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Sněhový koberec nám konečně pokryl zimní krajinu. Sice minul Vánoce, ale pro
zimní radovánky dětem přece jen napadl. Na Lamfeštu vytvořil splav jako každý rok
krásný ledopád. Krajina je jako černobílý grafický list, oživený zvoněním sýkorek,
čimčarováním vrabců a krákáním havranů. Naučil jsem se mít rád i havrany. Jejich
ledabylý let nad bílou krajinou by mi scházel, kdyby někdy nepřiletěli. Stojí za to vyjít ven
a v mrazu se potěšit bílou krásou. Podívat se, jak se ptáčci jako myšky proplétají
zasněženým šípkovím a olším, jak si potok bublá pod ledem a tvoří cizokrajné polární
krajiny. Když jsme se šli s manželkou projít, měl jsem radost, že poprvé v životě vidím
sýkorky kominíčky. Vypadajíjako sýkory modřinky s černou hlavičkou. Přítel pan Toman
je sice neviděl, ale posílává vám jiné zimní tuláčky. Podotýkám, že na krmítka se nemají
dávat drobky z pečivá, ale různá semena nebo třeba lůj.
Někdy stačí málo k potěše, mně to jde asi proto, že jsem dětina. Významný malíř
Coubine pravil: „Je důležité vidět celý žioot svět tak, jako jsme ho viděli o dětství. “
Stejně mi vrtá hlavou, kdy se dětská fantazie s dospíváním ztrácí. Myslím si, že ji dětem
bereme. Musíš to, nesmíš ono a málo zbývá na můžeš. Přitom se můžeme od dětí i učit.
S vnoučkem Peťulkou jsme jeli nedávno do ZOO na Svatém Kopečku a zrovna slunce
kreslilo z pod mraků zlaté pruhy na obloze. Malý (má tři roky) se na to podíval a řekl: „Dědečku, to je krása!“ Mnozí dospěláci už na to
vnímání asi nenachází čas.
Vždy si říkám, že sníh zakryl i špínu, kterou my, lidé, pokrýváme svět. To uvidíme obratem i podle toho, jak dlouho vydrží sníh
krásně bílý, dle reklamy zářivě bílý. A jak roztaje, uvidíme opět to, co jsme kde zahodili nebo neuklidili. Když se nad tím zamyslíme, snad
se dokážeme poučit.
Jak jsem vám posledně napsal o cukrářích, kteří vyjeli a sypou sníh, je to vzpomínka na jednu malou pohádku, jak chlapec ze sáněk
spadl do závěje a ta byla místo sněhová cukrová. Musel se vymlsat ven. Zřejmě proto, naveden nevýchovnou pohádkou, jsem měl později
hodně zkažené zuby. Dnes jako dospělák už také nechápu, jak velký byl tehdy pro mne vysoký most „Vysokáč", anebo jak daleko (nyní
blízko) sejelo na sáňkách pode mlýn. Přesto mi krásný film dětství zůstal v hlavě napořád.
Mojí oblíbenou pohádkou je Sněhová královna od Hanse Christiana Andersena (mimo jiné letos uplyne 200 let od jeho narození).
Je o lásce dvou dětí, Gerdy a Káje. Skřítci v zimě rozbijí zlé zrcadlo, jeho střípky létají světem a zasévají zlo do lidských srdcí. Kájovi se
takový střípek také do srdíčka dostane, ovládne jej sněhová královna, aleGerda ho láskou zachrání. Vezměme to jako symbol nedávných
Vánoc. Přál jsem si, aby vám jejich kouzlo v duši zůstalo co nejdéle.
A k té naší zatím ještě stále krásné české zemi vám podsouvám myšlenku indického duchovního, svámího, Šívánándy o přírodě:
Váš PŠ
„Přírodaje spolehlivým, mlčenlivým učitelem, knihou, která e
j vám otevřena. “ Mějte se moc hezky!
^
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Sney cas
Když padají vločky, jako by padal čas.
Usadí se na střechách, stromech a zemi.
Časje teď vidět, je bílý.
Upozorní, ja k plyne a potom taje.
Uplývá jako voda mezi prsty.
Chytit se nedá, zkus chytit raději vítr.
Kdo chce, může se zamyslet
- nad svým časem.
Žil sj em ho a nebo nežil?
Petr Šafránek
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Kdyžjsme se na Štědrý uečers několika přáteli vraceli domů z půlnoční, nostalgicky sj me vzpomínali na zimy našeho
mládí. Na náves pokrytou bílou peřinou prachového sněhu s propíuženou cestou, po které ujížděly sáně tažené koňmi
s cinkajícími rolničkami. Na zasněžené svahy kolem cest, které se hemžily holickou omladinou na sáňkách nebo lyžích.
Na zamrzlé plochy rybníků, na kterých by! led lepší než dnes na zimním stadionu - hlavně nám byl přístupný kdykoliv.
Začtěte se tedy do vzpomínek našeho rodáka, který vám tyto zimy trochu přiblíží
Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná na své mládí. Mládí, to
je doba školní docházky spojená s krásnými, někdy i dramatickými
prožitky. Řeknu vám, že ten, kdo prožil své mládí bez těchto dramatic
kých prožitků, je ochuzen a hlavně, je pak méně odolný proti životním
nástrahám. A tak se zmíním o jedné takové příhodě, která byla plná
dramatických prožitků, na které se nezapomíná.
Musím se ale nejprve zmínit o době, kdy jsem byl školákem.
Dnešní mladí si těžko představí, jaké podmínky jsme měli my, co jsme
dnes už stařečci a stařenky. Je pravda, že počasí v době našeho mládí
bylo jaksi spořádanější. Tak na Martina, i když třeba nesněžilo, tak
alespoň poletovaly sněhové vločky. A na Mikuláše už byl sníh trvalý,
žádné břečky, jak to známe nyní. Zima byla taková, jak se o zimě
vypráví v pohádkách. Napadlo sněhu tak 30 - 50 cm a ten držel až do
Hromnic. Na Hromnice se zima ještě ukázala. Mrzlo až „praštělo". Ale
po Hromnicích už zima ztrácela na síle a v březnu přišlo jaro v plné
síle. V holické Americe bylo plno sněženek a někdy i blatouchů. Mezi
námi kluky byla „stavovská" čest již chodit bosky. Já vím, že od rodičů
jsme někdy dostali výprask, ale byli někteří na tom tak, že chodit
bosky bylo nezbytné, protože na boty nezbývalo. My starší vzpomíná
me na období první republiky, na dobu, kdy bylo všechno spořádaněj
ší, ale musíme si i přiznat, že to s odstupem let už idealizujeme.
Tenkrát jsme byli mladí a na strasti jsme dnes už zapomněli. Nebylo
všechno tenkrát zrovna ideální, ale při porovnání s ostatními
sousedícími státy byly u nás podmínky přece jen lepší. Proč toto
vzpomínání? Nějak to souvisí s tím „dramatickým" prožitkem, ve
kterém jsem byl jedním z hlavních aktérů.
Tož abych pověděl, jak to všechno začalo. Děti, co chodily
z Nového Dvora, chodily samozřejmě pěšky, a že někteří nebyli zrovna
teple oblečení, nemusím ani připomínat. Že při cestě do školy
nevynechaly klouzačky a koulování ve sněhu, je samo sebou. Do školy
přišli všichni promrzlí a promočení, to nemusím ani zdůrazňovat.
V naší moderní škole ve velkém vestibulu byl radiátor od ústředního
topení, kde se děcka ohřívala a sušila. Toto zařízení bylo pro novodvoráky dar z nebes. Ale co jedněm bylo prospěšné, to na druhé straně
dělalo problém našemu školníkovi panu Olivíkovi. V době, kdy se ve
škole topilo, měl školník spoustu práce v kotelně a musel kontrolovat
všechny rozvody ve škole. Ve vestibulu se mu radiátor zavzdušňoval,
a tak to vyřídil pro něj jednoduše, radiátor prostě odstavil. Chudáci
novodvoráci se pak neměli kde ohřát a osušit. Já jsem ten problém
vyřešil jednoduše. Prostě jsem přišel na to, že obyčejným klíčem od
domu šel otevřít přívod k radiátoru. Děcka z Nového Dvora pak měla
znovu teplo. Ale školník řádil a dlouho trvalo, než přišel na to, kdo ten
radiátor otvírá. A tak se jednou stalo, že když jsem šel do školy, školník
už na mě čekal. Musel jsem mu ukázat, jak to otvírám obyčejným
klíčem od domu. Sám to napřed také zkoušel, ale nedařilo se mu to.
Tak jsem mu ukázal, jak se musí klíč naklonit, aby se zmenšil otvor
v očku klíče. Po tomto vysvětlení jsem byl okamžitě ztrestán, dostal
jsem pár facek, až jsem měl tvář jasně označenou. To ale panu
školníkovi nestačilo, trval na přísném potrestání ředitelem školy. Když
jsem byl u našeho „šerifa" a všechno jsem mu popravdě pověděl,
ředitel mě velmi mírně domluvil a tím to mohlo všechno skončit.
Celé tomto „drama" bylo však velmi pozorně sledováno spolužáky
i ostatními. Měl jsem veškeré sympatie na své straně, a dokonce ani

