vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ. 
poznávaly krásu přírody, parků, řek a kulturních památek v Olomouci.

V rámci spolupráce s rodiči vyrobili tátové dětí krmítka a budky pro 
ptáky, které děti pod vedením učitelek umístily na zahradu MŠ. Celou zimu 
nosily zrní a potravu pro ptáčky a staraly se o ně. Zejména z tohoto důvodu 
bylo slyšet nejen zpěv dětí z MŠ, ale také zpěv ptáků jako poděkování dětem.

Ke konci školního roku, když se blížilo rozloučení 31 dětí s MŠ 
zhotovila p. uč. Pospíšilová z fotek dětí tablo, které bylo umístěno ve výloze u 
p. Vodákové v prodejně textilu. Přiléhavé verše charakterizovaly jednotlivá 
oddělení. Loučení dětí s učitelkami bylo v některých případech plačtivé 
vždyť 3 4 roky prožité v mateřské škole s hodnou paní učitelkou, která ve 
všech případech nahrazuje maminku nebo babičku je  těžké. Ještě po dlouhou dobu docházky do základní školy chodí děti do mateřské 
školy vzpomínat na dobu prožitou v ní. Na rozloučenou a jako vzpomínku na mateřskou školu dostaly děti knížku s omalovánkou a 
sladkou pusu. Ať se jim  v 1. třídě daří.

Pospíšilová Kamila

Ohlédnutí za školním rokem 2002/03
Jan Kratochvíl, Roman Mlynář, Jakub Sova, Karolina Šenková, Tomáš 
Zapletal
5. B K výborným žákům patří: Milan Barančík, Barbora Cabáková, 
Jaroslava Mlčochová, Aneta Rožnovská, Petra Seifertová, Lucie 
Štenclová, V jednom případě bylo přistoupeno ke snížení známky z 
chování o jeden stupeň.
Pro velký počet žáků, kteří odcházejí na nižší gymnázia, budou příští 
školní rok tyto dvě třídy pokračovat jako jedna třída šestá.
6. A 12 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 4 se samými 
jedničkami: Roman Jášek, Denisa Hofmeisterová, Lenka Šrámková, 
Klára Štěpničková
7. A Vyznamenání si zasloužilo 8 žáků, samé výborné si odnesla 
Marcela Kratochvílová. V jednom případě byla snížena známka z 
chování na druhý stupeň.
8A  3 žáci prospěli s vyznamenáním. 2 žáci neprospěli (opravné 
zkoušky). 1 žák si odnesl druhý stupeň z chování. 1 žák měl známku z 
chování sníženou na třetí stupeň.
8. B 8 žáků prospělo s vyznamenáním, samé výborné měli: Marcel 
Procházka, Gabriela Fialová, 1 žák neprospěl, současně měl i sníženou 
známku z chování.

Prázdniny jsou v nejlepším, ale přesto vám nabízíme 
malé ohlédnutí za školním rokem, který nedávno skončil.Mnoho 
dětí si vysvědčení odnášelo domů s radostí a tak to má být. 
Právem očekávaly pochvalu za krásné známky. Bohužel však byly 
na naší škole i případy žáků neprospívajících. Většině z nich bude 
ještě dána šance na konci prázdnin, aby složením opravné 
zkoušky napravili svůj výpadek.

Několika žákům i žákyním byla snížena známka z 
chování. Důvodem k tomuto kroku bylo většinou opakované 
záškoláctví, dále pak hrubé chování, neplnění školních 
povinností aj.

Podívejme se podrobněji na situaci v jednotlivých 
třídách. Připomeňme, že hodnocení „prospěl s vyznamenáním11 je 
uváděno až od 6. třídy.

