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Úvaha národní a nadnárodní
Milí spoluobčané, Holičáci,

Ale to teda budeme muset a já stále doufám, že pořád ještě

tak máte na krku dvojku, ty dvě nuly a trojku. Možná jste si

máme v genech českou šikovnost. Že když nic jiného nezbývá,

dali i nějaká tajná nebo dokonce veřejná předsevzetí. Držte se,

tak zase mákneme. Nakonec, nouze naučila Dalibora housti.

ale určitě bude krásné ta předsevzetí porušovat. Je to takové

Když jsem byl v Německu, tak mi tam kolegové dokonce

docela milé solidní hřešení. Však si to nějak zdůvodníte. Čech si

řekli, že se nás bojí. Naší šikovnosti a přizpůsobivosti. Doufám,

totiž vždy umí zdůvodnit, proč něco poruší. Vždyť jen blázni

že vidí pravdu, kterou my nevidíme. Takže odpověď z venku je,

nemění pro výhody názor a ctí své slovo. Přesto se s vámi

že jsme schopný český národ, jen, připusťme si, poněkud

podělím o hodnotu cti: "Čest je jediná věc, která nelze muži

zludrařený.

vzít. Pokud se jí sám nevzdá." No, je to pro staromilce, ale

Do nového roku jsem vám již přál minule. Na tento rok, ajak

bláznů, kteříji v dnešní době ctí, je nutno si vážit.

říkám, furt dál, připomínám pro naše soužití jednu starou

My, světem nazývaní Švejky, umíme vše pojmenovat
a zesměšnit.

Naštěstí i sami

moudrost: štěstí můžeme dát, i když ho sami nemáme.

sebe. Třeba jak jsme

Ale zároveň musím toto úsloví znehodnotit tím, že někteří

charakterizovali důležité pilíře našeho dřívějšího východního

z vás nám toho štěstí dávají až moc. Přes své pejsky. Do těch

bloku. Našli jsme jich sedm dle vlastností národů Varšavské

dárků štěstí můžete na chodnících šlapat. Jako zánovní děda

smlouvy a byly to: německý smysl pro humor, polská láska

lituji ty malé dvounohé broučky, kteří se v tom potácí. A stačí

k Sovětskému svazu, česká poctivost, mezinárodní maďarská

pouze trochu ohleduplnosti a igelitový pytlík. Máme takový

řeč, rumunská pracovitost, vietnamská mírumiíovnosta šarm

krásný kousek Návsi a tak po-štěstěný.

zahraniční politiky Sovětského svazu. No a ta naše poctivost
nám dědičně zůstala.
Nejsem si jistý, zda jsme vůbec hrdí na to, že jsme Češi.

Nezoufejme však, s úsměvem jde všechno lip. A přes to
zimněaprílové počasí vám přeji dle pana Zakopčaníka: slunce
v srdci, duši i jinde.

Vždyť, co jsme uměli, zvláště bylo-li to pracné, byť tradiční,

Váš Petr Šafránek

odhazujeme v dál a nadšeně přejímáme zahraniční vzory (dříve
CCCP náš vzor, nyní další...). Rádi si namlouváme, že po
devětaosmdesátém jsme "lepší", jsme demokratičtí. Víme, co je

PS: Omlouvám se moravským a jiným národnostem, že se

svoboda a dokážeme s ní perfektně manipulovat. Jen jsme

obracím jen na Čechy. Znám jen praotce Čecha. I když, možná

poněkud nejistí s jakou troškou do mlýna vstoupíme do EU.

praotec Hanák byl taky a jen se mu nechtělo jít z Moravy dál

A to nás znervózňuje. Co když asi budeme muset máknout?

na západ až k Řípu. A navíc na něj lézt?

Naioní malířství
Představujeme Vám další holickou malířku,
paní Ludmilu Šeršeňouou. Možná, že někteří
holičtí občané se sje jí tvorbou už seznámili na její
výstavě. V dnešních novinách Vám nabízíme
dva je jí obrázky:
„Šumava o zimě“ a „Zátiší s kávou a kyticí“
(jako dárek pro našejubiíanty - str. 6).
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VÝZVA NAŠIM PAMĚTNÍKŮM!
Anno Domini 1636

Jsem už starousedlík, ale neměl jsem možnost zatím zjistit
skutečné místo tohoto malého lomu, který by měl být na našem

U Holice bouří. Napřed jeden hrom, potom druhý,

holickém katastru. Je možné, že někdo z našich starších

proválený dlouhým rachotem a temným duněním. Bouře

občanů si vzpomene zřejmě už jen z vyprávění jejich stařečků,

u dubnu? Ne, to Holičtí oědí, že to Jíra pracuje o lomu.

nebo stařenek na místo, které by odpovídalo lomu, jak se o něm

Kdy Žižkův rod usadit se oe usi, to už ani nikdo neví. Vždyť

píše v povídce "BOUŘE".

Holice je stará oes, rozložená po obou stranách cesty, která

Tady to vidíte, naši milí spoluobčané a čtenáři, jak se pomalu

odpradáona uodíoaía kupce a vojska z Olomouce, hlavního

a jistě zapomíná a naši následníci na tom budou ještě o kousek

města markrabství, přes Přerov a Lipník do Slezska a severních

hůře než my.

Uher. Od hlavního města je vzdálena jen tolik, aby basové
i stříbrné hlasy zvonů biskupských kostelů mohly i zde velebně

Proto každá vzpomínka, osvěžení a zapsání přece bude
malou zárukou, že se nezapomene.

ohlásit jitřní, dopolední a večerní mši. Holické usedlosti
pamatují slavnou dobu panování údělných knížat rodu

Myslím si, že je to naše povinnost osvěžit vzpomínky na
dávno minulé události nebo přibrzdit lidské zapomínání.

Přemyslova a jsou obydleny potomky rodů, které ves založily,

Vyzývám vás proto, napište nám svoje vzpomínky na

kdyžsi napřed zkrvavili dlaně klučením neústupných hvozdů,

události a místa, která byjinak zapadla a naší následníci by pak

Z těch dávných dob zůstalo o lidech něco tvrdého, houžev-

byli o to chudší.

natého, něco z vlastností hlubokého a do široka rozlezlého

Já vím, tyto místní historické události naši mládež nyní moc

kořání stromů s nimižpo léta zápasili.

nezajímají, ale i dnešní mladí budou jednou jako my starší a pak

Kousek za vsí b yl malý lom. Dobýval se zde kámen,

ty "oprášené" vzpomínky na dávno minulé události a popisy

Olomoucká městská rada ho potřebovala mnoho: na hráze

míst budou pro ně o to cennější.

rybníků, na cesty a do základů nových staveb. Robotu v něm

Prosím vás proto o vaše příspěvky, aby teď, když nemáme

přikázala Holickým.

vedenou holickou kroniku, se objevily na stránkách Holických
novin.

