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Úvodník z dovolené
Tentokráte Vám píši z dovolené.
Vizovické vrchy mi léčí duši, jsem tu uprostřed lesů, vod a strání. A léto běží jak jsem předpokládal.
Je horko, nebo zima. Je sucho, nebo prší. A my jako obvykle „remcáme/1že to není tak jak chceme.
I když se nakládají okurky, okurková sezóna letos není. Bohužel. Nelze uniknout před děním ve světě.
Londýn, Egypt a Irák, jsou už dnes také náš svět. Bezbrannost proti útokům teroristů se dotýká i nás všech.
Kdo je bůh Alláh? Jeho jménem lze vraždit nevinné? Proč ty, kteří vraždí, nepotrestá?
Vždyť jak neuvěřitelný je dar života! Jediné o čem můžeme rozhodovat je to, jak tento dar, daný na dobu
určitou, využijeme. Co uděláme každý z nás pro náš svět, aby byl krásnější?
Nám Čechům, národu skeptiků, kecalů a vtipálků, chci znovu připomenout memento, znovu citovat názor
žákyně, jejíž rodina utekla z Beslanu v Osetinsku před terorem čečenců: „Vy si tady u vás ani neuvědomujete,
jak krásnou a bezpečnou zem máte. Vaše starosti by hodně lidí ve světě chtělo mít.“
Má pravdu, stačí si vážit toho co máme. Snažit se, aby naše zem byla stále krásná, nebo krásnější. Pro nás,
naše děti, vnoučata a dál. Proto přátelé nezoufejte nad ničím! Užívejte to co nám bylo dáno. Radujte se
z maličkostí. Třeba z krásných východů a západů slunce. Nebo z toho jak krásně prší. Z toho, že se na nás někdo
usměje. Nebo jak voní léto, pokud nejste zrovna alergici. Já Vás také z dálky zdravím a při tom se na Vás
usmívám. Mne v létě fascinuje svátek Aniček. „Svatá Anna, chladna z rána.“ Ale krásná chladna. Ať žijí Aničky.
Posílám jim svůj červencový nápad a všem ještě léto z krajin básníků.
Váš Petr Šafránek

ČERVENEC
Obíohou prochází se déšť.
Svatá Anna červencem
chladí fí^eň polí
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Vracím se ke svátku dětí, který se staví 1. června. Práč, protone děti sj ou naše největší bohatství a naše budoucnost
Máme opravdu hezké děti a samozřejmě i nejkrásnější děvčata všech věkových kategorií. Jo a ještě pivo, to máme také
nejíepší na světě. To ostatní už není to, na co bychom m ohli b ýt pyšní.
Není nic krásnějšího než pozorovat naše malé občánky
v mateřské školce, jak se projevují, jak si pomalu budují svoji
osobnost, kterou pak budou v životě prosazovat. Dříve na to
nebylo tolik času. Ale teď, když člověk dosáhl svého podzimu
života, zákonitě si začíná všímat věcí a hodnot, které dříve
přehlížel.

V naší obci byla vždy velká péče věnována mládeži. Vždyť
naše mateřská školka byla jednou z nejlepších v kraji. I školy byly
na vysoké úrovni své doby a to přesto, že obec byla v pevnostním
pásmu města Olomouce. Tato skutečnost neumožňovala
v dobách významu pevností Olomouce stavět velké budovy.
Tehdy platilo, že když naši předkové stavěli dům, museli se
zavázat, že v případě nebezpečí svůj dům zbourají. Proto také
v naší obci nejsou žádné historické staré budovy. Ale to jsem
odbočil. To až po zrušení pevnostního systému města Olomouce
se začala naše obec bouřlivě rozvíjet. Dnes máme moderní školy
a jednu z nejhezčích mateřských školek pro nejmenší. V době
první republiky jsme chodili do obecní budovy ve dvoře, kde
nebyly takové vymoženosti a podmínky, jako má ta naše dnešní
drobotina. Ale nezapomenutelná byla paní učitelka mateřské
školky, paní Boženka Lozerová, která nás tehdy, dnes pamětníky
připravovala na naše školní povinnosti.
Po II. světové válce se postavila nová školka a jesle na místě
zrušených gruntů rodů Heinzových, Sklenářových, Řoutilových,
Zdražilových a cukrovarského dvora. Tato školka se postavila, jak
se dnes říká, v době totality a to v akci „Z“ . Dnes by snad nikoho
ani nenapadlo, aby dělal něco zadarmo pro společnost. Dnešní
doba je prostě jiná. Za všechno s musí platit. Vybudovaná školka
je kapacitou 4x vetší, než je dnes potřeba. Tolik se tenkrát rodilo
dětí. Dnes je dětí málo a to je velká škoda. To se našemu národu
v budoucnu bude trpce připomínat. Jsme malý národ a to, že se
v posledních letech rodí tak málo dětí, je alarmující. Dnešní mladí
lidé se vymlouvají, že nemají podmínky pro zabezpečení
přijatelné úrovně rodiny. Ti bohatí zase, že nemají čas se starat

