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Labyrint světa a ráj srdce
Vážení spoluobčané,
přišel sychravý podzim a s ním zdánlivá šeď všedních
i svátečních dnů. Světla slunce ubývá a naše nálada klesá. Snažíme

Úplnou náhodou naši školu absolvovali letos dva sourozenci,
bratr a sestra, kteří k nám do Česka přišli právě z Beslanu. Mladá
dáma ve své slohové práci o nejkrásnějším okamžiku svého života

se usilovně hledat něco pěkného, abychom si náladu zvedli. Výlety

uvedla přestěhování se k nám do Čech. A hned se do nás také dala

do přírody jsou podmíněny počasím a tak někdo jde do kina
či do divadla, jiný rád usedne v začouzené vyhřáté hospůdce
u studeného pivka, někdo si čte pěknou knížku a mnozí z vás sí
přečtou noviny nebo usednou večer k televizi. Všichni jsme
zvědavi, co je v tom labyrintu světa třetího tisíciletí nového. Pokud
se ale týče zpráv z toho labyrintu, je to horor na pokračování.

přes naše národní vlastnosti. Jaké že jsou vlastně naše české
problémy? Proč neustále na něco nadáváme a máme se „špatně"?
Vždyť máme krásnou neponičenou zem a denně nám ohrožení
života nehrozí. Pro něje tady ráj, o kterém my nevíme,
V titulu jsem použil název díla Jana Amose Komenského.
Nemůžeme mít nasazeny růžové brýle mámení. Ale nahlédněme

Pokud člověk depresi nemá, tak ji při zprávách pravděpodobně

do svého srdce a zamysleme se nad sebou. Nad úsměvem pro své
blízké a přátele, nad zdvořilostí k ostatním. Nad oceněním práce
dostane.
Uragán Ivan, tropická bouře Jeanne, záplavy a zemětřesení druhých a jejím pochválení. Nebo uděláním radosti druhým a tím
jsou živelné přírodní katastrofy, při kterých obětem nelze předejít,
Ale zato člověk, tzv. tvor moudrý, dokáže dělat zvěrstva, proti

i sami sobě. A mysleme také na ty, kteří potřebují pomoc. Udělejte
pro někoho hned něco pěkného bez čekání, až bude vhodná doba

kterým jsou filmové horory selanka. Vidíme válku v Iráku, popravy
nešťastných rukojmí i útoky sebevražednými atentáty. Při útocích
umírají ženy a děti, civilisté. Na mne, učitele, těžce dolehly události

či příležitost. A řekněte svým blízkým, že je máte rádi, krásně se
to poslouchá. Takový malý ráj srdce můžeme stvořit sami.
A v těch podzimních plískanicích vás může hřát srdíčko,

z Beslanu v Osetii. Přepadení školy s dětmi a zadržení všech jako
rukojmí čečenskými bojovníky. Nedovedu si představit tu hrůzu,
mít tam svou rodinu. Uviděl jsem první mrtvé dítě a nemohl jsem

protožejste někomu udělali radost a pohladili mu duši.
Tak to může být, milí vážení, je to jen na nás. Mějte i při
zamračeném nebi slunce v srdcí i v duši. A také ať vám svítí

se dívat dál. Ale nejde nevidět, že ty děti a jejich blízcí neměli

slunečnice mého přítele pana Tomana. Jsou sice tiskem černobílé,

žádnou šanci. Odborníci na terorizmus suše řeknou, že když
při protiopatření zemře třetina rukojmí, tak je to úspěšná akce.

ale můžete šije svými skutky přemalovat na zlato,
Přeji pohodu a pěkné dny!

VášPŠ

Kam to bludiště světa spěje?

Sklář a slunce

Podzimní vítr

Sklář vytahuje píšťalu z pece

Podzimní osamělý vítr

a na ní kousek zářící prahmoty.

Hraje na píšťaly rákosí

Fouká a vytváří malé slunce,

Potrhat závoje rusalek

jen tak velké, aby nespálil svět.

A stříbrné niti žene

Zavírá je do dřevěného vězení

Jako babí léto po lukách

a najednou je skleněná váza.
Slunce do ní začaroval

Rusalky rosou pláčou
Ale lidéje neslyší

a také svoje ruce a dech.