Tolik část úvodu z povídky "BOUŘE" od Miroslava Hanáka

Těšíme se na vaše příspěvky, které můžete odevzdávat

a Richarda Hanzlíka.

každé pondělí na pracovišti Komise městské části Holice nebo

Další část povídky je už spíše románově pojata. Nás
Holičáky by měl zajímat právě úvod této povídky.

je předat kterémukoliv členu redakční rady.
A.D. 7.1. 2003

Ladislav Zahradník
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V televizi běží na ČT1 krásný seriál, Paměť stromů. Pořadem pěkně provádí pan Luděk
Munzar. Je o stařešinech zelených bytostí, o památných stromech. Jejich dech
dýcháme. Údajně, vědecky jde o fotosyntézu. Já jsem tedy ovšem strom s foťákem
neviděl a myslím si, že je to nějaká zvláštní laskavost stromů, že nám dávají kyslík.

Když píši o přírodě, uvědomil jsem si, že
stromy tam mám takřka vždy. Na závěr v tomto

Važme si jich proto a chraňmeje. Jsou součástí naší kultury. Básník Hanzlíkjim vysekl

Letní noc

poklonu a napsal: usínáš lásko jako zeleň stromů. Kde by láska chvíli usínala
a odpočívala, kdyby nebyly stromy. Kde jinde se tak krásně randí jako v parcích.
To jsou ovšem jen mé náhledy. Vám doporučuji, abyste se alespoň na část seriálu
podívali, běží v neděli v 17:05. Já jsem se stromům poklonil už dávno básní:

nevlídném čase Morany něco Lady:

Orchestr cikád poutníku přidává
Lampy prosvětíují zeleň stromů
Z luk teple voníjetelem

Čas stromů

Prastará moudrost stromů

Pokora nebi a osudu

Zvolna zhasínají světla oken domů

Šeptaná jejich listím

Stálost a tichý vzdor živlům

Černým nebem záříjiskry ohně hvězd

Paměť pro věčnost

Spjatvst s místem zrození

Duše zalyká se vůní nočních cest

Dlouhý a těžký život

Příklad i výsměch člověku
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SLOVO K MLÁDEŽI

Zpráva z pedagogické rady
ZŠ v Holiči

Dostala se mi do rukou zajímavá publikace: Sborník prací historiků NÁROD ŽIJE 1918-1998.
Tato publikace byla vydána k 80. výročí vzniku Československé republiky a zachycuje osudy
našeho státu od jeho vzniku až po současnost očima historiků, kterým osud našeho národa
nebyl v žádné době lhostejný. Je to velice zajímavé čtení, které by jistě mnoho řeklo našim
politikům obzvláště v dnešní napjaté době.
Úvodní slovo k této publikaci napsal předseda Českého svazu bojovníků za svobodu JUDr.
Jakub ČERMNÍN, který svůj život zasvětil právě své milované vlasti. Protože se nepovažuje ani za
historika, ani za vědce, zvolil pro svůj úvod formu osobního ohlédnutí. Říká, že historie nejsou jen
války a památná data, ale hlavně to, jak jsme žili a pracovali, snili a plánovali, nenáviděli
a milovali. A hlavně vždy věřil slovům ze Smetanovy opery Libuše: "Můj drahý národ český nikdy
neskoná, on nástrahy pekel slavně překoná."
V jeho úvodu mne velice zaujala pasáž, kdy vzpomíná na své dětství, na své rodiče, na život
v rodině a ve škole. Myslím si, žejeho vzpomínky toho mohou mnoho říci i dnešní mladé generaci.
Jsem dítě z 1. republiky. Narodil jsem se v roce 1917 v Týně nad Vltavou. Mám šest
sourozenců. Měli jsme asi tři hektary půdy a malé hospodářství. Tatínek, který se vyučil ve Vídni
truhlářem, aby mohl uživit celou rodinu, hledal vždy na podzim a v zimě další zaměstnání.
My děti jsme byly ovlivňovány zejména svými rodiči, jejich jednáním a smyslem pro povinnosti
běžného života a samozřejmě i ideály, v jejichž duchu jsme později byly vychováváni ve škole.
Naše maminka se pro nás stala téměř světicí, velkým symbolem dobroty, lásky a obětavosti.
Po narození čtvrtého dítěte byla postižena těžkým revmatismem, později se pohybovala pouze
pomocí vozíku. Přesto/anebo snad díky tomu/ sejí podařilo vytvořit v naší rodině zázemí, které
pro nás vždy znamenalo jistotu. Vychovávala nás k práci a ve víře v Boha.
Nesmím zapomenout na svého tatínka, který celý život těžce pracoval a všechno obětoval
pro své děti. Často jsem si citoval úryvek ze Sládkovy básně: "Ba velký boháč jsem, stříbro mám
své i zlato a všechny poklady světa bych nedal za to. Tam u nás doma v nízké chaloupce jsou
skryty mé poklady. Stříbro toť otce šediny a zlato srdce mojí matky."
Škola se stala pro nás děti ústředním motivem. Starší děti učily ty mladší, takže já jsem už
v první třídě mohl bez problému číst a psát. Jako děti jsme se předháněly, kdo se dříve naučí
básničku nebo nějaké vyprávění. Tatínek nás vedl k tomu, abychom se učily i němčinu. Nebylo
toho moc, co jsme se německy naučily, přesto jsme vítaly každou příležitost ke vzdělání. Kluci
dělali ministranty a měli tak finanční příspěvek na školní potřeby. Něco jsme dostávali ve škole i
zadarmo. Škola a rodina byla tehdy naprosto jednotná. Pamatuji se docela dobře, jak jsem
jednou musel za trest napsat stokrát: Při vyučování nemám vyrušovat. Samozřejmě, že ráno jsme
v takovém případě čekali, až půjde tatínek do práce a nebude mít dost času na podpis. To bylo
podmínkou. Tatínek tam ale připsal: Pane učiteli to chce rákosku. Pan učitel se později usmál
a věděl, že on a rodina mají na výchovu stejný názor.
Škola nás nejen učila, ale i vychovávala a učila nás zásadám, které pan prezident T. G.
Masaryk vštěpoval celé společnosti. Moje maminka byla veselá a nikoho se nebála, leda pána
Boha. Vždy přesně věděla, co je dobré a co zlé. To byla pro nás velká výhoda. Samozřejmě, žejsme
také zlobili, ale byli jsme biti velmi málo. Já si sám nevzpomínám, že bych byl bit.
Samozřejmě, že každý po příchodu ze školy měl svou přidělenou práci. Rodiče byli třeba na
poli a doma byl vzkaz, co každý musí udělat. Nasekat a nařezat dříví, přivést syrovátku z blízké
mlékárny, nařezat řezanku, vykydat hnůj. Děvčata měla postavit na plotnu, rozdělat oheň, umýt
nádobí apod. Zbyl i dostatek času na hraní. Také jsme stonali, ale tatínek byl dobrým lékařem.
Jakmile jsme měli horečku, zabalil nás do mokrého prostěradla, dával nám někdy lžičku rybího
tuku a různá poranění a škrábance dovedl dobře ošetřit.
Maminka vždy říkávala, že zdraví člověka vyžaduje několik základních potřeb. Čistotu, kázeň,
poslušnost, zdravý vzduch. Pramenitá voda, brambory, chleba, sádlo a máslo, cukr a mléko,
v neděli maso-to byly hlavní složky našeho jídla. Na stole byl stále volný bochník chleba a velký
pětilitrový hrnec kávy z cikorky a umletého praženého žita, do kterého se v neděli přidávalo
několik zrnek pražené kávy. V neděli bylo vždy nějaké pečivo - vdolky, jablkové buchty apod.
Mohu říci, že naše rodina se při všech velkých starostech vyznačovala radostí ze života a nadějí,
že bude lépe. /konec citace/
Na konec bych chtěl zmínit ještě jednu citaci, kterou vzpomíná pan doktor na studia
na gymnáziu:
Profesoři na gymnáziu nás hned v primě upozornili na velkou desku umístěnou na budově,
kde bylo napsáno: "V práci a vědění je naše spasení." Tak takovými moudrými rčeními jsme byli
vedeni a vychováváni. Formovaly mne také skautské ideály a dodnes si pamatuji slova, která
napsal skaut Jiří SOLAR v Breviáři Srdce: "Jedno si pamatuj, ve štítě měj, dodržuj pravidlo, děj se
co děj: Na hřišti života poctivě hřej! Byť bys hrál o život-vždycky Fair Play!" /konec citace/
Toje vše, co jsem vybral pro naši mladou generaci, co by se mělo stát jejich životním krédem.
A hlavně ten poslední citát by se měl každý mladý člověk před vstupem do života naučit
nazpaměť. Ale nejen naučit, ale hlavně se podle něj celý život řídit.