o děti a honí se jen za kariérou. To asi nebude ta pravá příčina.
Přece naše maminky a tatínci měli daleko horší životní podmínky
a přece to neřešili tím, že nechtěli mít děti. Proč to tedy tak je?
Je to tedy podle mého názoru zhoubný vliv spotřební společ
nosti, snaha co nejvíc urvat z toho, co dnešní systém nabízí.
Na stáří pak takoví lidé bez rodiny a bez blízkých jsou
opuštění, trávící zbytek života smutně, jak se lidově říká jako „kůl
v plotě". My starší to teď prožíváme na vlastní kůži, jak je život
neutěšený bez blízkých a naopak o co je život krásnější, když
máme kolem své mladé a jejich drobotinu. Dnešní spotřební
společnost přináší spoustu negativních jevů, jako je zvýšená
kriminalita, obecně snížená morálka, sociální nejistoty, ne
citelnost nejen v mezilidských vztazích, ale i k naší přírodě.
Korupce je naprosto bezpečný ukazatel o morální úrovni
společnosti a to i když se oháníme demokracií a svobodou. Dnes
je poctivost překážkou v honbě za úspěchem. Příkladů máme
kolem sebe bezpočet a co je nejsmutnější, hlavně v nejvyšší
společnosti. Jaký protiklad je vzpomínka na paní Mikovou, což
byla zdravotnice starého ražení, bylinářka, která uměla poradit
jako málo kdo. V naší rodině na paní Mikovou vzpomínáme jen
s vděčností.
Ale o tom až někdy později. Vždycky říkávala „Před
heřmánkem smekni a před bezem klekni". Moc jsem tenkrát,
když jsem byl mladý, toto zlehčoval, ale čas ukázal, že měla
svátou pravdu. 0 kolik dětí se po narození starala a učila mladé
maminky jejich nej krásnějšímu poslání - poslání dát život dítěti,
uchránit je a vychovat pro pokračování života na zemi.
Naše děti jsou přece pokračovatelé nás a je to úžasné
sledovat jak rostou doslova jako z vody. Dnes malí špunti, zítra
školáci a ani se člověk nenaděje jsou z děvčátek slečny a z malých
rošťáků chlapi. A tak život běží a při porovnání s naším mládím
mám někdy pocit, že jsme byli na tom v mládí lépe. Dnes sice
mládež má daleko víc vymožeností, ale je zase víc vystavena
nesrovnatelně větším nástrahám a překážkám.
V našem státě jsme při znovuobnovení demokracie v nad
šení skandovali „nejsme jako oni", ale jak to dopadlo? Jinak než
jsme si představovali. Vyrojili se bůh ví odkud noví sebevědomí
„spravedlivý". Republiku nikomu nedáme, provolávali ve svátém
nadšení, aby ji nakonec rozbili a rozkradli sami mezi sebou.
Rozhazovali plnými hrstmi, jako by jim všechno patřilo. Špinavé
peníze prý neexistují a tím dali zlodějům zelenou. Denně hledíme
na naše představitele a dobře víme, že nám neříkají pravdu. A oni
dobře ví, že národ to ví a přesto v nepravdách pokračují, jako by
se nám vysmívali.
Nás budou potřebovat, až se z nás stanou voliči. Kdyby se
měla vyplnit slova naší stařenky o lži a oslích uších, stali bychom
se zemí s největším počtem oslů na světě, neboť jsme těmi
největšími osly nakonec my, občané?
Ladistao Zahradník
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Kostel předám veřejnosti
Buď pozdravený, ctěn a chválený,
papeži věrný, patrone zdejší - svátý Urbane.
Připomínku letošních holických hodů začínáme slovy písně
k patronu zdejšího chrámu Páně - svátému Urbanovi, tak jak
je zaznamenána v knize „Paměti farnosti holické" - autora Jana
Drápala z konce 19. století.
Slavnostní bohoslužba se konala v neděli 29. 5. 2005 za účasti
hosta vzácného a milého, olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
GRAUBNERA, který spolu se zdejším duchovním správcem P. Pavlem
STREJČKEM a svým sekretářem P. Petrem GATNAREM, koncelebroval
slavnostní mši sv., za zpěvu pěveckého sboru Církevního gymnázia
Prostějov a zdejší scholy vedené sbormistrem ing. Jaroslavem
NĚMCEM. Na varhany hrál p. Karel MARTÍNEK.
Byla to zároveň děkovná bohoslužba za zdárné ukončení
generální opravy vnějšku kostela, uskutečněné v roce 2004 firmou
SOPOS z Dubu nad Moravou - celkový náklad 7 750 tis. Kč.
Při této příležitosti patří náš velký dík za práci a starostlivost
duch. správci P. Pavlu Strejčkovi, firmě SOPOS, autor, dozoru Ing.
arch. Drahomíře Dudodvé, stavebnímu dozoru Ing. Milanu Stejska
lovi, a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na práci a za
jišťování celé této nemalé akce. Nový „kabát" dostal náš kostel po 75
letech - poslední oprava byla na konci 20 let minulého století, vnitř
ní interiér kostela byl pak opraven na počátku 30 let min. století.