Jen pocítí chlad o srdcích

Kdo oázu koupí, neví,

A neví proč

Že do ní patří
slunečnice Vincentovy.

obrátek p. Toman ■Slunečnice
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Petr Šafránek

V z p o m ín á n í
Ve dnech 18. - 19. září letošního roku se uskutečnily
„Dny evropského dědictví". Akce, kterou si královské město
Olomouc po právu zasloužilo. Naši občané měli možnost podle své
chuti a zájmu využít opravdu hodnotné akce, na které může být
naše město hrdé a právem se může pyšnit tím, co běh dějin a naši
předkové nám zanechali.
Doplněním „Dnů evropského dědictví" byly kulturní akce
a přednášky. Spolu s kamarádem jsme absolvovali jen jejich část
19. 9. a vězte, byl jsem překvapen velkým zájmem veřejnosti, a co
mě zvláště příjemně překvapilo byla značná účast mládeže.
Mládež, která bude naší pokračovatelkou, mládež mnohdy
zatracovaná pro povrchní zájmy a přece jen má své zdravé jádro.
Takže až oni nastoupí na naše místa, budou dále rozvíjet naše
město a tím i naši vlast.
Nezapomenutelný zážitek byl pohled z věže kostela
sv. Michala na Hradě. Celé historické podhradí, jaké je dnes vidět
už málokde, bylo rekonstruováno a opraveno. Obrovské náklady
byly vynaloženy na to, aby se organizátoři nemuseli obávat toho,
že návštěvníci uvidí tu obrovskou spoušť, napáchanou v minulých
letech na této kouzelné historické části Olomouce.
Za totality se moc úsilí nevěnovalo na zachování histo
rických objektů. Je třeba přiznat, že nynější vedení města se
opravdu snaží a je se na co dívat: náměstí, historické domy,
církevní objekty, to všechno je sladěno do krásného celku,
Konečně královské město Olomouc, sídlo markrabat (princů)
dostalo zaslouženou péči. Převážná část historických objektů je
církevního charakteru. Církev římskokatolická byla v minulosti
vedoucí složkou společnosti a nepřeberné bohatství, které církev
vlastnila je dnes zachováno v církevních objektech. Co je zde
uloženo práce a úsilí prostých lidí a těch, kteří měli nadání pro
krásu a harmonii. Nádhera církevních objektů svědčí však také
nejen o bohatství, ale i o nadřazenosti, která se nakonec všemocné
církvi vymstila. Nepřehlédnutelný důkaz je vybudování zbrojnice
na nádherném arcibiskupském náměstí, přímo pod okny sídla
arcibiskupů. Další neméně výrazný důkaz bylo zrušení kláštera
Hradisko císařem Josefem I. Jeden z nejmohutnějších objektů,
který symbolizoval moc církve, byl předán armádě, která z tohoto
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nádherného objektu udělala vojenský špitál, který tomuto účelu
slouží dodnes. Dlouhá léta, myslím za mého života, byla vojenská
nemocnice Hradisko značně zanedbána. Avšak poslední léta přece
jen byly prováděny opravy a co víc, hlavní věž byla obnovena do
původního stylu. Vnitřními a venkovními úpravami se stal bývalý
klášter překrásným doplňkem historické části města.
Převážná část prohlídek historických objektů byla bezplatná,
takže by se mohlo říci, že toto byl důvod obrovského zájmu. Opak
byl však pravdou. U objektů, kde se platilo vstupné, byl zájem
veřejnosti o to větší. Rozsah a počet významných objektů
a přednášek byl tak široký, že nebylo v silách nikoho všechny tyto
akce absolvovat. Bylo by snad na zvážení podobnou akci zopakovat, protože město Olomouc se má čím chlubit,
Právem se město může chlubit nejen opravenými
historickými objekty, ale i snahou o zkrášlení města, jak je vidět
v prostoru před nádražím, či v prostoru kolem městských
hřbitovů. Dokonce i příměstská část Holice, její náves Svobody
s kostelem sv. Urbana bude letos upravena do krásy, jakou tato
stará obec nepamatuje,
Jako každá mince má dvě strany, tak otřesný protiklad
působí podchod rohové části objektu v blízkosti kostela Marie
Sněžné. Názorně je zde prezentována „kulturnost" čmáralů, kteří
svými „výtvory" hyzdí okolí. Zde by byla na místě zvýšená
pozornost městské policie a co hlavně důrazná opatření a postihy.
Není možné se nezmínit o oslavách maršálka Radeckého,
které předcházely „Dnům evropského dědictví", ve dnech 3. - 4.
září. Tyto oslavy za účastí zahraničních souborů byly působivé
a bohaté svým programem. Snad jednou tak také bude oslavován
vznik naší republiky Československé 18. října 1918, kdyjsme se po
300leté porobě vymanili z Rakouské nadvlády. Snad nebude třeba
odstupu těch 150 roků jako u oslav Radeckého.
Co si můžeme přát do dalších roků? Aby se naše město stále
zdárně rozvíjelo do krásy, aby ve vedení města byli dobří
hospodáři, kteří si budou vědomi významu nejpamátnějšího
města na naší Moravě - OLOMOUCE.
Zahradník Ladisíao
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ZVYKJE ZELEZNA KOŠILE
Po roce 1989, kdy začali vznikat různé markety a super-

