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O přátelství, ideálech a vzorech
Malou vzpomínkovou slavností oslavili holičtí
Junáci sedmdesátileté výročí holického skautingu.
Článek o ní je uvnitř novin. Vedlo mě to k zamyšlení nad
rozdílem mezi tím, co představují ideály hnutí a tím, jak
se dnes chová naše společnost.
Setkání se staršími přáteli ve mně vždy vyvolává
silnou nostalgii. Oni opravdu ctili a ctí heslo: „Jednou
skautem, skautem na celý iiv o t.“ Skautské ideály a
kodex junáckého desatera mají v krvi. A to po tvrdých
letech, kdy poprvé zakázalo skauting gestapo, podruhé
končili po „Vítězném únoru" a za působení ve skautingu
skautů měli těžké politické škraloupy, potřetí končili
začátkem normalizace v roce 1971. Pro ně mělo
znovuzrození hnutí v roce 1990 obrovský význam a právě
mezi nimi pochopíte dobře význam slova přátelství.
Dnešní doba má, když posuzuji stav věcí národa
českého, poněkud jiná pravidla, např. „Každý dobrý
skutek musí být po zásluze p o tr e s tá n Bohužel je to
skoro pravda. Dobré skutky souvisí se slušností a
ochotou pomoci bez nároků na nějaké výhody a dnes
okolí považuje takového člověka za blázna, v lepším
případě za podivína.
Omladina, řídící se příklady, které vidí kolem
sebe a které táhnou, má také jiný náhled. A to se nemusí
dívat zrovna na akční zahraniční filmy, kde vítězí síla a
brutalita. Bohužel úplně stačí, když se podívá na televizní
zprávy: samé zločiny, havárie, požáry, defraudace,
politické tahanice, bezpráví a beztrestnost. A nic se
neděje, nikomu nahoře to nevadí. Miliardy lítají sem a
tam, hlavně do pryč a „my na to máme“ . Kdysi prezident
Havel prohlásil, že národ má „blbou náladu". Neřekl ale,
jak se má ta nálada zlepšit. Mám z tohoto hlediska „blbý
pociť, že za totality byla dle politologů sice falešná
morálka, teď však snad není žádná. Morální vzory
minulosti vymřely po meči i po přeslici. Dnes je
příkladem, snad i hrdinou, úspěšný, bohatý a vlivný
člověk bez ohledu na to, jak to vše získal.
Přesto naše republika pořád ještě prosperuje a
my se máme zřejmě ještě příliš dobře na to, abychom se
nad jejím stavem více zamýšleli. Uvědomujete si, že je v
našich rukou (i hlasovacích), Jjakou si Jji zachováme?
Nemyslím si, že v Evropské unii je všechno O.K. Není. Ale
je tam řád, který nám schází. Věřím, že až se mu budeme

muset podřizovat, k postupné nápravě dojde. Pokud se
výchovy naší mládeže týče, to jest vašich dětí, věnujte se
jim, prosím, více. Jenom školství je do života nepřipraví a
odjakživa platí, že rodina je základ státu. Tyto děti jsou
naše budoucnost.
Nebuďte netrpěliví, i demokracie chce svůj čas a
vývoj. Na vyspělé západní země máme dost velkou

obrátek paní Šeršeňové
časovou ztrátu. A tlustou nebo slabou čáru (je to ostatně
v oblibě dělat čáry) za tím, co bylo a na co jsme byli zvyklí,
a Již není- s>musíme udělat každý sám. Musíme. Pro nás,
Čechy, stále platí, že děláme jen to, co musíme, aještě i to
někdy dokážeme obejít. V souvislosti s pohádkami, a
protože patronem skautů je svátý Jiří drakobijce, mám
obavu>že když drakovi v sobě useknete hlavu, narostou
dvě, někdy i více hlav. Takže přeji optimismus, přátelé.
Jen at’ to ale není s naším časem tak jako s pojmem
„dočasně". A ať to není na draka.
Když jsme u toho „mušení", vzpomeňme si na
závěr vtipem, jak to s ním bývalo. Američan je proválen
P° Moskvě a vidi krásné broušené sklo. Ptá se, kde to
Rusi vyrábí. „No, to máme z Československa. “ Jdou dát a
vidí obchod s perfektním oblečením. „ ?“ „ To máme taky z
Československa. “ Pak si dají a restoráně pivo a zase se
host ptá, kde ho dělají. A zas, to je plzeňské z
Československa. Američan se nezdrží a konstatuje: „ Ti
Češi vás ale musejí mít rádi.“ A Rus na to: „Musejí,
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Trochu historie neuškodí i když jen ve stručnosti.
Olomouc byla už v dobách Velké Moravy jedním z
nejvýznačnějších sídel. Později se město Olomouc stalo sídlem
markrabat, následníků českých králů z rodu Přemyslovců.
Ale abychom to nebrali tak, jak se dříve „školilo", až do
doby prvobytně pospolné. Zmíním se jen o pevnosti Olomouc,
která měla být záštitou proti německé rozpínavosti. Královské
město Olomouc ajeho opevňování vznikalo už ve 13. -14. století.
Město využívalo nejen budovaných hradeb, ale hlavně soustavy
ramen řeky Moravy.

