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PRO KRÁTKOU PAMĚŤ
V politice se překvapivě i teď stále něco 

děje. Nové návrhy zákonů nám moc 
radosti nedělají, i když slibují, že nám 
bude lépe a radostněji. Pokud máte 
dobrou paměť, víte, že za totality to tady 
už bylo. Měly to být radostné zítřky. 
Vypadalo to, že možná i budou, na jaře 
1968. Pražské jaro, symbol obrody, 
reprezentované Alexandrem Dubečkem 
bylo pro ně šancí. Měl to být socialismus 
s lidskou tváří a se smyslem pro 
demokracii. Ale přišlo pražské léto, 21. 
srpen 1968, a s ním tanky tzv. spřá
telených armád. Zradili nás tehdy všichni, 
naši spojenci, ale i ti demokraté venku za 
železnou oponou. Tam jsme sice měli 
hlasovou podporu, ale jinak se nic nedělo. 
Šlo totiž o vnitřní záležitosti socia
listického tábora a Sovětského svazu 
v oblasti, která mu byla přidělena do jeho 
vlivu a područí při dělení světa velmocemi 
po 2. světové válce. Následná léta 
normalizace trvale poškodila morálku 
společnosti.

Čtyřicetileté výročí! Tanky tehdy 
umlčely idealistické naděje a navždy 
poničily morálku českého národa. Byly 
i ztráty životů našich lidí, tutlaly se. 
Planuly lidské pochodně. Mladíci Palach 
a Zajíc, kteří se obětovali, jsou trvalým 
svědomím našeho národa. Jenomže, 
zamysleme se z hlediska naší doby nad 
pojmy paměť, poctivost, soucit a morálka. 
Kde jsou? Pro mnoho lidí je jeden bůh - 
- peníze. Ale přesto je dost idealistů 
a slušných lidí, kterým jsou tyto pojmy 
vlastní. Poněkud je nenacházím na 
politické scéně. Naštěstí je jich dost mezi 
vámi.

Mnozí nevíte, že ruská vojska byla u nás 
ve válečném stavu. Obyčejní ruští vojíni 
byli přesvědčeni, že nás přijeli ochránit 
před kapitalistickým převratem. Přístup 
ruského velení k prostým kmánům byl 
krutý. Proto měli sověti válečné ztráty, 
vzniklé neúctou k životu vojínů. Cena 
života jednoho vojína byla hodnota kulky. 
V roce 1986 jsem byl na vojenském 
cvičení na Libavé, na Divokém východě

kousek od Olomouce. Jednou v noci 
jezdilo po prostoru auto s tlampačem 
a hlásilo: loan loanooič, oazvratítěs, 
pómnitě rodinu, pómnitě mať! Kdyby se 
ruský zběh přihlásil, což neudělal, byl by 
okamžitě zastřelen. Navždy si to pamatuji.

Osmašedesát a dál

Vstávej, je okupace!
Kdo? Němci? Ne, Rusi!

To nejsou okupanti, ale zachvatčiki. 
Jsou tu jen dočasně. Furt 

Dubček, Svoboda, svoboda. 
Revizionizmus, revize zásad. 
Oportunismus, tuny zášti. 

Normalizace. Standardní občan. 
Jsme internacionalísté.

Nezapomeňte na Michaila Gorbačova,
on zahájil perestrojku a jemu vděčíme za 
uvolnění z totalitní náruče. Díky jemu 
jsme získali svobodu a tu demokracii, 
které si neumíme vážit.

Tisíce slov, několik vět.
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. 
Nezavřeli jste duším vrátka.

18, 38, 48, 68, 89 potvrzuje pravidlo.

Nakonec dva vtípky, napřed starý. 
Gustav Husák se orátil z jednání byra 
v Moskoě a řekl manželce, (e dostal od 
Brežněoa kožich až po zem. Manželka 
chce, aby j í  ho ukázal. On to udělá a má 
ho nad kolena. Paní mu povídá, Gusto, 
Žes u toho předávání klečel. A nový. Víte 
jaká láska je  nekonečná? K Sovětském 
svazu a pak rovnou přechází do lásky 
kUSA.

Spoluobčané, mějte se rádi, chovejte se 
k sobě slušně, nezáviďte a važte si práce 
jiných. Pak nám i ta demokracie půjde 
lépe. A podle Marty Kubišové, ať mír 
zůstáváš touto krajinou.
Ještě jeden starý a moudrý citát 
Jonathana Swifta (1667 -1745):
To, co obvykle rozumíme politikou, není 
nic jiného než korupce.

Přeji pěkné dny. Váš Petr Šafránek

Sedmnáctý listopad.
Hraje se klíčová hra.
Gusto, je tady husto!

Malý muž s knírkem na balkoně. 
Otevírá vrátka.