Lidé si velmi rychle zvyknou na něco, co jim ulehčí práci,
zkrátí cestu a podobně. Tak tomu bylo i v případě chození přes
park základní školy v Holiči, protože to byla zkratka mezi návsí
Svobody a starou Přerovskou. Chodili tu všichni, kdo šli do
zaměstnání, na holickou kopanou či děti do nebo ze školy. Zkrátka
stal se z toho zvyk, a ten, jak se říká, je železná košile.
Ale někdy je třeba změnit i hluboce zakořeněné zvyky,

markety dostali jsme maso koupit v kterémkoliv z nich. Ale žádný
nebyl v Holiči, všechny jsou daleko. A tak různí řezníci zkoušeli své
štěstí v holické bývalé „masně" u kostela. Zvyk však opět zasáhl,
ale v jejich neprospěch. Lidé si už začali zvykat nakupovat maso
v marketech hlavně i z toho důvodu, že se jim maso u holického
řezníka nezdálo dost čerstvé, ale zkrátka nemohli si zvyknout.

Holická mládež i sportovní veřejnost již dlouho volali po

Řezníků se v Holiči vystřídalo několik, ale všichni to dříve nebo

sportovišti, kde by mohli po práci relaxovat. Školní mládež mohla
na asfaltovém plácku za školou hrát nanejvýš vybíjenou či volejbal,

později vzdali,
Letos to zkouší další. Myslím si, že je z té řady před ním
nejlepší. Je mladý, má odhodlání a zákazníka přesvědčuje

nebo skákat do dálky.
Když se podařilo přesvědčit komisi pro sport,.tělovýchovu rozumnou cenou a kvalitním, čerstvým zbožím. Jeho začátek
a mládež, kterou vede paní Mgr. Vláčilová, o nutnosti zbudovat za v Holiči tak trochu narušila rekonstrukce návsi Svobody, ale i tak si
základní školou hřiště, bylo od prvních jednání nad projektem užzískal svým úsměvem a ochotou řadu zákazníků, kteří si pomalu
zřejmé, že průchod školou již nebude možný. Náklady na vy- zvykají. Zvykají si na poctivost a kvalitu a hlavně na to, že je blízko
budování sportoviště byly příliš vysoké a bylo by škoda je ničit a náš-holický,
Vy, kteří jste jej ještě nevyzkoušeli třeba z neznalosti,
pravidelným chozením či ježděním na kole.
A tak si budou muset holičtí občané a hlavně mládež

navštivte jej. Chodníky na návsi jsou už v bezvadném stavu, jsou
zde i lavičky pro odpočinek, tak třeba si na nového řezníka

zvyknout chodit jinou cestou. Přes park školy už to nepůjde.
Jak jsem už napsal, zvykat se dá na různé věci. Do znárodnění
v roce 1948 bylo v Holiči například několik řezníků. Občané

zvyknete,
Zvykat si na něco dobrého je přece snazší, jak odvykat

si mohli vybrat toho nejbližšího, nebo toho, který měl lepší maso
či uzeniny. Ale po roce 1948 byli všichni soukromníci zrušeni

něčemu vžitému.
Váš Silvestr Tomášek

a zůstala jen jedna prodejna - MASNA na návsi u kostela. I na tu
jsme si zvykli.

NOVY MOST
Tak jak slíbila firma SKANSKA DS a.s. Olomouc 21. září 2004
předala v předstihu motoristické veřejnosti do užívání nový most
přes železniční koridor OLOMOUC - PŘEROV.
Tento most tak nahradil most starý, který sloužil dopravě
desítky let, ale svou výškou již nesplňoval podmínky pro nově
budovaný železniční koridor. A nevyhovoval ani současné auto
mobilové dopravě.
Jak vypadá nový most v číslech:
Průjezdný profil nad železniční tratí se zvýšil o 60 cm,
tloušťka nosné konstrukce je cca 65 cm, vozovka byla rozšířena na
7,5 m, nosnost mostu je neomezená do 90 t. Most byl postaven
v doposud nejkratší době za 4 měsíce (zahájení květen - předání
veřejnosti 20. září). Nyní se dokončují terénní úpravy s termínem
úplného dokončení 20. října 2004.
Škoda jen, že páni projektanti tak trochu zapomněli na
chodce a cyklisty. V dnešní době rozmachu cyklistiky a budování
cyklistických stezek mohla po obou stranách mostu alespoň
maličká „stezička" být.
S. T.
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I kříže mají osudy
Jezdíváme každý týden za vnoučkem a rodinou do
Šternberka přes Pavlovičky, Týneček a Dolany. Sleduji
květinovou výzdobu domů, vede dům v Týnečku na
Šternberské ulici č. 67. Čtyři okna v přízemí s vodopádem petúnií až na zem. V Dolanech zase kvete
začátkem léta před koncem vesnice vpravo nádherná
veliká popínavá růže. Dále vnímám, co se děje na silnici
i kolem ní. Silnice je rovná úzká šňůra a mnozí řidiči šiji
pletou se závodní dráhou. Cestaje i v Olomouckém kraji
pověstná nebezpečnými haváriemi. Nemine jediné
cesty, aby vás někdo tzv. neosolil, a musíte stále dávat
velký pozor. Obětím nehod přibývají postupně křížky
na krajích cesty. Když jsem se zamyslel nad silnicí
ajejími riziky, napsal jsem báseň Kříže u cest.
Cestou jsou pro věřící čtyři krásné kamenné kříže.
Směrem na sever v Týnečku vlevo, pak u odbočky na

