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Co letní dny daly a vzaly

Skoro bych napsal, zdravím tě pesimistický národe. Zjistil jsem totiž, že po dvaceti letech budování demokracie klesá důvěra v 
prezidenta a vládu, soudům důvěřuje jen třetina občanů a policii jen polovina. To je tedy vizitka jménem „Czech made". Holt, když 
my, Češi, něco budujeme, stojí to za to.

Pobavil mě a zároveň těžce zklamal ministr pro menšiny a lidská práva Kocáb. Pro squattery neoprávněně obývající vilu Milada, 
kterou odmítli opustit a utkali se s policií, zajistil náhradní bydlení v centru Prahy za symbolickou jednu korunu českou. Možná jim 
nakonec nabídne soužití ve své vile. Jestli jste to neviděli v TV, máte škodu. Takhle se pečuje o mladé lidi se specifickým životním 
stylem. K pochopení tohoto stylu vám předkládám kousek projevu jedné demonstrující:

„...mladá squatterka vyzvala lidi, ať za Miladu založí třeba deset dalších squattů a upozorní tak na problémy nevyužívaných 
chátrajících budov, bezdomovectvía deregulovaného nájemného..."

Přiznávám se, že v takových okamžicích ztrácím slušné chování a u pana ministra Kocába zapomínám, jak vypakoval elegantně 
z naší vlasti Rusy. Takže milí spoluobyvatelé, nepracujte, okupujte nezákonně neobývanou budovu a ministr vám zajistí ubytování. 
Jen mám obavu, abyste nebyli považováni za většinu.

Co tomu asi říkají lidé postižení přívalovými povodněmi z poslední doby? Lidé, kteří celý život pracovali a teď třeba přišli o vše! 
Kdo jim  pomůže kromě těch, kteří přispěli na konto Člověka v tísni? Koho zajímají lidé bez práce z podniků, které končí nebo 
propouští zaměstnance kvůli krizi?

Byly jakési třenice o zneužívání poslaneckých výhod. Pozor, není to nezákonné, jen trochu nemorální. Bulvár se snažil marně 
vyvolat aféry před podzimními volbami. Tvrdím vám, že imunity a poslaneckých výhod se parlament nikdy nezbaví. Totéž platí o 
europoslancích.Vtisku bylo, že při hlasovánío ponechání výhod v europarlamentu všichni naši hlasovali pro.

Vždyťjetojen malá domů za služby Evropské unii, tedy 
starému světu. Jen nebudou moci dále zaměstnávat 
příbuzné. Asi by to chtělo nový svět. Přesto ale doufám, že 
se tací pánové jako Marx, Lenin a Stalin hned tak 
nenarodí. Ale kdo ví, čeho se ještě dočkáme. Spíš by bylo 
lepší, kdyby ten nový svět napřed začal tvořit každý sám v 
sobě. Samozřejmě ti nahoře by měli jí t příkladem první.

Přestože jsem stále optimista, nejsem už iluzionista.
Uvedená fakta mi vzala značnou část mých iluzí.

Teď něco lepšího z domácí scény. Při péči o 
vypůjčená vnoučata jsem měl možnost blíže poznat 
aktérky z Heřmánku. Obdivuji jejich činnost a velmi jim 
fandím. Taky jsem byl na školním hřišti a je to paráda.
Maminkám s dětmi doma doporučuji navštěvovat.
Vnoučata si hrála a já jsem odpočíval v pokoji na lavečce.
Taky je nové hřiště mezi paneláky. Zmizely rizikové 
atrakce a má štábní kulturu. V současné době se buduje.
Další dětské renovované hřiště je u ZOO na Svatém 
Kopečku. Restaurace v ZOO je taky super. Doporučuji 
rodinnou návštěvu.

Při mých procházkách jsem zjistil, že v tom teple 
kytky v zahrádkách rychle vadnou a odkvětají. Je to 
normální. Za to ale ať nám nevadnou naše dobré 
sousedské vztahy a dobrá nálada. Nenechte š iji vzít. Na 
všechny, co vám ji otravují, jednou dojde. Změnil jsem 
přísloví na Výška předchází pád a stále platí staré Žádný 
strom neroste do nebe. Z výšky je přece pád horší. Přeji 
vám pohodu a zdraví a s úsměvem přečkejte letní horka.