třídní učitel se nijak nezapojil do mého potrestání. Ale stalo se, že mezi
spolužáky se našel tajný mstitel. Školník měl propíchaná obě kola,
a to tak, že nešlo duše zalepit. Samozřejmě první podezření padlo na
mě. A tak došlo na pozvání mého tatínka do školy. Když jsem přišel ze
školy s opuchlou tváří, tak jsem tatínkovi nic neřekl, protože bych
dostal ještě přidáno. Ale když pak došlo na to, že jsem musel s pravdou
ven, tak k mému údivu mě tatínek nepotrestal, když jsem mu přísahal,
že ta kola jsem nepropíchal já. Za to, že jsem otvíral radiátor, za to mě
dokonce pochválil.
Atak tatínek si vzal v práci volno, oblékl se do svátečního a šel do
školy. Co se odehrálo v ředitelně, si netroufám ani napsat. Školník byl
od mého tatínka ztrestán tím, že když je někdo líný a nebere ohled na
děti, si nic jiného nezaslouží. Soudní žalobu se nakonec podařilo
našemu milovanému řediteli Štěpánu Vychodilovi odvrátit, ale já jsem
nakonec dostal v pololetí dvojku z mravů. Tím bylo učiněno zadost
panu školníkovi. Jo tenkrát snížená známka z mravů, to bylo pohana
nad pohanu. Ještě že to bylo v pololetí. A tak jsem měl na „triku"
dvojku z mravů a že jsem propíchal školníkovi obě kola. Každá mince
ale má vždy dvě strany. Ta dobrá byla v tom, že radiátor pak byl po
celou topnou sezónu ve vestibulu zapojen. Já musel pak dávat velký
pozor, abych se nedostal do konfliktu se školníkem.
K vysvětlení celé této příhody přece jen došlo. Na konci školního
roku, když už byla vysvědčení napsána, tak přišla do školy sestra Ivana
N. a donesla školníkovi dvě nové duše a kytici. Náš Ivošek, jako můj
mstitel, se nakonec doma přiznal.
Tak tady aspoň vidíte, že pravda vždycky vyjde najevo. Sice
někdy pozdě, ale nikdy se nic neutají. To je poučení do života a to také
za to stojí.
Já byl, jak jsem psal ve „Vzpomínání 6", malý, a jak se v pohádce
„Princezna ze mlejna" chlubil čertík, byl jsem „malý, ale šikovný".
Tak se za všechno v životě platí. A přes všechny svízele
a trampoty je člověk na světě rád. A i když přece jen prožije život někdy
v trampotách, ale zachová si rovnou páteř, nežil tady nadarmo. Život
je vzácný okamžik ve věčnosti, jak výstižně řekl jeden filozof.
A tak vám mladým přeji, abyste měli také svoje vzpomínání,
protože v životě je vždy na co vzpomínat.
Váš rodák, teď už stařeček
Ladislav Zahradník
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CHODNÍKYZARŮSTAJÍ travou
Mnozí z vás, kteří se rádi procházíte po nově vydlážděných
chodnících na návsi Svobody, jste si jistě všimli plevele, který
prorůstá mezi dlažbou. Plevel je tak úporný, že jej nezničilo ani
vykopání podkladových vrstev při rekonstrukci.