SNS. Stín nezávislosti a slávy. 
Rozlitý stakan vodky Gorbačov. 

Vyčerpaná internacionální pomoc.
Komu lásku? Komu děkovat?

Jak se užívá svoboda a demokracie?

P.Š.
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BUDE V HOLICÍ LES?
Holice je specifické místo k bydlení, které má své nesporné výhody i nevýhody. Z nevýhod si uvědomíme mnohé, například průmyslová zóna, intenzivní 
dopravní zatížení, možná vás napadnou i jiné. Současně je to prostředí téměř venkovské, které podtrhuje krásně opravená náves, mimo 
ulice přetížené dopravou je to klidné místo k bydlení. Současně je město snadno dostupné díky MHD. Pozitiva této lokality mohou být 
výrazně posilněna. Někteří z nás pociťují nedostatek prostoru, který by byl využitelný pro rekreaci, procházky s dětmi, jízdy na kole či 
kolečkových bruslích, možnost posedět si v klidném a zdravém prostředí ve společnosti přátel či čtyřnohých miláčků.
Toto všechno včetně spočinutí a občerstvení ve výletní restauraci by mohla nabízet realizace již dva roky existujícího projektu „ Holický 
les“ . Této lokality by mohli využívat zejména obyvatelé blízkých čtvrtí jako např. Nové Sady a zvláště blízko by to měli obyvatelé ze 
satelitní části z Nového Světa.
Území budoucího Holického lesa, bude-li projekt schválen, se nachází na území bývalé Sempry, mezi železniční tratí Olomouc - Přerov 
a řekou Moravou. Součástí lesoparku by měly být cyklostezky propojující Holiči s Novým Světem, lužní les a lesopark, výletní restaurace, 
jejíž součástí je plánován dětský areál pro malé návštěvníky. V místě, které bývá každý rok na jaře zaplaveno se počítá s obnovením 
rybníčku, který zde v minulosti býval. Nesporný význam Holického lesa je možno spatřovat i vjeho funkci ekologické, kdy lužní lesy jsou

významným prvkem zmírňujícím ničivý 
dopad velkých vod..
V současné době na několika úrovních 
probíhají jednání, která se týkají tohoto 
projektu. Kromě využití pozemku pro 
zřízení Holického lesa město uvažuje rovněž 
o jeho prodeji do soukromého vlastnictví.
V takovém případě by naděje na realizaci 
Holického lesa byla mizivá a využití dané 
lokality by záviselo zcela na vůli a před
stavách majitele.
Komise městské části č. 4 v Holiči 
jednomyslně podporuje vznik Holického 
lesa a v tomto smyslu jedná s Magistrátem 
města Olomouce. Na podporu projektu 
probíhá v současnosti také petiční akce. Pro 
ty z vás, kteří byste rádi podpořili realizaci 
projektu Holického lesa svým podpisem, je 
možno nalézt petiční listy s níže uvedeným 
textem a podpisové archy v těchto 
holických obchodech:

•  Drogerie (u paní Leskovjanské), náves Svobody.
•  Smíšené zboží (paní Kratochvílové), náves Svobody.
•  Vincentrum, náves Svobody.
•  Konsum, Jaselská.
•  Potraviny (pan Dlabaja), U Cukrovaru.

•  Večerka (potraviny), náves Svobody.
•  Textil SH.
•  Henri káva, náves Svobody.
•  Tabák, Keplerova.

Ivana Kaíodooá, Mgr. Marta Kocoríicfiooá

Text petice

PETICE NA PODPORU REALIZACE PŘÍMĚSTSKÉHO UESA V OLOMOUCI- HOLIC!

My, níže podepsaní, žádáme statutární město Olomouc o realizaci bodu B. 2. 7. ze 
schváleného Strategického plánu rozvoje města Olomouc. „Využít území kolem řeky 
Moravy přestavované v rámci protipovodňové ochrany města zároveň jako místa 
každodenní rekreace obyvatel v architektonicky i přírodně hodnotném prostředí. 
Sledovat kultivaci a zatraktivnění koridoru řeky Bystřice a vybudovat sportovně - 
rekreační zónu Holický les“ .Tuto realizaci příměstského lesa navrhujeme dle projektu 
Ekologická projekce s.r.o.Výsadbu zeleně navrhujeme realizovat v rámci náhradní 
výsadby vyplývající ze zákona. Nesouhlasíme s prodejem pozemků města Olomouce 
do osobního vlastnictví.
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ÚVAHA POVÁLEČNÁ
Milí přátelé, letos je to 63 roků, co skončila krutá 2. světová válka, kterou v minulém století rozpoutali Němci. Pamětníků již 

ubývá a my, co jsme ty hrůzné události prožili, se nestačíme divit, jak se zapomíná.

