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Milí spoluobčané,
rok s rokem se sešel a čekají nás Vánoce, čas radosti dětí a tím i nás, čas obdarování a lásky.
Pro někoho je to čas zastavení a pohody, pro někoho bombastický shon. Pamatujte, že i malé
dárky dané s láskou potěší. A že je také čas vzpomenout na naše milé a na přátele, i na ty, kteří s
námi již nejsou. Já sám jsem dříve přátele počítal podle počtu obdržených vánočních pohlednic.
Při postupném zdražování pošty a naopak rozšíření elektronické, tento obyčej zvolna zaniká.
Není ale nad to, držet v ruce vánoční pohled s přáním krásných Vánoc a pevného zdraví v novém
roce od přátel. Je to jak podání ruky nebo pohlazení.
Vzpomínám na dětství, jakjsem dechem na zamrzlém okně dělal okénko a vyhlížel Mikuláše
s andělem a čertem. Jak se mi očekáváním a strachem tetelila dušička. Když nepřišli, byl jsem
hrozně zklamán. Ráno mě ale pokaždé nadchlo, v noci
mi ti poutníci vždy něco dali třeba za okno. No a Ježíšek?
To se zpytovaly hříchy a znovu ta obava, co když nic
nedostanu?. A vždy mi vrtalo hlavou, jak to ten Ježíšek
všechno stihne a že vždycky ví alespoň nějaké mé tajné přání. Teď se tím těším u potomstva.
Přeji Vám i Vašim blízkým zdraví a pohodu a také požehnání. Aby ta krása vánočního času
ve Vašich srdcích zůstala co nejdéle. Nedělejte žádná předsevzetí, snadno se porušují. Prostě si
užívejte poezie Vánoc a časového přesunu do pátého roku třetího tisíciletí. Přeji Vám milé dárky
a spoustu malých radostí. Těm, co jsou sami ať nesmutní a vzpomenou na dobré přátele. Konec
konců my, holičáci, jsme již dárek od našeho města dostali - parádní náves. Těšme se, až se náš
kostel svátého Urbana vyloupne do své spanilosti. Važme si toho všeho.
Snad se mi to těmito řádky podařilo ve Vás vyvolat vánoční náladu. Mějte se hezky.
Šupinku z kapra pana Tomana si nechte pro štěstí a pozor na rybí kostičky. Pěkné vánoční
svátky a šťastný nový rok!

VášPŠ

Záchvěvy
Chladný severní vítr
již přináší dech zi my
ze zahrad zavane ještě vůní
v koutech schované léto
které probudilo zasněné síunce
Zavoní přes závoje mih
a usíná do dalšího návratu
zanedlouho Morana
rozhodí první hvězdičky sněhu
jen tak zíehoučka na roztáni
abychom věděli že země usíná
Že chystá se čas vánoční
čas obdarování a lásky
Petr Šafránek

