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Princip mravní
Milí čtenáři našich holických novin, zdravím Vás
srdečně v roce 2004. Loni jsem si pobyl s mou malou
smrtkou skoro rok doma. Byla milá, jen mi dala facku, abych
si dával na sebe pozor. Nemusím proto nic bilancovat, stačí
prosté denní poděkování za zdraví. Mohl jsem o mnohém
přemýšlet a více sledovat, co běží kolem mne. S odstupem,
jakoby z ptačí perspektivy, se dívat na ten náš malý, ale
nikoliv malicherný holický svět. Jak vypadá, co se v něm
děje, jak se mění a jaké je to naše lidské hemžení a konání v
jeho prostoru. Znáte mne, že vždy jsem idealista, z tohoto
důvodu možná blázen. A přesto jsem se za ten rok naučil
nahlížet na svět ještě více úplně jinak. Mnohem více si vážím
věcí, ke kterým jsem měl i před tím pěkný vztah a měl je rád
a vážil si jich. Třeba země, po které šlapeme a ničíme si ji a
která nás přesto živí. Všímal jsem si kolem malých radostí,
smutků, nespravedlností, splněných a nesplněných
vyslovených slibů, vztahů lidí k věcem veřejným, nikoliv jen
soukromým. A viděl jsem, že je toho mnoho, co se dá
zlepšovat. Třeba ten můj svět dítěte, idealisty, blouda a
amatérského básníka má něco do sebe.
Je velmi zvláštní, když jdete po návsi a malý capart vás
pozdraví. Je to milé. Ale pak zjistíte, že mu matka vytkne, že
nesmí zdravit cizí lidi. A naopak, jak je krásné, když potkáte
třídu capartů z naší školky a oni vás na pokyn paní učitelky
Kamily začnou zdravit.
Rád chodím po opravené návsi. Líbí se mi nejvíc při
Ladislav Stehlík
Vzpomínka na Myslív
Tam u nás jistě tiše padá sníh
a hejno zkřehlých kvíčal
sedí na jeřábech.
Zas bílým lesem chtěl bych jiti tich
sám se sebou
a město cítit v zádech.
Tam u nás jistě tiše padá sníh
a slunce přeje modrobílé zimě.
Ty, jase, po němž marně
toužím v ulicích
z šedosti vysvlékni mě.

stmívání, když se rozsvítí kloboučky luceren a přes ně se
díváte na siluetu kostela. Svatému Urbanovi se to určitě
také líbí. No, a pak dostanete pecku, když projdete kolem
věžičky Křižíkova rozvaděče a uvidíte, jak je počmáraná
sprejem. Kolik to dalo práce, než byla spravena a
vymalována do krásy. Ten blbeček, který si neváží cizí práce,
je při tom někde mezi námi. Je úžasný, protože při zřejmém
IQ tak šedesát, umí písmena. Malý není, to by nedosáhl a
stejně by to nebyla omluva. Nikdo nic neviděl? Nikdy
nepochopím, že někteří lidé jsou vůči jiným zlí a dělají
naschvály a nepříjemnosti, i když nemusí.
Přátelé, zamyslete se nad tím malým světem, ve kterém
žijeme. Možná tedy i mějte dobrá předsevzetí a ať se Vám je
podaří splnit. Atrochu té vánoční pohody nechte v sobě. Pro
sebe i ty kolem Vás. A nebojte se vzít osud hákem. Je ve
Vašich rukou. Znám pěkný citát: Štěstí můžete rozdávat, i
kdyžje sami nemáte. A proklejte slogan - Po nás potopa. Na
archu už bychom se všichni nevlezli.
A k těm změnám k lepšímu, nemusíme je jen chtít. Sami je
můžeme udělat.
Pár básniček dál je jen k Vašemu zamyšlení. Od Vašeho
dětství dál. Takové moje malé memento, snad i pro klid
Vašich duší. Začnu ale krásnou zimní mého vzácného
přítele, spisovatele, básníka a malíře Ladislava Stehlíka,
který by měl letos 96 let. Přeji Vám pohodu!
Váš Petr Šafránek