23. ledna 2003 jsme na pedagogické radě
zhodnotili prospěch a chování žáků naší školy
za 1. pololetí.

Silvestr Tomášek
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Naše škola má celkem 282 žáků. Zmiňme se
o těch nejlepších z nich.
1. ročník
Velkou jedničku si přineslo domů
36 prvňáčků z 37.
2. ročník
Samými jedničkami bylo hodnoceno
18 chlapců a děvčat z 27.
3. ročník
Tady máme 11 výborných dětí z 31.
4. ročník
Tím nejlepším vysvědčením se může pyšnit
12 dětí z 35.
5. ročník
Nejlepší známky na vysvědčení mělo
11 žáků 37.
6. ročník - 29 žáků
13 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho
samými jedničkami byli hodnoceni Martin
Bradáč, Roman Jášek, Lenka Šrámková,
Denisa Hofmeisterová a Klára Štěpničková.
7. ročník - 23 žáků
S vyznamenáním prospělo 7 žáků,
samé výborné mají na vysvědčení Jiří Dias,
Miroslav Hoštička a Marcela Kratocvílová.
8. ročník - 34 žáků
S vyznamenáním prospělo 13 žáků,
nejlepšími z nich jsou Gabriela Fialová
a Marcel Procházka.
9. ročník - 29 žáků
S vyznamenáním prospěli 4 žáci,
samé výborné měl Ondřej Bubeník.
To je ta část žáků naší školy, která dělá radost
sobě, svým rodičům i učitelům. Jsou to děti,
které pocházejí z podnětného rodinného
prostředí, kde jsou motivovány k těm
nejlepším výsledkům.
Bohužel, do naší školy chodí i ti, kteří ne
respektují školní řád ani základní pravidla
lidské slušnosti, neumějí se chovat na veřej
nosti ani ve škole, zanedbávají domácí přípravu
na vyučování, mají neomluvené absence.
Neuznávají autoritu rodičů a následně také
učitelů.
Z těchto důvodů byla v prvním pololetí
dvanáctkrát udělena důtka ředitele školy.
Celkem v devíti případech jsme přikročili ke
snížení známky z chování, z toho ve dvou
případech dokonce o dva stupně.
Celý pedagogický sbor by si přál, aby příští
pololetí bylo úspěšné, a ti, kteří cítí nějaké
nedostatky, aby sejich vyvarovali.