Podstatné změny zaznamenal interiér až v 80 letech minulého
století - při výměně duchovních správců.
V neposlední řadě se musím zmínit ještě o sošce sv. Urbana
z původního kostela, která se také naší slavnosti jako vzácný host
zúčastnila. I za tuto službu vřelý dík.

H.Š.

Dopis z letního tábora
Prázdniny se blíží kvapem ke svému konci a opět začne školní
rok. Někde ještě dobíhají poslední turnusy letních táborů. Jinde tábory (ochranářské, vodácké, skautské, turistické, jazykové...)
skončily. Rodiče „jistě potěšilo", když dostali od své ratolesti
takovýto dopis...
Ahoj mami,
náš vedoucí Pedro nám řekl, abychom napsali rodičům,
abyste o nás neměli strach. Pokud js te viděli v televizi ty záplavy tak se nebojte - jsme o pořádku.
Voda nám odnesla akorát dva stany, čty ři spacáky a nějaké
nádobí z kuchyně. Naštěstí nikdo se neutopil, protože isme byli
Zrovna v lese hledat Petra. Mami, prosím tě, zavolej jeho mámě
a řekni jí, že Petr je v pořádku. Nemůže pouze napsat, protože má
obě ruce v sádře. Když j sme Petra hledali, bylo to super, protože
jsme jezdili v záchranářském džípu. Stejně by jsme ho asi v té tmě
nenašli, ještě že se tolik blýskalo. Pedro b y l na Petra naštvaný,
protože šel na tůru sám a nikomu to neřekí Ale Petr tvrdil, že to
říkal, jenže to bylo během toho požáru a tak ho nikdo neslyšel.
Jo a víš, že když d° ohně hodíš kanystr s benzínem, že to
vybuchne? To mokré dřevo vůbec nechtělo hořet, ale za to nám
ch ytil ej den stan. A taky některé naše věci. Honza, co spí se mnou
ve stanu, vypadá nějak divně po tom požáru. Ale to jen do doby než
mu dorostou vlasy a doktor říkal, že na plastiku to nevypadá.
Taky bylo dobrý, když nós Pedro nechal je zd it ve svém autě.
Sice se rozčiloval, že přestaly fungovat brzdy. Taky říkal, že mu to
nikde nechtěli pojistit, protože je to stará kraksna. Teď musí makat
na těch brzdách. Ale bylo to fa k t skvělý, protože nás nechal řídit,
Namačkalo se nás tam deset a ještě dva je li vpředu na kapotě
a další dva dřepěli vzadu na nárazníku. Teď ale nemůžeme na
normální cestu - chytí by nás policajt a zokázal nám to. Můžeme