1. A + 1. B Téměř všichni prvňáčci zvládli svůj start na jedničky. 
Zvládli nejen učivo předepsané osnovami, ale přivykli i plnění 
každodenních školních povinností.
2. A Prospěli všichni žáci, z toho 15 se samými jedničkami: Barbora 
Bučíková, Michaela Dušková, Karel Mazal, Natálie Melzerová, Radek 
Svačina, Michaela Chromcová, Denisa Janová, Vladimír Konrád, 
Michal Lachman, Jan Matěj, Hana Novotná, Markéta Poláchová, 
Monika Šrámková, Zuzana Šrámková, Jana Vyroubalová
3. A Do dalšího ročníku postoupili všichni žáci, nejlepší z nich jsou: 
Veronika Pallová, Dominik Procházka, Jakub Ráb, Gabriela 
Servusová, Pavla Křesalová, Tomáš Sedláček, Veronika Smékalová, 
Aneta Šprinclová, Halina Kudličková V době od 9. do 13. června byla 
třída na škole v přírodě v Petříkově. Velké poděkování patří paní 
učitelce Ivě Studničkové a paní vychovatelce Jiřině Souškové.
4. A Prospěli všichni žáci, z toho 6 se samými jedničkami: Václav Bílý, 
Marcela Důjková, Adriana Jemelková, Pavel Kaloda, Lucie Lužná, 
Klára Mičunková
4. B I zde prospěli všichni, z toho 9 nemá na svém vysvědčení jinou 
známku než jedničku: Lucie Králová, Marcela Harazinová, Michael 
Látal, Adam Pelíšek, Aleš Petřík, Kateřina Sotorníková, Gabriela 
Šnajdrová, Radka Zemánková, Lucie Kryštofová
5. A Zde jsou nejlepší žáci: Veronika Halinárová, Kateřina Hlaváčová,

9.A Tato třída patřila k velmi problémovým, přesto i zde mají 4 žáci 
vyznamenání. Dále však v této třídě celkem 7 žáků neprospělo ti se 
přijdou pokusit o nápravu v posledním srpnovém týdnu. Ve dvou 
případech byl udělen druhý, ve dvou případech dokonce třetí stupeň z 
chování.

Úspěšným žákům blahopřejeme, těm méně úspěšným 
vzkazujeme zkuste od září začít úplně jinak!

Na škole kromě toho pracovaly i různé kroužky a zájmové 
útvary. K těm nejúspěšnějším patřil už tradičně výtvarný kroužek 
pro žáky prvního stupně. Za jeho vedení děkujeme paní učitelce 
Mičunkové a Studničkové. Nově se mezi nejoblíbenější zařadil i 
taneční kroužek paní učitelky Důrlichové. I j í  patří náš dík. 
Pedagogickému sboru i našim žákům přejeme pěkné prožití 
zbytku prázdnin.

ZaZŠ  Holice Mgr. Ivana Štenclová
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
Červen 2003Významných životních jubileí se dožívají tito  

naši občané:
Marie ZAPLETALOVÁ 
Václav K0T0UN 
Rudolf PŘECECHTĚL 
Václav MAJTNER 
Lubomír KIML 
Aleš PRUDIL 
Věra MICHÁLKOVÁ 
Zdeněk BOUCHAL 
Marie DRÁPALOVÁ 
Milada MALÉNKOVÁ 
Miroslav HANUŠKA 
Bohuslava BERÁNKOVÁ 
Růžena HORÁKOVÁ 
Jiří FORMAN 
Jarmila MAJTNEROVÁ 
Božetěch TRÁVNÍČEK 
Jaroslav CÁSEK 
Zdenka CHYTILOVÁ

-jednání se zástupcem Měst. POLICIE
- stížnost občanů na špatný stav ul. Hanácké
- povolení užívání veřejných prostranství
- zahájení stavebního řízení
- pronájem parcel č. 1929/1, 1782, 1781,1729,1783,1921, 636,1646,1937, 
1966,1923/1

Červenec 2003
- informace zjednání změna územního plánu lokalita „AMERIKA"
- zpráva o jednání „Zámečnictví PIŇOS“
- zpráva o jednání na TSO
- povolení zvláštního užívání místní komunikace

Tak uzto %ase začato
Ano, 14. července 2003 v 8,00 hod. byla zahájena II. etapa rekonstrukce 

Návsi svobody. Práce byla svěřena osvědčené firmě SKANSKA, která zná záludnosti 
holické návsi již z etapy první. Práce jsou rozvrženy na dobu 3 měsíců, takže v polovině 
října se můžeme těšit na dokončení prací a předání hotového díla holické veřejnosti.