či dubnu k nám vrátí jaro a chodníky oschnou, zaměřte se na část
chodníku před vaším domem a očistěte jej od prorůstající trávy,
Na pana Jahodu i tak zůstane ještě dost metrů chodníku na

0 čištění místních komunikací v naší městské části se dobře
stará pan Jahoda. V létě chodníky zametáním udržuje v čistotě,

obcemi. Občané bez vyzvání sami čistí chodníky před svými domy,
a tak se přičiňují o to, žejejich obecje stále pěkná a udržovaná,

v zimním období, když napadne sníh jej se svým malým traktorkem
odhrnuje. Do boje s úporným zeleným nepřítelem se pustil

Vy jste dostali krásnou náves. Aby krásnou zůstala, je i ve
vašich silách. Přiložte svou ruku ke společnému dílu a přispějte

v loňském roce tak, že použil ekologický postřik na plevel. Tráva
podrůstající dlažbou sice zhnědla, je však potřeba ji z chodníku
seškrábnutím odstranit.

tak k očistě naší krásné návsi, kterou nám okolní části města
Olomouce závidí,

Na tuto práci pan Jahoda sám nestačí. Obracíme se proto na
Vás, občany, kteří bydlíte na návsi Svobody. Až se v březnu

Předseda KMČ č. 4

vyčištění. Se stejnou činností se setkávám při průjezdu okolními

Silvestr Tomášek

V á n o č n í d íln a
Když jsem se vydala 14. 12. 2004 do Vánoční dílny, tak už
jsem si představila, jak to tam bude vypadat. Bylo to ještě hezčí než
minulý rok. U vchodu už seděla paní učitelka Horská a počítala,
kolik vydělala škola za vstupné. Pak jsem vešla kousek dál a vidím
otevřené dveře a v nich lavice u sebe, kolem židle, na stolech svíčky
a spoustu dobrých zákusků. Přede mnou byl obchůdek U Andílka,
kde se prodávaly suvenýry od malých přáníček až po krásné
zdobené vázy. Neodolala jsem a koupila jsem si ručně dělané přání.
Postoupila jsem výš a ve 4. A byla paní učitelka Viková a s ní

Ve 3. B se vyráběly věnce na dveře z břečťanu a pomeranče,
v 5. A zase krásné zdobené taštičky a přáníčka na dárky, v jazykové
učebně voňavé pytlíčky. V prvním patře byl další obchod, tentokrát

sedmáci, kteříjí pomáhali. Tam jsme zhotovovali přáníčka s pomocí
inkoustu a ubrousků,

se svíčkami (sdružení Jitro). Děvčata zde zpívala za doprovodu
kytary koledy.

Vše proběhlo ve vánoční pohodě, takže se nedivím, že všech
131 dětí bylo spokojených.
Veronika Paííooá, 5. A

Hurá do školy, za Krtečkem!

Začátkem letošního roku dostal každý předškoláček z Holice
dopis, ve kterém ho na zápis do školy zvala oblíbená postavička
Krtka ajeho kamarádů.
Zápis do prvních tříd se uskutečnil 20. ledna 2005 od 14 do
18 hodin v naší škole. Na děti čekal Krtečkův kamarád Zajíček se
svým pomocníkem. Byli to namaskovaní žáci ze 7. A Petr Sidlík
a Martin Jano, kteří svůj úkol zvládli opravdu výborně. Každého
budoucího prvňáčka i s rodiči přivítali ve škole a na památku ho
vyfotili (fotografie budou děti dostávat při nástupu do školy).
Potom děti plnily úkoly, které si pro ně Krteček, jeho kamarádi
a paní učitelky přichystali. Například skládaly kamínky stejných
tvarů u žabiček nebo si povídaly s Ježkem, kreslily se Zajíčkem,
počítaly a porovnávaly tvary s Krtečkem.
Když zbyl čas a děti měly chuť, mohly si na chodbě zahrát hry,
malovat, chytat rybky nebo skládat krtečkové puzzle. Také si mohly
prohlédnout, zjakých učebnic a pracovních sešitů se budou v první

třídě učit.
Na budoucí prvňáčky se už všichni velmi těšíme.
Za ZŠ o Holiči Kateřina Pospíšilová
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Holičtí HASICÍ
hodnotili činnost v minulém roce