Jak prozíravý byl náš prezident Dr. Edward Beneš, který v roce 1945 po našem osvobození prohlásil: „Říkaljsem vám při 
jiných příležitostech, že máte ošechno zaznamenat a povědět, co jste prožiíi oe věznicích a kvncentraěních táborech. Ne 
snad proto, abyste oyííčiíi nám všem svá utrpení, aíe proto abyste se znovu mohíi bránit, až ani zněnou s očisťovací 
kampaní. Neboť na válku v letech 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni a konečně 
přijdou opět, aby od očisťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na 
naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy a své vzpomínky 
pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná jako v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 
1938-1945 před očima to, co svět z jejich rukou zažit a Osvětimi, Dachau, Mauthausenu, Ravenbrůcku a řadě jiných 
německých mučíren. “

Dnes po šedesáti třech letech zjišťujeme, že naši politici vytvořili podmínky, kdy cizinci ovládli prakticky všechen veřejný 
tisk a sdělovací prostředky, kterými pozvolna zpracovávají veřejné mínění tak, že prorocká slova našeho prezidenta se 
naplňují. Naši mladí, kteří nezažili válečná léta, musí nabýt dojmu, že nás osvobodili Američané. Všechno, co se vybudovalo 
úsilím celého národa, se postupně přemístilo do cizích kapes. Mládež je dnes cíleně odváděna od skutečnosti, není vedena 
k lásce k vlasti. Vlastenectví se nenosí, to je něco, za co by se člověk měl stydět. Za osvobození naší vlasti padlo 380 000 
sovětských vojáků, umučeno nebo popraveno bylo 350 000 našich občanů. Při osvobozování západní části naší republiky 
padlo 123 Američanů. A přece šedneš události překrucujítak, jak to vyhovuje našim dnešním přátelům. Až mě mrazí, až se 
tyto metody mocných promítnou do naší historie. Čemu pak můžeme věřit?

Celá dlouhá staletí byla naše země pod vlivem mocné římskokatolické církve. Ta jako nositelka vzdělanosti ovlivňovala běh 
naší historie. Co je z naší minulosti tedy pravda, coje upraveno podle těch, co byli u moci?
Vjaké to dnes žijeme době? Síla penězje rozhodující, pravda, spravedlnost a morálka překážejí. Své žně mají schopní, ale 

hlavně všeho schopní. Zbývající drtivá většina žije v existenční nejistotě. Diktatura proletariátu byla nahrazena diktaturou 
kapitálu. Státní dluh narůstá, zadluženost národa nebezpečně roste. V době sametové revoluce se skandovalo „nejsmejako 
oni“ , a jak to dopadlo, si odpovězte sami podle svého svědomí a životních zkušeností. Co bylo slibů a prohlášení! Cituji 
Václava Havla, když se stal prezidentem: „Usiíuji pouze o to, aby vedoucí roli měí skutečně, nikoíio jen na papíře, pouze ten, 
kdo j i  v demokracii má mít, totiž fid. “ Jak t°  dnešní vláda dodržuje, vidíme sami. Radar většina nechce po zkušenostech 
z normalizace po roce 1968. Vláda ale na názor občanů nedá. Bylo už i řečeno: „Co nám bude uíice diktovat?“

Toto zažíváme 63 let po válce. Vlastně jsme si to ale zavinili sami, svou benevolencí a lhostejností. Jen si vzpomeňme na tu 
spoustu podvodů a afér, které byly nepostižené! Vzpomeňme na handlování a nedůstojný průběh volby našich prezidentů. 
Jsou to zcela jasné důkazy, že služba vlasti a národu není čestná, aleje hlavně kšeft na všech stupních naší „lidosprávy11.

Jaké máme naděje na ozdravení naší společnosti, si netroufám domyslet. Je to záležitost globální, které se nikdo 
neubrání.

Váš Ladisíao Zahradník, ročník 1925.
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ŠKOLAi

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V květnu prožili naši druháčci super týden na škole v přírodě. 
Střechu nad hlavou jim poskytl horský hotel Moravice v Karlově 
Malé Morávce. Poznávali krásy Jeseníků, soutěžili, tvořili a něco se 
i naučili. Na chvíli se z nich stali turisté, sportovci, tanečníci, 
umělci, přírodovědci, badatelé, průzkumníci i féroví spoluhráči. 
Zvládli také noční pochod „BÍLOU STOPOU", kde každý prokázal 
notný kus odvahy. Nakonec si děti domů odvážely plno krásných 
zážitků a také získané kameny od „DĚDA PRADĚDA" za splněné 
úkoly. Tak někdy zase Ahoooooj!