určeném místě se navršila obvykle do kruhového tvaru v
kombinaci s vyzděnými sklady. A tak v blízkosti pevnůstek
vznikaly prohlubně - příkopy. Na místě pevnůstky č. 7 (dnešní
,Amerika") vznikly prohlubně, které byly později osazeny stromy a
nálety. V místech vysoké spodní vody vznikly pak rybníky, které
byly později využívané k ruční těžbě písku. Vzpomínám siná dobu
mého mládí, jakjsem obdivoval práci s naběračkami na dlouhých
bidlech až 5 metrů dlouhých, kterými „pískaři" vytahovali písek z
vody. Tato práce, dřina dnes už nemyslitelná, byla zdrojem obživy
těch nejchudších, pokud byli fyzicky schopní tuto práci dělat.
A tak vznikaly rybníky - pískáče, které byly v
letních měsících zdrojem osvěžení. Byly
navštěvovány lidmi z celého blízkého okolí jako
přírodní koupaliště. V Holiči pak každý mladý
uměl plavat a to nebylo v té době tak málo.
Ale vraťme se k naší „Americe", kde také vznikly
z uvedených důvodů rybníky. Z vyprávění
stařečka Rychlého, který se narodil 1861, takže
zažil tu dobu budování pevnůstek, a také z
vyprávění jeho rodičů a sousedů jsem se o tom
něco dozvěděl.
V prohlubni po vykopávkách sí postavil malý
domek nějaký pan Očenášek, který se živil
pletením košů a výrobou „gibsových" (sádrových)
svátých. Byl to zřejmě světoběžník a tak se
chlubil, že byl i v Americe. 0 Americe stále a stále
vypravoval, až se pak začalo říkat tomu místu kde
bydlel, Amerika.
Tak to je verze, jak vznikl název naší holické
„Ameriky". Dnes souběžná prohlubeň je už
zasypána a jsou zde vybudovány zahrádky. V stávající velké
prohlubní byl na místě chaloupky postaven domek pro
zemědělské podruhy Hudcova gruntu. V posledních létech po
válce byla část této prohlubně zavezena odpadky a v poslední
době vyčištěna. Když jsem byl malý kluk, tak tato část „Ameriky"
byla místem našich her. Byla zde studánka, která i nyní napájí

Ve válce s Pruskem, kterou Rakouská monarchie
prohrála, byla donucena mladičká císařovna Marie Terezie
postoupit Dolní Slezko, značnou část Horního Slezka a celé
Kladsko. Odstoupení těchto území bylo stvrzeno mírem
Vratislavským 11. 6. 1724. Ztrátou těchto území, která byla
součástí české koruny, se značně oslabilo české království, tehdy
v rámci Rakouské monarchie. Ztráta však navíc ohrozila
bezpečnost severní hranice před německou expanzí. A tak Marie
Terezie dala pokyn k budování pevností, jako byl Terezín, Hradec
Králové a Olomouc. Bylo tehdy přistoupeno k rozsáhlé přestavbě
pevnostních objektů města Olomouce. Byly vybudovány
pětiúhelníkové bastiony, kasematy, podzemní objekty a chodby.
V létech 1741 2 pracovalo na opevňovacích pracech 6 až 12 tisíc
dělníků a náklady se vyšplhaly až na 10 milionů zlatých. Pro
představu uvádím, že dělník dostal za den 3 krejcary a 2 libry
chleba (asi 1 kg) (100 krejcarů byla 1 koruna a 2 koruny byla
zlatka). Výstavbou těchto opevnění se stalo město Olomouc
největším pevnostním městem monarchie.
V průběhu let se však ukázalo, že tato opevnění už
nestačí, a proto v létech 1862 byly zahájeny práce na venkovních
pevnůstkách v okolí města. Na katastru naší obce Holice byly
vybudovány 4 pevnůstky, jak jsme později říkali „šance". Jedna
byla vybudována v prostoru Hamerského mlýna u silnice
Olomouc - Lipník. Druhá v dohledu obce Holice, dnes využívaná
jako remízek pro polní zvěř a činnost myslivců. Třetí byla
vybudována v prostoru holické „Ameriky" a poslední u Nového
Dvora. Tato poslední pevnůstka byla nejdéle využívána pro
vojenské účely, a to až do doby „normalizace", tj. okupace
sovětskou armádou.
Jak se tyto zemní pevnůstky tenkrát stavěly v hanácké
rovině? V blízkosti těchto pevnůstek se vykopala zemina a na

stávající rybníky, kvetlo zde na jaře plno petrklíčů a blatouchů.
Nevím proč a co se změnilo, že tenkrát nebyly černé skládky a
zaneřáděné příkopy. Zřejmě byl život jednodušší a nebylo tolik
odpadů a bezohlednosti lidíjako v dnešní době. Dnešní „Amerika"
to je zejména část pevnůstky, kterou koupil holický doktor pan
Koutný, aby zde vybudoval ovocný sad a půvabnou dřevěnou vilku
nad podzemními prostorami stávající pevnůstky. Tato část byla
později vzorně ošetřovaná ing. Jar. Fuksou, které jako profesor na
zemědělské škole byl významným ovocnářem. Často se v místech
jeho „království" pořádaly přednášky a praktická školení stejně
zapálených zahrádkářů.
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Jak šel čas, který neúprosně ukrajuje všem vymezený
pobyt na tomto světě, tak nastoupili jeho následníci a vybudovali
v této části „Ameriky11 místo pro využití rybolovu a otevřením
nové vodní plochy vrátili veřejnosti to, co tolik let chybělo. Totiž
bývalé „pískáče11, které bývaly zdrojem letního vyžití. Ty staré se
postupně staly doslova „žumpami11, kde se už nebylo možné v
letních měsících osvěžit. Nepodařilo se to ani městu v rámci
programu revitalizace vodních ploch a toků obnovit původní
využívání těchto rybníků. Až pan ing. Jar. Fuksa ml. vybudováním
nové vodní plochy vrátil veřejnosti to, co nám všem tolik chybělo.
A tak postupně si zvykáme na novou pískovnu u níž se ujal název

