
Holické Novin
Říjen 2007Číslo 5 Ročník VII.

spí. Rozčilují ho nebo baví Vyvolení, 
Vem si mě, útěchu najde v Ordinaci 
v Růžové zahradě, na Ulici, na Letišti 
či ve Velmi křehkých vztazích. V TV 
v podstatě totiž nic jiného skoro není. 
Dál ho uklidňuje, že pivo se zdražuje 
po korunách a cigarety po deseti 
korunách, neboť na to stejně nemá.
A taky je v útlumu z trvalé patové 
situace na českých politických 
prknech, co znamenají český svět. Bojí 
se reformy zdravotnictví a hrozí se ze 
situace ve školství, kde odborníci 
konstatují, že naši žáci jsou na 
výstupu ze škol čím dál hloupější.
Z padesáti procent je rozvedený, 
a když ne, trpí komplexem. Je to 
samozřejmě vše nadsázka, ale...?
Pokud byste se někdo nedej bože cítili 
jako běžný občan, řešte to tím, že 
sami sebe budete mít rádi a budete si

vazalství a za tribut pads, roční 
poplatek pěti set hřiven stříbra a sto 
dvaceti volů, zajistil mír. Jeho bratr 
Boleslav ho 28. září 935 ve Staré 
Boleslavi zavraždil a ujal se vlády, 
kterou si ale musel vybojovat likvidací 
Václavových příznivců. Teprve po 
čtrnácti letech dokázal Ottovi I. 
Velikému, císaři Svaté říše římské, 
synovi Jindřicha I., že je schopen 
uhájit vojensky samostatnost Čech. 
Vidíte, že politická situace v Česku 
byla vždy vypjatá. Teď se naštěstí 
politici nevraždí, spíš se znemožňují 
a výjimečně fackují. A tak závěrečná 
otázka zní: „Odkdy je vlastně ta naše 
česká státnost? A kdy je moravská?
Co na to říká kníže Mojmír?11

Teď ale něco o pohodě. Projděte se 
po Holiči za pěkného dne a zjistíte, že 
je čím dál pěknější, je např. již jen pár 
neopravovaných domů. Zajeďte si do 
Olomouce, procházka městem také 
stojí za to. Nebo vyrazte do lesa na 
houby. Já chodím moc rád. V každém 
případě se nadýchám vůní 
podzimního lesa. Houby najdu 
vždycky, buďto najdu hřiby, nebo 
houby s octem. A ještě nezapomeňte 
na památku zesnulých, nejen na 
dušičky. Četl jsem dvě krásná přísloví: 
„Když ft0' vzpomínají, mrtví se v nebi 
radují. “ a „Ti, které jsme měíi rádi, 
nezemřeli. Žijí v nás. “

Zdravím vás a přeji pohodové dny 
se sluncem v duši a srdci.

Vážení přátelé,
nastal nám podzimní čas, čas 

dešťů, chladných šedých dnů, ale taky sebe víc vážit, 
babího léta, bohaté palety barev listí 
stromů a dozrávajícího ovoce. Mimo 
jiné je to také doba sklizně brambor,

Rád bych se ještě vrátil ke svátku 
svátého Václava a Dni české státnosti. 
Že svátý Václav ve smyslu křesťanství 

vinobraní a trnkobraní. Ale znáte můj světec byl, není pochyb. Byl velmi 
názor, že ani ty šedivé sychravé dny věřící křesťan, takto vychovaný 
nejsou všední. Alespoň si můžeme babičkou kněžnou Ludmilou, byl 
zanadávat na nepřízeň počasí a na Přemyslovec a zakládal kláštery 
uklidnění si dát čaj s rumem nebo se a kostely. Byl knížetem českého 
slivovicí. knížectví. Dovedl ale i vést války a být

tvrdým diplomatem. Když však v roce 
929 vtrhl vévoda saský a král

Na naše mistry politiky už nás 
přestalo bavit nadávat, teď snad vás 
zaujalo zapůjčené auto premiéra nebo východofranský Jindřich I. Ptáčník 
300 milionové akcie expremiéra 
Grosse. To já si jen řeknu, že mám

společně s bavorským vévodou 
Arnulfem do Čech a byli až u Prahy, 

smůlu. Terénní volvo mi nikdo nepůjčí Václav se jim podrobil. Uznal své 
a na nákup akcií, kterými bych pak 
chtěl ručit za půjčku, taky ne.

Divím se, že se ještě neujal pojem 
běžný občan. Pokusím se ho 
definovat. Nemá průměrný plat, má 
kde bydlet, neví, koho volit, a špatně 
se vyrovnává s pojmem demokracie.
Byl nadšený naší samostatností, když 
to Svaz nezávislých republik připustil, 
taky byl nadšený vstupem do 
Evropské unie. Není nadšený, že bude 
platit euro, a když si přepočte svůj 
plat 15 000 Kč na 500 euro, špatně

Foto a text Petr Šafránek

Telegramy
Když opadává listí 

vítr je žene jen tak do dáli 
po zablácených cestách 

listy nemají adresáta 
každý jen nevšímavě chvátá 

a vůbec nikdo neví 
že vítr nese telegramy

Podzimní rande
Kytku vřesu 
večer nesu 

Opojně voní
Natrhal jsem j i jen pro ni 

Cestou domů 
ve starém lomu 
Snad j i neminu

Petr ŠafránekMirek Marusjak
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Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž

VÍTE, KDE TO JE?
Dnešní úkol je velmi lehký, ani snad nemusíte chodit na vycházku, 
protože kolem tohoto místa jste už určitě mnohokrát prošli.
Výherci ze srpnového čísla HN to neměli rozhodně lehké. Jednalo se o 
pohled na dům, který stojí na rohu ulic Na Dílkách a Na Zábraní.