Váš Petr Šafránek

Josef Toman: Síla stromu



Fejeton o krávách, volech, oslech a jiné zvířeně.
♦

Nevím, proč tomu tak je, že používáme rodová jména zvířat k titulování svých bližních. Velmi rozšířené jsou výrazy: „Ty 
vole, krávo, osle!“. Už jste někdy slyšeli, že by se teenageři oslovovali například „Ty motýle"? Nikoliv. Spíše použijí jako titul 
kamaráda mužský nebo ženský pohlavní orgán. Pěkní oslové, takhle se titulovat, když máme tolik zvířecích oslovení, která 
se trefně hodí na nás lidi, naše vlastnosti a jednání. V každém národě najdeme velké množství oslů v určitém poměru 
k obyvatelstvu. Mrzí mne, že hlavní město Norska Oslo není hlavním městem všech oslů, kde by se soustředili hýkaví 
lichokopytníci z celého světa. Na trůně v tomto Království oslů by seděl uznávaný panovník král Lávra.

Jistě známe aktivní děti neposedné jako pytel plný blech. Umíme mluvit, ale papouškujeme někoho jiného, opičíme se, 
řveme na sebejak paviáni, nadáváme jak špačci nebo štěkáme po sobě, pak se kočkujeme nebo peskujeme. Někdo chodí 
jako slon v porcelánu, dívky jako laňky, gazely. Ti, kdo časně ráno vstávají, jsou ranní ptáčata, mohou celý den chytat lelky, 
večer než usnou počítat ovečky, pak spát jako dudci. Někteří lidé se loudají jako šneci, jako švábi na pivo, zkrátka takoví 
lenochodi a divní pavouci. Jsme chytří jak liška nebo opice, můžeme mít doma jak v opičárně, chovat se tiše jako myšky 
a podle výše bankovního konta být chudí jak kostelní myši. Býváme pracovití, pilní jak včelky nebo mravenci. Známe osoby, 
co jsou pyšnéjak páv, co chodíjak holub na báni, kohout na hnojišti, jsou moudří jak sova, vidíjako ostříž, hledíjak čerstvě 
vyoraná myš nebo sůva z nudlí. Zamilovaní se něžně titulují „myšáčku, medvídku, koloušku, ovečko..." a cukrujíjak hrdličky.

Pokud jednáme nečestně, podrazácky, není to nic jiného než všivárna, sviňáma, prasárna. Vši ani vepři za to rozhodně 
nemohou. Odvážní a silní jsou jako lvi, pro zbabělé máme od klukovských indiánských let pojmenování kojot. Můžeme 
smrdět jako skunk, tchoř, cap. Ti, co kradou jak straky a křečkují, mívají své osobní hlídací gorily, co jim slouží věrně jak psi. 
Podle zvířecích obydlí máme svůj brloh, noru a doma jako v klícce, v opačném případě jako ve chlívku. Někdo snáší do 
hnízda, jiný zanáší, další nosí parohy. V určitém prostředí se člověk může cítit jako ryba ve vodě. Někteří jedinci jsou hladcí 
jak úhoř, slizcí jak had (ten ve skutečnosti není vůbec slizký). Povedenému vtipu se řehtáme jak koně, mečíme jak kozy, 
bučíme jak krávy, mlčíme jako ryby. Starosti necháváme koňovi, protože má větší hlavu. Jistě známe mnoho dalších příkladů 
ze zvířecí říše, které odpovídají lidským vlastnostem a jednání. Ezop a Krylov vše znamenitě zaznamenali do svých bajek.

Nejsem příznivcem oslovení „Oslí hlavo! Vole! Krávo!". Nedávno v televizi probíhal přímý přenos z jednání jednoho 
poslaneckého stranického klubu. Vydržel jsem to poslouchat opravdu hodně, hodně dlouho. Pak kouzelná pomůcka 
ovladač diskusi utnul. Vzal jsem do ruky propisovačku a své doj my vychrlil na papír. Název básně Bos primigenius taurusje 
latinsky a znamená výraz pro kastrovaného samce tura domácího. Všichni máme v paměti legendární zvolání Miloše 
Kopeckého v roli doktora Štrosmajera „Ty krávo nebeská!" ze seriálu Nemocnice na kraji města.