Stejně jako při první tak, i při druhé etapě se začátek stavby setkal s různýmiVšem našim jubilantům k jejich významnému 
životnímu jubileu upřímně blahopřejeme a přejemejim 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších roku 
života.

Zvláště vzácného životního jubilea 90 roků se v 
měsíci srpnu dožívá paní Anna Škodíková.

K tomuto vzácnému životnímu jubileu přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a ještě nmoho krásných dnů, 
prožitých uprostřed svých nejmilejších.

Upřímně blahopřeje KMČ č. 4  Holice

názory občanů.
Nejvíce připomínek bylo ke kácení ořechů, které lemují současné chodníky. 

Názor, že ořechy by se neměly kácet, že jsou ještě dobré, se rozchází s názorem odboru 
zeleně Magistrátu města Olomouce, který dal k jejich pokácení souhlas. Stromy by 
překážely vybudování nových chodníků a cyklostezek.

Sklizeň ořechů v poslední době obstarávaly stejně jen školní děti, po jejichž 
„rážení" kameny a klacky zůstaly chodníky plné kluzkých slupek a sráženého listí, které 
zůstaly na úklid panu Jahodovi. V současné době je převážná většina ořechů z poloviny 
suchá, takže opravdu není čeho litovat. Že by Náves svobody zůstala v budoucnu bez 
zeleně se není třeba obávat. Po dokončení prací bude náves znovu osázena novými

Pranostiku stromy.
Že budou problémy s příjezdem aut k rodinným domům se muselo předem 

počítat. Všichni podnikatelé sídlící v této části návsi byli 14 dní předem sezváni k 
jednání, kde jim  bylo oznámeno, co je čeká a bylo jim  zaručeno, že v případě nutnosti se 
ke svým provozovnám bez problémů dostanou. Občané byli na zahájení stavby 
upozorněni dopisem od firmy SKANSKA a tedy i na problémy, které tím vzniknou.

Je opravdu těžké všem vyhovět. Když se nám komunikace na Návsi svobody 
rozpadala tak, že se po ní nedalo téměř jezdit, byli členové komise kritizováni občany za 
to, že se nic nedělá pro zlepšení. Teď, když je třeba se na tři měsíce obrnit trpělivostí a 
mít potom pěknou Náves svobody, tak nás zase kritizují za to, že bude cesta rozkopaná. 
Když ale ono to bez toho rozkopání nejde.

Vydržte, prosím, ty tři měsíce menších či větších problémů s chozením, 
dopravou či provozem aut a odměnou vám za to bude pěkná Náves svobody, taková 
jaká se vám líbí po dokončení I. etapy. Myslím si, že to za to stojí.

SRPEN
V srpnu mlhy na výšinách jistá voda, 
když v nížinách to pohoda.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, 
tuhou zimu a nejlepší víno.
Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem 
skvěje.
Když den Svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny 
Marie pěknýjest,
tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme 
naději.

Silvestr Tomášek

Setkání jubilantůZÁŘÍ
Dne 25. června 2003 se uskutečnilo setkání holických jubilantů. Letošní 

75,80  a 85 roků jubilanti se sešli v obřadní síni KMČ Holice.
Setkání svým vystoupením obohatili žáci holické Mateřské školy pod 

vedením paní učitelky Smerkové. Dále v programu vystoupili „SENIOŘI" pod 
vedením paní Mgr Jaroslavy Slepicové. Obě vystoupení byla velmi zdařilá. Mnozí z 
našich jubilantů  si jistě  zavzpomínali na své mládí hlavně při písničkách a 
vyprávění SENIORU.