Jak již se staío dobrou tradicí každoročně hodnotí sbor olastní činnost na Výroční uaíné hromadě. Ta se konala
15. ledna 2005 za účasti členů sboru a hostů. Proto mi douoíte, abych i Vás, holické občany, pozval na společné hodnocení
činnosti našeho sboru. A bývá dobrým zvykem touto Výroční uaínou hromadou oslavit úspěchy, kterých jsme v minulém
roce dosáhli.
Nový rok tradičně zahajujeme turnajem v ledním hokeji,
Ten se konal 11. ledna na vodní nádrži v Droždíně. Po dobrých
výkonech všech účastníků jsme obsadili druhé místo za
Droždínem.

společně s potápěči HZS Olomouckého kraje se prezentovala
ukázkami prací na vodě, ale pouze dle možností zdejší požární
nádrže.
Ve dnech 3. - 6. června se konal III. Sjezd dobrovolného
hasičstva v Litoměřicích. Pro náš sbor se tento sjezd stal tradicí
a my jsme se zde letos prezentovali malou hasičskou technikou,
kterou vlastníme. Bohužel v průvodu jsme nemosli nést prapor
města, protože byl příliš velký a vláčeli bychom jej po zemi. Za to
jsme si vyzkoušeli rutinní výcvik na Labi. Nebylo snadné zdolávat
silný proud hlavně při soutoku s Ohří. Zároveň jsme si oživili
v paměti značení vodních dopravních cest. Odjezd jsme spojili
z návštěvou obce Křešice a připomněli si likvidační práce srpnových
povodní v roce 2002. Bylo to k nepoznání. Z převážné části jsme
viděli již opravené domy a cesty. Postižení občané i přes to, že mají
opravené domy se stále potýkají s vlhkostí a plísní.

Dne 14. ledna nás povolal operační důstojník HZS na likvidaci
záplavy na Přerovské ulici. Došlo k zaplavení prostor pneuservisu
pana Krutila a přilehlých zahrad vodou, která se přelila přes silnici
č. 55 směrem na Přerov z okolních polí. Tato mimořádná situace
vznikla následkem prudkého tání a kvůli špatnému stavu silniční
propustě, která nestačila odvádět takové velké množství vody.
Práce jsme prováděli spolu s SDH Droždín s nasazením všech
dostupných kalových čerpadel.
Na žádost Magistrátu města Olomouce jsme se dne 3. dubna
zúčastnili čerpání požární nádrže na neředínském letišti.
8. květen je pro všechny občany Den osvobození, ale pro náš
sbor a hasičskou veřejnost to byl den 120. výročí založení
Hasičského sboru v Holiči u Olomouce. Den před tímto výročím
byla uspořádána Slavnostní valná hromada v prostorách restau
race Na statku. Kromě bilancování činnosti za období trvání zde
byli medailemi a uznáním oceněni nejaktivnější členi. Valná
hromada byla poctěna vzácnou návštěvou, a to ředitelem HZS
Olomouckého kraje Ing. Jiřím Horáčkem a jeho náměstkem Ing.
Karlem Kolaříkem. V sobotních odpoledních hodinách byly za
hájeny oslavy slavnostním průvodem přes náves Svobody
ukončeným v „Americe11. Takový průvod Holice naposledy zažila
před dvaceti lety, kdy náš sbor oslavil 100 let. Na rybníku
v „Americe11 oslava pokračovala a byla to pastva pro oči pro
všechny návštěvníky. Zhlédli ukázky cvičení složek IZS a mohli si
sáhnout na historickou či současnou hasičskou techniku. Musíme
poděkovat všem sborům spadající pod Hanácký okrsek, HZS
Olomouckého kraje, Městské policii Olomouc a především pracov
níkům Magistrátu města Olomouce a odboru ochrany za pomoc
a podporu.
V sobotu 15. května se konala soutěž I. kola požárního sportu
v Lošově. Vhledem k oslavám nebyl však čas věnovat se soutěžnímu
družstvu a bohužel se nám to nevyplatilo. Náš součet časů stanovil
konečné 5. pořadí.
29. květen byl velkým dnem pro lošovské hasiče. Na horním
náměstí za účasti představitelů města Olomouce jim byla
slavnostně předána repasovaná cisterna Liaz. Náš sbor byl u toho.
V poledne jsme se přemístili na neředínské letiště, kde pokračoval
zábavný program k Mezinárodnímu dni dětí. Naše jednotka

Dne 9. června se nad územím města Olomouce přehnala
větrná smršť doprovázená silným deštěm. Ničila vše, co chatrného
jí přišlo do cesty, hlavně
stromy na ulici Přerovská,
Hanácká, U hřiště, Pod
lipami a na Albertově třídě.
Nejvíce práce nás však čekalo
dne 10. - 11. června na
Ústředním hřbitově v Neředíně. Pracovali jsme i ve výškách při odstraňování nalomených větví.
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Dne 24. června jsme se zúčastnili taktického operačního
cvičení Integrovaného záchranného systému na řece Moravě
v úseku obce Kožušany - Tážaly. Do cvičení byli zapojeni hasiči
Olomouckého kraje, jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holice,
Černovír, Droždín, Chválkovice, hasiči Českých drah, vojáci ze
75. záchranné a výcvikové základny a Městská policie Olomouc.
Jednalo se o záchranu osob na vodě a následnou dopravu na břeh
k dalšímu ošetření. Toto cvičení bylo velice dobře připravené
a splnilo naše očekávaní.