Správně odpověděli a vylosováni byli: 
Pan Jaroslav Fruhauf, náves Svobody 46 
Paní Marie Stoličková, Přerovská 8 
Paní Marcela Gičová, Přerovská 76

Výhercům blahopřejeme

Ceny si mohou vyzvednout v kanceláři detašovaného pracoviště 
MmOI. každé 
pondělí 
pátek

13.00- 17,00 hodin
13.00- 17,00 hodin

8,00-12,00
8,00-12,00

Redakce

Skautské odpoledne
Ráno v sobotu 15. září byla obloha tmavá a občas mírně pršelo.
Pak zafoukal vítr, rozehnal mraky a vykouklo sluníčko. Sláva, na
Skautském odpoledni nebude pršet. Ten vítr foukal až do večera.
Bratři a sestry pro nás děti připravili odpoledne v Americe se
spoustou her. Bylo 11 soutěžních stanovišť. Za své výkony
a dovednosti jsme dostávali dolary. Takto získané peníze se
směňovaly v salónu za různé přívěsky, hračky, placky, sladkosti
nebo jízdu v kanoi po rybníku. V některých soutěžích se hodnotila
zručnost a dobrá muška, například v lukostřelbě, střelbě ze
vzduchovky, a v hodu do nenasytné huby. Jiné soutěže byly
žertovné, například plivání fazolí do dálky nebo hledání bonbónů
nosem v nádobě s moukou. Na závěr se uskutečnila soutěž v hodu
granátem. Prý granátem, bylo to obyčejné vajíčko. Soutěžící ho
museli chytit, a pokud došlo k rozmáčknutí, znamenalo to, že
granát vybouchl a soutěžící končil v zápolení a odstupoval.
Vyhrála dvojice s nejdelším hodem bez výbuchu.
Skupina 0. K. Country zahrála písničky z pohádek a filmů, které
jsme si mohli s nimi zazpívat. Potom následovalo odměňování
nejlepších soutěžících a také tombola.
Těšíme se na další ročník, protože bratři a sestry slíbili, že se
pokusí zorganizovat v červnu Dětský den. Za družinu světlušek

ffUnhUdč , IkWío ,

Děkujeme všem sponzorům za podporu a také těm, kteří
přispěli dobrovolným vstupným a zakoupením losů tomboly.
Výtěžek posloužil k uhrazení části výdajů na odměny pro děti.

Holičtí skauti



Obrazové ohlédnutí ještě za školním rokem 2006/07
V minulém čísle HN jsme psali otom, čím žila naše holická škola v 
loňském roce. Ale pro nedostatek místa jsme neotiskli dopro
vodné fotografie k těmto činnostem. Dnes tak činíme dodatečně 
a některé fotografie nabízíme k prohlédnutí.

Zahradní slavnost - oýíet do westernového městečka inspiroval 
^áky 5.A kjejich vystoupení

Redakce přeje všem žákům i pedagogickým pracovníkům, aby 
i tento školní rok byl nejméně tak úspěšný, jako byl ten loňský.Škola o přírodě - Babiččino údolí, Ratibořice

v FV F

MC Heřmánek fungovalo na dobrovolnické bázi od března 2006 do 
prosince 2006 jako klub maminek. Program tvořila zpřístupněná 
herna s programem, laktační poradna a půjčovna pomůcek pro 
kojící maminky. Díky partnerství v projektu Profesionalizace 
skupiny mateřských center v Olomouckém kraji pracujeme v roce 
2007 jako detašované pracoviště mateřského centra "Krteček 
Jeseník."
Aktuální nabídka programů:
Díky vstřícnosti ZŠ a MŠ Holice si můžeme pronajímat jejich
prostory bývalého oddělení MŠ pro pondělní dopolední programy
určené rodičům s dětmi ve věku do 6 let,
sál v suterénu MŠ na zdravotně-volnočasové aktivity:
v úterý v době od 18 do 19 hodin jsou všechny ženy, dívky a
holčičky zvány na
Orientální břišní tance,
ve čtvrtek od 19 do 20 hod zájemci všech generací na
Cvičení proti bolestem zad zaměřené nejen na formování postavy,
prvkyjógy, pilates.
Každé druhé pondělí v měsíci pro vás p. Lenka Šachová připravuje 
večerní „Tvůrčí dílnu", která je v říjnu zaměřena na šití hraček pro 
děti a v listopadu na malování na textil a tvorbu dýhových 
světýlek, která můžete využít na Uspávání broučků.
Tělocvičnu základní školy využíváme na tradiční středeční Cvičení 
pro rodiče s dětmi, nově začínáme s florbalem pro nejmenší 
v pátek od 17 do 18 hodin a s florbalem nejen pro tatínky v pátek 
od 18 do 19 hodin. Ještě máme volná místa, přijďte se podívat 
a přidejte se...
Kromě pravidelných aktivit pořádáme každý měsíc výlety, v září 
jsme byli na příměstské farmě za zvířátky (dolní foto), v říjnu nás 
čekají ve Sluňákově, Středisku ekologických aktivit, a na 
divadelním představení pro nejmenší v Divadle hudby.
K oblíbeným mimořádným akcím patří také burza (horní foto) a v 
listopadu bychom rádi ve spolupráci se Základní školou v Holiči 
zase připravili lampiónový průvod Uspávání broučků.