Všem účinkujícím patří náš dík.
Jubilanty pozdravil předseda KMČ p. Silvestr TOMÁŠEK a předal jim

Teplé září dobře se ovoci i vínu daří.
Divoké husy svačinu odnášení a zimu přinášejí.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a 
pozdní zimu.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho 
sněhu.
Na Svatého Štěpána krále je už léta namále. (pozn. 2. 
zářQ
Na Svatého Václava každá pláňka dozrává.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc.
Je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna veliká.

dárek a kytičku.
KMČ č. 4 Holice ještě jednou Vám milí jubilanti přeje pevné zdraví, 

pěknou pohodu, veselou mysl a ještě hodně roků života.
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SEDMDESÁTNICI SE SESLI
Zahrada dětství

Petr Šafránek
Jako kluk stojím u oprýskané

zdi
před starou rezivou brankou. 

Přes zeď na mne volají 
klukovská tajemství. 

Hledám po kapsách klíč, asi 
ho nenajdu.

Dá se vyměnit za sto 
vyhraných kuliček, 

ale kuličky taky nemám. 
Ach, jak rád bych alespoň na 

chvíli vešel
do té pohádkové zahrady 

dětství,
odložil důstojnost a své i cizí 

starosti.

Dne 14.6.2003  se uskutečnilo naše setkání spolužáků základní školy v Holiči. Moc jsme se na tento den těšili. Vždyť 
jsme slavili kulaté jubileum  „sedmdesátníků11. Sešlo se nás i s panem učitelem Miroslavem Makasem 17. Je to náš jediný 
žijící vyučující, který vždy na pozvání mezi nás rád zavítá a je  vždy vítán.

Čtyři spolužáci se omluvili a ostatní o sobě nedali žádnou informaci.
Jako vždy jsme nejdříve šli na hřbitov, uctít památku již  nežijících učitelů a spolužáků. Na jejich hroby jsme položili 

kytičky a věnovali jim  vzpomínku.
Naše cesta dále směřovala do místního Bistra, k paní Dance Čechové. Přivítalo nás krásné prostředí a vzorná 

pohostinnost. Vždy zde prožíváme naše setkání a jsme zde velmi spokojeni. Vojtíšek Bádal přinesl fotoaparát a zhotovil celý 
film  zdařilých snímků. Honza Vrátný, talentovaný to chlapec, nás okouzlil svými velmi pěknými verši. Bylyjsme úplně dojatí.

V dobré pohodě jsme prožili sobotní den a zůstane nám pěkná vzpomínka.
Zdena Zacpalooá ■ Handlová

Važ si každého nového dne - Jan Vrátný
Každý nový den je plný zvuků, plný tónů,
O některých ani nevíme co jsou zač,
Poznáme jen zvuky taxíků a kamionů,
Avšak ozývá se vzlykot starců, s nimi i dětský pláč.

Proto ubývá nám svobody, ubývá bytů a domů,
To díky našich mocných a jejich politice,
Však máme dost popelnic, kanálů, mostů a stromů, 
Stávají se z lidí vegetariáni, pak i opice.

Co slyšet v rádiu, v televizi i od vrabců na ulici,
Že znovu nám hrozí zdražení, loupeže a další pohromy, 
To zařídili nám námi volení zbohatlí politici 
A znovu nás ženou, tak jako kdysi opice na stromy.
Sní se nám o slunečném ránu, o modrém svítání,
Čeká nás již hodně a bude nás stále více,

Bylo již dost utahování opasků a stálého čekání,
Však my už se jednou spojíme a svorně podáme si ruce.

Ta to, že dnes ještě žijeme, bájen přežíváme,
Za to dejme Bohu chválu,
Svou láskou a vírou v něho všem dokážeme,
Vděk, že on nám dal Krále Králů.

Nám zůstává jen ta modlitba a v Boha víra,
Jsme stále vedeni krutou, koženou opratí,
Když srdce krvácí a bolestí se svírá,
Prosíme Boha, ať pravda se k nám navrátí.