J. H.

*

VZPOMÍNANÍ 2.
Jak člověku přibývají léta a ubývá sil, tak se ponenáhlu mění
i v myšlení. Tady se připomíná příroda svými zákony, které se nedají
změnit. Je možné silou vůle a snažením sice maloučko ovlivnit tato
zákonitosti, ale z hlediska věčnosti jsou to jen nepatrné okamžiky.
A přesto člověk má svůj život rád a nerad se podřizuje těmto zákonům
přírody, nebo chcete - li zákonům Božím.
Jak se nachýlí věk k svému podzimu života, každý, i když si to
někdy ani neuvědomuje, dělá "inventuru" svého životního snažení.
Ve vzpomínkách se vrací do doby svého mládí a vzpomíná na své
blízké, které měl rád, kteří mu svou láskou spláceli to, co oni zase
dostali od svých blízkých, když i oni byli malí. A tak tento koloběh
života je ve své podstatě stejný, co lidské pokolení existuje.
Radosti a všechny krásné chvíle, ty se nám snáze vracejí ve
vzpomínkách. Ty smutné a někdy více než tragické události a prožitky
se ve vzpomínkách stávají mlhavější, až nakonec přebolí. Jak se říká,
"čas všechny rány zahojí!"
Snad každý rád vzpomene na svoje zážitky ze školního období,
kdy se vlastně započalo s přípravami k opuštění rodného hnízda. Atak
i já s vděčností vzpomínám na toto období plné novot a dobro
družství, kdy se naši učitelé snažili nás připravit co nejlépe do života,
který je plný nástrah, ale i krásy a možností. Je jen potřeba pevné vůle,
ale i trochu příslovečného štěstí, aby sny a představy každého z nás se
uskutečnily.
Je už taková zákonitost, že ne všem se splní sny a přání a veškeré
snažení se rozplyne vniveč. A přesto je krásné prožít život, jen když je
zdraví, to nejcennější, co jsme zdědili. Rád vzpomínám na první třídu.
Tenkrát jsme měli "šifrové" tabulky a najedná straně byly naznačeny
linky a na druhé straně se jen kreslilo. Na straně s linkami jsme se učili
psát. Mělo to výhodu, když se ty naše pokusy nepovedly, tak se to
smazalo mořskou houbičkou a mohlo se pokračovat. A tak celý půlrok
se odbýval psaním a počítáním na těchto tabulkách. Když se pak
začalo s psaním perem, tak to jsme už byli častými zákazníky u pana
Silvestra Jurečky. To bylo naše útočiště, když nám něco chybělo při
tom našem školním "zápolení".
V Holiči bylo sice 17 obchodů a obchůdků, ale jen pan Jurečka měl
ve své pestré nabídce školní potřeby.
Náš pan učitel Ladislav Uhlíř nás měl ve třídě 43 a tenkrát se bralo
jako samozřejmost, že pan učitel je proto, aby děcka naučil, ale
i vychoval. Také jeho nepsané pravomoce byly rozhodně větší, než
mají dnešní učitelé, a to ke škodě celé naší současné společnosti.
Všechny prohřešky se řešily ve škole, a to třeba i tresty. Tím se rodiče
nezatěžovali. Stěžovat si doma, že jsem dostal třeba rákoskou, to se
nevyplácelo. To tatínek ještě přidal něco navíc.
Jistě se staly případy, že rodiče museli do školy k jednání, ale to
byly tak výjimečné případy, že si na ně dnes vzpomínám jen mlhavě.
Vzpomínka na našeho učitele Ladislava Uhlíře je stále živá. Rád
vzpomínám, že když jsme byli někdy unavení a učení nám nešlo
"do hlavy", tak si nás pan učitel sehnal kolem stolu a vyprávěl.
A že uměl vyprávět! Vyprávěl o našich dějinách, o slavných činech
a obdobích, vyprávěl i o zradě a hrůzách, kterých je v našich dějinách
tolik, že je to velký div, že jsme jako národ nezanikli jako mnohé větší

A tak jsme oychodiíi 4. měšťanku a bylo nás 40 o jedné třídě..
Rok 1936-7.

mládež dobrovolně scházela k cvičení v Sokole, Orlu, Skautě a co
holičtí hasiči měli té "hasičské drůbeže". Ať vzpomínám jak chci,
nevzpomenu si, že bych se já a moji vrstevníci nudili. Měli jsme tolik
zájmů a povinností, že pro nudu nebylo místo. Když v tom to směru
porovnám moje mládí d dnešním děním, přece jen si myslím, že jsme
žili zdravěji. Inu život letí a mění se poslední dobou tak překotně, že se
vytrácí pocit vnitřní jistoty a to je dosti varující. Nárůst kriminality je
toho nezvratným důkazem, i když je třeba poznamenat, že velký vliv
a vinu na tomto neduhu společnosti má dnešní způsob řízení naší
společnosti.
Ale vraťme se při tomto vzpomínání na všechny ty krásné chvíle
k odpočinku večer, kdy naši stařečci a stařenky vyprávěli svoje
prožitky. Rád na ty večery vzpomínám. Jak jsem uvedl, na ty strasti se
raději nevzpomíná a stávají se vzpomínky na ně mlhavější, až se
stanou téměř neskutečnými. Jen pro příklad uvedu, co naše maminky,
tetičky, stařenky musely prožívat při práci na polích při okrajování
řepy a to za každého počasí. To dnes by k takové práci nikdo nikoho
nedonutil. Nebo při žních ženy u mlátičky, u lisu, to byly práce
a prostředí dnes nemyslitelné. A to uvádím jen malou část z těžkého
života, které odvál čas a pokrok. Dnešní doba nám usnadňuje život
v porovnání s dobou našeho mládí, ale nic není zadarmo. Všechny ty
dnešní vymoženosti, které usnadňují živobytí nesou zase spoustu
negativních jevů, které jsme dříve neznali.
Pokrok se nedá zastavit, a pokud přináší lidem prospěch, je to
jen dobré. Jak výstižně napsal Karel Čapek:
Mladá generace má pocit, fe s n í přichází lepší svět.
Stará generace má pocit, že s n í ten lepší suět odchází!
národy.
Naše generace prožila nejen dobu strádání a tvrdé práce k uhájení
Vyprávěl nám o svých zážitcích z cest po Egyptě, Itálii, kde všude živobytí, ale i dobu radosti a lásky k vlasti. Zažila však i doby války
byl v době prázdnin. To byly zážitky, na které se nikdy nezapomíná. a národního ponížení. Prožili jsme naděje na lepší život, prožili jsme
Uvedl jsem, že když jsme byli někdy unavení. To chce vysvětlení. Když zklamání a pocity beznaděje z podvedení. Znovu a znovu se musíme
jsme byli malí, tenkrát snad nebyl nikdo z nás, který neměl mimo svoje (a hlavně naši nastupující následníci) snažit, zachovat si zásady
školní povinnosti také povinnosti doma a to podle sociální úrovně.
slušnosti a vzájemné spolupráce. Dnešní doba spíš nahrává těm
Je pravda, že tenkrát byl život přece jen prostší a bylo se co ohánět všehoschopným. Bude záležet na našich následovnících, aby se vše
zajistit živobytí. A tak děcka podle svých sil musela vypomáhat.
zase obrátilo k lepšímu.
Myslím si, že to bylo pro život velmi rozumné. Byla to doba, kdy se
Ladislav Zahradník
(teď už taky stařeček)
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PŘIJĎTE Sl ZACVIČIT TAI - Cl
Všechny ženy chtějí vypadat krásně, spokojeně, zdravě, proto vyhledávají sportoviště různých typů. Pak
ale zjistí, že jim vyhovuje úplně něco jiného než mučení na strojích a rychlá hudba v tělocvičně. Také my jsme
hledaly spíše uklidňující cvičení. Protože zrovna v televizi a časopisech propagovala cvičení tai-či Zora Jandová
(populární zpěvačka a herečka), chtěly jsme také zkusit čínské bojové umění. Začaly jsme se učit základní sestavu
"24" prvků určeno pro začátečníky a také zdravotní cvičení čchi-kung.
Cvičit tai-či může kdokoliv a v jakémkoliv věku. Tai-či příznivě ovlivňuje celé tělo a nikdy není pozdě začít.
Cvičení je vymyšleno tak, že energie proudí do celého těla a procvičíte si všechny svalové skupiny, uvolňuje
zablokovanou páteřa celkově zklidňuje. Tai-či je postaveno na práci s energií, na harmonii a rovnováze.
Jednotlivé prvky sestavy mají poetické názvy "Prohrábnutí hřívy divokého koně", "Píchnutí jehly do
mořského dna", ale také "Bílý jeřáb rozpíná svá křídla". Protože jeřáb je posvátný pták a nám se moc líbil, použily
jsme ho i v názvu našeho klubu, který působí v Holiči již druhý rok. V tělocvičně místní školy teď poznává příznivé
účinky tradičních čínských sportů asi 30 lidí různého věku.
Naším nejbližším cílem je naučit se i soutěžní sestavu "42" prvků, abychom mohly porovnávat svou
úroveň i na soutěžích. Mimochodem, loni v květnu se konalo mistrovství světa v tai-či v italské Perugii a naše
trenérka Stanislava Čočková obsadila v silné konkurenci 780 závodníků 11. místo.
Chtěly bychom pokračovat i v úspěšné spolupráci s herečkou Zorou Jandovou, která v minulém roce
navštívila Holiči a v semináři pro náš klub "Bílý jeřáb' předvedla své sportovní umění a pomohla nám vniknout do
krás a tajemství sportu z daleké Číny.
Za klub "Bílý jeřáb' Olomouc - Holice: Světlana, Radka, Jitka