la  MC Heřmánek Petra Tenglerooá
Foto .Martina Čebišooá a Petra Paoííkooá
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Hřbitove, hřbitove KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co si půjčím v naší knihovně 2.
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,

Na internetových stránkách www.olomouc.eu Hřbitovů města zdravím Vás po slunečných prázdninách a bezvadných dovo- 
Olomouce si můžeme v rubrice „Co nového ?“ přečíst, že v Holiči lených. Doufám, že jste si užili letních radovánek vrchovatou 
na staré Přerovské ulici za hřbitovem vzniká už několik let černá měrou a jste odpočinutí. Během léta byly v knihovně instalovány 
skládka převážně domovního odpadu na parcele, kterou má ve dvě výstavy. První byla výstava „Táta dneska frčí“ výtvarná dílka- 
správě hřbitov. Najdeme zde nábytek, pneumatiky, nádobí, tatínci tak, jak je viděly děti z Mateřského centra a MŠ Holice 
ošacení, elektroniku a obalový materiál z některých blízkých i a proběhla se slavnostní vernisáží v knihovně v období června 
vzdálených firem. Přestože Městská policie tento úsek kontroluje, a července 2007. Perličkou byla účast „zasloužilého1* otce

jedenácti dětí p. L. Nágla, ředitele Centra pro rodinu v Olomouci.
Proto KMČ č. 4 v Olomouci Holiči písemně požádala 12. března Druhá Pod názve,™ J ř i  Sněhurky a mnoho lrpaslM !  je variací na

Disneyovu pohádku a kreslily děti z Materské skolky Holice a malí 
čtenáři knihovny. Potrvá do poloviny října 2007.

• • •

k výrazné nápravě nedošlo.

2007 pana ředitele hřbitovů Ing. Igora Kleinera a pana náměstka 
primátora Ing. Vladimíra Pokorného o oplocení pozemku, aby 
nemohlo docházet ke znečišťování těchto parcel za hřbitovem.
Vstřícností a pochopením vedoucích pracovníků magistrátu jsme poučení i zábavu, 
byli příjemně překvapeni. Nejprve si někteří členové Rady města joti:
Olomouce osobně prohlédli stav skládky a následně rozhodli o Strekowska:“Zvědavá písmenka11- krásně malovaná kniha pro 
nutné investici. Holiči navštívili: prvňáčky a rodiče o písmenkách, jak se hezky píší a jejich příběhy

Clark,Penny: „Příběhy prvních objevitelů11- encyklopedie a 
zajímavosti ze světa objevů a vynálezů
Kessel,Carol von: “Čarodějky z jezdecké školy11- román pro holky o 
koních, kouzlech a záhadách
Arold,Marliese:„Zamilované strašidlo a jiné příběhy“krátké 
příběhy s většími písmenky o tom,že se strašidýlek nemusíme bát 
Hiaasen,Carl: „Jak potopit korálovou královnu11- dobrodružný

A nyní Vám nabízím některé nové knihy pro podzimní počteníčko,

9.2.2007 pan primátor Martin Novotný
23.3.2007JUDr. Martin Major, náměstek primátora pro investice
3.4.2007 Ing .Igor Kleiner, ředitel městských hřbitovů 
Začátkem dubna Ing. Vladimír Pokorný, náměstek primátora, do 
jehož náplně práce městské hřbitovy patří.
Všechny tyto návštěvy doprovázeli někteří členové holické KMČ.
Na dubnovém zasedání RMO bylo rozhodnuto, že oplocení je román pro kluky
nezbytné, aby příjezd do statutárního města od Přerova byl Watson,Jude: „Předtuchy11 napínavé hororové příhody kamarádek

Nejkrásnější pohádky o princích - hlavní hrdina je princ 
Pan ředitel Kleiner (dále jen investor) dostal příslib finančních Andrews: „100 pokusů pro šikovné děti11 veškeré vědy zábavnou 
prostředků na realizaci této akce.

důstojný.

formou s různými pokusy, které si uděláte sami doma
Pro dospělé:
Mac Clure, Ken:“Diagnóza“- lékařský thiler, co se vše může stát 
cestou v letadle

23.3 2007 firma Harazin vypracovala cenovou nabídku na dodání 
pletiva a provedení oplocení. Požadovala vyznačení v terénu 
hranice pozemků, kde má být vybudován plot, a vyznačení 
inženýrských sítí, které vedou přes pozemek, aby nedošlo při
vrtáníjam pro nosné sloupky k jejich narušení. Při ústním jednání - . . . . * , .  , v „  , , ,
3. 4. 2007 byla ze strany členů KMČ nabídnutá pomoc, že tyto Done^ n’ uGr*&  / t  ant.da Ďáblovo more a Bermudsky

trojúhelník -3 knihy plné zahad, pátrám a špionáže 
Brtníková, Marta: „Kočky mého muže11- laskavé povídání o životě 
sjedinečným a jediným mužem a mnoha kočkami 
Bauer, Jan: “Záhady českých dějin11- zapomenuté příběhy naší 
historie