Mgr. loa Studničkooá

■ ■

DEN DĚTÍ NAZŠ V HOLICÍ ÚSPĚCH VE FINÁLE SOUTĚŽE „VLASTIVĚDNÝ TROJ BOJ “
V letošním školním roce připravily děti z 5. V pondělí 9.6. od 9 do 12 hodin se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskutečnilo finále 
tříd pro mladší spolužáky na zahradě naší Vlastivědného trojboje.
školy dopoledne plné otázek. Děti měly Naše čtyřčlenné družstvo, Tereza Braunerová 6. roč., Radek Svačina 7. roč., Veronika 
možnost prověřit si své dovednosti i zna- Smékalová 8. roč. a David Vávra- 9. roč., soutěžilo ve znalostech a dovednostech již od 
losti jinak než ve školních lavicích a trošku podzimu 2007. Každý měsíc byly zaslány týmům z olomouckých škol 3 soutěžní otázky, 
se i pobavit. Všem se výborně dařilo na které museli soutěžící správně a co nejrychleji odpovědět.
a nakonec každého čekala sladká odměna. Za snahu, aktivitu a vytrvalost přišla vytoužená odměna. Do finále kromě našeho družstva

postoupila ještě další tři, družstvo ZŠ Heyrovského a dvě ze ZŠ Stupkova. Týmy se 
Mgr. loa Studničkooá prezentovaly ve vědomostním kvízu, v poznávání přírodnin a v tvořivé disciplíně „Animace 

na výstavě Slavná obrana Olomouce v roce 1758“ (vyprávění příběhu, animace předmětu, 
situační scénka). Na samotný průběh soutěže dohlížela odborná porota.
Každé družstvo soutěžilo v tričkách jednotné barvy a bylo podporováno fanoušky z řad 

svých spolužáků. Naši věděli, že modrá je dobrá, a všichni doufali, že přinese štěstí. 
Soutěžící předvedli maximum a skončili na výborném třetím místě. Kromě zážitků 
i zkušeností si s sebou odnesli i zaslouženou odměnu.

Mgr. Zuzana Linhartová

HOLIČTÍ RAFŤÁCI
Ve dnech 16. a 17. června jsme se zúčastnili vodáckého výletu. Jednalo se o dvoudenní 
plavbu na nafukovacích raftech po řece Moravě v úseku Postřelmov - Moravičany s mezi- 
přistáním vTřeštině.
Po nakombinování posádek, nafasování pádel a záchranných vest, po úvodním proškolení 
a vodáckém výkřiku „ahoooj", kterým jsme nejspíš všem rybářům po dobu plavby plašili 
ryby, jsme konečně vypluli na vodu. Děti posloužily jako levný zdroj energie, instruktoři 

17. června připravili žáci z druhého stupně a učitelé jako kormidla. Plavba to nebyla snadná - ztěžovalo ji zákeřně se kroutící koryto 
společně s paní učitelkou Ivanou řeky a hlavně tzv. „vrbičky"-jakékoli druhy stromů nebo keřů zasahující nad vodu a tím i do 
Opravilovou pro své mladší spolužáky plavební trasy. Ty nám všem pravidelně „česaly" vlasy.
dopoledne plné soutěží a her. Všichni se Počasí nám nepřálo. Ihned po postavení stanů u vily Háj vTřeštině začalo pršet a přestalo 
těšili, jak si pěkně užijí pohyb a zábavu až poté, co jsme druhý den ráno promočené stany pracně sbalili. Na to, že ráno pořád prší, 
v přírodě, ale počasí rozhodlo jinak, považovali za nutné někteří upozornit ostatní již v 5:30 výkřiky o mokrém stanu, spacáku, 
Zklamání však trvalo jen chvíli. Nakonec se batohu apod. Je pravdou, že později se počasí maličko umoudřilo, takže na lodích nebyla 
všichni sešli v tělocvičně a v zápalu her a nouze o vodní bitvy, které děti využily jako pomstu učitelům za všechny „křivdy", jichž se 
soutěžení zapomněli na déšť. Sportovní na nich, podlejejich mínění, dopustili během školního roku. 
dopoledne se nakonec vydařilo.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

30 stupňů ve stínu bylo až ve středu, kdy už jsme byli opět nemilosrdně zavřeni ve třídách. 
I přes nepřízeň počasí se s vodáckým „ahoooj" všichni těšíme na další podobnou akci.

Mgr. Alena Hefkooá
Mgr. Lucie Vykydaíooá
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Hosty zahradní slavnosti přivítal krásně vyzdobený park před 
školou a nádherné letní počasí. Děti se nejprve rozběhly po 
stanovištích, aby si zasoutěžily a získané body vyměnily za dárečky 
v obchůdku. Rodiče si krátili čekání malým občerstvením, 
nákupem ve Stánku s keramikou nebo přátelským povídáním. 
Všude vládla milá nálada.
Po páté hodině začal pestrý program. Nelze vyjmenovat všechny 
účinkující a bylo by nespravedlivé někoho opomenout. Děti hrály, 
zpívaly a tancovaly s nadšením a diváci je odměňovali potleskem.