Ve dnech 3. - 9. července jsme se zúčastnili spolu s SDH
Droždín výcviku na vodě. Jednalo se o sjíždění řeky Lužnice a Sáza
vy. V původní přípravě jsme se měli z Lužnice přesunout na přehra
du Orlík. Z důvodu nízkého stavu vody na Vltavě, jsme se rozhodli
přesunout na řeku Sázavu v úseku od Stvořidel. Zde nás čekalo také
zklamání. V řece byl nízký stav vody a navíc nás provázelo deštivé
počasí, které bylo i na Lužnici. Přesto se nám podařilo splnit úkoly,
které jsme si naplánovali. Šlo o záchranu a přepravu raněných
osob, hledání ztracených osob ve volném terénu a následná první
pomoc. Poslední den našeho pobytu, kdy jsme se připravovali na
odjezd, se bratru Miroslavu Sedláčkovi přihodila vážná srdeční
nevolnost. Okamžitě u něj byla zahájena kardiopulmonální re
suscitace. Bohužel při převozu do nemocnice přivolanou záchran
nou službou zemřel. Bude nám ve sboru velice chybět.

Sdružení záchranných služeb Praha pro nás připravilo další
tématické cvičení, které proběhlo dne 24. července. Konalo se na
jezeru Poděbrady a v opuštěném domě na Holické ulici. Zdokonalili
jsme se v dovednostech z oblasti vodního záchranářství, první
pomoci, slaňování a lanových technik a hledání osob v opuštěném
domě za pomocí psů, následné vyproštění těchto osob se zdravotní
pomocí a evakuací raněných. Tento výcvik sledoval primátor města
Olomouce Ing. Martin Tesařík a v závěrečném hodnocení vysoce
ocenil dobře odvedenou práci.

Ve dnech 7. - 8. srpna jsme zorganizovali tématické školení
spojené s ukázkami na letním táboře mladých hasičů v Morkovicích
pořádaným SDH Droždín. Předvedli jsme ukázky hašení
vysokotlakým čerpadlem, nářadí a pomůcky při záchraně osob
zraněné při sportu, v lese a těžko dostupném terénu.

V září naše jednotka společně s pracovníky magistrátu
zajišťovala obnovu vodoznaků na řece Moravě u Bristolského
mostu. Použili jsme k této práci raft a lanovou techniku. Byla to
opět naše prověrka prací na vodě.
Od 17. do 19. září jsme prezentovali činnost jednotek SDH
společně s odborem Ochrany při Magistrátu města Olomouce
na výstavě AUTOSALON 2004. Nejen bohatou výstavou, ale
i praktickými ukázkami a soutěžemi pro děti jsme ukázali
návštěvníkům výstavy vysokou profesionální úroveň dobrovolných

hasičů.
Poslední měsíce roku 2004 nás zastihly při odborné přípravě
a školení členů zásahové jednotky a dokončování posezónní
údržby techniky a věcných prostředků, které vlastníme.
Ke konci roku naše členská základna eviduje 28 činných
členů, z toho bylo přijato 9 nových. Na říjnové schůzi byly
provedeny doplňkové volby na funkci jednatele sboru. Stal se jím
Petr Wittner. Současné složení výboru sboru je následující:
starosta-Jaroslav Šponar
místostarosta - Václav Dušek
velitel - Zdeněk Sedláček st.
jednatel - Petr Wittner
hospodář-Petr Švarc
revizor-Štefan Lukašák.
Tato Výroční valná hromada byla tečkou za stodvacetiletou
historií Sboru dobrovolných hasičů Holice. Rok 2004 je také
prvním rokem v novodobé historii sboru, kdy byla po dlouhé pauze
vytvořena mládežnická jednotka. Tento nedostatek nám byl
dlouho vytýkán. Věříme, že po důkladném výcviku „mladých11
budeme na soutěžích obsazovat užjen samá přední místa.
Na závěr chceme poděkovat všem holickým občanům
a firmám za podporu, kterou nám poskytli. Hlavně si ceníme vysoké
návštěvnosti našich oslav ke 120. výročí založení Sboru.
Tato důvěra nás zavazuje k další aktivitě při přípravě na ochranu
vašeho majetku.
Jaroslav Šponar - starosta sboru
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V těchto měsících se dožívají svých životních

V měsíci lednu KMČ projednala:

jubilejí tito naši spoluobčané:

• zápis z minulé schůze,
• majetkoprávní záležitosti,

Milada PLEVOVÁ
Anna FORMANOVÁ
Oldřich ŘÍHA
Margita SEGEČOVÁ
Eua KVAPILOVÁ
Ludmila KAPSIOVÁ
^ ř,
Bohuška VOJKOVSKÁ
*
Marie SPÁČILOVÁ
Jitka MALÁ
Ludmila DOLÁKOVÁ - RÁBKOVÁ
Františka DROZDOVÁ
Zdeňka TOMEČKOVÁ
Jiřina JANÍKOVÁ
Ludmila VALENTOVÁ
loan NAVRÁTIL
Josef ŠTĚTINA
Rostislav MACH
Věra PRDOVÁ
Ludvík ZAORAL
Anna KOLEŇÁKOVÁ

• zábory veřejného prostranství pro rozkopávky,
• zahájení stavebního řízení,

1/2005

• různé.