„fuksárna". Věřím, že tato část naší „Ameriky11 získá stále větší
oblibu a bude využívaná holickými občany. Možná to bude stejně
oblíbená část Holice, jako byla kdysi zahrada v pivovaře, která
musela bohužel ustoupit rozšiřujícím se kolejím přednádraží.
Co na závěr? Napište nám Vy pamětníci, co Vy na to! Proč
se říká „Amerika11ajakáje Vaše verze,
Rád bych, aby se nezapomínalo, abychom si zachovali
vzpomínky na to, jak to bylo tenkrát za našeho mládí. Naši
následníci až tady nebudeme, možná to vzpomínání snad ocení,
Ladislav Zahradník už také stařeček

Stanovisko pracovníků ZŠ ke stávce 1. září 2003
Vážení občané, rádi bychom Vám sdělili naše stanovisko
ke stávce 1. září 2003.
Základní škola Holice se nepřipojila ke stávce 1. září
2003. Kolektiv pracovníků ZŠ souhlasí se stanoviskem odborů,
termín a způsob realizace však nepovažoval za vhodné. K celé
záležitosti chceme dodat toto:
Pokud jde o finanční ohodnocení učitelů, naprosto není
zohledněna míra nutného vzdělání učitelů. Učitelé nedosahují ani
průměrný výdělek, ačkoliv se jedná o skupinu zaměstnanců s
vysokoškolským (magisterským) vzděláním. Jejich investice do
vzdělání, časová i finanční, jim není v jejich mzdách
odpovídajícím způsobem vrácena.
Nesouhlasíme s tím, že vychovatelky ve školní družině
jsou nově zařazeny do nižší tarifní třídy než učitelky v mateřské
škole, ačkoliv kvalifikační předpoklady pro obě povolání jsou
stejné a i jejich pracovní náplň je obdobná. Rovněž se nám nelíbí,
že těmto pracovnicím byl díky stanovenému normativu fakticky
snížen plat bez ohledu na to, že práci vykonávají dále ve stejném

rozsahu.
Tím, že má dojít ke zvýšení tarifů bez navýšení objemu
prostředků na mzdy, ztratí ředitel školy možnost finančním
ohodnocením motivovat iniciativní pracovníky nad rámec tarifů.
Snížením nenárokových složek platu dojde k faktickému poklesu
platů učitelů v rozporu se všeobecně mediálně zveřejňovaným
tvrzením o růstu platů učitelů.
Zavedením normativů na žáka dochází opět k nucenému
navyšování počtu žáků ve třídách. Přitom počty dětí s poruchami
učení rostou, doporučení poradny pak vždy končí stejně:
doporučujeme, aby se žák učil ve třídě s menším počtem dětí, kde
může učitel respektovat jeho tempo a individuálně se mu věnovat.
I to, jak stát finančně hodnotí učitele, je obrazem jeho
vztahu ke vzdělání celkově. Těžko můžeme žákům vysvětlovat, že
investice do vzdělání je nejlepší investicí vůbec, jestliže sami ze
zkušenosti vědí, že platy méně kvalifikovaných profesí jsou vyšší
než plat učitele, který jej vzdělává, snaží se jej vychovávat a který
za něj též zodpovídá.
Kolektiv

Prázdniny ve škole
Když poslední děti opustí na konci června školu, nastává v ní období pilné
práce pro nejrůznější řemeslníky i provozní zaměstnance. Ani naše škola nebyla
výjimkou.
Už v předstihu, před koncem školního roku, byly zahájeny práce na dvou
nejrozsáhlejších investicích. Jednou z nich byla rekonstrukce chlapeckých WC na 1.
stupni. (Dívčí záchodky prošly rekonstrukcí v loňském roce.) Výsledkem jsou nové
toalety hodné tohoto označení. Investovalo se do nich 619 tisíc korun. Druhou akcí
pak byla výměna oken ve druhém patře hlavní budovy za plastová, opatřená
žaluziemi. Původní okna jsou téměř v havarijním stavu a tak doufáme, že nám budou
přiděleny investice na obměnu oken i v dalších patrech v příštím roce. Výměna těch
stávajících přišla na 836 tisíc korun.
Došlo k přemístění žákovské kuchyňky z objektu pošty do školní družiny.
Projejí vybavení novou linkou včetně spotřebičů bylo zapotřebí téměř 96 tisíc korun.
Nejrůznější opravy (vodo- a elektroinstalatérské, oprava venkovní a vnitřní
kanalizace, odvoz rumiskaaj.) spolkly dalších 54 tisíc korun.
Zvenčí viditelnou změnou je vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře
nákladem téměř 89 tisíc korun k budově 1. stupně. Tato budova má nyní jak
bezbariérový vstup, tak i WC pro vozíčkáře.
Vymalování školní kuchyně, kanceláře, kabinetů, tříd a WC stálo 123 tisíc
korun. Výčet investic pak uzavírá výměna linolea na schodišti a v některých
kabinetech za 99 tisíc a vybavení dalších tří tříd novými moderními lavicemi a židlemi
za 237 tisíc korun.
Všechny úpravy pak korunovaly vzorným úklidem paní uklízečky, aby škola
mohla své žáky přivítat v plné parádě.
M.CH.
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Milí čtenáři,
Mezi naše stálé holické básníky se začíná
pomalu a nenápadně vkrádat mladá
generace. Je naší povinností věnovat jí
místo na stránkách „HOLICKÝCH NOVIN11
(prozatím) a přát si, aby podobných
příspěvků se v budoucnu objevilo více.
S.T.
Maminka - Jakub Děreš, 7. A
Mámo, mámo, maminko,
usměj se jen malinko,
ta žákovská v ruce tvé,
to je asi velmi zlé.
Ale mami, věř mi jen,
bylo to jak špatný sen.
Já jsem vůbec nezlobil,
to mě soused uhodil!
Já jsem se fakt nechtěl rvát,
on se mi však začal smát,
a tak jsem se jenom bránil,
přitom jsem ho trochu zranil.
Za to tahle poznámka
pro hodného hošánka.