A pak už jen hrála hudba, všichni se bavili a tancovali a ve vzduchu 
byly cítit prázdniny.

Mgr. Alena Hefkooá

VÝLET DO TOVAČOVA
Střední škola řezbářská v Tovačově pořádala v minulých dnech prodejní výstavku výrobků svých studentů. Žáci osmé třídy naší školy 
využili možnost školu navštívit a prohlédnout si nejen krásné práce řezbám, ale i areál školy. Na závěr tohoto malého výletu si chlapci 
a děvčata prohlédli historické náměstí v Tovačově. Bylo to pro ně jistě inspirativní, neboť již pomalu přemýšlejí, kam budou směřovat po 
skončení základní školy. Na zmíněnou střední školu letos dva žáci z Holice velmi úspěšně vykonali talentové zkoušky a budou zde od 
příštího školního roku studovat.

Mgr. Alena Hefkooá

LOUČENÍ SE ŠKOLOU
Žáci deváté třídy dostali za úkol napsat proslov, kterým by se rozloučili se školou. Vybrali jsmejeden z těch zdařilejších.
Vazem hoste, vazem učitele, milí zacil
Dovolte mi, abych vás přivítal na posledním setkání a rozloučení se s žáky 9. třídy. Už je to dlouho, co jsme se těšili na svůj první den ve 
škole, ale přesto těch devět let uběhlo jako voda. Letošní 27. červen je pro mnoho lidí obyčejný den, ale pro nás je něčím výjimečný. Je to 
den, kdy pro nás končí základní škola a část dětství. Něco končí, ale něco nového zase začíná.
Milí žáci, doufejme, že vědomosti, které jsme se naučili, využijeme na středních školách a také v běžném životě.
Chtěl bych poděkovat celému učitelskému sboru za to, že to s námi vydrželi, ale především za to, co nás naučili. Nechce se mi říkat 
sbohem, proto raději říkám nashledanou.

Aleš Petřík

SLAVNOST
„PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY"
Dne 24.června 2008 se konala v holické 
mateřské škole malá slavnost „Pasování na 
školáky".
Touto slavností se MŠ rozloučila s dětmi, 
které odcházejí po prázdninách do 1. třídy.

Přejeme jim do nového školního roku 
hodně úspěchů a vytrvalosti v plnění všech 
svých povinností.

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

Marta Vaňková 
Jarmila Majtnerooá 

Aleš Prudil 
Věra Michálková 
Marie Drápalová 

Milada Malénková 
Miroslav Hanuška 

Bohuslava Beránková

ZASTÁVKA U LESA
Akademičtí dětští umělci z naší základní školy v Holiči předvedli své umění. Pod vedením paní 
učitelky Mgr. Moupicové vymalovali autobusovou zastávku u drogérie. Můžete se tam projít 
lesem plným zvířátek a ptáků, ale pozor, ať nezabloudíte. Mladým umělcům děkujeme a veřejně 
je chválíme. Bohužel už po čtrnácti dnech nějaká hovada malbu poškodila. Nikdo nic neviděl

Za redakční radu PetrŠafránek
Našim oslavencům přejeme hlavně 

pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinnou pohodu v 

kruhu svých nejbližších.

a neslyšel.

10. PARTYZÁNSKÉ PRASEVzácné životní jubileum 92 roků 
oslaví

paní Jaromíra KRATOCHVÍLOVÁ Ve dnech 14. a 15. června 2008 jsem se 
zúčastnil pietní a oslavné akce posledního 
rozloučení s pohádkovými prasátky Piggy a 
Twiggy. Rozloučení proběhlo v ulici 
Partyzánské za hojné účasti příznivců obou 
prasátek. Pohřeb proběhl žehem obřadníky 
Pavlem a Pepinem. Ani jedno oko nezůstalo 
suché. Na oslavné hostině na počest 
zesnulých se holdovalo pivu a slivovici 
s pojídáním pohřebních koláčů. Byla i tom
bola, z výsledku byl zakoupen věnec. Akt 
doprovázela tklivá country muzika. 0  půlnoci 
byl odpálen ohňostroj, který byl vidět a slyšet 
široko daleko. Druhý den už byl dietní 
s pojídáním pomazánky z olomoucko- 
loštických tvarůžků a vzpomínáním na 
zesnulé při černém pivu.

Zpravodaj: Petr Šafránek, dopisovatel HN

a životníjubileum 94 roků oslaví 
pan František NEKOKSA■ I

w V
Oběma jubilantům přejeme zdraví,

štěstí a
dlouhá léta ve společnosti svých 

nejmitejších.