/

ckkL/

tTčJe,

j(b u C tíe / kOV/íJA

Zúčastnil jsem se cvičení klubu tai-či při návštěvě
paní Zory JANDOVÉ a požádal jsem ji, aby mi napsala krátký
pozdrav pro vás, čtenáře Holických novin.
Zde jej tedy máte i s fotem paní Zory při jejím cvičení.
S. T.
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
Leden 2003
- sestaven časový plán schůzí KMČ pro rok 2003
-informace o přípravě budování komunikace v ulicích Ječmínkováa Na Dílkách
- informační leták o využití „Tržnice“
- došlá pošta - povolení rozkopávek, uzávírka (část.) ul. Průmyslová
-stížnost občanů zul. Jeselská (havarijní komunikace) a odklízení sněhu na chodnících
- informace o výběru poplatků za TDO

H.Š.

Vánoční dílna
V měsících leden a únor se dožívají naši
níže uvedení spoluobčané významných
životníchjubileí:
ZDRAŽILOVÁ Vladislav
ZUŠTINOVÁ Božena
NAVRÁTIL Miroslav
STIBOR Jaromír
SEDLÁČKOVÁ Dagmar
RAJMIŠOVÁ Eliška
LÁTAL Jaromír
POSPÍŠILOVÁ Františka
NAVRÁTIL Stanislav

Přestože již od svátků vánočních uplynula dosti dlouhá doba, chtěla bych připomenout školní akci,
kterájim předcházela.
Čas před Vánocemi mívá na národní škole vždy příjemnou atmosféru. Všechny třídy jsou ozdobené, i
chodby připomínají zimní náladu. Dětské těšení a počítání, kolik dnů ještě zbývá Štědrého večera, je
přímo nakažlivé i pro nás dospělé. A v těchto dnech jsme pořádali pro děti Vánoční dílnu. Děti si mohly
vyrobit různé vánoční ozdoby - svícny, věnečky, andělíčky, voňavá přání...
Starší děvčata a paní učitelky nabízely pohoštění z kuchyní maminek našich dětí, které si mohl
dopřát každý, kdo vyhládl nebo měl žízeň.
Vánoční odpoledne navštívilo 116 dětí. Přišli nejen naši žáci, ale i jejich sourozenci či kamarádi.
Všichni odcházeli velmi spokojení. Dílna se vydařila, v předvánočním shonu jsme se na chvíli
zastavili a užili si vůni a náladu Vánoc.

J. H.

Zápis do 1. třídy

Přejeme našim jubilantům zdraví a spoko
jenost do příštích dnů.
V prvním čtvrtletí 2003 se dožívají
krásných životníchjubileí:
90
91
92
93

roků
roků
roků
roků

p. VRAGA Karel
p. BAUEROVÁ Marie
p. ŠIŠKOVÁ Františka
p. ČAPKOVÁ Hedvika

K tomuto krásnému věku přejeme našim
jubilantům hodně zdraví, spokojenosti
a ještě mnoho pěkných dní prožitých
v kruhu svých rodin.
KMČ č. 4 Holice

Pranostiky
ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.
Na Hromnice o hodinu více.

BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce.
Studený, mokrý máj - bude humno
jako ráj.
Březen - za kamna vlezem.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

"Ahoj, Eoo! Ten tvůj Honza ale
vyrostl! Kolik mu je? Šest? To už půjde
letos určitě k zápisu do školy."
Možná jste také v těchto dnech
zaslechli podobný rozhovor dvou
maminek. I u nás v Holiči proběhl
28. ledna zápis dětí do prvních tříd.
Do školy bylo zapsáno 32 dětí.
Letos paní učitelky připravily zápis
trochu jinak. Děti s rodiči přišly do školy
a ocitly se v pohádce O perníkové cha
loupce. Všechny úkoly a hry byly moti
vovány touto známou pohádkou a dětem
se zápis určitě líbil. Mohly předvést své
dovednosti a vědomosti u perníkové
chaloupky, vyzkoušet si kouzelné písmo
čarodějnice Agáty a nakonec si odnesly
pochvalu a malé dárečky, které pro ně
vyrobili starší spolužáci.