Toulky časem a dědinou
Nechť mi novousedlíci titulek prominou, jsme sice Velká
Olomouc, městská část Holice, ale někdo možná neví, že jsme
bývali samostatnou dědinou, Holicí u Olomouce. Momentálně
jsemkvůlizdravídlouhodobědomaataksetoulámnavycházkách
po „dědině". Mohu říci, že teď znám každou ulici i s jejími domy,
dokonce i stav hrobů na našem hřbitově. Vycházku začínám tak,
že vyrážím na nový kontinent, do Ameriky. Je to jediné místo, kde
byl v letošním horkém létě stín. Poněkud mě tam překvapilo

kácení starých osik, ale jinak je to stále divočina se sportovním
rybolovem a s občerstvením. Správné pohostinství je v Pevnosti č.
5 u nové Fuksovy pláže s parádním koupáním. Neuvěřitelná je
otevírací doba v létě, od šesti do třiadvaceti hodin.
Zpět vyrážím přes Zábraní pode mlýn kolem nových podniků
cizokrajných jmen. Už skoro nejde vybavit si pískovnu a klukovské
eldorádo Bahňák se škvárou u turbíny. Místo džungle bambusů

netýkavek a trojzubců jsou teď dvoumetrové lebedy, pelyňky,
lopuchy a bodláky na místě zahrádek, které v přední části k
panelákům mohly být dodnes. Vzpomínky vadnou jako lípy na
návsi a Bulhaři a pan Drlík jsou dávno zapomenuti. Přes
Přerovskou prokličkuji mezi auty na Horní konec. Tam si musíte
dávat pozor na vyvrtnutí kotníků, silnice a chodníky v ulicích u
potoka a na Krejnici se dají přirovnat k vojenskému cvičišti. Při
každé procházce v této části objevím nějaký nový pěkný dům.
Mám tady tip na nejpěknější květinový holický dům. Je to
jednopatrový dům v ulici Emmy Destinové na kraji u kříže. Nevím,
koho chválím (na zvonku totiž není jméno), aleje to paráda. Na
domě nekvete snad jen cedulka s názvem ulice.
Pak zase přebrodím Přerovskou, hazard má každý z nás v krvi,
zvláště když vidím Šnajdrovo. Držím pěsti, ať z domu udělají
pevnost. Kolem potoka jdu až k rybárně, hlídajícící rotvajler na
mne štěká. Nevím, jestli tak zdraví ani jak rychle běží do kopce a
jestli umí plavat, nezkouším to. A to už jsem na Návsi, na
stavebním bitevním poli. Až bude přestavba hotová, bude Náves
krásná. Předkové mohou mít radost. Kdo chce vzpomínat na
ořechy, může si u Kratochvílů koupit ořechovku.
Samozřejmě nakouknu do výlohy v drogérii. Tam na mne vždy
dýchne atmosféra časů, kdy obchodníci byli ještě Obchodníci.
Nabídka zboží ve veršovánkách nemá chybu. I kdyby na ní byly
nabízeny pilníky a smirkový papír, pohladí. Paní Jaruška je
kouzelník. Z výloh se mí nejvíc líbila ta s betlémky, i když další
náměty byly a jsou také krásné. Podívejte se, jakou má výlohu teď.
Je tam i stará fotografie Návsi, teď jí bude nová úprava znovu
podobná.
Tak exkurzi Holicí končím, a pokud jsem si nevyvrtnul kotník
nebo skrzevá nevychované majitele psů do něčeho negrajdnul,
byla to pěkná procházka.
Váš Petr Šafránek

Divoké husy - Petr Šafránek
Viděl jsem letět divoké husy
Klín hejna rozrážel modrou oblohu
A ukazoval k jihu
Mne si ani nevšimly
Jak jsem jim záviděl jejich volnost
Letěly na Di Garde?
Nebo až na jezero Taná?
Za půl roku se vracely na sever
Na Mazuru nebo na finská jezera?
Tentokrát mě pozdravily křikem
Byla to výzva k cestě?
Nebo lítost nad bytostí bez křídel?
Stejně jsem se před nimi zastyděl
A poslal za nimi své myšlenky
Stejně skryté jako jejich tajemství

Grafický íist malíře Ladislava Šamana Ruska
je poulit se souhlasem autora.

Sestry a bratři,
přeji Vám, abyste stejně tak, jako se divoké husy vracejí do svých rodných
hnízd, se i Vy vraceli do místa svého dětství, mládí a začátků skautování (i když
Jen v pěkných vzpomínkách).
I
'VtU
<GJuL