Deveraux,Jude: “Ostrov divokých snů11- román plný dobrodružství, 
lásky a záhad

požadavky zdarma a rychle sami vyřídíme. Investor však naší 
nabídku nepřijal, ale raději požádal odbor stavební Magistrátu 
města Olomouce o pomoc.
Až 17.5.2007 investor osobně vyřídil územní rozhodnutí na stav.
odboru na tuto akci. Vyřízením ostatních požadavků na realizaci Steinbeck, John: “Měsíc zapadá11- klasická novela z doby 2. svět. 
oplocení byl v době prázdnin pověřen externí pracovník pan Ing.
Vaca.Koncem prázdnin předal investorovi písemnou dokumentaci. Steelová,Daniele: “Nerovný vztah11- známá autorka nabízí další 
21.9 2007 přijel investor za panem Harazinem, aby konečně mohl ženský příběh ze života
termínově zadat práci. Byl však velmi překvapen, že cenová Ludlum,Robert: “Matlockovo pověření11- napínavý román o zloči- 
nabídka z 22. 3. už 21. 9. neplatí, protože došlo ke změně ceny neckém podsvětí na vysokých školách 
železného drátu, jako vstupního materiálu k výrobě pletiva. Tím 
zůstal investor tak překvapen, že se ani nezeptal a nenechal si 
předložit aktualizovanou nabídku a odjel.

Těší se na Vás Vaše knihovnice Věra Fridrichooská

v kanceláři u investora), byli stále ujišťováni, že do Dušiček bude 
vše hotové. Všichni jsme moc zvědaví, jak nakonec požadavek KMČ 

27.9.2007 objednáno u Telefonica 02 vyznačení trasy telefonního z 12. 3. 2007 dopadne. Tento článek musíme uveřejnit proto, že
celý rok se všichni občané Holice ptají, jak to bude s tím odpadem

Aktuální zpráva z dnešního dne 5.10.2007 je taková:

vedení, zařízeno KMČ.
27. 9. 2007 objednáno u ČEZ vyznačení trasy el. vedení v terénu, za holickým hřbitovem, 
zařídila KMČ. Když nás investor na jaře ujišťoval, že do podzimu bude vše 
30.9. 2007 vytyčení hranice pozemku geodety - (zařídí Ing. Vaca) potové, zdálo^se nám to nesmyslně pozdě, dnes přemýšlíme nad

Poslední informace na závěr časového plnění požadavku KMČ. 
V roce 2001 firma Harazin nabízela zdarma oplocení pozemku 
s tím, že si umístí na tento plot upoutávku na svou firmu, která v té 
době vznikla v Holiči, a zeleň kolem plotu bude zdarma udržovat, 
aby bylo bilboard vidět. Na tuto nabídku nikdo z magistrátu 
nereagoval.

4. 10. 2007 dostal investor novou cenovou nabídku platnou do 
konce roku 2007, zařídila KMČ.
8.10.2007 telefonoval Ing. Vaca a sdělil KMČ, že investor (ředitel 
hřbitovů) prý si vše vyřídí sám.
Protože se členové KMČ celou dobu od března do října zajímali, 
jak příprava oplocení pokračuje (telefonáty, osobními návštěvami J.H.
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OD EIFFELOVKY NA HANOU NA KOLOBĚŽCE
V minulém čísle HN vyšla informace o cestě na koloběžce pana Doma jsem testoval tři různé značky obuvi. Až s poslední značkou 
Leoše Nezhyby. Navštívil jsem ho. Pan Nezhyba se během našeho jsem spokojen, 
povídání velmi ochotně podělil o své postřehy a zážitky z kolo- 
běžkářského putování Evropou.
Kolik kilometrů měřila a přes které země oedla oase cesta? Jak 
dlouho trvala?

Kolikjste během cesty prošlapal podrážek?

Na cestu jsem si vzal rozšlápnutou obuv, která měla za sebou 
z tréninků našlapáno asi 1000 km. Připočteme-li trasu Paříž 
Holice, tak je to celkem téměř 3000 km. Žádné prošlapané 

Začínal jsem ve Francii, v Paříži pod Eiffelovou věží. Cesta podrážky nebyly. Počet dalších kilometrů v této obuvi naroste 
pokračovala přes Lucembursko a Německo. Hranici do České příští sezónu, protožeje stále použitelná pro další cesty, 
republiky jsem projel na přechodu v Železné Rudě. Za 26 dní to 
bylo celkem 1720 km.

Auta potřebují benzín, jaké byly oase pohonné hmoty? Myslím 
tím straou.

Jaká byla denní porce? Především ovoce, hodně pití - jablečné mošty, těstoviny a rýže, sýry, 
Něco přes 70 km. Poslední úsek, etapa z Poličky do Holice, měřil maso velmi málo, protožeje těžké na trávení.
118 km. Kde jste spaí?
Měí jste nějaké doprooodné oozidío, nebo jste se museí spoíéhat 
pouze na sebe?