J. H.

ZAČNE SE BLÝSKAT NA LEPŠÍ ČASY?
V prosinci 2002 a lednu 2003 proběhla na MMO - investiční odbor jednání nad projektovou
dokumentací na rekonstrukci ulic Ječmínkova a Na Dílkách. Práce na projektové dokumentaci byla
svěřena projektové kanceláři VISSO s.r.o. Olomouc, jmenovitě panu ing. Kláskovi.
Rekonstrukce zahrnuje novou vozovku s asfaltovým povrchem, oboustranné chodníky se stejnou
zámkovou dlažbou, jež již byla v Holiči použita. Součástí rekonstrukce je i vybudování dešťové
kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka trafostanice, vedení NN a VN, přeložka místního rozhlasu
a nutné přeložky vodovodu a kanalizace.
Projektová dokumentace je tedy hotová. Kdy se bude realizovat a předávat veřejnosti, bude
záležet na pánech radních a zastupitelích, kteří budou sestavovat finanční rozpočet a seznam akcí, jež
z něho budou financovány. Je třeba zvážit, že prioritou v naší městské části je dokončení rekonstrukce
návsi Svobody, aby se alespoň částečně dokončilo rozdělané dílo: Ale budeme se snažit udělat pro naši
městskou část co nejvíce, aby byli spokojeni nejen obyvatelé ulic Ječmínkova a Na Dílkách, ale
i v ulicích Na Zábraní, Slunečná, Na Krejnici, Hanácká a dalších.
Všechny tyto ulice již dlouho čekají na svou úpravu.
Silvestr Tomášek
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ŽIJI MEZI NÁMI
Dnes si na této stránce budeme povídat s člověkem, který mezi námi žil velmi krátce jako dítě, když
zde bydleli jeho rodiče a když zde chodil do ZŠ. Jeho jméno Martin Kňáva vám zatím asi moc
nenapoví, ale než si s ním začnu povídat, trochu se vás pokusím dostat do obrazu. Když se v roce
1974 dostavěly panelové domy v ulici U Cukrovaru 8 a 10, nastěhovala se do jednoho z bytů
rodina Jiřího Kňávy, zaměstnance tehdejšího MEZu Holice. V roce 1975 si byt vyměnil se svým
bratrem Zbyňkem. A tito manželé Kňávovi měli dva syny - Radka a Martina. Radkovi později
přenechali rodiče byt v Holiči a starší Martin bydlí se svou rodinou v Olomouci na Polské ulici.

S Martinem teď sedíme u skleničky vína a já po
slouchám jeho poutavé vyprávění a tom, ja k se stal
účastníkem MS v triatlonu na Havajských ostrovech.
Martine, kdy s
j i vůbec začal se sportem?
Se sportem jsem začínal již na ZŠ, kdy to byl
holický fotbal, šerm a sportovní střelba. Vše ovšem
bylo pouze v duchu vyplnění volného času bez
valných výsledků. V době studia na střední škole jsem
navštěvoval oddíl karate. Tzv. druhou kapitolou
sportování zhruba v 24-ti letech bylo zakoupení
horského kola, na kterém jsem začal sjíždět cesty
v okolí Kopečka. Postupně jsem začal objíždět
nejrůznější závody po celé Moravě. Na některých
veřejných se mi občas podařilo dosáhnout i předních
umístění. Přibližně po dvou letech jsem začal jezdit
i závody Českého poháru MTB. Každým rokem se má
výkonnost zlepšovala, ale stále to nestačilo na ty
nejlepší. Opět se projevilo, že jsem se sportu začal
věnovat později, ale především také skutečnost, že
jsem sportoval hodně podle citu, bez dohledu a rad
zkušeného trenéra.
Kdy s
j i poprvé okusil náročnost triatlonů?
Prvním kontaktem s tzv. multisporty /duatlon,
triatlon../ byla v roce 96 účast na veřejném závodě
v duatlonu /běh, kolo, běh/ v Šumperku, kde jsem
zvítězil. To byl v podstatě první a hlavní impuls, který
mě přinutil omezit zaměření na MTB a více se věnovat
běhu a posléze i plavání. Začátky v duatlonu byly
samozřejmě velmi tvrdé, jelikož se tomuto sportu
věnovali elitní běžci, což jsem i při nejlepších vzpo
mínkách na běžecké tréninky ve fotbale nebyl. Zna
menalo to tedy opět začít s během zcela od začátku. V
roce 98 jsem se začal prvně účastnit i závodů
v triatlonu a zde jsem opět zjistil, že se svým "velmi
silným ouškem" neprorazím. Znamenalo to opět
proniknout do tajů plaveckého stylu a tréninku.
Postupně jsem začal získávat první úspěchy v tria
tlonu, hlavně tzv. poutačích - veřejných závodech na
Moravě. Těžil jsem stále se své silnější cyklistiky.
V této době jsem poprvé shlédnul MS v triatlonu,
které se konalo na Havajských ostrovech. Nejvíce mě
ovšem zaujala skutečnost, že cyklistická část se
odbývala na horských kolech a následující běh byl
veden v extrémně těžkém terénu. Hned jsem si
uvědomil, že tento druh triatlonu by mi mohl vyhovo
vat díky mé bikové minulosti a skutečnosti, že většina