PRANOSŤIKY
*/'. , ***.. <vs wmtiM!

Horka na Dominika tuhá zima.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás 

přece jen mučí.
Slunce v den svaté Zuzany, kyselost 

hroznů vyhání.
Je-li moc hřibů, bude moc sněhu. 

Prší-li na den Stětí sv. Jana, zkazí se 
ořechy.

SKAUTSKÝ DĚTSKÝ DEN
Mnozí z Vás starších, si možná vzpomenou na text písně: „V té holické Americe, komárů je na 
tisíce a co není žádná lež, skauti spávají tam též...“
7. června 2008 se žádné stanování ani přespávání v Americe nekonalo. Proběhl zde skautský 
dětský den. Od 13.30 hodin měly děti možnost předvést své dovednosti v různých soutěžních 
disciplínách. Každý hoch nebo dívka se mohli stát na chvíli akčním hrdinou a „hasit požár“ na 
stanovišti holických hasičů. Také pistolníkem a stříkací pistolkou zhášet svíčku protivníka, 
rybářem lovící rybičky, Tarzanem na opičí dráze, řidičem kamionu, ostrostřelcem ze vzduchovky 
nebo předvádět svoji šikovnost na dalších stanovištích. Děti také měly možnost proplout 
„Americká jezera" na kanoi. Za úspěšné splnění úkolů se platilo místní „americkou měnou". 
Takto získané dolary se směňovaly v „saloonu" za různé přívěsky, sladkosti. Každé dítě navíc 

Je-li o Matouši pěkně, toto  počasí se udrží dostalo na památku účastnický list. V 17.00 hodin odehrála svůj recitál dětem skupina Krystal 
do konce měsíce. a pokřtili jsme nové CD této kapely. Ta ho věnovala do tomboly, kde díky sponzorům bylo

H.Š. připraveno velké množství cen. Pak tatínkové spěchali na fotbal, maminky uložit děti či je 
předat babičkám na hlídání a hurá zpět do Ameriky. Ve 20.00 hodin začínal večírek pro 
dospěláky, kde hrály skupiny Krystal a Dominika.

ZÁŘÍ
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří. 

Na den J iljí hrom a blesky- čtyři týdny 
mokré stezky.

Na podzim lžíce deště je  konev bláta. 
Neprší-li o Marie Narození, bude suchý 

podzim.

NOHEJBALOVÝTURNAJ
Děkujeme všem sponzorům zo podporu akce a příští rok NA SHLEDANOU! Holičtí skauti

V sobotu 14. června proběhl na hřištích za 
Krejnicí nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se 
ho devět družstev. Protože počasí přálo, 
proběhl turnaj k pohodě všech družstev. 
Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 
Přesto nebyla nouze o pěkné nohejbalové 
okamžiky. Redakce vzdává čest vítězům 
i poraženým. P.Š.
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UŽ JSTE TO NĚKDE ČETU?
NOVÁ SOUTĚŽ

Nová soutěžní ukázka:V červnovém čísle HN jsme otiskli úryvek z knihy A. A. Milnea - 
„Medvídek PLT. Vylosovány byly samé čtenářky, které bydlí v 
Partyzánské ulici.
Jarmila Petříková, Partyzánská 4, Holice (knižní odměna)
Oldřiška Kapsiová, Partyzánská 21, Holice (sladká odměna)
Mgr. Eva Viktorjeníkooá, Partyzánská 37, Holice (sladká odměna) myšlenek, jež se vystřídaly v sledu míšených karet. „Tento

způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, 
„zdá se mi poněkud nešťastným..."

Dozpívav svoji písničku veliký Antonín složil ruce na zádech a 
maní dýchal na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný 
sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik

Redakce HN výherkyním blahopřeje.

Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři 
detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách. Správné odpovědi na pátý soutěžní úkol nám vhoďte prosím 

do schránky KMČ, kterou najdete v budově pošty v chodbě po 
levé straně na stěně. Luštit můžete nejpozději do 15. září 2008.

Redakce HN

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK OLOMOUC-HOLICE
MC Heřmánek vzniklo v březnu 2006 z aktivního zájmu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli chuť scházet se svými dětmi a aktivně 
trávit čas. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Centrum nabízí programy především pro 
rodiny s dětmi a volnočasové aktivity pro všechny generace.