je zd it akorát po lesních cestách. Jsou sice úzké, ale kromě
náklaďáků se dřeoem tam nic nejezdí.
Včera jsme dělali bobříka odvahy. Skákali ze skály do
zotopeného lomu. Pak jsme ho měli ještě přeplavat. Vody po té
povodni bylo hodně, dost kalná, špinavá a ještě tam plavaly nějaké
vyvrácené stromy. Jarek skočil šipku a rozbil si čelo. Někteří se
akorát pořezali o rozbité sklo a rezavé plechovky. Já plavat
neumím, jeljsem přes zatopený lom na kánoi. Protože nebyla žádná
nafukovací záchranná vesta a na kánoi jsme byli tři neplavci, tak
nám za to b y l také přidělen bobřík odvahy. Naoíc jsm e úspěšně
složilijá, Pavel a Zbyněk (naše posádka kánoe) kurz 1- pomoci. Kája
neuměl moc plaoat a asi uprostřed lomu se začal topit. Nalokal se
vody a pak začal polykat 'andělíčky. Nakonec se nám podařilo
vytáhnout ho do kánoe a zvládli jsm e umělé dýchání Kája pořád
zvrací, ale Pedro říkal, že to bude z té vody co se jí nalokal. Ona byla
fa k t dost kalná,
Mě vyrazily na těle takové pupínky. Nemám je ale sám. Máme
to skoro všichni. Podle Pedra to bude asi ze stravy, prý ja k seděl na
Borech, tak to také měl. Nejspíš to bude z toho ja k jsme opékali
špekáčky. Ony byly trochu zelené, ale mami fa k t skoro vůbec
nesmrděly.
Jinak jsem moc rád, že jsem na ten tábor jel. Pedro je skvělý
vedoucí a vym ýšlí pro nás samé prima hry. Někteří sice říkají, že na
těch Borech b y l za zneužívání nezletilých, ale já si myslím, že jsou
to kecy. Vždyť e
j tak hodný a stará se o nás.
Domů se vracíme asi v sobotu, pokud se Pedrovi podaří dát do
provozu auto, aby nás mohl odvést na nádraží Již končím, protože
už musím jít. Jdeme do města poslat dopisy a taky koupit náboje,
Pedro nám slíbil noční bojovou hru.
Neměj o nás strach! Máme se dobře!
Tvůj Mireček
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JO BYVAVALO... A BUDE?
„Jo bývávalo../1povzdychne si pamětník a dodá „to kdysi...“
Zkrátka dříve bylo všechno lepší, snad i to bukové dřevo bylo
tvrdší než dnes...
Nechci se vydávat za pamětníka, ale kdysi na potoku na
„lamfeštu" byla svedena nejedna námořní bitva na „vantrokách“
(neckách). Také v zimě proběhlo na ledě mnoho urputných
hokejových utkání. Při jarním tání zase plaveb na ledových krách.
(Pro neznalé „lamfešt“ je zdržná nádrž nad splavem)
Dnes to není možné. Proč? Lamfešt je zanesený bahnem,
zarostlý trávou a v létě páchne. Vantroky dnes asi málo kdo má,
neboje používá jako dekoraci na chalupě. Navíc i když měly malý
ponor drhly by o dno (spíše o nánosy bahna pod kterými se dno
skrývá). V zimě by se zde také nemohlo bruslit, protože led
nebude nikdy rovný a plný ostrůvků zmrzlých vodních travin.
Loni jsem dočetl na nástěnce KMČ 4, že má v měsíci srpnu
(loňského roku) dojít k zastavení vody v potoce tzn. „srážce" a vy
čištění lamfeštu. Potok (náhon) vytéká z Bystřičky a je součástí
rybářského revíru Bystřice Hanácká 1. A tady opět můžeme říct
bývávalo...zkrátka na potoce se dalo od loňského léta rybařit.
V těchto vodách byla skutečně bohatá rybí obsádka
lososovitých ryb (lipan podhorní, pstruh potoční, pstruh duhový)
a to i půlmetrové kousky. Nehledě na množství jelců, perlínů,
plotic, hrouzků. Na tomto toku se také dařilo chráněným druhům
ryb jako střevle potoční nebo i vranka obecná.
Co nám přinesla „srážka"? Začal podivný kolotoč (spíše
veletoč). Břehy patří Povodí Moravy - to se k nim nehlásí, protože
se nejedná o přírodní tok, ale umělý. Dřívější náhon sloužil dvěma
mlýnům a cukrovaru (ten zanikl). Městská část Olomouce Holice také nemá o obhospodařování zájem (nejsou dotace
a navíc práce s udržováním břeh, čištění toku apod.) Ryby ve
vodě patří ČRS (českému rybářskému svazu) MO Olomouc
a tzv. „vodní právo" na užívání vody má „mlynář" pan Svoboda.
Loni asi v polovině srpna pomocí stavědla se zastavil přítok
vody z Bystřičky. Rybáři agregátem částečně odlovili ryby.
Částečně proto, že začali u lamfeštu a skončili u výpadovky na
Lipník. A nestačili se divit kolik zde bylo pstruhů, jelců, bílé ryby
a dokonce i vousatý brach sumec. Množství ryb ještě zůstalo
v hlubších tůňkách, kde časem leklo. Úseky od mlýna po Moravu