Přeji vám, abyste období prázdnin a dovolených přežili bez srážek s krávou nebeskou nebo pozemskou, nebo srážek 
s blbcem a s Bosem primi-geniusem taurusem. A pokud potkáte nějakou krávu, ať je to pouze taková, co vám spraví chuť 
a náladu sladká Milka nebo Veselá kráva. Hodně sluníčka, milí motýli.

Mirek Marusjak

jak v boxerském utkání 
rozdává rány do nosu 
Chrání svůj post 
chrání svou pozici 
staví slovní most 
aby utopil na lžíci 
klidně i slona 
zadní vrátka jistící 
pro občany zakázaná zóna 
Chce se mi řvát na vola 
Ach ty můj smutku 
Ať všechno odvolá 
vidím muaž do žaludku 
Čtu tam v knize 
ba čepci i bachoru 
přežvýkané orwellovské vize 
o šplhání nahoru

Bos primigenius taurus

Těžká je rtuť
těžší než olovo
Na co nemám chuť
je slovo volovo
Těžkéje poslouchat
pitomé kecy
Těžší je se domnívat
že mluví k věci
Politická setkání
fráze na zlatém podnosu
prázdná plácání
v přímém přenosu
S trochou hereckého nadání
a fůrou patosu
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■ ■■■■■■"■"■■■a  ŠKOLA ■■■■■■■■■■■■’
Ohlédnutí za školním rokem 08/09 

Miss družiny
Každý rok volíme v naší družině MISS.

Teď vám vysvětlím, jak to na takové Miss vypadá. No není to vůbec lehké 
všechno zařídit. Však to také nějaký měsíc trvalo, než se holky pod 
vedením Zuzky Žáčkové naučily společnou sestavu a připravily se i na 
volnou disciplínu zpěv, tanec, kouzla...
Soutěžilo deset děvčat a my jsme sledovali jejich vystoupení. Potom 
jsme sami volili tu nejlepší vložením žetonku s číslem soutěžící, která se 
nám nejvíc líbila do hrnečku.

Dopadlo to tak, že vyhrála Vendula Kratochvílová, druhá byla Karolína 
Štokmanová a třetí Sára Koryčánková. Všechna děvčata nakonec nějaký 
ten žeton získala.

Missky získaly korunku a každá nějakou cenu a sladkosti. My jsme se 
jako publikum náramně bavili a tleskali. Tak zase za rok!

Anička Richterková 
láky  ně 2. třídyÚspěch školy ve florbalu

(celý článek o tomto velkém úspěchů dětí)
Kolik je v Olomouci a okolí základních škol? Hodně přes dvacet jistě. Dostat se v této konkurenci přes všechny do finále 
a reprezentovat Olomouc v krajském kole florbalu základních škol je, jak jistě uznáte, velký úspěch a sportovní výkon.
Jsou velké, známé školy, na které touží rodiče přihlásit své ratolesti, které mají velké počty žáků v ročnících a v takových případech 
mají velkou výhodu základny, ze které mohou vybírat. A naše malá škola, kterou nikdo nezná a nad níž každý mávne rukou, že by 
něco mohla dokázat? A přesto, naše škola dokázala během čtyř let reprezentovat Olomouc v krajském kole čtyřikrát. Jednou hoši 
a třikrát děvčata. Letošní výsledek? Již druhé stříbro v kraji.

Stříbro? No, jen jeden diplom a „igelitka" s čokoládami, které jsme stejně zaplatili ve startovném. Kraj, město Olomouc, 
zřejmě neví, že má na školách tak šikovné děti. Kdyby to věděli, jistě by se našla i medaile nebo pohár, možná by něco napsal i nějaký 
novinář, ale šikovné děti z okrajových základních škol nesklízí větší zájem.
No nevadí, snad úspěch ocení alespoň „domorodci" z Holice a budou na svoji základku pyšní. Atak, když pojedu ráno autobusem do 
práce, možná bude postupně ubývat dětí z Holice, které míří ráno do městských škol, i když mají základku „u nosu".
Družstvu dívek ve složení Pavlína Brachové, Veronika Brachové, Monika Čečatková, Halina Kudličková, Klára Mlčochové, Gabriela 
Servusová, Veronika Smékalová, Klára Sovová, Martina Uličníkové a Michaela Veličková k jejich stříbrnému úspěchu gratulujeme!