triatlonistů jsou ortodoxní silničáři. "Zanedbatelným''
problémem byl fakt, že Havaj je trošku z ruky
a nejbližší kvalifikace na tento závod ve Velké Británii.
Tak^e ses rozhodl pro náročnější přípravu, aby
se ti splnil tvůj sen ?
Zvratem v mé přípravě bylo na přelomu 99/00
pořádání Gigatlonu ve Švýcarsku. Závod se měl
uskutečnit v červenci a obsahoval 50 km MTB, 120
km silniční kolo, 20 km inline brusle, 3,5 km plavání
a závěrečný maratón. Pro mě to znamenalo započít
hned od prosince tvrdou, systematickou a dvou
fázovou přípravu, která "vyvrcholila" v březnu tříštivou spirálovitou zlomeninou, kterou jsem si způsobil
při bikovém tréninku. Takže takto neslavně skončila
první triatlonová etapa a já se začal dávat pomalu
dohromady. Dohromady řečeno doslovně, jelikož
i lékaři zpočátku nevěřili, že bych v budoucnu mohl
nadále sportovat. Naopak můj kamarád chirurg mě
při zhlédnutí prvních rentgenových snímků ujišťoval
o opětovném návratu, ale po roce, po "druhém" pivu
se přiznal, že v té době nevěřil, že někdy budu
normálně chodit. Nicmíně zhruba po roce léčení
jsem začal téměř opět od začátku. V té době jsem již
měl přes třicet let a měl možnost účastnit se prvních
"veteránskýcH' kategorií v triatlonu. Rok 20011 byl
takový zahřívací, kdy jsem se postupně dostával do
předcházející výkonnosti, a rok 2002 již byl můj nej
lepší - sportovní ve znamení téměř plného sportovn
ího výkonu. Znamenal kromě tréninku i maximální
míru tolerance od rodiny, jelikož mám dvě děti,
a tudíž jsem musel pečlivě nakládat s časem. Celou
sezónu jsem se účastnil závodů Českého poháru
v olympij-ském triatlonu, kde se mi v kategorii nad
30 let podařilo získat titul vicemistra republiky
a pozisku několika medailových umístění v dílčích
závodech i celkové třetí místo.
To, co jsi dokázal, bylo opravdu fantastické.
Začal sj i opět věřit, že se podíváš na Havaj?
Rozhodující byl ovšem červen 2002, kdy jsem se
zúčastnil světového poháru v Xterra triatlonu, kde se
mi podařilo v kategorii nad 30 let obsadit třetí pozici
a současně se tak kvalifikovat na říjnové MS na
Havajských ostrovech. Od té chvíle začala velmi
náročná příprava směřující k uvedenému MS. Neza
nedbatelnou podmínkou bylo i finanční zajištění.
Odlétal jsem dvanáct dní před termínem konání
závodu, jelikož jsem nechtěl podcenit velmi
náročnou aklimatizaci. Byl to velmi uvážlivý krok,
jelikož klima na ostrovech bylo zcela odlišné od
tuzemského. Odlétali jsme z chladné, deštivé Prahy
při osmi stupních a po mezipřistáních v Londýně
a v L.A., dvaceti hodinách čistého času, přilétali do
pětatřicetistupňového horka, při pětadevadesátiprocentní vlhkosti. Dalo by se to srovnat se vstupem
do rozžhavené sauny v oblečení. Naštěstí jsem si na
uvedené podmínky po pár dnech zvykl a pár dní před
konáním závodu se již téměř cítil "jako doma” .
Samotný závod MS se skládal z plavání, které mělo
dva okruhy dlouhé 750 m, kdy se z důvodu
zatraktivnění a zpřehlednění vybíhalo z vody, běželo
cca 80 m po pláži a opět skákalo do vody absolvovat
druhý okruh. Biková část měřila 33 km s převýšením
přes 1 400 stop a odehrávala se na úpatí sopky
Haleakala, která se tyčí do čtyřtisícové výšky.
Závěrečný běh měřil 11 km a probíhal v náročném
technickém terénu. Centrum závodu bylo umístěno
v atraktivním prostředí luxusních hotelů na ostrově
a samotný start plavání se konal údajně na
nejkrásnější pláži na světě.
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Jak to tedy vše probíhalo?
Již před devátou hodinou naskákali do vody
potápěči, aby zajistili podvodní trasu plavání,
jelikož se u ostrovů v minulých týdnech objevovali
žraloci. Poté nastoupily na pláž domorodé bohyně
Pelle, aby zaduly do lastur - udobřily bohy
a současně nás palmovým listem křtily před
náročným závodem. S úderem deváté zazněl výstřel
z dvoupalcového děla a masa téměř pěti set
závodníků se vydala na plaveckou část. První okruh
plavecké části byl z velké části o "přežitf, jelikož
první bójka byla vzdálena cca 200 m a k ní mířil celý
dav. Stávalo se tedy často, že závodník v lepším
případě utržil spoustu kopanců a škrábanců, než se
pole dostatečně roztáhlo. Po absolvování plavání
následoval běh do depa úzkým koridorem
skandujících diváků a následné nasednutí na kolo,
které představovalo nejtěžší část závodu. Cesta
vedla prudce vzhůru k úpatí sopky, oranžovým
lávovým prachem plným obřích balvanů i menších
kamenů. Celá trať byla technicky velmi náročná
a celou cestu provázely spousty defektů
i nepříjemných pádů. Svůj podíl na tom měl i fakt,
že trať procházela pouze po soukromých cestách,
které byly celý rok uzavřeny a neudržovány. Místní
závodníci a kroužící helikoptéry nevěděli kam dříve.
Spousta úseků se musela absolvovat pěšky. Ke konci
bikové části, která byla tvořena většinou náročnými
sjezdy, se začínaly ozývat první křeče a já musel
citelně zvolnit, abych byl schopen absolvovat
závěrečný běh. Poslední částí závodu byl terénní
běh, který vedl po pobřežních útesech, členitou
hustou buší v korálových naplaveninách a samo
zřejmě v hlubokém písku, kde se poznalo, kdo
ušetřil síly na kole. U mě se již naplno ozývaly
oboustranné křeče na stehnech a několikrát jsem
musel zastavovat. Nepomohly ani nabídnuté solné
tablety od japonského soupeře. Na rovnějších
úsecích jsem však chytil tempo a téměř všechny,
kteří mě při zastávkách předběhli, seběhl. Jelikož
běh patří k mým silnějším disciplínám, tak i přes
nucené zastávky jsem již mnoho neztratil a finišoval
po pláži plné stovek povzbuzujících diváků. Poslední
metry a protínání cílové brány byly již se zavřenýma
očima, které mi otevřela nádherná Havajka, která mi
pověsila na krk věnec z orchidejí. Závod, který
proběhl při pětařicetistupňovém vedru a téměř
stoprocentní vlhkosti, jsem dokončil časem 3:05,13
a ve své kategorii třicátníků na sedmé pozici.
Z devatenácti českých závodníků jsem byl třetí
nej lepší. Před závodem jsem si přál být do desátého
místa, ale po průběhu závodu a vybrání nováč
kovské daně jsem byl samozřejmě trošku zklamán.
Vše ale bohatě vynahradil samotný nádherný závod
a pobyt v neméně atraktivním a exotickém
prostředí. Do konce roku 2002 jsem odpočíval
a lehce trénoval. Co bude v letošním roce, bude
záležet na rodině a zdraví.
Martine, děkuji ti za krásné a poutavé vyprá
vění. Přeji ti jménem všech čtenářů Holických
novin hodně úspěchů v roce 2003, a to jak o tvém
oblíbeném sportu, tak i o osobním životě.
Rozmlouval Silvestr Tomášek