Byly to campy a přiváty podle plánu trasy jednotlivých etap. Ve 
Francii i na zahradách u cesty se souhlasem majitele.

Do Paříže jsem přijel autokarem a zbytek cesty absolvoval sám Po silnicích které třídy jste je l a jaký by í na nich provoz? 
sjistenim přes mobil. Zádně doprovodné vozidlojsem nemel.

Silnice měly asfaltový povrch a podobné těm našim třetí třídy. 
Provozznačně menší než na našich silnicích této kategorie.Co oše jste na koloběžce oezl?

Především servisní nářadí a lepení na koloběžku, dále spacák, stan, 
spoustu ponožek, tekutiny a jídlo. Celková váha bagáže byla asi 20

Co řidiči, jak  onímaíi nezoykíého účastníka silničního prooozu ?
Řidiči projevovali velkou ohleduplnost, zdravili máváním a po
vzbuzováním. V kopcích měli v obličeji většinou výraz údivu nad 

Odrazíte se levou, nebo pravou nohou? Mus/ se odrazooa noha tím)žeSe tam škrábu vlastní silou na koloběžce. 
střídat?

kg-

Zažiljstefyzickou krizi nebo měl zdravotní problémy?
Po této stránce proběhlo vše dobře. Jediný problém byl v Německu 
a to dopravního rázu, nedaly se podjed dálnice a mnohdy to 
znamenalo kilometry navíc.
Kde se vám nejvíce líbilo a proč?

Ať je člověk pravák nebo levák, odrazové nohy se musí střídat 
nejen podle únavy, ale také podle profilu terénu.

Kolika odrazů je  potřeba na ujetíjednoho kilometru ?
Důležitý je opět profil trati. Při rovinatém terénu stačí jeden odraz 
na ujetí 2,5-3 metrů. V kopcích to může být 0,5-1 metr.

Jednoznačně ve Francii, kde žijí velmi srdeční lidé. Neodmítli 
pozvat na zahradu, dovolili postavit stan a přenocovat. V jejich 

Při etapě z Německa do Železné Rudy činil výškový rozdíl 1400 domě nabídli k dispozici sociální zařízení, 
metrů.

Jaké největší výškové převýšeníjste museí překonat a kde?

Cestovatel většinou již  na konci své cesty spřádá plány, kam se 
Koloběžku máte znějaké speciální prodejny, nebo vlastní výroby? podívá příště. Na jaké další koloběžkářské putování se při- 
Koíik takový dopravní prostředek stojí? pracujete?

Koloběžka zn. KOSTKA je sériové výroby, uzpůsobená podle mých V plánu mám Slovensko, přes Polsko do Belanských Tater, okolí 
požadavků na míru výrobcem. I s přívěsným vozíkem je cena do 10 řeky Dunajec. Protožeje to vlastně u sousedů, tak cesta tam i zpět

bude po vlastní ose na koloběžce.000 Kč.
Kdyžjsmeu výbavy, používáte přilbu a nějakou speciální obuv? Přeji vám, abyste tyto piány úspěšně realizoval, co nejméně

Přilba je nutnost, chrání při pádu. Přilbu používám cyklistickou. defektů, pevné zdraví a chuť do dalšího cestování.

Za rozhovor děkuje Mirek M.



NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY zjednání KMČč. 4
Aby byla větší informovanost občanů Holice o činnosti KMČ č. 4, byly zřízeny vývěsní tabule 
MmOI. na těchto místech:

1/ v budově pošty na stěně v chodbě 
2/ na návsi Svobody naproti školy 
3/ v Keplerově ulici před prodejnou paní Škodníkové 
4/ v Jaselské ulici u prodejny potravin

Zde najdete zápis z každé schůze KMČ v plném znění a jiné informace pro občany.

Hodně zdraví, osobní pohody 
k významným životním 
jubileím  přejeme:

Zdeňce Marusjakové 
Ludmile Konečné 
Emílii Hanušové 
Marii Šlosarové 
Hedvice Kratochvílové 
Marii Rožnovské 
Emílii Mazaníkové 
Boženě Hradilové 
Radko Novotnému 
Jaroslavě Hlobilové 
Jaroslavu Páťalovi 
Miladě Novákové

Blikající přechod
Obyvatelé Partyzánské ulice se konečně dočkali. Nebezpečný přechod Keplerovy ulice na náves 
Svobody byl vybaven světelnou blikající ochranou zabudovanou do vozovky v ose přechodu. 
Blikání světel v obou příjezdových směrech se automaticky spouští při vstupu osoby do 
prostoru před přechodem. Ostře blikající světla upozorňují přijíždějící auta, že 
na přechodu se někdo nachází Světla blikajíještě 30 vteřin po opuštění přechodu chodcem. 
Většina řidičů na blikání světel reaguje a zpomalí či zastaví. Bohužel najdou se i takoví, kteří 
nerespektují ani dopravní značku Přechod pro chodce a omezenou rychlost v tomto místě na 
30 km v hodině. Doufejmejen, žejich bude co nejméně.

X

S.T.