Co bylo a co bude v Holicí?
13.11.2003 byla holické veřejnosti slavnostně předána
II. etapa rekonstruované návsi Svobody. Byla zhotovena a
předána ve vysoké kvalitě jinak asi firma SKANSKA pracovat
nedovede. Jenže ani ne šest hodin po předání byla nově opravená
zastávka „U mlýna“ popsána nesmyslnými podpisy místní
omladiny. Díky nehodě byli při své činnosti nachytáni, takže
druhý den byli nuceni dát vše do původního stavu. Ale podívejte
se tam dnes: nejen žejsou tam opět nové podpisy, ale navíc ještě i
otisky zablácených podrážek - kdo výš? Udivuje mne pouze to, že
si této činnosti naší mládeže nevšimne nikdo z dospělých občanů
a nezabrání jim v tom. Cožpak budeme mít stále strach z několika
výrostků, jejichž krédem je ničit a znehodnocovat to, co se
snažíme za nemalé peníze pro vás všechny vytvořit? Nikdo si
nevšimne školáků a mnohdy i dospělých, kteří se brčdí
promočenými zelenými plochami kolem chodníků, aby následně
bláto oklepali na ploše chodníku nebo v obchodech.
Do plánu investic na rok 2004 byla zahrnuta lil. etapa
rekonstrukce návsi Svobody v částce asi 8 mil. Kč Včetně
ozelenění obou etap asi za 1,2 mil. Kč. Tím by měla celá náves
dostat novou moderní, podobu a v následujících létech se
konečně otevře prostor pro postupné rekonstrukce dalších
holických ulic, které po nich zoufale volajíjiž tolik roků.
Ale věřte mi, holičtí spoluobčané, že mám velký strach z
toho, jak dopadne snaha o ozelenění celé návsi, když už teď vidím,
jakým způsobem se chováme k tomu, co již vybudováno bylo. V

zelených pásech mezi chodníky a komunikací myjí být vysázeny
živé zelené ploty. Má se tak oddělit prostorpro chodce od prostoru
pro auta. Jak však asi tyto plochy dopadnou, když po nich budou
dupat bezohledné boty těch, kteří nemohou udělat pár kroků k
vydlážděnému vjezdu? Jak asi dopadne plazivá zeleň na plochách
před chodníky, když se přes ni bude bezohledně chodit a když ji
budou zuřivě vyhrabávat vaši čtyřnozí miláčci. Je opravdu hezké
zúčastnit se v tak velkém počtu slavnostního zahájení provozu na
návsi, ale bylo by také správné dohlédnout později na uchování
toho, coje nás všech a co se nám líbí.
Odhoďte, prosím, nevšímavost a lhostejnost, hlavně vy
starší a pomozte nám chránit hodnoty, které patří ňáffl Všem a
které nebudujeme jen pro tuto chvílí, ale přó budoucnost.
Ještě jednu investiči še nám snad podaří zrealizovat:
Sportovní a skateboardové hřiště v areálu školy. Vyžití by zde měli
najít nejěfi milovníci odbíjené, malé kopané, košíkové, stolního
tenisu, alě žároveň i milovníci rychlých koleček na bruslích a
prkýnkách. Snad právě zde najde možnost všestranného vyžití
naše mládež, která se teďjen bezcílně toulá po Holiči.
Přejeme si, aby nám všechny záměry které pro vás
chystáme, vyšly k plné spokojenosti nás všech. Abyste měli radost
a příjemný pocit z pěkného, nikým neničeného prostředí v naší
městské části Holiči, protože všechno to, co se snažíme dělat, jak
nejlépe umíme, děláme právě pro vás - holické občany.
Silvestr Tomášek - Předseda KMČč. 4 - Holice