Mgr. Jaroslav Bargl, učitel Tv

Ze školn ího  hřiš tě
Součástí ž ivo ta  m ladých  dě tí a je jic h  m aminek se sta lo  ško ln í hřiš tě . Díky za ně.
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Mateřské centrum HEŘMÁNEK
Areál mateřské školy, Náves Svobody 38, Olomouc-Holice, 
www.mc-hermanek.cz, mail: mc-hermanek@seznam.cz. 

tel. 604 339 220,721  161434 NIC HEŘMÁNEK

HEŘMÁNEK-AKCE ZÁŘÍPRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
v

Ž lu té  Pondělí: 09.00-10.00 English for mums with kids
10.00 -12.00 Herna pro rodiče s dětmi s

programem
16.00 -17.00 První krůčky v rytmu tance (2-6)
17.00 -18.00 Hip hop (7-15 let)
18.00 -19.00 Latina pro lady

, 19.00 - 21.00 Taneční pro páry (říjen 2009)
Červene Ú terý :  09.00 -12.00 Herna pro rodiče s miminky

do 1 roku
09.00 -10.00 Cvičení pro rodiče s miminkem

I. (4-7M)
10.00 -11.00 Cvičení pro rodiče s miminkem

II. (8-12M)
13.00 -15.00 Předporodní příprava
14.00 -15.00 Cvičení pro ženy
16.30 -18.00 Klub dvojčat (l.ú t v měsíci)
16.30 -18.00 Tvůrčí dílna - (2.út v měsíci)
16.30 -18.00 Rarášci - klub pro rodiče 3.út v měsíci)
19.00 - 20.00 Cvičení s míči proti bolestem zad 

Modrá  S tředa:  09.00 - 0.15 Školička Anička l.sk.
10.30 -11.45 Školička Anička ll.sk.
16.15 -17.00 Cvičení s méďou Bédou

pro rodiče s dětmi
17.05 -17.50 Cvičení s méďou Béďou (3-5let)
16.30 -17.15 a 17.30 18.20 Angličtina

(děti, zač., pokrač.)
v 18.30 - 20.00 Angličtina (dospělí-konverzace)

Z e le n y  Č tv r te k :  09.00 -12.00 Herna pro rodiče s dětmi
10.00 -11.00 Ekoprogram pro rodiče s dětmi
16.00 -17.00 Zpívání s Hankou pro rodiče s dětmi
18.30 -19.30 Cvičení s míči proti bolestem zad
19.30 - 20.30 Orientální břišní tance

Duhový  P a tek :  09.00-12.00 Herna pro rodiče s dětmi
17.00 - 18.00 Florbal pro děti (4-9)
18.00 - 19.00 Florbal

Úklid, příprava prostor a 
programů.Vítáme všechny 
dobrovolníky!
Stříhání dětí a maminek 
Klub dvojčat a vícerčat- téma 
Nočník
1. lekce Cvičení s míči s Petrou 
po prázdninách 
„Začínáme ve školce"- beseda 
s odborníky
Školička Anička - informační

Út 1.9.- Pá 4.9.

Po 7.9. 9.00 
Út 8.9. 16.30

19.00

St 9.9. 9.30

10.30
schůzka pro zájemce (s dětmi) 
Cvičení s míči - zahajuje po 
prázdninové přestávce 

Po 14.9 - Ne 20.9. ŘETĚZ Laktační ligy -
programy na podporu KOJENI 

Po 14.9. 9.00 -10.00 English for mums with kids 
- ukázková hodina 
ŘETĚZ Laktační ligy - laktační 
poradenství zdarma 
Tvůrčí dílna Patchwork

Čt 10.9. 8.30

10.00 -12.00

Út 15.9.16.00 
St 16.9.10.00 Výlet do botanické zahrady 

(jen za pěkného počasí) 
Konference Řetěz pro 
zdravotníky - ANAG Olomouc 

Čt 17.9. 9.00 -12.00 Vyrábíme draky 
Pá 18.9.16.00 Drakiáda, sraz u Heřmánku 
Út 22.9.