Ten náš svět je místem k životu, lásce a milování,
Kdo jinak činí a koná, neměj s ním slitování,
PROTO: Živote můj, vydržel jsem s Tebou celých 70 roků žít, 
Přej si ode mne co chceš, dám Ti vše, budu li na to ještě mít

-7-



HOLICKY  SPORT
FOTBAL - KÁDR  a PŘÍPRA  V A

Spáčil. ŽK: Vyskočil. Diváci: 50. HFK: Kykal (46.Galla) 
Štěpanovský, Henkl, Voral, Vyskočil Kořínek (46.Kaščák M.), 
Šnajdr, Spáčil (80.Kořínek), Laštůvka (46.Los)
(46.Hejčík), Pinkava (46.Janeček). Trenér Luděk Kokoška.

SO, 05.07.2003, Rohov: Slezský FC Opava l.HFK Olomouc 1:2
(0:2). Branky HFK: 14.Kořínek, 43.Laštůvka. Diváci: 400. HFK: 
Hrdina Štěpanovský, Kaščák R., Henkl, Voral Kaščák M. 
(46.Vyskočil), Šnajdr, Janeček (70.Kaščák M.), Laštůvka Kořínek 
(46.Machač), Lukáč(46.Pinkava). Trenér Luděk Kokoška.

ÚT, 08.07.2003., Nemšová: FK Dukla Banská Bystrica (SR, 
l.liga) l.HFK Olomouc 2:2 (1:1). Branky: 24,a 59. Bartoš 
25.Spáčil pen., 57.Kořínek. Diváci: 100. HFK: Kykal Štěpanovský, 
Nohavica (62.Dadák), Henkl, Kaščák R. Vyskočil (87.Laštůvka), 
Šnajdr (46.Kaščák M.), Spáčil, Laštůvka (75.Machač) Lukáč 
(46.Kořínek), Pinkava (46 Janeček). Trenér Luděk Kokoška.

ČT, 10.07.2003, Nemšová: MFK Myjava-Turá Lúka (SR, 3.liga) 
l.HFK Olomouc 1:1 (0:1). Branky: 55. Černý 23.Spáčil. Diváci: 50. 
HFK: Urbánek Dadák, Nohavica (46.Kaščák R.), Henkl, Voral 
Štěpanovský (46.Kaščák M.), Šnajdr (46.Laštůvka), Spáčil 
(46Janeček), Vyskočil Kořínek (46.Pinkava), Lukáč (46.Machač). 
Trenér Luděk Kokoška.

Brankáři:
Hrdina Miroslav 
Urbánek Tomáš 
Kykal Pavel

datum narození výška/váha
186/80
180/75
184/79

23.09.76
05.07.84
20.03.79 host. Jablonec

Machač

Obránci:
HenkIJiří 
Kaščák Rastislav

02.08.74 
11.10.78

Štěpanovský Zdeněk 15.09.78 
Řehák Radek 10.01.80 host. SK Sigma Ol.

01.03.74 host. Plzeň 
20.01.81 
19.06.70

187/75
182/72
175/72
191/88
190/85
183/77
168/71

Nohavica Roman 
Voral Petr 
Lošťák Ivo

Záložníci:
Kaščák Marek 
Šnajdr Bohuslav 
Spáčil Michal 
Gába Jiří

2 2 . 0 5 . 8 2

2 9 . 0 9 . 7 3

1 7 . 0 7 . 7 4  
3 1 . 0 1 . 8 0

1 7 9 / 7 2

1 7 3 / 6 9

1 7 6 / 7 3

1 8 3 / 7 8

1 8 0 / 7 5

1 8 3 / 7 4

Laštůvka Miroslav 30.07.80 host. SK Sigma Ol. 
Mýdlo David

Útočníci:
Lukáč Ondřej 
Pinkava Lubomír 
Kořínek Kamil 
Janeček Radek 
Machač Pavel

23.04.76

14.01.82 
22.03.74
14.10.78 přestup Fr.-Místek 
03.05.85 přestup SK LeRK Prost.181/72 
05.11.81 host. SK Konice 183/78

Odešli: Janků Marek ( přestup Zábřeh na Mor.), Kořínek Aleš (zpět 
z host. FC Tescoma Zlín), Macík Milan (zpět z host. l.FC Brno), 
Nečas Emil, Zdráhal Luděk (oba zpět z host. SK Sigma Olomouc), 
Ploszek Petr (zpět z host. Lipník n./Bečvou), Pavlinský Tomáš 
(host.Velké Losiny).