-4-

Bude v Holiči hřiště pro veřejnost?
Základní škola v úzké spolupráci s Komisí S
městské části v Holiči nechala zpracovat studii hřiště,
a
které by mohlo vzniknoutvjejím areálu.
;
-riil'C
Byli jsme vedeni snahou poskytnout dětem i
I
sportovně založeným dospělým prostor i podmínky ke
sportovnímu vyžití. Hřiště uvítáme i pro školní účely.
7
Škvárové hřiště 1. HFK, které můžeme využívat, je
li
prašné, je dosti daleko a žáci musejí přecházet rušnou
Přerovskou ulici.
f
Prvotní podmínkou realizace hřiště je úprava
1
STfiVJUlC! BUDOVAlAXUDXt &X01V
povrchu celého prostoru vedle a za budovou školy. V
prostoru vedle kratší stěny školy by na asfaltovém
1
povrchu vzniklo víceúčelové hřiště na basketbal,
volejbal, malou kopanou atd. V rohu areálu by se
f;
nacházely betonové stoly na pingpong, stěna stodoly by
ŠSÍ
byla využita jako cvičná stěna pro tenis. Možné je
umístění cvičných chytů na stěnu školy.
Za budovou školy plánujeme lahůdku pro
i
i
příznivce skateboardu a kolečkových bruslí. Byl by zde
i
{
malý skatepark se šikmou stěnou, šikmou stěnou s
í
«* ?
rádiusem, pyramidou se zábradlím, s malou pyramidou
I
\
í
a s pyramidou s atypickým zábradlím.
V konečné fázi by se o hřiště staral správce,
který by vydával sportovní potřeby a zajišťoval provoz hřiště. Na noc by se areál uzavíral. Rozpočet celého hřiště je přes dva miliony
korun. Požádali jsme o přidělení těchto financí v rozpočtovém řízení a doufáme, že naše žádost nezůstane bez odezvy. Současně se
obracíme na obyvatele Holice, kteří by byli ochotni nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať už finančně, zajištěním techniky, vyřízením
agendy, brigádou aj., aby se obrátili na ředitelství školy nebo na Komisi městské části v Holiči.
Všichni společně pak držme palce, aby akce dopadla ke všeobecné spokojenosti.
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70. LET SKAUTINGU V HOLICÍ
20. září tohoto roku vzpomněli na malé slavnosti holičtí
Junáci 70. výročí vzniku skautingu v naší obci. Nebyla a neměla to
být žádná ohromující oslava a také ani nebyla. Chtěli jsmejenom
vzpomenout událostí, které provázely život jedné generace a
generací následujících. Vlastně událostí, které jako by v malém
odrážely historii Československa a nyní Česka za výše uvedená
léta. Není účelem tohoto psaní citovat kroniky, zápisy ani dopisy
všech těch, kteří od roku 1933 prošli v Holiči hnutím, které má ve
svém erbu lilii a trojlístek. Bylo by to mnoho stran, ostatně rádi
bychom Vás ve stručnosti s touto historií postupně seznamovali v
dalších číslech Holických Novin, a neskromně se domníváme, že
to nebude historie nudná.
Prostě v sobotním odpoledni se v klubovně holických
Junáků „pod školkou" postupně sešla nejstarší, střední, mladší i
nejmladší generace těch, kteří celý život nosí, a nebo budou nosit,
nad levou kapsou košile odznak lilie se psí hlavou a kteří celý
život budou ctít a zachovávat ideály, o kterých tvrdí (a je to
skutečně pravda), že spojují svět Ideály, které jako by se v
současné době ztrácely či pozbývaly platnosti. Ti, kterým před
sedmdesáti lety bylo 12 či 10 let, by Vám mohli potvrdit, že
takových údobí bylo mnoho, a přece se tyto ideály neztratily.
Sešli se, aby si nejstarší zavzpomínali nad kronikami a
již skoro zašlými fotografiemi, a popovídali o tom, jaké to bylo na
tom či onom táboře v tom či onom roce. Aby se přesvědčili, že na
fotografiích a zápisech z let devadesátých a pozdějších je zhruba
totéž co na fotografiích z roku 1937,1945,1948, či 1969. Sešli
se, aby mladí a nejmladší s překvapením zjišťovali, že ty důstojné
dámy a staří pánové vyváděli před mnoha lety skoro úplně stejné

věci jako oni na letošním táboře. Sešli se prostě proto, aby si ti z
počátku jedné sedmdesátileté trati, a ti kteří právě zahajují další
třeba také sedmdesátiletou cestu řekli, že jízdní řád jménem
skautské ideály pořád platí. A také aby vzpomněli těch, kteří
nedošli a jsou dnes v těch krajích, kde nebe je vždy vysoké a
modré a stezka suchá.
Debata při prohlížení nástěnek, kronik, táborových
památek a starých vlajek nebyla však v žádném případě
nostalgická a všechny generace dokázaly, že znají ten bod
skautského desatera, který říká, že Junák je veselé mysli. Takže
zápisy do kroniky byly dopsány, káva i minerálka dopity, klubovna
zamknuta a v podstatě všichni se odebrali do té „Holické Ameriky"
(jak se zpívá v jedné specielně holické skautské písni) na zahradu
pana Fuksy, zvaného ve skautském oddíle přezdívkou „Bejby", k
táboráku.
O půl sedmé, zapálen čtyřmi pochodněmi ve jťnénu
Pravdy, Síly, Lásky a Krásy vzplanul táborový oheň. Po zahájení
symbolicky pokračoval tím, že nejmladší světluška složila u tohoto
ohně svůj slib a poté bratr Zaoral „Čudí" vyprávěl příběhy z doby,
kterou si nepamatuje ani autor těchto řádků, který se stal
holickým skautem až v roce 1968. A pak již písničky v podání části
bývalé skautské kapely z let šedesátých „Rowers" střídaly
historky, vzpomínky a na závěr povídání málem každého s
každým. Když plameny pohasly a poslední polena se začala
rozpadat na žhavé uhlíky, rozcházeli se všichni domů s
pomyslným žhavým uhlíkem skautského bratrství, na který budou
dýchat, aby nikdy nezhasnul a za dalších deset, dvacet, padesát let
Zdeněk „SID “ Bábek
si mohli říci „jeto dobrý,ještě hoří"
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
Významných životních jubileí se dožívají
tito naši občané:
Karel VALENTlK
Julie OTČENÁŠKOVÁ
Anna KOHNOVÁ
Ilja KLEMENTy
Milada GROFKOVÁ
Vlasta ŠOLCOVÁ
Josef URBAN
Květoslav HORÁK
Dana BROMOVÁ
Našim spoluobčanům
ju b ila n tů m
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě
dloudá léta, prožitá se svými milými.
Zvláště významného životního jubilea „90
roků“ se dožívá paní Aloisie KVÍZDALSKÁ
KMČ č. 4 přeje hodně zdraví, spokojenosti
do dalších let, prožitých v rodinném
kruhu.
Další naší jubilantkou, která se dožívá „91
roků" je naše spoluobčanka paní Marie
TO MAŠKOVÁ
I této naší jubilantce přejeme pevné
zdraví, spokojenost a hlavně, aby ji nikdy
n e o p u s til krásný ž iv o tn í elán a
optimismus, který kolem sebe rozdává.
NEDOŽITÉ VÝROČÍ
Dne 16.10. by se dožil sta let pan ADOLF
ŠAFRÁNEK, dlouholetý tajemník obce,
později národního výboru. Spoustě
občanů pomáhal vyřizovat jejich úřední
záležitosti, zasloužil se za války o
uschování pomníku Palackého. Zemřel v
roce 1964.
KDO JEJ PAMATUJETE, VZPOMEŇTE!
KMČ č. 4 Holice