Přehled přípravných utkání
zima 2003:
ÚT, 14.1.2003
1. HFK Olomouc - SK UNEX Uničov 1:1

HOLICKY SPORT
1. HFKOLOMOUC V PŘÍPRAVĚ NAJARO

(1:1). Branky: 11. Zavadil -13. Večeřa.
HFK Janků - Štěpanovský, Macík, Nečas,
Voral (46. Kaščák R.) - Zavadil, Kaščák M„
Šnajdr, Kluž (46. Lošťák) - Zdráhal,
Pavlinský (46. Pinkava).
Trenér Miloslav Machálek.

PÁ, 17.1.2003
hřiště Hradec Králové - umělá tráva:
1. HFK Olomouc - FK Pardubice 1:0
(0:0). Branka: 80. Kaščák M. HFK: Janků
(46. Urbánek) - Štěpanovský, Nečas, Voral,
Kaščák R. (46. M. Kaščák) - Hanko
(55. Zavadil), Henkl, Spáčil, Kluž - Zdráhal
(46. Pavlinský), Guzik (46. Lukáč).
Trenér Miloslav Machálek.

ÚT, 21.1.2003
hřiště Staré Město - umělá tráva:
1. HFK Olomouc - Trenčín (SR) 3:2
(2:0). Branky HFK: 13. Šnajdr, 15. Mýdlo,
57. Zdráhal. HFK Hrdina - Štěpanovský
(46. Voral), Nečas, Macík, Šnajdr - Kaščák
M. (46. Kluž), Lošťák, Spáčil (46. Henkl),
Guzik - Mýdlo (46. Pavlinský), Zdráhal
(66. Lukáč).
Trenér Miloslav Machálek

Přípravu na jarní část druhé ligy
zahájili fotbalisté 1. HFK Olomouc a.s. již
druhý den v lednu herním tréninkem
v areálu holického stadionu. Trenér
Miloslav Machálek s asistentem Tomášem
Truchou přivítal v kabině 22 hráčů. Již 5.
ledna odcestovalo mužstvo na kondiční
soustředění do Javoříčka na chatu
Jeskyňka, která nabízí pro tuto část zimní
přípravy lesními výběhy, posilovnou
a saunou ideální podmínky. Tělocvičnu
využíval tým v nedaleké Konici. Pouze dvě
plánované tréninkové jednotky na hřišti
musely být pro ledový povrch přesunuty
do tělocvičny.
První přípravné utkání sehrálo holické
mužstvo 14. ledna proti účastníku třetí
ligy z Uničova. Škvárový povrch a únava
týmu se projevila především v prvním
poločase. Druhý poločas se hrál již jen na
polovině soupeře, ale stav 1:1 se až do
konce nezměnil.
V dalších týdnech zaměřil trenér
Miloslav Machálek přípravu týmu na
nárůst svalové hmoty, rozvoj aerobní
vytrvalosti a postupně i taktické prvky na
hřišti. Obdržené informace zúročili hráči
v dalších dvou přípravných zápasech.
Na umělé trávě v Hradci Králové si poradili
po vyrovnaném boji s druholigovými
Pardubicemi (1:0) a na umělé trávě
ve Starém Městě s přehledem porazili

účastníka první ligy na Slovensku Trenčín
3:2, když po hodině hry vedli 3:0.
V současné době probíhá v kádru fáze
zkoušení některých hráčů, o jejichž
setrvání či nesetrvání by se mělo
rozhodnout do konce ledna. Jistý je však
již nyní příchod univerzálního hráče
Michala Spáčila ze Sigmy Olomouc,
obránce Milana Macíka z 1. FC Brno
a Davida Mýdla z Vítkovic. V kádru i nadále
zůstávají opory jako Ivo Lošťák, Luděk
Zdráhal, BohuslavŠnajdra Emil Nečas,
Vyvrcholením zimní přípravy bude
herní soustředění v chorvatském
Medulinu, centru sportovní přípravy na
břehu Jadranského moře na Istrijském
poloostrově. Zde by měl holický tým
odehrát tři utkání (v jednání jsou utkání
s Rudar Velenje - Slovinsko, Istra Puia Chorvatsko, Gornik Zabrze - Polsko), která
budou generálkou na první ja rn í
mistrovské utkání v sobotu 1. března 2003
doma s Kunovicemi.
Deváté místo po podzimu je pro holický
klub nejlepším umístěním v historii
a splnění snu o horní polovině tabulky je
nablízku. Hráči, trenéři i funkcionáři klubu
udělají maximum pro to, aby fanouškům
v Olomouci - Holiči a okolí nabídli atraktivní
podívanou, na kterou stojí za to přijít.
Diváci se i na jaře dočkají změn v holickém
areálu pro jejich pohodlí.
Karel Švancara

Další utkání:
SO
ÚT

SO
ÚT

NE
ÚT
SO
NE
PO

ST
SO
SO

25.1. 2003
28.1. 2003
1. 2. 2003

10:30
13:30
10:45

HFK - VTJ Lipník (Slatinice)

4. 2. 2 0 0 3
9. 2. 2 0 0 3

14:00
13:30

HFK - Drnovice

11. 2. 2003
15. 2. 2003
16. 2. 2003
.17. 2. 2003
19. 2. 2003

14:00
10:30

Baník Ostrava B - HFK

7:00

Dubnica - HFK
HFK-Jihlava

FC Synot - H F K
SK Hranice - HFK
odjezd na soustředění - Medulin (Chorvatsko)
HFK -1. liga
HFK-I. liga

22. 2. 2003

HFK - II. liga, odjezd ze soustředění

1. 3. 2003

HFK - Kunovice (mistrovské utkání)

ilustrační o
f to
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