HANÁCKÉ
VZPOMINKE
Předvánoční čas je vhodný pro navození
příjemné atmosféry nejkrásnějších svátků v roce
VÁNOC. Je to čas vzpomínání, příprav a dobré nálady,
u dětí pak očekávání, co všechno najdou pod
stromečkem od Ježíška.
KMČ Holice připravila pro holické občany
také takový malý převánoční dárek, který je měl
příjemně naladit na čas vánoční, a to v podobě
vzpomínek a povídání akademického sochaře
profesora Zdeňka PŘIKRYLA pod názvem HANÁCKY
VZPOMINKE. Příprava této akce pro vás, holické
občany, včetně předvánoční výzdoby místnosti a
přípravy pohoštění vyšla téměř naprázdno. V obci,
která se v minulosti řadila mezi významné obce na
Hané, se našlo jen několik občanů, kteří o tuto akci
projevili zájem. Myslím si, že ti, kteří přišli,
neodcházeli zklamaní. Vyprávění vzpomínek na
dětství pana profesora v čisté hanáčtině bylo opravdu
velice poutavé a úsměvné a ti, kteří si nenašli chvilku v
předvánočním shonu, mají velkou škodu.
Aby však mohli posoudit, jaké to pozdní
odpoledne bylo, poprosil jsem pana profesora
Přikryla o zveřejnění jedné z jeho vzpomínek v našich
HOLICKÝCH NOVINÁCH. A tak, i když už jsou vánoce
dávno pryč, připomeňte si je tímto úsměvným
vyprávěním.
Silvestr Tomášek
Pan profesor Zdeněk PŘIKRYL vypráví
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Moje Vánoce ve starým Chomótově
Vč?l v poslední době se na mě ze všeckéch stran
obracijó, abech pré jim pěkně hanácky podkládal, jak tó bávalo o
vánocích za staréch času. Mě se ptají, jak d?b?ch b?l nějaké
Metuzalém! D?ťjá so eščefurt mladé člověk, kolikrát se mně zdá,
že sem t? pěkný vánoční chvíle prožéval teprov včera nebo
předvčeréškem a n? 'před sedndesátima letama.
Ale na drahé straně, d?ž zas vč?l mosim jit třeba večír přes to naše
olomócky náměsti, přes ten dryáčnické cirkusové bengál, tož si
doopravdy přepadám jak stoleté pozůstatek z jinyho světa. Toto
žeje česká z?ma, čas adventó, to že má b?t příprava na Vánoce?
Doopravdy všeci chcem, ab? t? letošní Vánoce vypadal? tak, jak
nám to t? krámky a t? reklam? nabizijó? Tož pozdrav Pámbu.
Děkójónechcó!
Já óž to rač nechám b?t a zkosím vám teda trocho
pov?kládat, jaký béval? moje vánoce ešče na koncó první
republik? a začátkem válk?, toťka na dědině, kósek od města.
Tenkrát’ ale b?la ta cesta do města delší. O hodně delší, zvlášť pro
nás děcka.
Já sem se v zémě névic těšival na sníh, protože ten béval d?cky,
b?lo ho hodně a béval č?sté. Teda až na t? kob?l?nce, kery sem
mos?i nekd? sbírat do kybla a kery béval? plny chocholóšu. Ti óž
vč?l nésó.
Pak sem se těš?l na klózačk? a na zamrzlé Kopernik, aji
na zamrzlo Moravo; pak na Vánoce a na koled? a na stromeček.
Ale strašně moc sem se těš?l na šperk?, teda na zabijačko, na
hozeny a na klobás? a na preřbuřt, ale taky na odíráni peři ó nás v
kóch?ni.
Kócheňkó sm? měl? jenom malinko, ale d?cky b?la plná
ženskéch a já sem př? tym ešče v kótkó pod schodama hrával
malém děckám lótkovy divadlo. T? lótke aji kulis? b?l? z reklam?
na „Schichtovo mýdlo sjelenem", v?stř?hany a nalepeny na tvrdé
papir. Zezadkó b?l? na těch lótkách špélk?, abe se s němá muhlo
hrát a trdlovat. Děckám se to d?cky hrozně lébilo, třeba ten
Šmidra d?ž koktal „ tto si zasé jjednó ddám, jyá dd?ž jjim ttož
nnenenekoktám."
Nó a pozdě'š, d?ž sem měl čas, óž jako školák nebo aji
štódent, tož sem sedával v tym samym kótkó sám a poslóchal sem
všelijaký t? prostořeký povidačk? a plk? svéch tetin a sósedek.
Šak sem si potom ledaco aji zapsal a n?co vám o tém nekd? řeknó.
Vč?l alezostanó ó těch vánoc.
Vité, je to zajímavý, ale já si vic než na stromeček a na
dárk? spominám, jak sem jedno marně čekal na to slébeny zlatý
prasátko, ešl? se objeví na dvoře na té tihelné zdi od Fialu. Jedno
óž sem ho skorém viděl, tak vám se to tam třepalo, takový
světylko, nó ale pak se to ztratilo; maminka řikal?, že pré je to
proto, že sem v poledne žebral ze špajsk? ze slaměnk? dva
rohléčk?, atož neóvidim nic. Ešče žepré sem žebral jenom dva,
jináč pré b? na mě př?šil v noc? Šperechta a nacpal b? m? do
bracha slámo. Ale vité, já sem těch rohléčku tenkráť stěně žebral
vic, mněsezdá pět a žádné Šperechta nepř?šil tož to mně vrtalo
hlavo; ale rač sem b?l s ticho dóšó. Co d?b?, žeja?
Nó a pak si teda hrozně rád spominám, jak sm? na ten
Štědré večir chodíval? na koledo ke stařence a stařečkovi.
Ch?stával? sm? se na to óž celé tédeň, já sem chodil do hráni, teda
na hósle, óž od št?rech let, do Hork? k panó Bóbeničkovi, tam za
mostem, atož sem mos?l cvič?t, cvič?t a cvič?t.
Tatinek šl? s baso, maminka s naditó kabelo a m? ze sestro s
hóslama. Měl? sm? jich v takovéch černéch fótrálech, kery nám
tatinek ódělal? doma, d?ž b?l? bez práce.
Bévalo to d?cky tak pozděš ke kvičerkó, na dědině jóž bévala