a od výpadovky na Lipník po Bystřičku nebyly sloveny vůbec.
Asi pět dní po zastavení vody jsem s kamarádem Honzou C.
prošel po potoku úsek od výpadovky po Bystřičku. Ryby v ka
lužích bezmocně lapaly po kyslíku. První na to doplatili pstruzi.
Těch jsme našli nejméně dvacet leklých. Podběrákem slovili pět
plných kbelíků (převážně jelců) a pustili do Bystřičky. Malé
„rybky", tedy ty chráněné, potkal stejný osud jako pstruhy.
Chráněné druhy živočichů mají svou červenou knihu, kde bývá
uvedena i hodnota v korunách vymírajícího živočišného druhu.
Nevím jakou hodnotu má např. taková střevle potoční a kolik jich
v potoce leklo. Ale tady přece nejde o koruny!!!
Další účastník toho veletoče - Povodí Moravy provedlo
opravu břehu cca 100 metrů od mostu od ulice Sladkovského.
Pan Svoboda na hlavním toku od ul. Sladkovského po česla
mlýna odstranil bahno (asi 10 m délky toku). Vyčištění lamfeštu
se jaksi vytratilo.
Já vím, po bitvě je každý generál. Možná stačilo pouze málo.
Nechat téct vodu tak, aby výška hladiny byla 3 - 5 cm. Rybám
by se tak přinášel dostatek kyslíku a stáhly by se do hlubších tůní.
Povodí Moravy by i při tomto průtoku mohlo opravit břehy, nebo
použít jinou technologii (možná by to bylo dražší, nevím nejsem
odborník) - Tak jsme chudší my - o ryby (i ty chráněné za xy
korun v potoce).
Kdo nese za to odpovědnost? Každý účastník, který se
podílel na srážce zřejmě použije ustanovení, směrnice, kterých se
držel a tak je vlastně všechno v pořádku, vše v rámci platných
zákonů a norem. Vždyť se nic nestalo. Ale blýská se na lepší časy.
Ryby při velké vodě opět najedou do potoka (pokud někdo
nevytráví Bystřičku). Nebudeme muset říkat „bývávalo..." Příroda
si pomůže sama, ale nějaký čas to potrvá.
A co „lamfešt" - místo námořních bitev a hokejových
utkání? Tady stále platí bývávalo... nebo bude tomu snad jinak?
Nečekejme, že i zde to za nás udělá příroda. Ale kdo, kdy, jak?
Nevím. Lamfešt stále zapáchá plný bahna, trávy a komárů.
Zdraví Vás Mirek Marusjak (kluk od potoka)
Jo bývávalo, teď prý dospělý,
který se stejně stále cítí hochem.

Nové malé parkoviště
Motoristé i občané, kteří žijí na ulici U cukrovaru se konečně
dočkali. Nebezpečný průjezd touto ulicí, hlavně v úseku u pane
lových domů č. 30 - 42. Byl odstraněn nově vybudovaným tzv.
malým parkovištěm, které bylo vybudováno na zatravněné
nevyužité ploše. Bylo zde vybudováno 25 stání pro osobní vozy plus
2 stání pro vozíčkáře. Průjezd aut tímto úsekem je nyní jednodušší
zejména když se potakají dvě auta.
Rozšíření průjezdu ovšem neznamená, že se zde může jezdit
zvýšenou rychlostí. Nebezpečí vyběhnutí dítěte nebo psa trvá stále.
Kdyby k tomu nedej Bůh došlo, následky by byly hrozné. Proto páni
řidiči, zejména vy mladší, velký pozor!
Rovněž parkování aut v prostoru u kontejnerů na odpad je
vyhláškou zakázáno. Dělali jsme parkoviště pro bezpečný průjezd
a parkující auta v tomto místě jej zase omezují!
S průjezdem kamionů by mě být také konec. Na obou
stranách byly umístěny dopravní značky se zákazem vjezdu aut
nad 6 tun a u vjezdu s Keplerovy ulice je značka „slepá ulice". Jen
nevím, kterému vandalovi vadila značka pod Raškovou za-hradou,
že ji musel „sklonit" až k zemi. Čemu asi tak tímto činem pomohl?
Bezpečnosti?
Silvestr Tomášek

PÁNSKÝ SLOUPEK

„Č est je dar, který dává muž sám sobě. Je to jediná věc,
která mu nelze vzít, pokud sejí sám nevzdá."

Pánové,
Mezinárodní den

Teď něco pro mladší ročníky od „staré školy":

neslavíme, ale například

dle klasika

Renčína můžeme oslavovat každý den, že jsme se nenarodili jako
ženské. Dle mne ale spíš to, že žijeme.