Krásných 94 roků se dožívá 
paní Aloisie Kvízdalská. 
Zdraví a osobní pohodu do 
dalších let přeje KMČ č. 4 
Holice

Oprava komunikace
Obyvatelé ulice Na Krejnici jsou určitě spokojeni, silnice získala nový živičný povrch a došlo i na 
chodníky, které budou nově vydlážděné. Doufáme, že i náš požadavek na opravu nakloněných 
pouličních světel bude vyslyšen a světla v nově opravené ulici se nebudou klátitjako opilci.
Na tom, že konečně došlo na tuto opravu, měla jistě vliv petice občanů, kteří zde bydlí, a v 
nemalé míře i návštěva pana primátora Martina Novotného a pana náměstka primátora JUDr. 
Martina Majora, kteříji viděli na jaře vté nejhorší podobě v hustém dešti.

H.Š.

PRANOSTIKY S.T.

Říjen

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí 
opět ubude.
Když na Uršulu a Kordulu větry 
dují, po celou zimu nás 
navštěvují.
Na svátého Havla češ jablka. 
Studený říjen ničí všechen hmyz i 
pro příští rok.
V říjnu mráz a větry, leden, únor 
teplý.

Pozor - soutěž!
Vzorky do soutěže „O NEJLEPŠÍ NAKLÁDANÉ HOUBY" můžete začít nosit od začátku listopadu 
do 13. prosince 2007, vždy v pondělí nebo ve čtvrtek v době od 14.30 hod. do 17.00 hodin do 
Klubu seniorů, náves Svobody 38 v Olomouci Holiči. Každý účastník může přihlásit maximálně 
3 vzorky. Vyhodnocení proběhne 13. prosince v klubu.

UVAŘTESISNÁMI ■■■■■■■
Bílá houbová poíéoka
V době, kdy je v lesích hub „jak hub“, je na místě uvést právě recept na 
něco z nich.Vyzkoušejte tedy bílou houbovou polévku.
Ve 3/4 litru osolené vody s kmínem /nejlépe drceným/ povařte větší množství hub (2 - 3 hrsti) 
mohou být i sušené. Asi po 20 minutách nalejeme do vody 1 kelímek zakysané smetany, ve které 
jsme rozšlehali 1 vejce. Dobře promícháme a krátce povaříme. Podáváme s osmaženou houskou 
a dochutíme citronem.

Listopad
Cos nedohonil v srpnu a září, 
v listopadu nechytíš.
Jak na Vše svaté, tak měsíc po 
nich.
Na svatého Martina bývá dobrá 
peřina.
Na začátku listopadu teplo se 
zimou se hádá.
V suchu-li jdou na Martina husy, 
o Vánocích v mokru chodit musí.

Dobrou chuť

Houbový guláš
4 šálky pokrájených čerstvých hub (směs), 4 rajčata, 4 papriky, 4 brambory, olej, 3 větší cibule, 
sladká mletá paprika, drcený kmín, pepř, šálek smetany, hladká mouka, sůl, vegeta.
Osmažíme na oleji jemně pokrájenou cibuli do sklovata, přidáme oprané houby, podusíme a 
potom přidáme pokrájená rajčata a papriky, brambory na kostičky a koření. Podlijeme vodou - 
asi 0,5 litru. Dusíme pod pokličkou asi 40 minut. Do smetany vmícháme mouku, kterou vlijeme 
do podušených hub, a vše povaříme ještě asi 15 minut. Dle chuti dosolíme a dochutíme 
vegetou. Podáváme s chlebem nebo bramborovými noky.

Houbařské nudle
250g širokých nudlí, 100 g slaniny, 250 g hub, máslo, sůl, pepř, oregáno, 100 g strouhaného 
sýra. Uvaříme nudle a necháme okapat. Na másle podusíme houby se slaninou do změknutí. 
Vmícháme nudle, okořeníme, posypeme sýrem. Podáváme se zeleninovými saláty.

-6-



Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž

VÍTE, KDE TO JE?
Dnešní úkol je velmi lehký, ani snad nemusíte chodit na vycházku, 
protože kolem tohoto místa jste už určitě mnohokrát prošli.
Výherci ze srpnového čísla HN to neměli rozhodně lehké. Jednalo se o 
pohled na dům, který stojí na rohu ulic Na Dílkách a Na Zábraní.

Správně odpověděli a vylosováni byli: 
Pan Jaroslav Frúhauf, náves Svobody 46 
Paní Marie Stoličková, Přerovská 8 
Paní Marcela Gičová, Přerovská 76

Výhercům blahopřejeme

Ceny si mohou vyzvednout v kanceláři detašovaného pracoviště 
MmOI. každé 
pondělí 
pátek