V z p o m ín á n í
Tentokrát se zaměřím ve svém vzpomínání na dobu mého mládí,
kdy jsem chodil do naší nové měšťanské školy. Moderní škola - taková
nebyla široko daleko v žádné vesnici a i ve městech to byla vzácnost. Byl
jsem malého vzrůstu, přestože můj tatínek byl pořádně velký kus chlapa,
Tenkrát mně to ani moc nevadilo, to až později., ale na to bych ani moc
nevzpomínal.
Do měšťanské školy jsme chodili společně s děvčaty. Měli jsme jen
rozdílné ruční práce a tělovýchovu. Děvčata měla na starosti vaření, šití
a podobné práce. My kluci jsme zase kutili se dřevem, ale uměli si i přišít
knoflík, zaštepovat ponožky, spravit roztržené kalhoty apod. Jo, tenkrát
se štěpovaly ponožky, to byla běžná práce, sice otravná, ale i nutná
v každé domácnosti. Dnes, když na to vzpomínám, se už ponožky neštepují; prostě se vyhodí a koupí nové. A tak je to i s oblečením. Dnes
nepotkáš člověka se zalátaným kabátem nebo kalhotami. Každá maminka
měla obvykle šlapací šicí stroj, na kterém se takové práce a opravy dělaly
pro celou rodinu.
Některé maminky, a nebylo jich málo, si šily šaty a různou parádu.
Šily pro sebe a celou rodinu. Dětem košile, trenýrky, sukénky ajá nevím co
všechno. Tenkrát nebyly maminky zaměstnané, byly v domácnosti, ale
práce měly více než mnohdy tatínci. Byla to taková nekonečná práce
a bohužel velmi často nedoceněná. Ta užitečnost a nenahraditelnost
maminek se nejlépe projevila, když někdy onemocněly. Proč píši
v množném čísle, protože to platí všeobecně a je to tvrdá realita. Když
maminky nemohly zastat svoji práci, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak
vypukla v rodině pohroma. Proto rodiče, myslím takové rodiče, kteří měli
své děti opravdu rádi, učili svoje děti samostatnosti a pověřovali je
různými pracemi, které podle jejich věku byly pak povinností. Pak přece
jen„kalamita“, když onemocněla maminka nebo tatínek, se snáze v rodině
překonávala.
Tenkrát byly mezilidské vztahy přece jen lepší než v dnešní době,
lidé si vzájemně více pomáhali. Možná to bylo tím, že byla válka, životní
podmínky nebyly dobré a lidem nezbývalo, než si vzájemně pomáhat.
Trochu jsem odbočil od vzpomínek na moje školní léta, ale ono to
s tím přecejen souvisí.
V ručních pracech jsem měl vždycky jedničku,. Uměl jsem štěpovat
ponožky lépe než některá naše děvčata. Jen mě mrzelo, že učitelka mě
dávala v tomto případě za příklad; to neměla dělat. My kluci jsme se ve své
klukovskéduši styděli za práce, kteréjsme pokládali za „babské".
Náš pan třídní učitel Jaroslav Duda experimentoval. Za celých
9 roků, co jsem chodil do školy, jsem nemohl sedět se svým kamarádem
Vratikem Rychlým. Nikdy se nám nepodařilo ani sedět za sebou nebo
alespoň vedle v řadě. Vždycky nás dělila značná vzdálenost v zasedacím
pořádku. A tak jsem seděl s různými spolužáky, než náš nezapomenutelný
pan učitel Duda přišel na „kolosální" nápad a posadil mě se Svatíkem
Valouškem. To byl jeden z nejhodnějších kluků ve třídě. S tím jsem to
vydržel, nebo on se mnou celé poslední dva roky. Co vedlo pana učitele
k tomu experimentu nevím, asi mě měl svým způsobem rád a chtěl mě
zušlechtit působením Svatíka. Byly to dva roky marné snahy, ale musím
přiznat, že se nám spolu se Svatíkem náramně dařilo. U mě se to
projevovalo značným zlepšením ve vědění, ale to ostatní zlepšení bylo
dosti pochybné.
Náš pan učitel Duda, buď mu věčná sláva, vymyslel „OBÁLKY",
To byla normální obálka a v ní list papíru s nápisem „CHOVÁNÍ" na jedné
straně a na druhé straně „PROSPĚCH". Obálky vlastně byly takovým předchůdcem dnešních žákovských knížek, které tenkrát ještě neexistovaly.
Obálky to byl „vynález" všemi svorně proklínaný. Když začala
hodina, tak po zapsání do třídní knihy přišel obvyklý rozkaz: „Rozdejte
obálky". Ty pak ležely na lavicích. Při vyučování a zkoušení pak podle
výsledků bylo od pana učitele rozhodnuto. Každý si musel do listu v obál
ce napsat ortel, který nadiktoval pan učitel. Každý měsíc se pak dělala in
ventura, tj. napsaná sdělení se podtrhla a museli jsme je nechat podepsat
rodičům. Nechci vzpomínat na ty chvíle exekuce, přestože jsme chodili v
houfu po rodinách přesvědčovat rodiče, že on nebo ona za nic nemůže, že
to ti ostatní. Aspoň v mém případě to nemělo žádný zmírňující vliv. Musím
ale pro úplnost uvést, že když někdo uměl, tak se to do „obálky" nezapi
sovalo se zdůvodněním, že učit seje naše povinnost, proto chodíme do
školy. Tož to je ta „spravedlnost". Prohřešky, na ty se nikdy nezapomnělo.
Takže sezení v lavici s nejhodnějším žákem se mi vyplatilo, což
nemohu s čistým svědomím prohlásit o Svaťovi. Můj vliv byl zhoubný, ale
vydržel. Rád vzpomínám na tu dobu, i když to bylo období kruté války.
Když jsem někdy přišel k Valouškům, tak nikdy nezapomenu na Svaťovy
rodiče a na jejich domácnost. Tatínek byl zaměstnancem cukrovaru
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a chodil v montérkách, ale v jakých. Byly vždy perfektně čisté a praním tak
„zušlechtěné", že jsem byl přesvědčen, že to černé řemeslo je jedno
z nejkrásnějších. V domácnosti u Valoušků bylo vždy čisto jako v kapli,
všude vzorný a dokonalý pořádek, který byl chloubou i vizitkou paní
Valouškové. Rád na to vzpomínám a nikdy nezapomenu, tyto dojmy se
nedají vymazat z paměti.
Když jsme chodili do IV. třídy měšťanské školy, tak k nám do Holice
chodili kluci a holky z Velkého Týnce. V naší třídě nás bylo 42 a já byl
ze všech nejmenší. Jedině Irenka Slepicová byla ještě menší. Byla