Pranostiku
ŘÍJEN
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to
zima stálá.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště,
p o to likdn ů budevzim ěpršeti.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu
ohlašuje.

USTOPAD
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný
rok na to bývá.
Studený listopad zelený leden.
Jíní o Všech svátých věští tuhé mrazy o
vánocích.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci,
přijde o svátém Martinu se vší mocí.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva
potom blátem oplývá.

S r p e n 2 0 0 3 - vzhledem k čerpání dovolených členů KMČ se schůze nekonala.

Září 2003
-

zahájení územního řízení, stavební povolení, povolení záboru veřejného prostranství
udržovací práce na Přáslavické svodnici
stav. povolení veř. vyhláškou rekonstr. el. Sítě TR110/22 kV Příkopy do sítě 22 kV 1. etapa
ČeskýTelecom, pokládka kabelů
zachování a vybudování pískovišť v ul. U cukrovaru č. 12 (za domem), U cukrovaru 18
(z boku domu), U cukrovaru 38 - 40 (před domem)
- chodník mezi ul. Krokovou a Přerovskou se budovat nebude (sdělenínám. primátora ing. Czmera)
- podzimní sběrové soboty
- prodloužení zahajovací hrany II. etapy rekonstrukce návsi
- mlýnský náhon rozhodnutí Krajského úřadu o nakládání s vodami
- stížnost obyvatel na ulici Nazábraní
- majetkoprávní zál. výkup pozemků před domy v ul. U cukrovaru a výkup pozemku u pekárny
- plán stavebních investic pro rok 2004:
bylo stanoveno toto pořadí: 1) ul. U potoka 2) ul. Ječmínkova, ul. Na dílkách 2a) ul.
Slunečná 3) ul. Na zábraní 4) rozšíření hřbitova osvětlení + oplocení. Různé - ústní
stížnost p. Sůvy 7) zhotovení oplocení kolem sochy T.G.Masaryka v parku před školou

Rekonstrukce pokračuje
Jak jistě sami sledujete, rekonstrukce návsi Svobody pokračuje přesně podle
harmonogramu. Občas se vyskytnou nějaké problémy, ale ty se snažíme řešit s investorem a
vedoucím stavby za pochodu.
Na žádost KMČ č. 4 bylo schváleno prodloužení komunikace na východní větvi až po
průčelí kostela. Tímto posunutím byla vyřešena oprava povrchu vozovky, která byla v tomto
úseku nejvíce poškozená. Proto byl posunut termín dokončení stavby na 15. listopad 2003.
Pokud bude přát počasí, bude snad termín zkrácen.
Chodník na východní straně bude brzy dokončen, aby mohl být používán veřejností
a aby se mohly zahájit práce na druhé straně.
Věřím, že s trochou trpělivosti občanů i podnikatelů se problémy s provozem dají
S.T.
vyřešit. Odměnou za to bude náves Svobody v nové, krásné podobě.

NOVÉ HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ
V prvních zářijových dnech byly namontovány na hřiště mezi panelovými domy č.
16 a č. 18 nové hrací prvky. Aby se naši nejmenší měli kde vydovádět, navrhl odbor pro
životní prostředí rozmístění dvou kládových houpaček, kladiny, žebříku s řetízkovou
houpačkou a dětské lezecké stěny v okolí dvou stávajících pískovišť. Je zde umístěna i
lavička pro maminky a bude zde i koš na odpadky. Byl opraven i již vybudovaný dětský
kolotoč.
Všechny tyto prvky mají sloužit především našim malým dětem a bylo by proto na
místě, aby ti starší používali ke svým hrám sousední hřiště. Ani cena vybavení není
zanedbatelná, je proto důležité, aby nebylo v krátké době vše zničeno.
Na tom to místě je nutné seznámit veřejnost s výzvou Komisím městských částí.
Výzva Komisím městských částí Olomouc
Podle nových zpřísněných předpisů Krajské hygienické stanice v Olomouci musí být
dětská hřiště obsahující pískoviště zajištěna proti jejich znečištění a infikování výkaly od zoířat,
hlavně psů a koček. Je nutné taková hřiště mechanicky zajistit oplocením se zamykatelným
vstupem a pískoviště opatřit snímateíným krytem (plachta nebo dřevěný, příp. plastový kryt.].
Jelikož rekonstrukcejednoho pískoviště tak, aby splňovalo podmínky Hygieny, přijde řádově na
25.000,- Kč, o současné době není myslitelné finančně zajistit. Veškerá pískoviště ve městě
Olomouci, kterých je ke třem stům, je nutné eliminovat na minimální míru, kterou bude možné
udržet dle zpřísněných hygienických norem.
Proto požadujeme po KMČ přímo vytipovat pískoviště, která jsou málo využívána, k
jejich zrušení. Postupujeme Vám zpracované tabulky pískovišťjednotlivých KMČ, jejichž seznam
nám dodali pracovníci TSO a.s. a v nichž pracovník OŽP péče o zeleň zaznamenal a vyhodnotil, na
základě místních šetření, skutečný současný stav jednotlivých pískovišť.
Na základě tohoto dopisu KMČ č. 4 zvážila podle kvalifikace jednotlivých pískovišť
zachování tří ze všech vybudovaných: U cukrovaru 12, 14, 16, U cukrovaru 18 a U
cukrovaru 38, 40. Věříme, že budou tato pískoviště zahrnuta do plánu rekonstrukce a že
jejich písek bude čistý - má totiž sloužit ke hraní dětí, a ne k venčení psů a koček.