13.00- 17,00 hodin
13.00- 17,00 hodin

8,00-12,00
8,00-12,00

Redakce

Skautské odpoledne
Ráno v sobotu 15. září byla obloha tmavá a občas mírně pršelo.
Pak zafoukal vítr, rozehnal mraky a vykouklo sluníčko. Sláva, na
Skautském odpoledni nebude pršet. Ten vítr foukal až do večera.
Bratři a sestry pro nás děti připravili odpoledne v Americe se
spoustou her. Bylo 11 soutěžních stanovišť. Za své výkony
a dovednosti jsme dostávali dolary. Takto získané peníze se
směňovaly v salónu za různé přívěsky, hračky, placky, sladkosti
nebo jízdu v kanoi po rybníku. V některých soutěžích se hodnotila
zručnost a dobrá muška, například v lukostřelbě, střelbě ze
vzduchovky, a v hodu do nenasytné huby. Jiné soutěže byly
žertovné, například plivání fazolí do dálky nebo hledání bonbónů
nosem v nádobě s moukou. Na závěr se uskutečnila soutěž v hodu
granátem. Prý granátem, bylo to obyčejné vajíčko. Soutěžící ho
museli chytit, a pokud došlo k rozmáčknutí, znamenalo to, že
granát vybouchl a soutěžící končil v zápolení a odstupoval.
Vyhrála dvojice s nejdelším hodem bez výbuchu.
Skupina 0. K. Country zahrála písničky z pohádek a filmů, které
jsme si mohli s nimi zazpívat. Potom následovalo odměňování
nejlepších soutěžících a také tombola.
Těšíme se na další ročník, protože bratři a sestry slíbili, že se
pokusí zorganizovat v červnu Dětský den. Za družinu světlušek

Tí^AJiAlÁůy , t (Wm*

Dekujeme všem sponzorům za podporu a také těm, kteří
přispěli dobrovolným vstupným a zakoupením losů tomboly.
Výtěžek posloužil k uhrazení části výdajů na odměny pro děti.

Hoíičtí skauti



že poločas holičtí dohrají bez branky, ale ve 44. minutě z ojedinělé šance 
vytěžili tepličtí maximum. Centrovaný míč z levé strany od Gašparíka 
zpracoval Fenin a střelou z voleje nedal Aleksijevičovi žádnou šanci a tak se 
hosté ujali vedení-0:1.
Druhý poločas už byl ze strany HFK brankové lepší. V 61. minutě unikl po 
levé straně Peter Krutý a tvrdým centrem po zemi našel na zadní tyči 
Tomáše Dadáka, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě -1:1. A to nebylo 
ještě všechno. Výborně hrající Peter Krutý byl i u druhé branky utkání. 
V 63. minutě vybojoval ve středu hřiště míč, narážečkou s Davidem 
Korčiánem se dostal do vápna a tvrdou střelou pod břevno, s pomocí teče 
obránce, otočil výsledek utkání na konečných 2:1 pro HFK.

K dalšímu utkání v Poháru ČMFS pojede holický celek překvapivě do 
Chomutova, který po penaltách zdolal Most 5:4. Čtvrté kolo se hraje 
10.10.2007 od 16.00 hodin na půdě Chomutova.

l.HFK Olomouc - FK Mania Příbram 2:0 (2:0)
V lO.kole druhé ligy přivítalo naše "A" mužstvo exligovou Příbram, která 
ještě neprohrála a zaslouženě obývá první příčku v průběžné tabulce. V 
sestavě holického kádru bude chybět Ondřej Kalvoda, který má ze 
sobotního tréninku lehký otřes mozku. "Není to nic vážného, dva dny si 
odpočine a bude zase fit" komentoval zranění klubový lékař Pavel Tesař. 
Trenér Kalvoda udělal v sestavě na utkání tři změny. Do obrany se vrátil Ivo 
Lošťák, v záloze nastoupí Michal Ševela s Radkem Janečkem. 
Změna se trenéru Kalvodovi povedla dokonale. Do poločasu vedli holičtí 
2:0 po brankách Davida Korčiána z 16. minuty a Jardy Grima z 33. minuty. 
Oboustranně se hrál velmi vyrovnaný a pohledný fotbal. V prvním 
poločase se ale hosté nedostali vůbec k ohrožení Doležalovy branky až na 
pár nebezpečných centrů do vápna, které ovšem pozorná obrana v čele s 
Martinem Kotůlkem odvrátila. Holičtí navíc ještě spálili dvě dobré 
příležitosti, které měl David Korčián.Tu první měl už v 10. minutě, když po 
centru Krutého z otočky bez přípravy vypálil jedovatou střelu, kterou 
brankář Hruška s námahou vytěsnil na roh. Do druhé šance vyslal Miloš 
Kropáček rychlonohého Kročiána, ale ten si míč předkopl až příliš dopředu 
a vybíhající brankář stačil ještě míč uklidit do bezpečí. Hned v úvodu 
druhého poločasu měl opět na kopačce branku David Korčián, jeho střelu 
vyrazil na brankové čáře obránce do brankové konstrukce, následnou 
dorážku Janečka do prázdné branky zastavil opět na brankové čáře 
obránce. V 56. minutě málem využil zaváhání gólmana Hrušky výborně 
hrající Radek Janeček. Dotírající David Korčián míčtečoval, ten se odrazil k 
Janečkovi, který míč poslal bez přípravy na branku, ale jen o pár 
centimetrů minul. 0 několik minut později předvedli holičtí ukázkovou 
kombinaci po ose Lošťák - Grim, na jejíž konci tvrdě střílel Jarda Grim do 
rukavic brankáře Hrušky. Hosté vážně zahrozili až v 84. minutě utkání po 
centru do vápna, kde zakončoval zblízka Huna. Na místě byl připravený 
Doležal, když už ani tuto šanci hosté neproměnili, získali holičtí tři cenné 
body z důležitého utkání.