Od 1. září rozšiřujeme otvírací dobu na 5 dní v týdnu, dopolední herna je otevřená v době od 9 do 12 hodin. Vybrat si můžete z pestré 
nabídky kroužků.
PROGRAM: ŽLUTÉ PONDĚLÍ-Herna pro rodiče s dětmi, besedy, přednášky, Renča

ČERVENÉ ÚTERÝ - Herna pro rodiče s dětmi, Petra
9.00- 9.45 - Cvičení pro rodiče s miminky - Kočičky (4- 7 měsíců)
10.00- 10.50 - Cvičení pro rodiče s miminky - Pejsci (8-12 měsíců)
11.00- 12.00 - Cvičení pro dospělé, s hlídáním dětí 
MODRÁ STŘEDA-Herna s programem, Lída
10.00- 11.00 - Malovánky výtvarná výchova pro děti v doprovodu rodičů 
ZELENÝ ČTVRTEK- Herna, Janča
10.00- 11,00 - Ekologický program pro rodiny s dětmi 
DUHOVÝ PÁTEK-Výlety, divadla
12.9.2008 - pojedeme do výtvarné dílny olomoucké keramičky Marty Lipusové.
Vyrobíme si památeční kachle s obtisky ručiček našich dětí.
Vhodné např. jako dárek pro babičku s dědečkem.

Přejeme všem krásné prázdniny a v září v Heřmánku na shledanou.
Za MC Heřmánek Petra Tengíerová, www.mc-hermanek.cz, mob. 604 339 220.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři, zejména děti, 
těší mě, že i v čase dovolených a prázdnin návštěvy u mne v knihovně sedmaček na baletní soutěži
průběžně pokračují. Nakonec při nějakém zamračeném počasí se Kratochvíl, Miloš: „Františkova velká kniha pohádek"-pro nejmenší
dobrá kniha sejde. Hlavně doufám, že po nich přibude řada dalších
čtenářů, kteří naši pobočku okresní knihovny budou navštěvovat. Pro dospělé:
Jsou různá media, ale kniha je kniha. Její předpokládaný konec se „Smaltování bez pícky" - nápady a řešení šperků a ozdob pro domov i 
nekoná. U nás v Česku dokonce vychází kolem 20 000 titulů ročně, darování
Televizor nebo počítač si totiž do báglu s sebou nevezmete. Přibyla Steelová, Danielle: „Nerovný vztah" - dobrodružství i láska v románu 
řada novinek. Nabízím vám některé nové knihy pro zábavu i poučení. pro ženy
Pro děti:

Masoni, Beatrice: „Cesta do Londýna" - dívčí román o soupeření

Jiřina Petrovická: „Střípky" - oblíbená herečka a její osud 
Swoofford,Antony: „Mariňák" - vojákův příběh kronika z Perského„Kdo nevěří, aťsem běží" - krásné básničky pro nejmenší i rodiče 

„Elektronika" a „Fotografie" - dvě krásné encyklopedie určené zálivu 
kpoznávání
„Co jak proč" - co ještě nevíte o přírodě 
Jínová,Šárka: „

„Pojišťovna štěstí" 3. díl - pokračování oblíbeného seriálu 
Winter,Alex: „Cit pro vraždu" - nový detektivní román

Dívka s ohněm" - klub čarodějných dívek
Přeji všem slunečné léto a těším se na Vás o holické knihovně.

Vaše knihovnice Věra Fridrichooská
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HOLICKÝ SPORT J X
MICHAL GALAJDA A ROMAN KUČERŇÁK 

POSÍLÍ HFK OLOMOUC
PŘÍPRAVA HFKAZMĚNY
V holickém klubu došlo po skončení neúspěšné sezóny, kdy HFK 
skončil na 8. příčce s 41 body a skórem 33:38, k několika 
změnám.
Ještě než začala příprava na nový soutěžní ročník, tak vedení 
klubu ohlásilo novou trenérskou dvojici Josef Mucha (hlavní 
trenér) a Valdemar Horváth (asistent trenéra) a uzavřelo s nimi 
roční smlouvu s opcí.
Nové trenérské duo začalo s přípravou v pondělí 23.6. Před 
nástupem do přípravy obdrželi hráči individuální plán, který 
začali plnittýden před začátkem prvního společného tréninku.