skoro tma, jenom trocho šero od teho snihó a od osvětlenéch
oken. Cochvila se ale zablesklo a ozvala se rana jak z kanóna, to jak
klóci bóchal? karbitem.
Psécí z celé dědin? ščekal? a řval? jak pominóti a
přehlóšoval? zpěv koledniku. Kdes? za kapl?čkó tróbil ponocné a
děcka lítal? za hrbatým chodákem z obecního, menoval se Tónek
Chóťa a chodil na koledo s p?tlem, protože košík mó klóci žebral?,
pré na plechuvk? a na ten karbid.
Aji za vrátkama ó stařenk? na dvoře nás vítal chlópaté
psék Pozor, óž nač?sto ochraptělé, jak d?b? nás neznal; b?l z teho
kraváló celé dojančené. Já sem ho trocho óchláchol?l, protože mě
měl? všeci psécí rádi, atož pak srn? potichó otevřel? dveř? a kradó
srn? vlezl? do sině. Ta béla tmavá a stódená, na tihelné podlaze
šóstila nastlaná sláma, vonělo to tam óvařenéma zemskéma,
nastróhanó řepo a spařeným šrotem pro dob?tek.
Potichóčkó srn? rozbalpl? t? svoje inštrument?, jenom
tak halabala srn?jich naladil?, tatínek kévl? a všeci srn? nedočkavě
spóstil? nekeró tó naóčenó koledo. Hrál? srn? a zpíval?, až se hor?
zelenal?.
Šak naša maminka měl? moc pěkné hlas, tatinek jedno
dobo chodil? zpívat aji do města, do teho Žerotina; moja sestra
Jitka óměla ? drahé hlas a já sem zpívával soprán, žepré jak ta
Zdenka Sulanová co b?l ten film Lízin let do nebe, šak vité.
Za dveřma v kócheni b?lo ticho, poslóchal? nás, ale d?ž srn?
skonč?l? to třeti koledo, to bévala ta maminč?na „V malé chýšce
pod horami", tož stařenka ve svátečni zástěře otevřel? dveř? a
hned’, žepré „ale l?di mili, kdopak to k nám př?šil, taková pěkná
moz?ka! Tož honem poďte do kóch?ně!“
Tam b?l? ešče stařeček a stréc Vojta a nekd? ešče aji
tetina Fanda, hned’srn? se tam mišel?jakta kaša v hmcó a mos?l
se donyst ešče nějaké legát zjizb?. Jináč sm?seděl? na štokrlatech
ó štola nebo na lávce ó šporáka, stařeček řikal? šporhelt. Já sem
sedával na stol?čce, b?l sem némenší.
Vité, já se trocho st?dim, ale já óž si moc nepamatójó, co
se tam jedlo nebo v?kládalo, protože óž sem se zas d?cky těš?l
dom na stromeček a co asi bode pod ně'm; ale vim, že sem si
d?cky prohlížel ten obraz nad kóch?ňskym stolem. Stařenka b?l?
Františka, teda Francka nebo Frantina a měl? tam obraz svatyho
Františka z Asisi, v takovým zlatým rámo. N?' že b? se mně b?l zas
tak extra moc lébil; takové člověk v hnědéch šatech klečel na zemi
s roztaženéma rókama a od těch rok a od noh on b?l teda pobosk?
tož to mó šl? takový černý nitk? až do nebe. Tož, do nebe, v nebi
b?l takové maličké pán Ježiš s křédlama jak d?b? na křéžó a t?
niti od teho spodního Františka mó šl? taky jak d?b? do těch
roztaženéch rok a do noh. B?lo to takový zvláštni, tajemný, ale já
sem se tenkráť rač ani žádyho neptal, co to znamená. To sem se
zdověděl až hodně pozdě'š, protože m? sm? b?l? v české a náš
pan farář, co náš oč?l? na obecné a co měl? to skleněný oko, tož
ten nám o tym nic neřekl?.
Nó ale vč?l ešče k té koledě: Stařenka nám pokaždy
potom donesl? z komor? mišéček ščepánu z panenskéch jablek a
pul kabele hróšek; to b?l? z teho stroma tam od Polcarovyho
plota. Takový malý, zeleny, óž b?l? d?cky trocho scvrkly, ale b?l?
hrozně sladónky. Oni jich stařa měl? d?cky nastrkaný na té
komoře v hromadě ovsa, tam nezmrzl? ani nezhnil?čel? a održel?
se až do února. D?ž jich člověk dostal na vánoce v té teplé kóch?ni
krásně stódeny a voňavý, tož to b?la doopravd? vánoční pochótka.
Nó ale nélepši to stěně b?lo d?cky až doma.
Zdeněk Přikryl

-3-

NĚKOLIK SLOV OVANDALSTVÍ
Vandalstvíje celosvětovým problémem a samozřejmě se
nevyhnulo ani naší městské části Holiči. Děje se zde spousta věcí
a některé nejsou zrovna správné. Teď mluvím o tzv. „sprejerech",
kteří se snaží na sebe upoutat pozornost a vytvářejí nám jiné okolí
svými výtvory na zdech a budovách. Kolik práce dalo mnoha
lidem udělat Holiči hezčí a právě vandalovéji hyzdí. Dokládám pár
fotografií jako příklad. Vím, že jsou to většinou mladší a ještě
nevybouřenílidé, kteří se tímto vytahují, chlubí se, smějí se tomu,
jak jsou dobří. Ale kdo jim dal právo k znehodnocování cizího
majetku. Asi by se jim to moc nelíbilo, kdybych já nasprejoval
garáž jejich rodičů, fasádu domu, ve kterém bydlí se svými rodiči,
kdybych jim tam načmáral ty často nepovedené, nesmyslné a
vulgární výtvory, které vznikajíjejich rukou.
Je zajímavé, že to nedělají veřejně a dávajísi velký pozor,
aby je nikdo u jejich výtvoru nechytil. Oni dobře vědí, že to není
správné, ale věřte mi, jejim to jedno. Nic v životě ještě nedokázali,
ale ničitjiž dokáží.
Mnohde je vidět různá sgrafitta, velice povedená,
mnohdy i něco říkající, ale hlavně na plochách, kde to tito umělci
mají předem povoleno. Ale tyto zkratky určitých partiček či
jedincůnestojízanic.Jeto hanba.