A na závěr vtípek, ostražitosti nikdy nezbývá:
Žena rybáře c h y tí zlatou rybku. Ta j í slíbí, je j í splní tři
přání, ale je je jí muž bude m ít vždy dva krá t více. „Rybko, chci
b ý t nejkrásnější ženou na světě. “ „Ale tv ů j m už na t ° m bude

Ale ve vztahu k ženám mám pro vás test:

je š tě íépe!“ „Nevadí, ch ci!“ Stalo se. „Rybko, chci b ý t nejbohatší

1. Kolikrát jste své nejbližší řekli,že ji máte rádi?

na světě.“ „Ale tv ů j muž bude dva krá t bohatší!"„N evadí, chci!“

2. Kolikrát jste j í dali kytku?

Stalo se. „Jaké máš tře tí přání?" „A ť mám slabou mozkovou

3. Kolikrát jste j í řekli, že je vám s ní dobře?

m rtv ic i!"

Hodnotu zvažte sami, gentlemani snad ještě nevymřeli.

Tož chlapi, ať se vám daří!
Petr Šafránek

Zahradní slavnost
Můj m ilý deníčku!
Je 23. 6. večer. Před chvílí skončila Zahradní slavnost. Jsem tak unavená, že ani
nemůžu psát, ale takové pocity a radost, co o sobě ukrývám, si nemůžu nechat sama
pro sebe (Nebudu přece sobecká!). Tak poslouchej! O p ů l čtvrté b y l sraz před školou
pro ty, co představovali pohádkové dvojice. Ano, máš pravdu, jako vždy jsme tam Já,
Bára a Anet dorazily o dost později, proto na nás nevybyío žádné stanoviště. Paní
učitelka Soušková, která soutěže organizovala, nás přidělila k ostatním vyučujícím.
Obsluhovaly jsem stolek s cenami. Nebyla to zrovna procházka růžovým sadem,
jelikož dívat se na všechny ty sladkosti a žádnou si nevzít potřebovalo pořádnou
kuráž■Ale jdeme dále...
Tak po šesté začala diskotéka s muzikou od pana Radka Svačiny. Obohacovalo
to několik tanečních vystoupení a ovšem i to naše! První sj me tančily Já, Míša a Anet,
pak jen Já a Anet. I když jsme měly dvě vystoupení za sebou, stejně nám zůstaly síly,
abychom to na parketu mohly pěkně roztančit! Tancovaly jsem ja k o život, ani jednu
písničku jsme nevynechaly (no snad jen ten ploužák).
Také naši kluci předvedli, co um í na skateboardech, milé byly i písničky od našich
„prcků “. I občerstvení bylo! Mně nejvíc chutnala “žlutá “ limonáda.
Určitě si na tuto akci udělám čas i příští rok a žádné gymnázium mi v tom
nezabrání!!!
Loučí se Pavlína, 7. A
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V těchto měsících se dožívají svých životních
jubilejí tito naši spoluobčané:
Jindřich SMIČKA
Jaroslav NAVRÁTIL
Jaromír JÍLEK Ing.
Josef LANGER
Ema HANÁKOVÁ
Josef KRATOCHVÍL Ing.
Eliška ZAORALOVÁ
Věra LEŠTINSKÁ
Ondřej TISOŇ
Helena VELIČKOVÁ
Věra MLČOCHOVÁ
Přemysl MAJER
Otakar MAJER
Josef SPÁČIL
Ludmila MRÁZKOVÁ
Růžena NĚMCOVÁ
Evžen STROIN
Františka DOKOUPILOVÁ
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti, osobní pohody a ještě hodně
roků prožitých v kruhu svých nejmilejších.

Zoíáště vzácnéhojubilea 92 roků
se dožívá paní Anna ŠKODÍKOVÁ
KMČ Holice p. Škodíkooé přeje hodně zdraví,
duševní svěžest aještě hodně roků prožitých
o pohodě mezi svými nejmilejšími.

PRANOSTIKY
SRPEN
Teplé a suché léto přivádí za sebou
mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší
víno.
Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se
dlouho sněhem skvěje.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě
mrazy valný.
Stětí svátého Jana - přestávají již
parna.
ZÁŘÍ
Divoké husy na odletu - konec i babímu
létu.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta
po ose.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný
podzimek a pozdní zimu.
Na svátého Cypriána chladno bývá často
zrána.
Svatý Václav - sklízí hady.