I sochařský kámen má své osudy a s ním
i ukřižovaný Kristus. Na štarnovském kříži napřed
někdo urazil pravé rameno kříže. Později byl uražen
vršek kříže. Teď jsem se díval, kam se kříž poděl, a je
celý shozený v příkopě. Uvažte! Komu kříž zavazel?
Kde je úcta k tomu, kdo ho nechal postavit, a úcta
k symbolu víry? Je to nepochopitelné, jako mnoho
dalších věcí. Asi si ale musíme říci, že je spousta
dobrých lidí, kterých si vážíme, a že pár darebů
a hlupáků nedokáže svět našich hodnot zbořit,
Nemůžeme jim to ani dovolit. Za kamennou morální
úvahu se omlouvám, nevnucuji ji nikomu. Kámen je
proti nám symbolem věčnosti a je bohužel zřejmé,
že pokud lidstvo bude, bude hloupost také věčná.
PŠ

Bělkovické údolí také vlevo, s pěknými božími mukami. (Obdobně skončil u nás kříž na bývalé třešňové aleji
Další je před odbočkou do Štarnova vpravo a poslední mezi Holicí a Týncem a poškozený je krásný kříž na
jeve Šterberku na kraji u kapličky vlevo.
křižovatce Návsi a Keplerovy.)
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Všichni se někam ženou,
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po té asfaltové šňůře.
Motory přehlušují ptáky,
výfuky polykají vůni stromů.
Auta m íjí rychle kříže - hůře,
těch, co nevrátí se domů,
kříže vrahů, híavně jejich obětí.
J i -v*.*-”*

Ekipa au t jen kotem proletí
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a jenom Kristus, visící
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na be^ramennem kříži
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s hlavou skloněnou,
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nese tu neviděnou íidskou tíži.
Petr Šafránek
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Prázdniny ve škole
Holická veřejnost pravidelně a se zájmem sleduje veškeré
V budově 2. stupně byla vyměněna podlahová krytina
úpravy, opravy a změny v místní základní škole. Všem, které na chodbách i u vstupu. Pokračovala i běžná údržba - byly
zajímá, co nového se na základní škole událo o prázdninách, vymalovány třídy 1. stupně, tělocvična, školní družina, třídy i
nabízíme stručný výčet:
chodby 2. stupně včetně nástřiků. Dveře tříd na 1. stupni byly
Školní jídelna byla přebudována na výdejnu stravy, která odvezeny k opravě a včetně zárubní byly nově natřeny. Opravy
vyhovuje současným náročným hygienickým normám. Výdejna a nového nátěru se dočkala i podlaha v tělocvičně,
je vybavena myčkou nádobí, termoboxy a dalším moderním vy
Zdaleka největší akcí však byla výstavba nového hřiště včetně
bavením umožňujícím udržení požadované teploty stravy, úpravy parčíku před školou, která probíhala souběžně se 3. etapou
Tu dovážíme ze ŠJ Nedvědova. S její kvalitou i množstvím jsou opravy návsi Svobody. Největším problémem, na kterém málem
velmi spokojeni všichni strávníci. Nevýhodou je delší doba čekání celá výstavba ztroskotala, byla nutnost napojení školy na veřejnou
na oběd, neboť došlo k razantnímu snížení počtu pracovních sil.
kanalizaci, která si vyžádala nečekaně vysoké navýšení nákladů.
Další nápadnou změnou je pokračující výměna oken na Díky obrovské snaze a dobré vůli všech zúčastněných však byl
hlavní budově - tentokrát v prvním poschodí. Současně byla překonán i tento problém a výstavba hřiště dospěla do zdárného
vyměněna i okna v přízemní výdejně stravy. Doufejme, že v tomto finále,
školním roce se tento maratón završí - zbývá ještě přízemí
Pro místní obyvatele má zprovoznění hřiště nepříjemný
a tělocvična.
dopad v podobě zazdění průchodu školním pozemkem, k čemuž
Školní dílny - po několika letech, kdy se z hygienických nás vedla snaha ochránit nově vzniklé hřiště. Celkově si opravy
důvodů nemohlo vyučovat v dílnách v budově náves Svobody 37, ve škole vyžádaly přes dva miliony korun - v této částce není
byly dílny nově vybudovány v budově MŠ (úpravy místností, zahrnuta výstavba hřiště, jejímž investorem je Magistrát města
vybavení nábytkem, přestěhování).
Olomouce.