Nejsou to jen sprejeři, kteří ničí
naše okolí, ale i někteří lidé, věnčící svoje
pejsky, nechávají po nich výkaly
absolutně všude,
Nechci však jen kritizovat, ale chci i pochválit. Chci
napsat pár řádků o panu ing. Petru FRČKOVI, majiteli herny
NONSTOP zde v Holiči. Pojejím otevření v roce 2002 se zde začaly
dít aještě dějí nepřístojnosti. Ale pan ing. Frčka je velice rozumný
a vzdělaný člověk a jako jeden z mála začal s těmito věcmi něco
dělat. V herně byl vydán přísný zákaz podávání alkoholu
mladistvím do 18ti roků. Mládež nesmí do té části herny, kde se
nacházejí výherní automaty. Byl vydán přísný zákaz užívání
lehkých drog, ale ne všechna mládež se k tomuto zákazu chová
kladně a respektuje ho. Snaží se pak vybít si své problémy na
zdejších pánských a dámských WC, které jsou velmi často rozbité
a rozkopané. Vedení firmy je pak nuceno ze svého rozpočtu opět
vše opravit. Nejsou ti vandalové ubožáci, co myslíte vy?
Na závěr chci napsat, že znám spoustu slušných,
dobrých a vynikajících lidí, svých přátel, kteříto vědí, ajá jsem rád,
žejemám
Vítězslav Marek mí.

kováni

^

nábytkové HRANY
LEPIDLA
FRÉZOVANÁ DVÍŘKA
%
PODLAHY

hWPOZDRAV PSŮM
Pejskaři se zatím moc nepolepšili, za chvíli
budu asi nenávidět každého, kdo má psíka. A při
tom vím, že většina z vás si své miláčky pohlídá.
Tohle šlápnutí není pro štěstí, ale na...
Proto se asi musím obrátit na psy: „Psi,
zkuste naučit soé páníky pořádku, když to
nezvládají a vy přitom
po sobě neum íte
ukíidit! Káíejte u dveří
vašich pánů, nejlépe
Zevnitř. Ať ty děti, které
chodí po návsi, voní
jen dětstvím! “
Spozdravem HAF!

PŠ

•»

Vánoční dílna potřetí

Paragraf 11/55

16. prosince stála před naší školou velká fronta
školáků i jejich rodičů. Nikdo se neptal proč, všichni věděli
bude Vánoční dílna!
Tato úspěšná akce se konala už potřetí. Přišly
nejen děti prvního stupně, kterým je dílna určena
především. Přivedly i své mladší sourozence, kteří si tak
„okoukli" školu, do které jednou budou chodit, i paní
učitelky. Rovněž starší děti, které už Vánoční dílnu zažily, se
o ni nenechaly připravit. A kolik jich bylo celkem? Sto
čtyřicet! Toje ještě o dvacet víc, než minule.
Po chvilce čekání se již děti rozběhly do tříd, ve
kterých společně s učitelkami vlastnoručně zhotovovaly
dárečky pro své nejbližší. Pod rukama maličkých umělců
vznikaly svícny, hvězdičky ze slámy, svíčky, náhrdelníky,
dárkové sáčky a mnoho dalších výrobků.
Někoho spíše zaujal náš „obchůdek", ve kterém
děvčata z devátých tříd prodávala dílem výrobky svých
spolužáků, dílem ty, o jejichž prodej požádala společnost
rodičů postižených dětíJitro.
Poté, co děti prošly celou školu i obchůdek, mohly
si odpočinout ve třídě proměněné na útulnou cukrárnu. Na
stolech lákalo cukroví, které napekly ochotné maminky. K
tomu čaj, rodiče kávu. I pro ně to byla vítaná příležitost vidět
ses ostatními.
Doufejme, že se v předvánoční době takto budeme scházet i
nadále.
Děkujeme osem, kteří se podíleli na zabezpečení
zdárného průběhu Vánočnídííny.