13.00

Výlet - Lesní pedagogika, sraz 
u brány ZOO Sv. Kopeček 
Kurz předporodní přípravy 
Cvičení pro ženy 
Kurz předporodní přípravy 
pro nastávající rodiče dvojčat

9.30
13.00
14.00
16.30

Čt 24.9.10.00 Jablečný den
Pá 25.9.17.00 Florbal děti - ukázkové hodina,

zápis
Florbal dospělí a st. kluci - 
ukázková hodina, zápis 
Výlet - Jablečný den ve 
Sluňákově

18.00

So 26.9.
PORADNY A KLUBY:
KoTě - Poradna pro těhotné a kojící, 
pomůcky ke kojení, 728233904,604339220 
Klub dvojčat a vícerčat 
ww.dvojcataolomouc.estranky.cz 
Nedoklubko Klub rodin s nedonošenými 
dětmi www.nedoklubko.cz 
Rarášek - Klub rodičů a přátel

Od září pro Vás připravujeme dva 
kurzy vzdělávání pro rodiče na RD 
podpořené evropskými fondy 
zaměřené na počítačovou 
jazykovou vybavenost.
Nové programy: hip hop a street 
dance, Taneční pro dospělé 
začátečníci a pokračující.
Školička Anička - dopolední 
program pro děti od 2,5 roku...
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DĚTI A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V poslední době se naše městská část rozrůstá o řadu malých občánků, kteří po dvou letech spokojeného života potřebují něco pro 
své vyžití, jak sportovní tak tvořivé. Proto se magistrát města rozhodl vybudovat v městských částech malá dětská hřiště.
V Holiči bylo před časem vybudováno hřiště v proluce mezi panelovými domy č.14 a č.16, kde bylo amatérsky vybudované malé 
hřiště na kopanou. Hřiště bylo osazeno různými hracími prvky, jako například řetízkovou houpačkou, kládovou houpačkou, 
kolotočem, lezeckou stěnou a pískovištěm.V sousedství bylo v minulosti vybudované ohniště, které se v poslední době stalo 
shromaždištěm místní omladiny, která zde často pálí vše co hoří, včetně plastů a jiného různého odpadu. Atak nejen kouř, ale i hluk 
ruší občany v okolních domech.
Dětské hřiště v této lokalitě díky těmto „přerostlým dětem,, bylo postupně likvidováno. V letošním roce v rámci akce města bylo 
vybudováno hřiště nové s nákladem 500 000,-Kč. Podle vyjádření odborníků by hřiště mělo být vybudováno z materiálu naprosto 
nezničitelného. Ale přesto asi dva dny po osazení lanové skákačky byl jeden roh ulomen. Dále zde najdeme nové pískoviště 
s oplocením, které jej má chránit před znečištěním psy a kočkami.
Toto nové hřiště má sloužit dětem do deseti let a proto by se měly „přerostlé děti,, držet dál. V poslední době se na nás obrací občané 
z přilehlých panelových domů se žádostí o zrušení výše zmíněného ohniště. KMČ č. 4 musí požádat odbor koncepce MmOI o jeho 
zrušení. Věříme, že bude naší žádosti vyhověno a ohniště v brzké době zrušeno.
Další pěkné hřiště bylo vybudované v areálu základní školy. Jeho cena se však pohybuje už v řádu milionů korun. Toto multifunkční 
sportoviště bylo doplněné o řetízkové houpačky a skluzavku, proto je nyní často navštěvované maminkami s dětmi.Výhodou na 
tomto hřišti je celodenní dozor, aby nedošlo k ničení sportovního mobiliáře.

Redakce



NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
/ /

Libuše Křivánková 
Marie Stejskalová 

Břetislav Lufný 
František Hrtus 

Vlastimila Skálová 
Libuše Hradilová 

Květoslava Nováková 
Miroslav Brom 

Juraj Šuba
’ •x'"- Jarmila Trávníčková 

Marie Bradáčová 
Milan Kuřitka 

Vladimíra Chmelová
K životním jubileím přejeme našim 

^ ^ m t^ s la o e n c ů m  
zdraví, štěstí a osobní pohodu.