1. 6. 2005
•
•
•
•
•

kontrola zápisu z minulé schůze
došlá pošta
užívání veřejného prostranství
dopravní značení Náves svobody
připomínky občanů

6/2005

29. 6. 2005
• kontrola zápisu z minulé schůze
• došlá pošta: povolení rozkopávek/ zahájení stav. řízení/ vybudování cyklostezky
k Olympii / změny ve statutu Komisí měst. částí
• zpráva Mě Policie
• různé
v

*

LINKA DO OLYMPIE KONCI
Jak jste jistě mnozí zaregistrovali dnem 1. srpna 2005 přestala jezdit zvláštní
linka autobusu z Holice do Olympie. Dle sdělení pracovníků CONNEXu bylo obsazení
autobusů velmi malé a vedení Olympie, které provoz sledovalo, odmítlo tento autobus
dále platit.
Pro dopravu k obchodnímu centru Olympia z Holice možno využít příměstské linky
č. 890 712, 890 713, 890 722 a 890 763 ze zastávky Holice - sokolovna. Uvedené linky
jedou v tarifu IDSOK(6 Kč).
V jednání jsou další možnosti dopravy do nákupního centra Olympia. Budeme vás
o nich informovat.
S. T.

UVAŘTE SI S NÁMI
HOUBOVÁPOCHOUTKA
Letošní léto se vydařilo. Alespoň prozatím a hlavně pro houbaře. Rostou a každý kdo
vyrazí na houby tak něco najde. Nikdo nejde s prázdnou a tak se doma vaří houbové
omáčky a guláše, dělají smaženice a karbenátky, smaží řízky a co zbude se usuší. Dnes
vám poradím recept na houby trochu jinak. Někde jsme to četli či slyšeli, děláme to každý
rok, když rostou a moc nám to chutná. Tak to zkuste také. Dobrou chuť.
Připravte si hromádku nakrájených hub a nakrájené anglické slaniny. Jednu
Zelenou papriku na kostičky a půlku větší cibule. Do tlakového hrnce dejte rozehřát
slaninu a po chvíli i cibuli a zel papriku. Po zpěněni přidejte houby, utřený česnek,
trochu červ. papriky, majoránku, pepř a sůl a vše zkápněte tabascem (nemáte-li, tak
stačí špetka chilli nebo chilli paprička).
Vše promíchejte, uzavřete tlakáč a dělejte deset minut. Pak tíakáč otevřete a na
Zahuštění přidejte střídku z jednoho krajíčku chleba. Nechejte ještě pět minut na ohni.
Po otevřeníchléb promíchejte se směsí a můžete se do té dobroty pustit
S. T

TOULKY PO BÁSNÍCH
Jsem značně staromódní
Mám úctu jen ke klasikům
Když aečer zastavím svůj čas
Otevírám knížky oblíbených básní
Skácel mě unáší svou Moravou
Letíme nad svahy Vinohradů
Jeho smuténka se usmívá
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Nabízí sklenku melancholie
U kvete rozrazila vzpomínky
Slyším křldlooku
Hrát nesčíslně romancí
O královském létu
Jež budiž pochváleno
Petr Šafránek

Holičtí hasiči navštívili Prahu
Stává se tradicí, že naše jednotka začátkem prázdnin někam
vyjede, aby si v rámci odborného cvičení zdokonalila schopnosti
v oboru technických zásahů. V minulých letech se členové
jednotky zaměřovali na vodní záchranářství a práci v mimo
řádných situacích. Tyto aktivity nás vedly k rozšíření činností na
vodě, a to o zřízení speciálního družstva zaměřeného na lezectví
a výstavbu dopravních traverzů. Letos Magistrát města Olomouce
investoval zhruba 80 tisíc korun do výbavy zmíněných lanových
technik.
O Praze se říká, že je tam blaze a..„ ale pro nás to znamenalo
mnoho těžké práce a bedlivé pozornosti při výkladu odborných
instruktorů ze Sdružení záchranných služeb Praha a instruktorky
Českého reprezentačního teamu v raftingu na divoké vodě.
Okrajově se chci zmínit, že v Tróji naše jednotka operovala při
povodních v roce 2002 a hladina Vltavy zde byla o 10 metrů
vyšší, než je její normál. Dnes je již vše opravené a málokdo by
snad uvěřil tomu, jak to tu vypadalo před třemi lety.
Toto cvičení bylo unikátní tím, že jsme poprvé ochutnali
skutečné peřeje a sílu vodního proudu. Tyto plavební kanály jsou
bezpečné, protože je tam maximální hloubka 1 metr, ale při kolizi
raftu není nic k udržení a silný proud vody bere s sebou vše, co
mu přijde do cesty. Kanál je dlouhý 500 metrů a to je dostatečná
délka na kvalitní průpravu fyzické kondice, protože umělé
překážky jsou velmi záludné.
Dalším úkolem byla výstavba lanového traverzů přes Vltavu
a následné zajištění transportu osob z Trojského ostrova na
pevninu. Bylo zde použito 90 metrů lan.
Tyto lanové cesty se staví v těžko přístupném terénu,
a proto je zapotřebí se s technikou bezpečně dostat jak do
hloubky, tak i stoupáním do výšky. Získali jsme bohaté zkušenosti
s ukotvením lan, následným slaňováním a v opačném případě
stoupáním do výšky ve volném prostoru.
Neunikli jsme očím zvědavců, především zahraničních
turistů, ale i místních domorodců, kteří byli k nám velmi vstřícní
a společně s námi vzpomínali na poslední povodně.
Jaroslav Šponar