S.T.
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Ze současné činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci Holicí
Již druhým rokem je naše činnost v měsíci srpnu a září
velmi bohatá a náročná na čas, protože každý z nás má
zaměstnání a spoustu dalších povinností. V minulém roce touto
dobou naše jednotka operovala na záchranných pracích při
ničivých povodních v Čechách a letos, abychom nevyšli ze cviku
jsme pořádali společně s SDH Droždín výcvik na vodě. Tentokrát
jsme zamířili na Slovensko, abychom poznali řeku Hron a
případně Oravu. 9. srpen byl dnem našeho odjezdu. Je pravdou,
že veškeré české řeky měly podstav vody. Na Hronu byl úbytek cca
40 cm pod normálem, ale raftem byl sjízdný. Kromě pádlování

převládala dobrá nálada a hlavně chuť poznat něco nového.
Průměrná denní dávka byla 20 km trasy včetně tvrdého
pádlování. Kromě toho nás očekávaly ranní kurzy první pomoci,
hydrologie a záchranných lanových technik. Vzhledem k situaci v
kempech, kde nebylo zcela nic, jsme byli odkázáni jen sami na
sebe. K našemu štěstí nám stačilo hřejivé slunečné počasí. Ve
čtvrtek 14. srpna se přesouváme z Hronu na Oravu. Krásné počasí
vystřídalo chladné, deštivé a proměnlivě nehostinné podnebí
oravských údolí. Díky Oravskému podzámčí, kde vládne čilý
turistický ruch jsme se ocitli konečně v normální civilizaci. Měli
jsme štěstí, protože pravidelně odpouštěli přehradu a říční tok byl
dobře sjízdný. Špičková výbava složená z neoprenových obleků a
bot nám usnadnila pobyt na dešti a velmi studené vodě. Díky
vyšším průtokům jsme denně urazili cca 30 km. Tento výcvik byl
ukončen v sobotu 16. srpna ve večerních hodinách příjezdem
jednotky do Holice.
Další měsíc září byl pro nás opět velmi náročný.
Nejednalo se o žádný výcvik nebo zásah, ale v rozmezí několika
dnů jsme museli zvládnout jiné činnosti. V druhé polovině září
proběhlo Mistrovství ČR v požárním sportu a s tímto souviselo
několik doprovodných programů. Náš sbor nesměl nikde chybět.
Několik dní dopředu jsme se připravovali na výstavu malé
hasičské techniky, včetně propagace města. V rámci této soutěže
pořádalo Sdružení pro obnovu historických hasičských tradic
Litoměřice prestižníjízdu s historickými vozidly po ulicích města.
Za zmínku stojí, žeještě před zahájením těchto programů a to 18.
září 8 členů naši jednotky vykonávalo zkoušky „Vůdce malých
plavidel" pořádané Státní plavební správou Přerov. Někteří si u

této příležitosti zvyšovalo kvalifikaci na způsobnost „moře".
Dne 19. 20. září jsme reprezentovali město Olomouc výstavou
malé požární techniky na zdejším Horním náměstí. Tato výstava
probíhala v pátek společně s ukázkami jednotek Integrovaného

záchranného systému a následné s ukázkami mladých hasičů. Ti
také pořádali malé soutěže pro děti diváků. Dále zde občané
zhlédli vystoupení dechové hudby s doprovodem mažoretek.
Finále začalo v 18 hodin slavnostním nástupem všech
zúčastněných soutěžících v Mistrovství ČR v požárním sportu.
Soutěžící slavnostně přivítal primátor města Olomouce Ing.
Martin Tesařík a vrcholní představitelé Hasičského záchranného
sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V sobotu 20. září tato výstava pokračovala souběžně s
výstavou historických vozidel. Naleštěné historické stříkačky a
vojenská vozidla se hrnuly olomouckými ulicemi a dorazily na
Horní náměstí v 10 hodin. Zde se Olomoučané a turisti měli
opravdu na co dívat. Přijelo 23 krasavců převážně z Moravy.
Nádech historické nostalgie přidaly osádky mužů a žen
oblečených v dobových uniformách.
Tato přehlídla byla ukončena v 15 hodin slavnostním
vyhodnocením o ceny diváků o cenu „nejkrásnější historické
vozidlo". Poté se všechna auta seřadila do kolony a opět se rozjela
olomouckými ulicemi přes Lazce, Černovír a zdržela se asi půl
hodiny na tř. Kosmonautů, kde vzdala hold soutěžním družstvům
již zmíněného Mistrovství, které po oba dny probíhalo na stadionu
Lokomotivy Olomouc. Naše auto bylo v čele této kolony a pyšně na
jeho střeše vlála standarta našeho města. Dále se kolona vozidel
podívaná rozjela zpět na Horní náměstí, odtud projela ulicí
Denisovou, tř. l.máje, Masarykovou, Ostravská a končila v
kasárnách Civilní ochrany na Bělidlech.
Tyto události se navždy vtiskly do historie města a
našeho sboru. Na závěr patří poděkování Magistrátu města
Olomouce, Policii ČR, Městské policii, všem zúčastněným členům
sboru i občanům a podnikatelům, kteří nám ochotně a plně vyšli
vstříc.
Jaroslav Šponar- starosta sboru.