IV. Třída měšťanské školy
z Velkého Týnce a já jsem jí někdy nesl tašku až po hřbitov, dále už šli
týnečáci sami pěšky domů. Ta moje „tajná" láska byla tak tajná, že to ani
Irenka nevěděla. Asi jsem byl málo vytrvalý, nebo málo odvážný,
Ale musím přiznat, že mě tenkrát nějak „puberta" netrápila pro spoustu
jiných zájmů a povinností. Konečně se ani nedivím, co s klukem, který
měří sotva 145 cm.
Naše děvčata však byla opravdu moc hezká, tak jak je to v té krásné
písničce „Holky z naší školky". Mezi děvčaty však byla jedna „černá ovce",
která se spíše hodila mezi nás kluky-Jarča Macháčková. Tase zúčastňovala všech klukovských lumpáren a jak se uměla prát - no jako kluk. Byla
z našeho hlediska prima kamarádka, nežalovala, což se nedalo o ostatních
holkách říct.
Když náš ročník 1925 ukončil školu, tak nás nad ztrátou společného
soužití zachvátil opravdový smutek, umocněný navíc válečnou dobou,
plnou nejistota nejisté existence,
Byla to doba loučení a nějak to přišlo spontánně, že naši třídu už
nikdo nedostane. A tak jsme celé vnitřní vybavení třídy rozbili, třídu jsme
uzamkli a klíč společně zahodili,
Byl z toho samozřejmě poprask, ale snad nám dospělí trochu i porozuměli, tak z toho nebyla žádná aféra. Akorát v novinách byla malá
zmínka, že první absolventi nové měšťanské školy v Holiči zdemolovali
svoji třídu, abyji ostatní nedostali.
Ozaretušování se postaral náš milovaný „šerif1, ředitel školy Štěpán
Vychodil, který byl sice přísný, ale spravedlivý. 0 našem řediteli zase
někdyjindy ve vzpomínání.
Dnes zůstaly jen vzpomínky a fotky na dobu před více jak 65 léty.
Jak jde čas, tak nás pomalu ubývá, ale to je už tak na té naší „modré"
planetě zařízeno. Přírodním, nebo chcete-li Božím zákonům se musí každý
podřídit,
Váš holický rodák L. Zahradník
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Setkání po 60 létech.

VÍTEJTEMEZI OBČANYMĚSTSKÉČÁSTI HOUCE
Těmito slovy přivítal předseda KMČ č. 4 - Holice pan Silvestr
Tomášek 13 nových občánků této městské části. Uvítání se tento
krát konalo v nově opravené obřadní síni na olomoucké radnici.
Holická obřadní síň nebyla ještě v náležitém pořádku po stavebních opravách, které probíhaly v celém objektu, ve kterém se nachází.
Slavnostní uvítání bylo zahájeno slavnostním příchodem
rodičů s dětmi a jejich příbuzných. Členka sboru pro občanské
záležitosti paní Dagmar Maršálové všechny přítomné přivítala
a předala slovo dětem ze ZŠ Svatoplukova, které přednesly krátké
pásmo písniček a veršů.
Slovo pak dostala členka zastupitelstva paní MUDr. Eliška
Sovová, která ve svém projevu vyzvedla význam rodiny a výchovy

dítěte, aby z něj vyrostl úspěšný a čestný občan naší vlasti.
Předseda KMČ Holice pan Silvestr Tomášek popřál přítom
ným rodičům mnoho krásných chvilek s jejich dětmi a dětem
dlouhý a šťastný život,
Na závěr slavnosti se rodiče zapsali do pamětní knihy radnice
i městské části Holice a z rukou paní MUDr. Eliška Sovová a pana
Tomáška přijali blahopřání k narození dítěte, památník, hračku
a malou kytičku,
Tato slavností uvítání nově narozených dětí do světa nás
dospělých je pěknou tradicí. Svědčí to hlavně o tom, že si vážíme
každého malého občánka našeho města Olomouce a že doufáme,
že z něj vyroste řádný a zodpovědný občan.
Redakce

Andílek

ZŠ Hoíice
si vás douoíuje pozvat na tradiční

Andílek spí,
dvě hnědá sluníčka
schovává pod víčka,
má krásné sny.