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE, POBOČKA HOLICE
N á v e s S v o b o d y 3 8 , tel.: 5 8 5 3 1 3 7 9 6
Dovolte mi vážení čtenáři, abych se vám p ře dstavila-jm enuji se Jaroslava Brtnová a jsem
vaší novou knihovnicí. Naši holickou pobočku jsem „podědila" po své kolegyni Janě
Bantové. Chci vás upozornit na rozšíření našich dosavadních služeb - knihovna od ledna
2005 nabízí bezplatný Internet pro veřejnost. (Je možné si v knihovně koupit novou
disketu, na kterou si můžete případně internetové informace nahrát a odnést).

m

Těším se na naši spolupráci.
Jaroslava Brtnooá, knihovnice

UVAŘTE SI S NÁMI

Všem těmto našim jubilantům přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody
v kruhu svých nejdražších.

30. prosince 2004 se opět objevil na televizní obrazovce náš „m istr kuchař" pan Vraga.
Vařil v pořadu, který se týkal různých způsobů stravování. Jako představitel klasické
kuchyně nám do dnešního vaření nabídl jeden ze svých oblíbených receptů.

Obzvláště krásného životního jubilea
94 roků se dožila
paní Františka ŠIŠKOVÁ.
K tomuto krásnému jubileu přeje KMČ č. 4
hodně zdraví a spokojenosti a ještě hodně
roků v kruhu svých nejmilejších.
Upřímné blahopřání naší milované mamince
- děti s rodinami.

CIBULOVÁ POLÉVKA
100 g strouhaného sýra

250 g cibule
50 g

Přilijeme vývar a asi 20 m inut vaříme.
Pak polévku přes sítko prolisujeme.
Plátky trastového chleba opečeme dozlatova,

másla

1,5 I zeleninového vývaru
trastový chléb

Další naší vzácnou jubilantkou je
paní Hedvika ČAPKOVÁ, která se
v těchto dnech dožívá 95 roků.
KMČ č. 4 upřímně blahopřeje k tomuto
významnému životnímu jubileu a přeje
hodně zdraví, spokojenosti a životního
elánu, který ji dosud provází, ať ji vydrží
ještě dlouhá léta.

Na plátky nakrájenou cibuli osmahneme na
másle, zaprášíme moukou a chvíli mícháme.

dáme na dno talíře, zalijeme vroucí polévkou,
posypeme lžící strouhaného sýra a necháme
ho roztavit.

STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Ředitelství ZŠ Holice hledá na částečný úvazek zájemce o místo
H.Š.

PRANOSTIKY

správce školního hřiště.
Správce by měl zvládnout běžnou údržbu a péči o hřiště. Samozřejmostí je kladný vztah
k dětem i sportu. Žádosti podávejte písemně spolu se životopisem v ředitelně školy.
Před podpisem pracovní smlouvy budeme požadovat i výpis z rejstříku trestů ne starší
tří měsíců.

ÚNOR
V únoru sníh a led - v létě nanesou
včely med.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

Informace o činnosti školy lze získat na webových stránkách

www.volny.cz/zsholice
(historie i současnost školy, aktuality, dokumenty atd.).

Co si únor zazelená - březen si hájí;
co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Je-li v únoru zima a sucho,
bývá horký srpen.
BŘEZEN
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Jarní prázdniny jsou v termínu 28. února - 4. března 2005.
Velikonoční prázdniny od 24. do 28. března 2005.
Sdělujeme všem příznivcům, že termín plesu naší školy je
18. března 2005. Hrát bude opět pan Radek Svačina se skupinou
FUNNY MELODY.

Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik červencových
lijáků.

22. prosince se dětem v tělocvičně školy představil se svými výkony Železný Zekon.

V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta
- v říjnu jedna lžíce vody a dvě putny bláta.

Velký úspěch měl 13. ledna pořad, kdy byli dětem předvedeni v tělocvičně školy živí dravci

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

schopnostech i neuvěřitelných příhodách, jaké lze s dravci zažít.