IŠ

Hřiště zkolaudováno!
12. října proběhla kolaudace dětského hřiště v areálu o pořádek na hřišti. Do té doby jsme nuceni provoz omezit
základní školy. Nově navržené hřiště s živičným povrchem je a skatepark uzavřít. Věříme, že tento krok holická veřejnost přijme
rozděleno do dvou částí - skateparku a víceúčelového sportovního s pochopením,
hřiště. Skatepark je situován v zadní části areálu a pro omezení
Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali pořádek
hlučnosti provozu byly zvoleny překážky z betonových prefabri- a čistotu, aby hřiště, na které děti z Holice čekaly takovou dobu,
kátů.
zůstalo co nejdéle tak pěkné, jako je teď.
Víceúčelové hřiště umožňuje hrát basketbal, tenis, volejbal a
malou kopanou. Pro cvičné stěny na tenis byla využita stěna
přilehlé stodoly. Dále bylo vybudováno doskočiště a betonové
stoly pro stolnítenis.
Součástí objektu je také úprava stávajícího parčíku s do
plněním pískoviště, upravením pěšiny a rozmístěním nového
mobiliáře. Klidné místo k odpočinku si rychle zvykly využívat
maminky s malými dětmi, děti ze školní družiny i nižších ročníků
školy. V celé ploše parčíku byly prořezány původní dřeviny
a vysazeny nové, založen byl nový trávník.
Vjezd do areálu byl vydlážděn žlutou a šedou zámkovou

dlažbou.
Už v krátké době zkušebního provozu si děti hřiště oblíbily
a my rádi vidíme, že volný čas netráví na ulici, ale při sportu.
Definitivní provoz hřiště bude zahájen (jako provoz ostatních
veřejných hřišť v Olomouci) začátkem dubna. To zde už bude
zaměstnán správce, který bude půjčovat sportovní materiál a dbát
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci říjnu a listopadu oslaví
svá životníjubilea:
Alena PANÁKOVÁ
Marie ZLEVOROVÁ
Vlasta EICHLEROVÁ
Anna DOLEJŠOVÁ
Soataoa MACEÁŠIKOVÁ
Jarmila NOSKOVÁ
Marie ZAORALOVÁ
Alois FRANK
Zdeňka SMYSLOVÁ

ZÁŘÍ 2004
• kontrola provedených oprav chodníků
• výsledek měření hluku ve sběrně kovového odpadu na Keplerově ul.
• požadavek na prověření stavu tzv. obecních studní
• stanovení pořadí investičních požadavků na rok 2005
• různé

Vážení občané

Našim milým jubilantům přejeme do

obracíme se na vás s následující prosbou:
Vzhledem k náročné dopravě na návsi Svobody, je zapotřebí při pohřbu z holického
kostela sv. Urbana na místní hřbitov zajistit dozor Městské policie během průvodu na
místní hřbitov.
Prosíme Vás proto, nahlaste tuto skutečnost člence KMČ č. 4 Holice paní Heleně ŠIŠKOVÉ,
která dozor Městské policie zajistí.
HŠ

dalších let hodně zdraví, spokojenosti,
osobní pohody a ještě hodně roků

VÝZVA

prožitých ve zdraví v kruhu svých
drahých.

Znovu upozorňujeme všechny holické občany, že sí mohou
na detašovaném pracovišti MMO - vedle pošty vyzvednout
„PAMĚTI OBCE HOUCE“.
Výtisk je pro občany vydáván bezplatně.
Paměti jsou psány velice poutavě a mapují historii obce od první
zmínky o Holiči až po současnost. Zvláštní kapitoly jsou věno
vány holické škole, holické farnosti, Sboru dobrovolných hasičů
a holické kopané.
Věřím, že starším občanům poslouží jako námět ke vzpomínání
a těm novým přiblíží historii městské části, ve které se rozhodli žít. ST

V těchto dnech oslavili obzvláště
krásná životníjubilea a to
90 roků pan František NEKOKSA
91 roků Aloisie KVÍZDALSKÁ
Oběmajubilantům přejeme
k jejich opravdu krásným jubileím
hodně zdraví, životního elánu
a ještě dlouhá léta prožitá
v kruhu svých nejmilejších.

PRANOSTIKY

PODĚKOVÁNÍ
Děkuje všem přátelům a známým, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s naší
maminkou paní MariíTOMÁŠKOVOU v chrámu sv. Urbana v Holiči.
Silvestr a Jaroslava Tomáškovi

UVAŘTE SI S NÁMI
Blíží se sychravé období, tak aby vás nepoložila chřipka, jeden recept od našeho

Říjen
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva
na to zima stálá.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu
jí opět ubude.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

kuchaře Karla: protichřipkový salát
Suroviny:
500 g kysaného zelí, 2 mrkve, 1 větší jablko, 1 cibule, 1 lžička strouhaného křenu,
1 zakysaná smetana.
Vše nakrájíme, jablko a mrkev nastrouháme, posypeme křenem a zalijeme smetanou.
Dle chuti dochutíme. Podáváme s pečivem.

Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Svatá Uršula, perličky rozsula; ráno vstala,
posbírala, ani jediné nenechala.

/ jména na hrobech
Mají mi co říci

Listopad

Vždyť to bývali

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Naši zákazníci.
Sychravé počasí

Když napadá sníh na zelené listí,
bude tuhá zima.

A zmoklé padající listí

Utni z buku třísku: je -li suchá bude zima
tuhá, je-li však vlhká, bude zima mokrá.
Půjde-li husa na Martina po ledě,
příští rok dlouhé léto bude.
Když Kateřina po ledě už chodívá,
Eva potom blátem oplývá.

Vzpomínky na blízké
Se stále více jitří.
Na místě posledního odpočinku
Chvíle zastavení
Je úctou každému

Chodí-li se v adventě bez kožicha,
bude se v postě ještě nosit.

J. Leskovjanská/DUŠIČKOVÁ
Procházím holickým hřbitovem
V této dušičkové době
Květy a svíčky téměř na každém hrobě.
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Jež tady už není.

*

'V '

*

ŽIJI MEZI NÁMI: MADR TEAM
Když se za holickými humny ozve ostrý podrážděný bzukot, tak
to nejsou rozdrážděné divoké včely, ale vysokoobrátkové motorky
modelů závodních Buggin, zhotovené v měřítku 1:6 řízené rádiem.
0 tom, že máme v Holiči nejlepší dráhu pro tato autíčka ví asi
málokdo. Rozkládá se v areálu bývalého JZD Velký Týnec a jejím
majitelem je holický občan pan Milan Mádr a jeho syn Martin.
Ten první vystupuje zároveň ve funkci sponzora a mechanika týmu
Mádr a ten druhý jako pilot Buggin, cestovních vozů, F 1 a brzy snad
1 kamionu. Protože bych rád seznámil čtenáře Holických novin s tímto
krásným, ale náročným sportem trochu blíž, využil jsem laskavé
nabídky k návštěvě u Mádrů doma a trochu je vyzpovídal. Hovořil ale
pouze otec. 0 Martinovi mi prozradil, že je mu 18 let, učí se jako
mechanik elektrotechnik na učilišti v Litovli, je ve III. ročníku a umí
to dobře nejen s ovladačem svých aut, ale i s počítačem.
Ale nyní se budu jen ptát a naslouchat.

18.-19. 9.

model oyšší kategorie, který je konstruován pro pokročilejšíjezdce.
Podvozek a zadní ramena jsou z kaleného duraíu, táhla z titanu,

Kdy jste se poproé rozhodí oěnooat tomuto zajímavému
modelářskému sportu?
Bylo to o roce 1999. Syn chodil do 7. třídy holické základní
školy. Protože se u něj neprojevovaly žádné sklony ke klasickým
klukovským sportům jako jsou kopaná, hokej, odbíjená apod., tak
jsme se spolu vrhli na modelařinu. Byla to o mém m ládí i moje záliba
a tak jsem se mohl v rá tit do dětských let. Tehdy jsm e si zjistili, že ve
Slavkově u Brna existuje 1. RC autoklub, t.j. modely o měřítku 1 : 5
a 1 :6 . Protože do Slavkova je to jen 50 km, udělali sj m e si tam celá
rodina výlet na nejbližší závody. Chtěli jsme vidět, ja k to vlastně
jezdí, ja k se to ovládá a hlavně a
j k se mezi ty nadšence dostat. Domů
jsme se vrátili velice nadšeni a s rozhodnutím, že se do toho pustíme,
Dostali jsme požehnání i od manželky s výhradou, že bude čas i na
je jí kytičky, které zase miluje ona.

ovládací seroa (ovládací ej dnotky, které nahrazují činnost člověka
v autě)jsou kovová. Model pohání spalovací motor o obsahu 23 ccm
Japonské, Německé či Anglické výroby, který vytočí až 21 000
otáček/minutu a umožní dosáhnout Buggině rychlost až 85 km/hod.
o terénu. Tak to jsou ty rozdioočené včely za holickými humny na
nejlepší přírodní dráze o ČR. Takéjsme si uvědomili, žeje nutné zvýšit
přesnost jízdy hlavně v zatáčkách, a že toho dosáhneme, když
přidáme k Bugginám další kategorii - auta která je zdí jen na
asfaltové dráze - kategorii EKO o měřítku 1 : 5. Začali jsme opět
s plastovým modelem cestovného vozu na dráze ve Slavkově u Brna,
jediné o ČR.
Kdy jste přišel na nápad oybudooat závodní dráhu přímo