Aneb je za pět minut dvanáct. Alespoň pokud jde o
dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, který zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám
mladším 18 let. To si myslí mnozí z nás, a proto jsme zkusili něco
podniknout.
Rozhodli jsme se přijmout nabídku DDM Olomouc, abychom
uspořádali školní kolo stejnojmenné soutěže. Paragraf 11/55 je
postupová soutěž o ceny, která je realizována ve 2 krajích, 13
oblastech a 78 školách. Projekt vyvrcholí nesoutěžním kolem v květnu
2004 v Senátu Parlamentu ČR. Projekt je určen žákům 2. stupně
základních škol, kterým přibližuje problematiku zákonů poutavou a
soutěžní formou. Zároveň je jeho cílem poukázat na problém
nedodržování zákonů.
Termín školního kola je na holické škole stanoven na pátek
13. února. V tento den se děti sejdou v tělocvičně školy, kde budou
fandit družstvům svých tříd při plnění úkolů pěti kol. Už teď se však
škola na tento den připravuje. Na chodbách se objevuje výzdoba s
tematikou soutěže, na nástěnce paní učitelka Dvořáková,
koordinátorka školního kola soutěže, dětem zadává okruhy otázek. O
soutěži se mluví v občanské i rodinné výchově, vyučující promýšlejí,
jak soutěž co nejlépe zorganizovat. Moderátorka soutěže, paní
učitelka Důrlichová, už sbírala zkušenosti na školách, kde soutěž již
proběhla. Družstva užsi vylosovala „své“ barvy, aby sejejich fan-kluby
mohly připravit na podporu favoritů. Připravuje se výzdoba
tělocvičny.
Nezbývá, než si přát, aby celý den proběhl k plné
spokojenosti všech. Aby se děti nejen pobavily, ale i zamyslely nad
otázkami spojenými s dodržováním zákonů. Škola hrou by tento den
neměla být jen planou frází.
Rádi uoítáme i rodiče, kteří se chtějí přijít podíoat.

Mgr. loana Štencíooá

ZŠ v Olomouci-Holici ve spolupráci
se Sdružením rodičů při ZS
si dovoluje pozvat všechny své příznivce na

ŠKOLNÍ PLES
který se koná v pátek 5. března 2004
od 20.00 hod. v tělocvičně školy.
K tanci hraje skupina FUNNY MELODY pana Radka Svačiny.
Srdečně zvou pořadatelé.

Z poezie Ing. Petra Šafránka
Kolotoč
Rozednívá se
Úl dne začíná hučet
Včely a lidé se probouzí
Hledají pyl
Včely v květech
Lidé v úspěchu
Lhostejných cizích tváří
Jen úsměv dítěte
Je povznesen nad ten shon
Ještě ho nenaučili
Bát se úspěchu

Rozpory
Jsou velké a malé pravdy
Horujeme pro velké
Bojíme se malých
Jsou velké a malé cíle
Snažíme se o velké
Zapomínáme na malé
Jsou velké a malé činy
Oslavujeme velké
Neuznáváme malé
Protože malé pravdy, cíle a činy
Jsou někdy pro nás příliš těžké
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Varhanní
Chrám Svatého Mořice
vznáší své strmé gotické klenby,
prostor pro rozjímání duší
věřících i nevěřících.
Nad ním je už jen boží nebe
a šum křídel andělů.
Varhany rozeznívají chrám hudbou,
génius loci stává se géniem božím.
V tónech varhan hovoří Bůh:
Člověče, kdo jsi a s čím přicházíš?
Nechej vstoupit klid do své duše,
vpusť do ní tóny radosti, pokory a lásky!

NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
Významných životních jubileí se dožívají
naši spoluobčané:
Jitka NAVRÁTILOVÁ
Alexandr SÁRKOZI
Karel WALTER
Jaromír SPURNÝ
Bořivoj POHLÍDAL
Božena KLEMENTOVÁ
Anastázia VÁVROVÁ
Vojtěch VOJKOVSKÝ
Josef SVOBODA
Věra HANDLOVÁ
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a pěkné klidné rodinné pohody.
Obzvláště krásného životního jubilea se
dožívají:
Paní Hedvika ČAPKOVÁ 94 roků
Paní Marie BAUEROVÁ 92 roků
Oběma jubilantkám
přejem e hodně
zdraví, spokoje
nosti, životního
elánu a ať ještě
d lou h á lé ta je
potkáváme s úsmě
vem v naší městské
části.
H.Š.

Pranostiky
ÚNOR
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi
vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Chumelenice na Hromnice končí zimu
tuhou, jestli pak jasný den, očekávej
druhou.
Je-li pěkné počasí na svátého Blažeje,
zvědou se brambory.
Na svátého Valentýna zamrzne i kolo
mlýna.
Na svátého Matěje lidské srdce okřeje,
slunce pozře závěje, nad polem si skřivan
zapěje.

BŘEZEN
Studený marec, mokrý máj bude humno
jako ráj.
Na svátého Řehoře den s nocí v jedné
míře.
Na svátého Josefa vítr z Moravy bude
hodně trávy, a když z Polské strany bude
zrní i slámy.
Jaké zvěstování Boží Matky takové
velikonoční svátky.