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

0 ČESKÁ POŠTA - NOVÁ SLUŽBA

Česká pošta přichází stále s novými službami a usnadňují tak život svým zákazníkům. 
Změna legislativy umožnila zavést od 1. 7. 2009 službu úředního ověřování listin  
a podpisů na listinách.Tuto činnost dosud vykonávali jen obecní úřady a notáři.

Nyní je  tato služba poskytována na všech pobočkách České pošty, kde je  dostupná 
služba Czech POINT. Pro holické občany je  tato služba tedy dostupná i na naší poště na 
návsi Svobody 41. Provozní doba holické pobočky ČP je  denně od 8:00 - 11 :00  hodin 
a odpoledne od 14:00 -17 :00  hodin. V pondělí si zájemci o ověřování podpisů a listin 
mohou vybrat detašované pracoviště MmOI nebo poštu. Obě instituce najdete v jedné 
budově v Holiči na návsi Svobody č. 41.

redakceZvláště významného životního jubiíea se 
dožívají

Světla nad Holicí UFO?
paní Vlasta Kónigouá

V sobotu 4.7. jsem si vyšel ve 22.00 hodin na dvůr. Zaujal mě pohled jihovýchodním 
směrem k Týnci. Na takřka bezoblačné obloze se objevilo pohybující se světlo 
červenooranžové barvy, bylo asi třikrá t jasnější než světlo stanice MIR. Rychlost světla 
byla asi stejná jako záchranářských vrtulníků, cca 200 až 300 km/hod. Za ním trochu 
bokem se objevil další světelný objekt. Jejich výšky byla podle mraku zhruba 600 až 800 
metrů. Při přibližování objektů se rychlost snižovala, jas postupně slábl a připadlo mi, 
že se nade mnou do výšky ztratily.

Mezitím jsem postřehl, že ze stejného směru ve čtvercové formaci přilétají další čtyři 
světelné objekty, které zanikly stejným způsobem. Následovaly další tř i v nepravidelných 
odstupech. Stačil jsem doběhnout domů pro fotoaparát a vyfotografovat jeden objekt, ale 
nestačil jsem zazoomovat. Je zřejmá jen jeho jasnost.

Podotýkám, že vše se dělo bez jakéhokoliv zvuku. Vylučuji ohňostroj i rakety, jež mi 
pohybem objekty připomínaly. V té době také proletělo dopravní letadlo, jehož zvuk jsem 
slyšel. Celý jev trval asi deset minut. Mám zkušenosti z letectví, ale tento jev si nedokáži 
vysvětlit. Čo to bylo, můžete posoudit každý sám.

a
pan František Nekoksa

Těmto našim vzácným jubilantům  přejeme 
hlavně

hodně zdraví a ještě mnoho krásných, 
slunných dnů

mezi svými nejbíižšími a nejmifejším a 
poděkování

Za životní příklad, který předáváte jako 
štafetu dál.

O
S R P

PRANOSTI
Jaroslav Sůva

Je-li v srpnu chladno, bývá ve sklepě 
hladno.

Je-li Vavřinec hodný, je i hrozen zrodný. 
Kde metlice, nemá sedlák ani slepice. 
Kde stoklasa, má chléb pán i chasa. 

Hřmí-li v srpnu, lze očekávat osmého 
dne opět bouřku.

Mirek Marusjak- ATLAS HUB

Jmenujísejako knihy Karla Maye 
rostou v trávě pod keři 
ten kdo znaje
má vystaráno o chutnou večeři 
Jak indián na lovu bizonů 
houbami s výrazným aroma 
zahajuje houbařskou sezónu 
ten kdo v květnu nesedí doma

Houba s tradicí u jihoamerických indiánů 
velmi oblíbená u našich narkomanů 
Dostávají každoroční houbařskou horečku 
vyvolanou houbičkami ve tvaru zvonečku 
S touhou po barevných snech a vidinách 
šmejdí v podzimních lesních travináchZÁŘÍ