CVIČENÍ S MÉĎOU BÉĎOU
Pro rodiče s dětmi ve věku 1 - 5 let.
60 minut pohybových her, cvičení, soutěží, říkadel a písniček
každou středu od 16.00 do 17.00 v tělocvičně ZŠ Holice. Začínáme 1.10. 2003.
Těšíme se na známé i nové kamarády.
Bližší informace pro zájemce na tel. 604 339 220, 585 316 420.
PhDr. Petra Tenglerová
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
POBOČKA HOLICE
Náves Svobody 38, tel. 585 316 077
Půjčovní doba:

PO: 13 18 hod.; ČT: 10 12,13 18 hod.
Internet:
1,- Kč za 1 minutu připojení

JF

H O LIC K Y SPORT
Co je nového v druholigovém klubu?
Byly zahájeny soutěže všech družstev holického
klubu l.HFK Olomouc, kterých je celkem 10. Mužstvo
působící v celostátní II. profesionální soutěži, dvě
dorostenecká družstva v Moravskoslezské dorostenecké
lize, čtyři žákovská družstva hrající krajský přebor a
krajskou 1.A třídu a dále dvě družstva benjamínků a
přípravka. Celkem je zapojeno aktivně 193 mládežníků a 20
mužů, hrající fotbal, dále 21 trenérů a vedoucích mužstev a
15 dalších funkcionářů. Mimo tato členy probíhá každý
čtvrtek v 16,30 nábor chlapců 1. tříd a je opravdu velký
zájem. Pro zlepšení tréninkových podmínek byla provedena
rekonstrukce travnatých ploch za téměř 1,5 mil. Kč a i když
není zatím úplná spokojenost s kvalitou trávníků, mohou
družstva jíž využívat téměř 25 000 m2 proti původním
možnostem, které ještě před rokem byly v objemu 8.000
m2. Na zlepšení tohoto stavu se dotací téměř 750.000 Kč
podílel Krajský úřad Olomouckého kraje, druhou část jsme
uvolnili z naší klubové pokladny. V průběhu letní přestávky
také bylo dokončeno 1. poschodí nové tribuny, ve kterém je
velmi hezká klubovna, sloužící při utkání II. ligy jako V.I.P.,
kancelář a sociální zařízení. V těchto prostorách počátkem
měsíce září proběhla členská schůze občanského sdružení
FK Holice 1932, která zhodnotila poslední tři roky a zvolila
nový výbor a prezidenta klubu. Tuto funkci opět pro další tři
roky bude zastávat pan Josef Picek. Na schůzi bylo
konstatováno, že občanské sdružení FK Holice 1932 se i v
dalším období bude zabývat realizací dalších etap výstavby
stadionu a sportovní činnost bude hlavně vyvíjet
prostřednictvím akciové společnosti 1. Holický Fotbalový
Klub Olomouc, kde je z 99,5 %akcionářem a 0,5 %akci!
vlastní pan Vladimír Dostál.
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Je pravdou, že vše
nefunguje ideálně a i náš
klub má mnoho problémů.
Jedná se jednak o určitý
nedostatek trenérů mládeže
s potřebnou kvalifikací,
určitý nedostatek finančních
prostředků, který nutí vedení
klubu k maximálnímu
omezením méně nutných
výdajů, pravidelný tok
finančních prostředků.
Vedení klubu také trápí
u rč itý
n e z á je m
podnikatelských subjektů,
které se nacházejí na území
m ís tn í č á s ti H olice,
prezentovat svou značku
nebo
v ý ro b k y
prostřednictvím našeho
klubu buď v celostátní
měřítku přes prví mužstvo,
nebo regionálně podporou
m lád eže. A
p řito m
podporovat sport nebo např. kulturu, sociální programy,
vytvářejí pozitivní image firmy a kde jinde by měla
podporovat, než v oblasti, kde má sídlo nebo svou
působnost. Věříme, že i v tomto směru si získáme přízeň
majitelů a ředitelů firem, tak, jakou máme např. u vedení
Olomoucké radnice a zastupitelů v posledních letech.
Vladimír Dostál předseda představenstva l.HFK Olomouc
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NK HOLICE v letošním roce uspořádal tři turnaje. Květnového turnaje je zúčastnilo čtrnáct mužstev. Vítězem se
stala Vojnice. Domácí Holice I. skončila na třetím místě.
Druhý turnaj v Holiči proběhl v červenci za účasti devíti mužstev. Opět zvítězila Vojnice před Čechovicemi a
Černovírem I. Mužstvu Holice I. se tentokrát nepodařilo postoupit do finále a skončilo na pátém místě.
K zářijovému turnaji se sjelo do Holice dvanáct mužstev. Vítězem se stal Týneček před Vojnicemi a Hrobaři z
Prostějova. Holice I. skončila na čtvrtém místě.
Kromě domácích turnajů mužstvo Holice I. zajíždí i na akce pořádané soupeři. K nejúspěšnějším v letošním roce
patří druhé místo z Čechovic, kde proběhl I. ročník turnaje pro neregistrované hráče a hráče starší 45ti let. Úspěchem je
také druhé místo z Černovíra. Nej horším je osmé místo z Týnečka.
Mužstvo Holice I. hraje po celý rok ve složení: Radek Zapletal, Josef kroutil a Miloš Výskala. Na domácí turnaje
stavíme další družstvo a to Holice ve složení: Přemek Přikryl, Jan Vorálek, Tomáš Vavřík a Radek Řehák. Mužstvo Holice
Skauti- Zdenek Bradáč, Martin Jano a Roman Matěj.
Letošní soutěžní sezóna bude ukončena dvěma turnaji. Vsobotu 27.9. Týneček a l l . 10. v Prostějově.
M.V.
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