PROSINEC
- projednala nesouhlas p. Bartoňka se zamítavým stanovisko MMO k vybudování
parkoviště v ul. Usolných mlýnů
- pronájem parcely č. 1929/1 ke zřízení parkoviště před sídlem firmy PLYNOMONT na Návsi
svobody
- prodej parcely číslo 862 a 863
- prodej parcely č. 831 a parcely č. 312/5
- povolení užívání veřejného prostranství rozkopávky
- žádost o stanovení místní úpravy provozu na ul. Přerovská, Brunclíkova Sladkovského
LEDEN
- budování cyklostezek zpráva z pracovní porady
- výsledek šetření stížnosti znečišťování ovzduší IZOBAL
- nové projednání zřízení parkoviště na ul. U solných mlýnů
- povolení záboru veřejného prostranství
- oznámení termínu sběrové soboty
- přidělení místnosti bývalé cvičné kuchyňky místní poště
- odprodej parcely č. 1929/1
- umístění dopravní značky na ul. Přemysla Oráče reklamace

H.Š.

NOVÝ ZÁVOD V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V HOLIC!
21.1.2004 jsem se zúčastnil veřejného projednávání, na kterém se posuzovaly
vlivy na životní prostředí, jež vzniknou po vybudování nového závodu KAPPA PACKAGING
OLOMOUC v průmyslové zóně. Bude to závod na výrobu kašírovaných obalů z vlnité
lepenky, který po svém otevření nabídne řadu pracovních míst pro ty, kteří práci nemají.
Poněvadž životní prostředí bude nejvíce zatíženo dopravou suroviny a hotových
výrobků po místních komunikacích Průmyslové a Keplerova, přizval jsem na toto jednání
pana ing. Jiřího SKOUPILA, který na této ulici bydlí a má zájem, aby se provoz na ní omezil
co nejvíce.
Z jednání vyplynulo, že závod bude umístěn v provozu za cukrovarem, v
místech, kde v minulosti byly zahrádky a které my starší známe pod jménem „bahňák“.
Protože se nejedná o přímou výrobu lepenky, ale pouze o její zpracování, nebude okolí
zatíženo žádnými škodlivými emisemi. K výrobě budou používány pouze tzv. ostrá pára,
škrobová lepidla a barvy na potisk.
Doprava bude vedena po dnes již vybudované ulici Průmyslová a po dokončení
výstavby nového mostu přes železniční trať na Přerov bude směrována na dálniční
obchvat u Nemilan. Hluk z nakládky a vykládky by rovněž neměl rušit okolní bytovou
zástavbu vše bude řešeno uvnitř závodu z odkloněné strany. Jiný zdroj hluku by neměl
existovat.
K předloženému projektu se vyjadřovaly tyto správní orgány: Ministerstvo
zdravotnictví Praha, KHS Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát
města Olomouce OŽP a Okresní inspektorát České inspekce životního prostředí Olomouc.
Všechny připomínky úřadů budou zapracovány do podmínek povolení stavby.
Holickým i Olomouckým občanům se vybudováním tohoto závodu vytvoří další
možnosti pro získání pracovního místa.
S.T.

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD AZA PSY
Stejně jako v loňském roce i letos se budou vybírat poplatky za komunální odpad a
za psy na holickém detašovaném pracovišti MMO. Výběr poplatků bude probíhat od 2.2.2004
do 31.3.2004 každé pondělí a středu vždy od 13.00 do 17.00 hod.
Výše poplatku na osobu za rok je 492,- Kč, při celkové úhradě na celý rok je slevy 30,Kč, tedy 462,-Kč.
Občané, kteří dovrší v roce 2004 věku 80 a více let, tento poplatek n e p la tí!
Za děti narozené po 1.1.1989 když zaplatíte nejpozději do 31.3.2004 budete platit
pouze 246,- Kč. Pokud tuto úhradu ve stanoveném termínu nestihnete, musíte zaplatit 492,Kč. Děti, které budou mít letos 16 let, nemají na slevu nárok. Děti narozené v roce 2004 zaplatí
20,50 Kč za každý kalendářní měsíc.
Poplatky lze také platit složenkou vloženou do „Radničních listů" nebo na pracovišti
MMO ve Švédské ulici. Pokud nebude zaplaceno včas, tj. do 31.3.2004, může magistrát zvýšit
poplatek až o 300%, pokud dojde k vymáhání, zvýší se dluh o dalších 200,- Kč. Bude-li např.
vymáháním pověřen soudní exekutor, může dlužník zaplatit mnohonásobek vymáhané
částky.
Informace týkající se odvozu a třídění odpadu vám může podat MMO, odbor
životního prostředí; tel.: 585 513 321.
KMČč. 4 -Holice
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Poezie mladýc
Čas od času se na našich stránkách objeví tvorba naší mládeže, těch, kteří místo nesmyslného malování a psaní po zdech domů
vezmou raději do ruky pero a papír a svěří mu své myšlenky. Dnes vám předkládáme popis zimní krajiny, jak ji viděla žákyně 9. třídy
Holečkovy školy v Olomouci, která je pravidelnou čtenářkou našich HOLICKÝCH NOVIN.
ZIM N Í KRAJINA