a sovy. Byla to hodina a půl napínavého povídání sokolníků o životě, zvycích,
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ŽILI MEZI NÁMI: P. Kare Schubert
stavitel chrámu sv. Urbana v Holiči (1842 - 1918)
Nově opravený kostel sv. Urbana na holické návsi hlásí: „Již
zde stojím 117 roků, volám vás všechny, vejděte, porozhlédněte,
ztište se, pomodlete a zamyslete11. Díky všem, kteří se zasloužili
o tak líbivou úpravu Návsi, stejně tak i dík těm, kteří přispěli a postarali se o to, aby sv. Urban v tomto prostředí tvořil dominantu.
Kostel byl vždy obrazem obyvatel obce, vyjadřoval vztah lidí
k tomuto útočišti ve dnech bolestných, stejně i ve dnech
naplněných radostí. Výstavnost a upravenost vyjadřovala starost
a péči místních lidí o tento Stánek Boží. Dokladoval obraz hospodářské prosperity a pracovitost farníků. Holice byla koncem
19. stol. obcí s prosperujícím zemědělstvím a rozmáhajícími se
řemesly, obrazem lidu starajícím se o upravenou obec, jen kostel
byl velmi zanedbaný a hrozil zhroucením. Když nově jmenovaný
duchovní správce P. Karel Schubert přišel po svém jmenování
podívat se na nové působiště, komentoval stav kostela takto:
„Takový otrhánek na Hané u Olomouce, svátý Urbane patrone
chrámu necháš si to líbit?11. V listopadu 1885 byl kostel úředně pro
konání bohoslužeb uzavřen. Bylo využíváno prostor ve škole.
Duchovní správce farnosti P. František Čáp zemřel 2.7.1885,
bylo potřeba jmenovat nového. Konsistoří arcibiskupství bylo
navrženo 15 kněží, ze kterých stanovená komise měla vybrat. Při
zasedaní navrhl sekretář arcibiskupa dr. Theodor Kohn (pozdější
arcibiskup) P. Schuberta s komentářem: „Tohoto si beru na svou
zodpovědnost.11On jej znal z Valašska, kde oba působili. Jmenován
byl k 1. 11. 1885 a 7. 11. se nastěhoval. Při obhlídce situace
si musel být vědom, že na něj čeká ohromný kus práce na stavbě
kostela a opravy fary. Kostel bylo potřeba zbourat a postavit větší
nový. I farní budova volala po přestavbě a zvětšení. Tyto problémy
vložil do rukou Božích a s vervou se pustil do díla. Hned po
nastoupení zjišťoval možnosti, jak takovou nákladnou stavbu
finančně zabezpečit. Nejprve jednal s obecními představiteli obcí Holice, Hodolan, Nového Světa a Rolsberku, dále s Náboženským
fondem, hejtmanem olomouckým i ve Vídni na ministerstvu
kultury. S činiteli obecními to šlo poměrně snadno, horší to bylo se
státními institucemi, tito nebyli proti, jen prosazovali aby stavba
byla jednoduchá, prostě laciná. Obecní radní spolu s P. K.
Schubertem s tímto nesouhlasili, měli představu o reprezen
tativnější stavbě. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se. Na jaře
1887 bylo vydáno stavební povolení, bylo potřeba podepsat
smlouvu se stavební firmou a mohlo se stavět. V původních
stavebních plánech byl uvažován rovný dřevěný strop, který
dekoraci příliš nesvědčil. O tomto problému se dozvěděl holický
rodák Jan Otáhal. Tento úspěšný řemeslník, sedlák a velko
obchodník navrhl uhradit potřebnou částku 4.000 zl. na zaklenutí.
Musel se opravit stavební projekt, ale podařilo se. Štědrý dárce
J. Otáhal přidal později ještě 1.800 zl. na výzdobu kostela. 19. 8.
byl posvěcen základní kámen, 29. 8. 1887 se začalo stavět.
Do zimy byla stavba mimo věže zastřešena. V následujícím
roce vše dohotoveno. 21. 10. 1888 velkotýneckým děkanem
P. Františkem Chalupou kostel za obrovské účasti lidí a mnoha
veřejných činitelů vysvěcen a předán do užívání. Slavnostní
konsekraci provedl nově zvolený arcibiskup dr. Theodor Kohn
až 28.5.1793. Stavba byla pořízena celkovým nákladem 62.902,zlatých. Obecní radnice přispěly 31.529,-, Náboženská matice
6.000,- zl., 25.000,- byly příspěvky farníků ve sbírkách.
Obnovitel kostela se narodil 10.4.1842 v Plumlově v rodině
šafáře. Na studium na chlapeckém semináři v Kroměříži dostal
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studijní stipendium, teologii vystudoval v Olomouci, kde byl
v červenci 1868 vysvěcen. První kaplanské místo nastoupil
v Jevíčku (1868 - 1873), farářem se stal v Jasené na Valašsku
(1873 - 1877) později v Hutisku (1877 - 1885). V Holiči působil
(1885 -1918) a také zde 30.8.1918 zemřel. Za prospěšné dílo byl
oceněn arcibiskupem Fierstenberkem 1890 čestným titulem
„konsistorní rada“. Zasloužil se také o rekonstrukci farní budovy
do dnešní podoby za značné podpory Rolnického holického cukrovaru. Celkový náklad činil 11.632 zl. Pochován je na místním
hřbitově, pohřbu se zúčastnilo velké množství vděčných farníků.

V'

Sny vodnářů
U zimních potoků něco hledám, něco,
co jsem ještě neztratil, ani nenašel.
Nádherné reliéfy olší o bílém,
Zasněžené houští orb, trnek a šípků,
doprovází živou vodu.
Krajkoví ledu si hraje na čočky a zrcadla,
pod ním proudí vodní hádci
a vypráví ledu o kamenech u dna,
které jsou stejně krásné a chladné.
Jak teď žijí vodní panny zakleté do duhy pstruhů?
Kolikrát ještě budu musetjí t
kolem utíkajících potoků a bystřin,
abych viděl Najádu svlečenou z rybí kůže?
Možná někdy v zasněžený kouzelný večer,
až budou svítit hvězdy vodnáře,
Zableskne pod hladinou bílé tělo.
Budu vědět, že jsem našel rybí ráj.
Hledám marně půl století.
A jen vítr ví, kde jsem všude byl.
Myslím, že v příštím životě budu pstruhem.
Tu vílu pod hladinou najdu
a budeme společně snít o létání.
Petr Šafránek