o Holíci?
Dnes však je rok 2004. Jak proběhlo těch pět roků a hlavně
jaké byty ty vaše začátky?
Neměli sj me žádné zkušenosti, nikdo nám žádné nepředal, měli
jsme jen chuť do toho j í t a pevnou vůli. A pak stovky hodin denních
i nočních v kuchyni na stole, kde jsm e skládali první stavebnicový
plastový model Bugginy, který jsm e koupili a snažili se je j
Zprovoznit. B yl to vlastně synův dárek k vánocům. Když sj me je j as'
Za čtyři dny dali pracně dohromady, vyrazilijsm e na nejbližší rovnou
a hlavně velkou plochu, což byla hladina rybníka . Plni očekávání
jsme nalili benzin a nastartovali. Bylo tenkrát 7 st. pod nulou, auto
nám jezdilo ja k samo chtělo, jen ne tak ja k chtěli my, ale nám nic
nevadilo. Hřálo nás sebevědomí, že se nám podařilo uskutečnit náš
sen. Tento první start nás tak nažhavil, že jsme začali trénovat
pravidelně 1 x týdně a přihlásili se na praní závody Buggin. I když
jsme v tomto závodě skončili až předposlední, neodradilo nás to, ba
naopak sj me přitvrdili.
Jak dlouho oám troaío, než jste se probojooali do finálooé

jízdy?
Trvalo to téměř celou sezónu. Až na podzim se dostavil praní
úspěch a Martin se probojoval do finálooé skupiny. Byla to velká
radost pro mne, jako synova mechanika i pro Martina, pilota
Bugginy, která za sebou nechala 15 zkušenějších závodníků. Tohoto
prvního úspěchu sj me dosáhli o Poříčí nad Sázavou.
Technika se ale stále mění, jistějste nezůstali u toho prvního
plastového modelu. S čím e
j zdíte nyní?
Když syn dokonale zaládl techniku ovládání plastového
modelu, začali jsme pomalu přecházet na tak z°aný tuningooý

Jestliže jsme chtěli něčeho dosáhnout, museli jsm e trénovat
častěji a to na dráze, která je snadno dostupná. Proto jsme přišli na
myšlenku oybudooat si dráhu téměř u domu. Možnost se naskytla
0 bývalém areálu JZD Velký Týnec. Na pozemku, který jsme
odkoupili, jsme vybudovali tra ť o délce 296 m s hliněným povrchem,
která má jednu klopenou zatáčku a čtyři terénI skoky, na kterých
Bugginy skáčí až 8 m. Celá tra ť má zabudovaný kropící systém, aby
se o létě neprášilo, což nesvědčí ani autíčkům, ani okolí. Tato tra ť e
j
nejlepší v ČR.
ViděI jsme oaši před-SÍŇ SLÁVY, vitrínu plnou pohárů
a ocenění. Jistě máte z úspěchů Martina radost. Co aíe chystáte do
budoucna?
V příštím roce se chystáme na m istrovství Rakouska, kde jsme
j j f /etos testovali naši p rvn í F 1 (formuli 1) o měřítku 1 :5 . Syn dojel
na 2. místě a měl obrovskou radost. Jeho úspěch nezůstal bez
povšimnutí a byla mu učiněna nabídka zúčastnit se v příštím roce
s p j Mistrovství Evropy těchto modelů ve Švédsku. To nás zavazuje
k ceíozimní práci na vyladění našeho modelu i přesnosti jízdy, aby
Martin příští rok m ohl důstojně reprezentovat ČR.
Pane Mádr, děkuji nám za milé p řije tí a poutavé přiblížení
tohoto zajímavého sportu. Přát bych vám, aby se váš Holický tým
rozrostl o vážné zájemce z řad holické mládeže. Je to krásný
atraktivní sport, který však vyžaduje plné nasazení, přesnost
a odhodlání vydržet,
Vám i vašemu synovi M artinovi přeji o další činnosti hodně
úspěchů a co nejčastějšíumístěníha „bedně"s pohárem nad hlavou,
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Rozmlouval, poslouchal a zapisoval: Silvestr Tomášek