Procházím zimním lesem a cítím sejako o pohádce. Opatrně našlapuji na oysoký sněžný koberec a připadám si
jako princezna o íedooém paíáci.
Stromky jako pážata oděny o bílém stejnokroji se mi hluboce klaní. A ojíněná skála mi připoniíná tnif). Všudeje
ticho, klid. Ale co to? Cink, cink se ozýoá jako líbezná hudba. To rozpouštějící se sníh vyťukává svou melodii na
rampouchy. Jen začít tančit. A co se to támhle třpytí? Že by spadlý kousek oblohy? Ale ne, to jen potůček přestal zpívat,
Zamrzl. Vidím se o němjako v obrovském zrcadle.
Slunce oděné do kožešinových kamizolek se pomalu kloní k západu a místo něj přijde strážit oblohu bratříček
měsíček. Jako každý den si přepočítával mráčky, když v tom jedna neposlušná hvězdička uklouzla po námraze a mráček
protrhla. Pomaloučku sez něj začaly sypat vločky.
Dopadají na paseku u které sj em sezastavila. Skutečně na ní tančí víly nebojsou to e
j n hříčky měsíčních paprsků?
Jak ráda bych ten rej rusalek pozorovala až do svítání, aíe vyplašilje mladý jelínek, který jim přeběhl přímo přes
taneční parket. Ijá se probrala z krásného snu a vydá fa se pomalu k domovu.
Na shledanou můj ledový zámku. Brzy přijdu zas.
Terezka Tomášková

- ' J i 1'

Pesimismus
Pesimismus je jako mrzutý pohled,
vše vidí černě a radost nechce znát.
Na úsměv, na život nebere ohled,
když může, brečí a nechce se smát.
Úsměvy, legraci, to nemá rád,
se slzou pod víčkem chtěl by se prát,
ta mu však pokaždé dokáže lhát.
Prý že svět černý je, ve všem a napořád.
Atén pocit mává velkým pesimistou.
Já začnu se smát. Zůstávám optimistou.
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L.Š. - Ostrůvek mého dětství (Na Hamrech)
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Kresba: Prof. Zdeněk Přikryt

L.Š. - Dešťová vííá (pohádka) - Fantazie
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FK Holice 1932 wbuduie hezky stadion
Velké přání se splnilo členům fotbalového
klubu Holice. V letošním roce dokončí výstavbu
stadionu na velmi slušné technické úrovni. Umožní to
dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 milionů korun,
kterou díky poslanci parlamentu ČR panu Ivanu
Langrovi občanské sdružení FK Holice 1932 získalo. Je
třeba za tuto podporu panu Ivanu Langrovi poděkovat,
Někdo může namítat, že jsou potřebnější věci k řešení,
aleje třeba si uvědomit, že o náš klub je díky postupu
mužstva do profesionální II. fotbalové ligy ze strany
mládeže čím dál větší zájem, rozšiřujeme členskou
základnu a k tomu je třeba i zlepšovat technické
zázemí. A nejen to Je třeba využít i zájmu bývalých
kvalitních fotbalistů, kteří v našem klubu chtějí právě
mládež trénovat. Jedná se zejména o pány Pučálku,
Šindeláře, Sedláčka, Lošťáka, Bradáče, ale i s velkým
nasazením pracují u mládeže pánové Kubík, Polzer,
Hergot, Stejskal, Musil a další. A taková příznivá
situace v našem klubu dlouhá léta nebyla.
Z uvedené dotace bude dokončena
rozestavěná budova, zejména fasáda, rehabilitace a

3.podlaží, kde bude malá ubytovna pro sportovce,
Místo škvárového hřiště bude vybudováno nové
travnaté hřiště pro mládežnická družstva, neboť jsme
si pro tréninky a hlavně pro utkání pronajímali hřiště v
Doloplazích, Nemilanech, Kožušanech apod.. Podél
hlavní hrací plochy budou vybudovány nové
zastřešené tribuny i se sociálním zařízením, které bylo
velmi potřeba. V plánuje i vybudování nového oplocení
stadionu, neboť současné je více jak 30 let staré a na
mnoha místech je již silně porušené,
Naše mužstvo v podzimní části nesplnilo
očekávání a už jak bývá zvykem, dochází k výrazným
změnám v hráčském kádru. Přichází noví brankáři a to
OndruškazeSynotu,AleksejevičzPoštorné(pocházíze
Srbska), Plánička z Opavy. Dále Opravil a Kreml z
Prostějova, Ineman z Baníku Ostrava, Fujerík ze Synotu
a Langer z Mostu.Všichni mají zkušenosti z II. a někteří
z I. ligy a věříme, že se prokoušeme v tabulce dál od
sestupových míst.
Vladimír Dostát
předseda představenstva l.HFK Olomouc a.s.
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