VRÁTKA DO DĚTSTVÍ
Na půdě krabice cenných pokíadů,
podivná chlapecká sbírka
(kapesní nů( - vzpomínka na dědu
cínový vojáček, tři sojčí pírka,
prak a šavíička dřevěná...)
Vrátka co vedou lokty i kolena
Kíukovská tajemství
Ve světě píotů a děr
Ztracené království.
Mirek Marusjak

l.HFK Olomouc potvrdila své kvality

Vydařenou sezónu měli holičtí fotbalisté, když vyhráli Moravskoslezskou fotbalovou ligu.
Po roce stráveném ve třetí nejvyšší fotbalové lize se l.HFK Olomouc opět probojoval do druhé ligy. S největším rivalem FC Hlučín
bojoval l.HFK Olomouc do posledních kol o postup z prvního místa, nakonec dopadlo vše jinak. Do druhé ligy nakonec ze druhého
místa postoupil i FC Hlučín, jenž využil rozpadu fotbalového klubu Opavy, který se nepřihlásil do druhé ligy z finančních důvodů.
Fotbalovou dovolenou si hráči moc neužili, protože druhá liga začíná o týden dříve a tak měl holický kouč Kalvoda méně času na
přípravu. Na první trénink měla trenérská dvojice Kalvoda, Mucha k dispozici 23 hráčů. Na zkoušku přišly Dadák ze Slatinic, Joukl
z Baníku Ostrava, Dobiš a Bartoš ze Slovenska, Jaroš z Jeseníku, Doležal z Brna, Kotůlek z Opavy, Chmelíček ze Sigmy Olomouc, Los
z Teplic. Na přípravu měl trenér Kalvoda jen měsíc a tak začali hráči hned z ostrá. Tréninky probíhaly dvoufázově s regenerací. První
dvoutýdenní fáze byla zaměřena na fyzickou kondici a druhá fáze, ve které se nyní holičtí hráči nacházejí, je spíše zaměřena na herní
doladění a vykrystalizování sestavy na druhou ligu. V průběhu měsíční přípravy sehrál l.HFK Olomouc 6 přípravných utkání se
Zábřehem, Uničovem, Mutěnicemi, Mladou Boleslavi, Baníkem Ostrava a Konicí. 31.7. už hraje holický celek l.kolo poháru ČMFS
s Horkou nad Moravou v 17.00 hodin a o týden později už začíná l.kolo druhé ligy, ke kterému zajíždí l.HFK na půdu Sparty Prahy
"B". Nakonec ze zkoušených hráčů zůstali Kotůlek, Chmelíček, Dadák, Doležal a Los. Nyní má trenér bdispozici 18 hráčů, v ziměxby
měl kádr posílit ještě jeden nebo dva hráči. Své první utkání hrané v Praze vyhrál l.HFK Olomouc 1:0 a dovezl domů 3 body. V 2. kole
porazil l.HFK na domácím hřišti Sigmu Olomouc B 2:1. K prvním úspěchům blahopřejeme a stejně tak dodatečně i k postupu

do druhé ligy.

Rozpis domácích utkání l.HFK Olomouc:

Výsledky přípravných utkání:
0:1

l.HFK Olomouc - Zábřeh
l.HFK Olomouc - Uničov
Mutěnice - l.HFK Olomouc
Mladá Boleslav - l.HFK Olomouc

4:3
2:4

l.HFK Olomouc - Baník Ostrava "B"
l.HFK Olomouc - Konice

1:0
2:0

1:0

4.
6.
7.
9.
11.
13.
15.

kolo: 27. 8. sobota
kolo: 10. 9. sobota
kolo: 17. 9. sobota
kolo: 1. 10. sobota
kolo: 15. 10. sobota
kolo: 29. 10. sobota
kolo: 12. 11. sobota

17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
15.30
14.00

l.HFK - Drnovice
l.HFK - Slávia Kroměříž
l.HFK - Viktoria Žižkov
l.HFK - Hradec Králové
l.HFK-Kladno
l.HFK-Hlučín
l.H FK . Dynamo Č. Budějovice

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Helena Šišková
Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o., Olomouc
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v srpnu 2005.

-8-