Vážení příznivci a fanoušci holické kopané
Moravskoslezská fotbalová liga běží na plné obrátky a 1. HFK
Olomouc a.s. je připravena na nový ročník 2004/2005 v MSFL
I když se holickému klubu nepodařilo udržet v druhé nejvyšší
fotbalové soutěži, stále pracuje klub na rozšiřování kopané
v podvědomí příznivců a fanoušků fotbalu v Holiči. Nyní můžeme
konstatovat, že úsilí vynaložené při budování fotbalového
stadionu a potřebného zázemí jak pro hráče tak pro diváky se
vyplatilo. Ti, kteří se chodí dívat na domácí utkání si určitě všimli
jak se změnil stadion a okolí l.HFK Olomouc. V našem klubu
opravdu došlo k velmi výrazným změnám. 29. 8. 2004 byla
slavnostně otevřena naše chlouba a to útulný stadion pro 1600
diváků na samostatných sedačkách pod střechou v těsné blízkosti
Mimo tuto výstavbu se změnila struktura a název našeho
hrací plochy, který je vybaven novým ozvučením, sociálním
klubu. Byli jsme FK Holice 1932 s.r.o., nyní jsme akciová společ
zařízením ve východnítribuně a novou informačnítabulí. Dále byla
nost 1. HFK Olomouc a.s. Měli jsme rozpočet 4,5 mil. ročně, nyní
vybudována nová travnatá hrací plocha pro mládežnická družstva,
máme 13,5 mil.Kč. Měli jsme 8 mládežnických družstev, nyní
obě s umělou závlahou, kterou řídí počítač. Kromě těchto ploch
máme 12. Všechna družstva mládeže postoupila o několik stupňů
máme další travnaté plochy o rozloze dvou hracích ploch na
výše. Máme 1. ligu žáků, II. ligu dorostu. Před čtyřmi lety jsme byli
tréninky. K tomu jsme vybudovali moderní budovu se šatnami,
ve třetí lize nováčci, nyní jsme pasování do role největšího
sociálním zázemím, rehabilitací, prádelnou, klubovnou a kance
aspiranta na postup zpět do II. ligy. Díky všemu, co je uvedeno
lářemi. Před čtyřmi lety zde vlastně z toho nebylo nic. Vše máme
v prvním odstavci se jen potvrzuje to, že jediným cílem je postup
řádně zkolaudováno, užívání pozemků je vyřešeno. Nic z toho před
do II. ligy. Pro celý realizační tým a mužstvo byly zachovány
čtyřmi lety nebylo. Vše, co jsme zde vybudovali je zejména díky
podmínky, které nemají některé druholigové kluby s jediným
finančním prostředkům ze státního rozpočtu, které nám zajistil
cílem. Postup do II. ligy. Jistě to nebude jednoduché a nepočítáme,
poslanec za ODS MUDr. Mgr. pan Ivan Langer, určitou finanční
že budeme od prvního kola na čele tabulky. Soutěž má 30 kol
podporu ve výši 3 milionů jsme získali formou dotace a bez
a důležité bude, na kterém místě budeme potom posledním kole.
úročných půjček od zastupitelů města Olomouce a s dotací ve výši
Jak již někteří sportovní fanoušci zaznamenali, v průběhu
jednoho milionu pomohl i Krajský úřad Olomouckého kraje. Bylo
tohoto nastávajícího ročníku se spojíme s FK Hodolany. Již jsme
zde proinvestováno kolem 25 milionů korun, ale hodnota je vyšší,
vytvořili určité organizační, technické a ekonomické podmínky pro
neboť nám různými slevami a sponzorskými dary pomohli
převzetí dvou družstev benjamínků, dvou družstev žáčků, kteří
sponzoři klubu. Úřad města Olomouce nám výrazně pomohl při
již budou hrát pod našim klubem. V FK Hodolany zůstaly dvě
řešení vlastnictví pozemků, na kterých stadion leží. Velmi rád bych
družstva dorostu a družstvo mužů, která přejdou pod hlavičku
poděkoval zejména pánům poslanci MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi,
l.HFK Olomouc v červnu 2005. Již nyní ale velmi úzce
zástupci krajského hejtmana RNDr. Ivanu Kosatíkovi, primátorovi
spolupracujeme, staráme se o údržbu a provoz stadionu v HodoIng. Martinu Tesaříkovi ajeho náměstkovi Ing. Jaromíru Czmerovi.
lanech, podílíme se na financování činnosti tohoto klubu. Není nic
tajného v tom, že právě ekonomické problémy v Hodolanech daly
impuls k fůzi. Jsme přesvědčeni, že pro olomoucký fotbal to bude
jen posun ku předu.
Závěrem bychom chtěli ale upozornit, že dosáhnout něčeho
není tak těžké, jako udržet určitou dlouhodobou úroveň činnosti.
A k tomu bude opět potřeba ta podpora města Olomouce, Olo
mouckého kraje, sponzorů, příznivců, trenérů mládeže, vedou
cích, diváků, všech fanoušků a příznivců holické kopané.
Atak prosím:
Zachovejte nám proto přízeň a podporu! Děkujeme.
1. HFK Olomouc

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY HOUCKÉHO FOTBALU
Utkání 11. kola: 1. HFK Olomouc - Hranice, které se mělo hrát 24.10. (neděle) v 15.00 hod.

se PŘEKLÁDÁ na 23.10. (sobota) v 10.15 hod.
Přijďte povzbudit naše mužstvo na cestě do II. Celostátní ligy.
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