Jasné počasí v podletí jisté  větry se
zimou přiletí. Na svět kouká z výšky

Je-li na Matouše pěkný den, těší se vinař Žijesi na vysoké noze
všechny atlasy i knížky 
vyjadřují se stroze 
doba sbírání 
léto podzim 
vhodná k obalování 
Já to zkusil-faktjim věřím

V pekle má kolem sebe čerty 
v lese si z houbařů tropí žerty 
ti se radují z výstavního hřiba 
to je ovšem velká chyba 
pochutnají si doma na smaženici 
s potížemi končí v nemocnici

na pěknou sklizeň.
Jsou-li v září noci jasné a suché, nebude 

po houbách ani potuchy.
Když čečetek nevídati, hotov se na 

tuhou zimu.
Jak spadne sníh do Václava, tak je 

potom pěkná pohoda.
H. Š.
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Vážení čtenáři Holických Novin a luštitelé,

musíme se Vám opět omluvit za těžkosti při luštění minulé křížovky, kterou jsme otiskli
v červnovém čísle HN. Tiskařský šotek si při zarovnávání stránky ponechal úkol č. 1 a křížovka začínala až dvojkou. Všem 
luštitelům se omlouváme.
Z malé statistiky luštitelů vyplývá, že více posílají svá řešení ženy než muži, ale pravidelně je zastoupena ulice Partyzánská 
alespoň jedním luštitelem. Přitom nejpočetnější ulice podle počtu obyvatel je ulice U Cukrovaru.

Redakce
Naše nová soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.
Správné vyluštění křížovky z červnového čísla HN znělo takto:
Ivan Martin Jirous: MAGOROVA SUMA

WVYHODNOCENÍ MINULÉ KŘÍŽOVKY Z ČERVNA 2009
Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.

Rudolf Silnoušek, Hanácká 4, Holice 
manfeíé Horákovi, Přichystalova 64, Nový Svět 
Anna Sooooá, Novosadský dvůr 4, Olomouc

knižní odměna 
nákupní poukázka 
nákupní poukázka

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

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Soutěžit můžete nejpozději do 15. září 2009. Odpovědi prosím 
vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a 
detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.r

in a 12 1413 15

1. útoky/ silné provazy/přenosný telefon/ 
podnebí/část ruky/

2. setina z 1000/plavidla/králíkárny/žát trávu/ 
vdolek

3. zvěř žijící v kanálech/léta/šlápoty/obilniny/ 
voskovice

4. poutní místo islámu/znovu/román A.Jiráska/ 
tělových.jednota/závěr

5. obilí seté na podzim/popravčí/neměnný/ 
dávno/vzdělávací instituce

6. přemet/TV stanice/střelná zbraň s dl.hlavní/ 
pozvané osoby/kdysi

7. svazky obilí/biografý/svazek drátů/mnoho/ 
odstranit vodou

8. část sudu/malá osa/cap/mořský živočich/ 
jihoamerická step

9. jaké množství ?/kopce/pumy/ 
dopravní prostředky/okuláry

10. maska lupiče/slezská řeka/snížení cen/ 
příbytek Azora/hloubit krumpáčem

11. vzdělaný/útvar rychlého nasazení/ 
nejpočetnější šach.figura/ 
vysoký štíhlý strom/světelné obrysy

12. trofej indiána/otec/vydávat zvuk kukačky/ 
část závodu/prkno

13. židovské jídlo/doprav.prostředky/junák/ 
pošt.psaní/sídla šlechty

14. nehřešící/autor románu Nana/míč/ 
umělá hmota/kosodřeviny

15. dar/muži/autor Tří mušketýrů/
český autor hry Audience/stolní svítidlo
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HOLICKÝ SPORT
.

V HFK začala příprava Remíza se Zlínem
29.6.09 začala příprava v HFK novou sezónu a na stadion se sjeli 
hráči, realizačnítým a vedení klubu k zahájení.