Dva kmenoví hráči Baníku Ostrava budou od nové sezóny působit 
v holickém klubu. Prvním z nich je Roman Kučerňák, který do 
Holice přichází na roční hostování s následnou opcí. Druhou 
posilou osmého týmu uplynulé sezóny II. ligy je útočník Michal 
Galajda.
Holiči se zejména jarní část sezóny hrubě nevyvedla, což 
v rozhovoru potvrdil i předseda představenstva klubu Vladimír 
Dostál. Prvním krokem tak byla změna na trenérském postu, když 
místo Tomáše Uličného převzal trenérskou taktovku Josef Mucha, 
kterému bude asistovat Valdemar Horváth. Oba trenéři podepsali 
roční smlouvy s případnou opcí.
Také hráčskému kádru se změny nevyhnuly, klub již nadále 
nepočítá s trojicí Branislav Hanzel, Juraj Jakubovič a Radek 
Janeček. Hráčskou kariéru navíc ukončila dlouholetá opora 
zadních řad HFK Ivo Lošťák, který bude předávat zkušenosti 
mladým hráčům u juniorského týmu a nadále také pokračovat na 
pozici ekonomického ředitele klubu.
Na uvolněná místa na soupisce HFK je hned několik adeptů. Na 
testech v Holiči je v současnosti slovenský obránce Martin Čučka, 
záložník Miroslav Daříček a brazilský útočník Mindenberg Da 
Silva, kterého již Holice zkoušela v zimní přestávce. Během tohoto 
týdne by měl dorazit také slovenský obránce Peter Hricko, Rudolf 
Škrobák a s největší pravděpodobností také jeden hráč ze 
zahraničí.
Jisté setrvání v Holiči již má Roman Kučerňák z Baníku Ostrava 
a útočník Michal Galajda, který na jaře nastupoval v dresu Hlučína. 
Přestože ani jeho pět vstřelených branek nakonec nestačilo na 
záchranu druholigové příslušnosti, Michal Galajda na sebe 
upozornil kvalitními výkony, což přivábilo zájemce z jiných klubů. 
„Měl jsem nabídku z druhé polské ligy, dále nabídku z první řecké 
ligy a byl jsem na zkoušce v polském prvoligovém GKS Belchatow," 
prozradil v rozhovoru o dalších alternativách Michal Galajda, který 
následně upřesnil i zájem českých klubů o svojí osobu. „Jednalo se 
o Jablonec a Příbram. Na otázku, proč jsem nakonec nezamířil do 
naší nejvyšší soutěže, neumím odpovědět, sám jsem se totiž 
odpovědí nedočkal. Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale věřím, že si 
ligu jednou zahraji." Naopak o čem má dvaadvacetiletý útočník 
jasno, je důvod, kvůli kterému nakonec na tři roky zakotví v HFK 
Olomouc. „Zvolil jsem tento klub, protože o mě projevil zájem jak 
prezident klubu, tak i trenér, a to je pro mě důležité. Nabídli mi 
dobré podmínky, a tak jsem tuto nabídku přijal. Chtěl bych se 
z tohoto klub za nějakou dobu posunout do první ligy, pokud by se 
mi samozřejmě dařilo. Doufám, že se mi to podaří. Myslím si, že je 
to kvalitní klub po všech stránkách a pro mě dobrý odrazový 
můstek, který mě může do budoucna zase posunout 
o kousek dále v mé fotbalové kariéře." Michal Galajda poprvé 
oblékl holický dres v sobotním přátelském zápase s Baníkem 
Ostrava. "Bylo to pro mě zase něco nového, ale myslím si, že jsem 
zápas zvládl slušně a nezklamal jsem," zhodnotila svůj výkon nová 
posila HFKOlomouc.

U dvou hráčů se už vedení klubu rozhodlo, že zůstanou. Jedná se 
o Michala Galajdu, který do HFK přestupuje a Romana 
Kučerňáka, který bude v klubu na ročním hostování s opcí. 
K dalším možným přestupům či hostováním dojde v nejbližším 
možném termínu po dohodě s trenéry.

KONECTESTŮ
Ještě než holický celek odehraje dvě přípravná utkání s Hradcem 
Králové, dochází ke změně v kádru. Po necelých dvou týdnech 
jsou známa dvějména hráčů, kteří náš klub neposílí.
Prvním odcházejícím je bosenský střední záložník Aldin Sivac 
a druhým je pravý obránce Peter Hricko.
Vedení klubu společně s trenéry došlo k rozhodnutí už po 
sobotním remízovém utkání
s Baníkem Ostrava. Prvně jmenovaný svým výkonem v utkání 
trenéry nepřesvědčil a s druhým hráčem nedošlo ke vzájemné 
dohodě.
Prozatímní stav kádru je v tuto chvíli 26 hráčů. Vedení klubu 
uzavřelo hráčskou kapitolu Michala Ševely v HFK. Po dohodě 
došlo k ukončení profesionální kariéry osmadvacetiletého 
středního záložníka z osobních důvodů.
„Michal bude hrát fotbal na amatérské úrovni v divizním klubu 
Spartak Hulín. Rozhodl se tak kvůli rodině a nové pracovní 
nabídce. Samozřejmě, že jsme chtěli, aby hrál i nadále. Nakonec 
jsme se však korektně dohodli na odchodu. Včera jsme se 
s Michalem rozloučili a nyní budeme hledat náhradu," řekl dnes 
Vladimír Dostál- předseda klubu.

Za celý kolektiv HFK přeji Michalooi hodně osobního štěstí, 
Zdraví, pohody a spokojenosti o daíším působišti.

vleoo Michal Ševela
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