Realizační tým:
Hlavní trenér: Kokoška Luděk 03.11.65 - smlouva do 30.6.2004
Asistent tr.: Mgr. Tomáš Trucha 17.10.71 - smlouva na neurčito
Lékař: MUDr. Radomír Holibka 22.04.66
MUDr. Zdeněk Šos 10.02.78
Masér: Petr Soviš 15.12.70
Vedoucí mužstva: Ing. Josef Jakubec 18.08.56
Kustod: Alena Vaňáková 01.10.55

1 9 4 / 7 8

1 8 6 / 8 8

1 8 0 / 7 2

SO, 12.07.2003, Brno: l.FC Brno B l.HFK Olomouc 2:3 (1:2).
Branky HFK: 25.Laštůvka, 44.a 688.Spáčil. Diváci: 30. HFK: Hrdina 
Štěpanovský (46.Dadák), Nohavica, Kaščák R., Voral (46.Henkl) 
Vyskočil (65.Machač), Šnajdr (46.Kaščák M., 75.Vyskočil), Spáčil, 
Laštůvka Janeček (46.Kořínek), Lukáč (46.Pinkava, 80.Lukáč). 
Trenér Luděk Kokoška.

ÚT, 15.07.2003, Ostrava: FC Baník Ostrava l.HFK Olomouc 4:2 
(2:1). Branky: 17.Pospěch, 29.Látal pen., 67. a 68. Krpec 
14.Řehák, 50.Spáčil. Rozhodčí: Handlíř Vinšor, Selník. Diváci: 
500. HFK: Kykal Štěpanovský, Řehák, Henkl, Voral (83.Vyskočil) 
Mýdlo (46.Kaščák M.), Janeček (46.Kaščák R., 80.Janeček), Spáčil, 
Vyskočil (53.Šnajdr) Lukáč (46.Machač), Kořínek. Trenér Luděk 
Kokoška.

Utkání l.kola Poháru ČMFS: NE, 20.07.2003, Rožnov p.R.: 
l.Valašský FC l.HFK Olomouc: 0:4 (0:1). Branky: 20.Spáčil, 
55.Kořínek, 57. a 65. Pinkava. Rozhodčí: Podeník Pustka, 
Závodný. Diváci: 1200. HFK: Kykal Štěpanovský, Nohavica, Řehák, 
Kaščák R. Kaščák M. (59.Šnajdr), Henkl, Spáčil (73.Pavlinský), 
Mýdlo Machač (46.Pinkava), Kořínek. Trenér Luděk Kokoška.

Utkání 2.kola Poháru ČMFS: ST, 23.07.2003, Prostějov: SK LeRK 
Prostějov l.HFK Olomouc 0:3 (0:2). Branky: 12. Henkl pen., 28. 
Řehák, 63. Pinkava. Rozhodčí: Čecháček Pustka, Gallo. Delegát: 
Nevrlý. Diváci: 250. HFK: Kykal Lošťák, Nohavica (65.Mýdlo), 
Řehák, Voral (46. Šnajdr) Janeček, Spáčil, Henkl, Laštůvka Lukáč, 
Pinkava (77.Kořínek). Trenér Luděk Kokoška.

PŘEHLED PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
SO, 28.06.2003, Slatinice: SK Sigma Olomouc B l.HFK 
Olomouc 0:0. Rozhodčí: Tomeček Voldán, Horák. ŽK: Jordánek 
KaščákM., Šnajdr. Diváci: 150. HFK: Kykal Dadák, Řehák 
(85.Henkl), Henkl (46.Hykl), Voral (46.Štěpanovský) Vyskočil 
(46.Kaščák M.), Šnajdr, Janeček, Los (46.Laštůvka) Lukáč, 
Machač (46.Hejčík). Trenér Luděk Kokoška.

ST, 02.07.2003, Poštomá: FK Dukla Banská Bystrica l.HFK 
Olomouc3:2(0:2). Branky: 49.a 72. Svintek, 78.Bartoš- 35.a39.
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