V kabině se objevila řada nových tváří. Mezi nimi zkušený 
Michal Kovář z Fulneku a dále pak útočníci Rudolf Obal z Mutěnic, 
Stanislav Zedníček z Bystrce a brazilský záložník Michel Fernando 
Costa z Příbrami. Tito hráči v klubu zůstanou buďto na hostování 
nebo na přestup. Poslední věci se dolaďují jen u brazilce Michela, 
ale vedení klubu je rozhodnuto, že zůstane. Ktěmto hráčům se na 
zkoušku přidali útočníci Libor Zondra z Pivína (hostoval v 
Hranicích) a Jan Křepelka ze Šumperka. Kádr byl doplněn hráči 
„B“ mužstva Krejčí T., Krejčí M., Dohnal, Čižmar, Kouřil a hráči z 
dorostu Tógel, Hapal, Zifčák, Grázl a brankář Pavelka. V širším 
kádruje nyní 26 hráčů, z toho se omluvili Kouřil a Grézl, kteří se k 
mužstvu připojí během týdne. Doplnit kádr by měli ještě dva nebo 
tři hráči, kteří přijdou také na zkoušku. Klub opustilo také velké 
množství hráčů, kterým buď skončilo hostování nebo s nimi klub 
neprodloužil angažmá. Mezi nimi jsou brankář Doležal a útočník 
Pavel Vrána (skončilo hostování, návrat do l.FC Brno), Jaromír 
Grim (skončilo hostování, návrat do l.FC Slovácko), Jaroslav 
Josefík (přestup RAK Provodov), Mucha Jan a Roman Kučerňák 
(skončilo hostování, návrat FC Baník Ostrava), Martin Trančík 
(předčasně ukončeno angažmá), Pavel Los (po operaci kolene) a 
nakonec zkušený Ivo Lošťák, Peter Krutý a David Korčián. U 
posledních dvou jmenovaných se rozhoduje. Vedení klubu 
naplánovalo zúžit kádr na 18 hráčů v poli plus 3 brankáře.

I v tomto ročníku bude hracím dnem pro holické fotbalisty 
sobota s úředním začátkem. Připomínáme, že od 1.6.09 jsou v 
provozu nové autobusové spoje a zástavky na ulici Hamerské, 
čímž se výrazně zlepší dostupnost na stadion HFK. Na naše zápasy 
srdečně zveme všechny fanoušky a příznivce našeho klubu.

Naši fotbalisté odehráli výborné přípravné utkán 
druholigovému Zlínu, který ještě v minulé sezóně D̂ rtsřil do 
Gambrinus ligy. Náhlý pád zlínského týmu nesnížil v žádném 
případě kvalitu soupeře. První poločas vyhráli naši hráči nad 
těžkým soupeřem 3:1. O branky se na straně HFK postarali ve 
2.minutě Žondra, když z voleje poslal míč od břevna do sítě 
bezmocného brankáře Kořínka, 1:0. Za hosty srovnal v 6.minutě 
skóre utkání Adam Křivá, rovněž krásnou střelou a bez přípravy k 
levé tyči brankáře Šroma, 1:1. Ve 14.minutě zlikvidoval dobrým 
vyběhnutím brankář Šrom pokus zlínského Kroupy, který pálil z 
bezprostřední blízkosti. Do poločasu měli zlínští sice více 
vyložených příležitostí, ale vždy nás podržel výborný brankář 
Vojtěch Šrom. Změnu výsledku zajistil v 18.minutě útočník Ruda 
Obal. Po závaru před holickou brankou se odražený míč dostal k 
našemu rychlonohému útočníkovi, který obešel lehce obránce 
a střelou pod padajícím brankářem zvýšil na 2:1. Do poločasu 
přidal třetí branku Brazilec Costa, kterému míč na vápně 
přichystal obránce Martin Zlatohlavý. Technický záložník zvolil 
tvrdou střelu k tyči a nemýlil se, 3:1. Hosté odpověděli rychlou 
brankou Bačíka ve 48.minutě. Domácí brankář Pavelka, velký 
talent holické kopané, nestačil na volej zlínského hráče, který mířil 
přesně do šibenice, i když si na míč sáhl konečky prstů, 3:2. 
Jednobrankové vedení bohužel hráči HFK nedokázali udržet. V 
85.minutě srovnal z bezprostřední blízkosti stav utkání na 
konečných 3:3 Martin Vyskočil. Přesto naši fotbalisté zasluhují 
pochvalu za velmi dobrý předvedený výkon.

oti
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