Za výborný výkon odměna - tři body z Jeseníku
TJ Jeseník :1. HFK „B “
Na utkání do ambiciózního Jeseníku cestovalo naše mužstvo se smí
šenými pocity po neslaném nemastném domácím výkonu s Mikulovicemi. 
Začátek utkání byl zpožděn o 15 minut kvůli našemu pozdnímu příjezdu 
do Jeseníka, neboť řidič našeho autobusu zvolil prapodivnou trasu 
Olomouc - Šumperk - Rýmařov - Bruntál - Vrbno pod Pradědem - Jeseník 
a ukázal nám krásy celých Jeseníků. Na samotnou přípravu k utkání tak 
měl náš tým minimum času, přesto jsme do utkání vstoupili aktivně, 
agresivním presinkem jsme narušovali rozehrávku hráčů Jeseníka a sami 
jsme nevynechali žádnou příležitost k zakončení. Soupeř, který měl 
značnou výškovou převahu (3 hráči nad 190 cm), se omezil jen na 
nakopávání míčů a standardní situace, které naše obrana včele s bran
kářem Vojtou Šromem spolehlivě řešila. V prvním poločase jsme se také 
dokázali prosadit střelecky. V 32. minutě byl ve vzdálenosti 22 metrů 
přímo od branky sražen domácím obráncem Tomáš Luňák. Míč si postavil 
po zranění nastoupivší Lukáš Kouřil a perfektní střelou levou nohou přes 
zeď nedal domácímu brankáři Jarošovi šanci zasáhnout - 0:1. V závěru 
poločasu domácí vyvinuli enormní snahu vyrovnat, ale z plato-nického 
tlaku prakticky nic nevytěžili.
Do druhého poločasu udělal trenér Tomáš Uličný jednu změnu a nahradil 
Honzu Došlíka dalším Honzou, tentokrát Neužilém. A byl to právě „Neuž- 
ka“, který v 58. minutě zužitkoval rychlý brejk našeho týmu a podél 
vyběhnuvšího brankáře zvýšil na 0:2. Po zbytek utkání se odehrával velice 
pěkný fotbal ze stran obou mužstev. Domácí se neustále snažili vstřelit 
kontaktní gól, ale naše mužstvo hrálo dozadu výborně. Vynikala opět naše 
stoperská dvojice Jirka Vacek s Tomášem Krejčím, výborně hráli i oba 
krajní Honza Hrabal s Martinem Růžičkou a za nimi vše velice spolehlivě 
pochytal Vojta Šrom. Náš tým také nevynechal žádný vhodný okamžik k 
ohrožení branky Jeseníka. Naši útočnou činnost ve středu pole výborně 
dirigoval na nezvyklém místě hrající Lukáš Smékal. Obranu Jeseníka také 
několikrát velice pozlobil svými rychlými výpady po pravém kraji zálohy 
Adam Dohnal a v útoku velice dobře pracoval Tomáš Luňák. Do konce 
utkání již žádný gól nepadl a náš tým si odvezl z Jeseníka velice cenné tři 
body. Za předvedený výkon je třeba pochválit všechny naše hráče, 
tentokrát byla opravdu radost naši hru a nasazení sledovat.
K výborné kvalitě utkání přispěla svým výkonem i trojice rozhodčích v čele 
s hlavním rozhodčím Radomírem Krpcem.

0:2 (0:1)

l.HFK Olomouc - FK Teplice 2:1 (0:1)
Třetí kolo Poháru Českomoravského fotbalového svazu nám přiřadilo 
prvoligového soupeře FK Teplice. V případě výhry ať už v řádné hrací době 
nebo na penalty nás v dalším kole čeká vítěz z dvojice Most nebo 
Chomutov. Ale nepředbíhejme. Holický tým čeká těžký soupeř. Navíc 
trenérské dvojici Kalvoda, Sedláček bude v základní sestavě chybět pro 
zranění útočník Vladimír Škuta (natržený stehenní sval) a střední obránce 
Martin Kotůlek (achilovka). Teplice budou chtít určitě postoupit do 
dalšího kola a tomu bude odpovídat i ligová sestava. Takže se dá očekávat, 
že trenér Petr Rada nebude nikoho z opor týmu šetřit. Holický celek se 
silného soupeře nezalekl a utkání začal aktivněji než soupeř. Vypracovali 
si řadu dobrých příležitostí, které ovšem nedotáhli do konce. V 21. minutě 
vypálil daleko-nosnou střelu Peter Krutý z dobrých 30 metrů a brankář 
Slavík měl co dělat, aby tvrdou střelu vůbec vyrazil do bezpečí. Na druhé 
straně se pomalu rozehrávali hosté, když ve 23. minutě se uvolnil po levé 
straně Pavel Verbíř a odcentroval nebezpečně do vápna před branku 
domácího brankáře Petara Aleksijeviče, který si s míčem poradil bravurně. 
Poté hra ztratila na kráse a až ve 30. minutě bylo opět živo před teplickou 
brankou. Za obranu vysunul Davida Korčiána záložník Radek Janeček, ale 
jeho střelu opět výborně reflexivně zneškodnil gólman Slavík. Už se zdálo,
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