1. HFK Olomouc a.s
Jedině úspěch v MSFL a postup do druhé nejvyšší fotbalové
soutěže musí mít fotbalisté 1.HFK Olomouc na paměti. „Je to jediný
cíl, na který se hráči musí plně soustředit a splnit jej,“ zaznělo z úst
předsedy představenstva l.HFK Olomouc a.s. pana Vladimíra
Dostála po skončení podzimní části soutěže, kdy se holický celek
umístil v průběžném pořadí na druhém místě za FC Hlučín. „Hráči
mají jedny z nejlepších podmínek, co se týče fotbalového vybavení
a zázemí v celé Moravskoslezské fotbalové lize“. A tak je
pochopitelné, že vedení l.HFK Olomouc se nespokojí s jiným
výsledkem. Trenér l.HFK Olomouc Leoš Kalvoda potvrdil slova
předsedy představenstva a celého vedení a dodal, že „příprava na
rozhodující jarní část bude plně podřízena stanoveným cílům".
Příprava začala 10. ledna, kdy se všichni hráči, realizační tým
(a vedení holického klubu setkali na úvodním tréninku pro jarní část
MSFL. V přípravě l.HFK Olomouc sehraje 12 přátelských utkání a to
od divizních mužstev po ligové. Příprava na jarní část soutěže, jak
říká trenér Kalvoda, bude pro hráče o mnoho náročnější po fyzické
stránce než podzimní, fyzická příprava potrvá do 10. února. Od
15. do 19. února absolvují hráči herní část přípravy na Slovensku
ve Zlatých Moravcích, kde budou ladit formu na blížící se mistrovská
utkání a kde sehrají dvě utkání s Nitrou a Zlatými Moravcemi.
Do přípravy nastoupilo 25 hráčů. V kádru došlo k několika změnám.
Odešli Bob Šnajdr, Zdeněk Štěpanovský, Martin Pulkert a Radek
Řehák. Šnajdr odešel na hostování do divizního Vyškova,
Štěpanovský přestoupil do divizního celku Mutěnice a Pulkert
s Řehákem se vrátili zpět do Sigmy Olomouc. Přišly také nové posily.
Z hostování v Drnovicích přestoupil do l.HFK hráč Vyškova Miloš
Kropáček, z Hrušovan přišel František Furch, z Jeseníku Tomáš

*

Kazár, oba na hostování a na zkoušku byli ještě pozváni Tomáš Josl
z Hranic, Lukáš Staroba z Uherského Brodu, Pavel Švajda
z Albrechtic a Tomáš Kolkus z Viktorky Otrokovice. Konečný počet
hráčů, kteří zůstanou v kádru l.HFK, bude upřesněn ještě před
odjezdem na herní soustředění. Po absolvovaném soustředění
sehraje l.HFK ještě tři přípravná utkání s Kroměříží, Kunovicemi
a Letohradem. Pak už se na plné obrátky rozběhne jarní část MSFL,
která začne 12. 3. 2005 prvním kolem, ve kterém l.HFK Olomouc
přivítá na domácí půdě celek Tatranu Poštorná, s kterým v podzimní
části remizoval 1:1.

Domácí utkání l.HFK Olomouc
16. kolo
12. 3. sobota, 15.00 hod.
l.HFK - Poštorná

17. kolo
19. 3. sobota, 15.00 hod.
l.HFK - Kohoutovice

19. kolo

23. kolo
30. 4. sobota, 16.30 hod.
l.HFK-Zlín
25. kolo
14. 5. sobota, 16.30 hod.
l.HFK -Lipová

2. 4. sobota, 16.00 hod.
l.HFK -Třinec

27. kolo
28. 5. sobota, 16.30 hod.
l.HFK - Uničov

21. kolo

29. kolo

16. 4. sobota, 16.30 hod.
l.HFK -Bystřice p.H.

11. 6.Jsobota, 16.30 hod.
l.HFK-D. Benešov

v

KLUB BILYJERAB HOLICE
Řady holických taičistů scházejících se pravidelně každou
středu ve zdejší tělocvičně základní školy se úspěšně rozrůstají,
Na říjnové úvodní hodiny se přišel podívat a zacvičit si velký počet
zájemců. Mnohým se lekce pod vedením zkušených učitelek tai-či
Světlany a Radky zalíbily a spolu s nimi při tomto sportu vytrvaly
i skupiny více či méně pokročilých žáků.
O zdravotním významu tohoto cvičení jste se mohli dočíst
v jednom z dřívějších čísel Holických novin, nyní tedy něco o tai-či
jako o bojovém umění. Tai-či se řadí do systému čínských bojových
umění wushu. V holické tělocvičně se můžete seznámit s pomalým,
plavným a uvolněním stylem Yang. Ten nebývá spojován s představou bojových akcí na rozdíl od původního stylu Chen, jenž
kombinuje měkké i tvrdé prvky.
V listopadu loňského roku se v Olomouci konalo 1. mistrovství

České republiky ve wushu. Jako pozorovatel přijel z Prahy i jejich
učitel Ing. Jan Turneber, oficiální zástupce ČR ve Světové federaci
wushu. Již během svého studijního pobytu v Číně v roce 1992 se
zaměřil na tradiční formy tohoto cvičení, navštívil i řadu taoistických
klášterů a za specializaci si zvolil taijiquan, xingyiquan a gigong.
Úspěšně reprezentoval ČR na mistrovství světa a v roce 1995 se stal
mezinárodním rozhodčím,
Ve dnech 26. - 27. února přijede Ing. Jan Turneber, zakladatel
tradičních čínských cvičení v ČR, přímo do tělocvičny v Olomouci Holiči. Všechny zájemce a to i ty, kteří se tai-či zatím nikdy
nevěnovali, bude učit sestavu „Osmi prvků". Na seminářje nutno se
předem přihlásit, bližší informace vám rády poskytnou a vaše dotazy
zodpoví Světlana (723 645 660) a Radka (777 247 880).
Kostrunková, Brachová
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