Vánoční dílnu

V peřinkách left,
svět kolem běží
Maíičký zdá se
ke světa spáse.

která se bude konat

14. prosince
o 16 hod.

Rozdává úsměvy,
Zatím to nepoví,
Že lásce vzdá se.

Vstupné 30,- Kč
(bude poufto na nákup materiálu.)

Petr Šafránek

DOČKÁ SE HOLICKÝ HŘBITOV OPRAVY?
Již dlouhou dobu nám Správa olomouckých hřbitovů slibuje roce zadat zpracování projektu na opravu hřbitova a zasadit se
opravu holického hřbitova. Každoročně však tato snaha ztroskotá o zařazení do plánu investic. Tato oprava by měla obsahovat
na nedostatku peněz.
Když se o svátku všech zemřelých setkávám se známými,
kteří sem přijedou z daleka vzpomenout na své blízké, kteří s nimi

vydláždění hlavních cest, osazení osvětlením, opravu hřbitovní zdi
a vybudování umového háje s novým kontejnerovým úložištěm
hřbitovního odpadu,
Zatím musíme věřit a doufat, že se ústní slib změní v písemný
a ten později ve skutečnost. A že se pak už nebudeme muset za náš

již nejsou, slyším stále to stejné: „Kdy už něco s tím hřbitovem
uděláte? Styďte se za takové místo posledního odpočinku našich
blízkých!"
A my se stydíme. Na říjnové schůzi KMČ č. 4 bylo rozhodnuto
napsat dopis panu náměstkovi Ing. Vladimíru Pokornému a infor-

hřbitov stydět.
S. T.

movatjej o současném stavu hřbitova. Zejména o jeho okolí, které
zdobí místo pro hřbitovní odpad, ale které slouží jako úložiště
veškerého odpadu kohokoliv, kdo jede okolo, nebo kdo bydlí či má
zahradu v blízkém okolí. Můžete zde pak najít vše od rozebraného
auta, přes rozbité sedací soupravy až po stavební suť z opraveného
rodinného domu.
Dle ústního sdělení ředitele Olomouckých hřbitovů pana Ing.
Klainera se dopis neminul účinkem. Pan náměstek Ing. Vladimír
Pokorný se byl na hřbitov podívat a zatím ústně přislíbil v příštím
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NAVES SVOBODY
CHLOUBA MĚSTSKÉ ČÁSTI HOUCE
Otevřením

III. etapy rekonstrukce

návsi Svobody

v městské části Holiči bylo završeno celé plánované dílo.
I. a II. etapa spolu s III. byly doplněny o výsadbu keřů a stromů
a byly vybaveny mobiliářem - lavičkami a odpadkovými koši.
Slavnostní otevření III. etapy se uskutečnilo v prostoru
před poštou. Zúčastnili se ho za Statutární město Olomouc
pan ing. Martin Tesařík -

primátor města, náměstci

primátora pan Ing. Jaromír Czmero a Bc. Miroslav Petřík,
za Krajský úřad RNDr. Ivan Kosatík - náměstek hejtmana,
za zhotovitele pan Ing. Jiří Škubna - ředitel firmy Skanska
DS a.s. závod Olomouc, jeho náměstek pan Ing. Jan Nerušil
a Ing. Zdeněk Luža a Josef Stratil. Všem
jmenovaným patří dík všech holických
občanů za schválení této

nemalé

investiční akce a za kvalitní provedení
zaměstnanci realizační firmy.
Režie celé malé slavnosti

se

výtečně zhostila paní Mgr. Dagmar
Poláchová a oslava se neobešla bez
tradičních českých vdolečků a šam
paňského. Pěkné počasí přilákalo řadu
holických občanů, kterým se nově
upravená náves dlejejich slov líbí.
Před slavnostním

přestřižením

pásky promluvili krátce pan primátor
Ing. Martin Tesařík, pan Ing. Škubna za
Skanskou DS Olomouc, pan RNDr. Ivan
Kosatík za kraj a pan Silvestr Tomášek
za KMČ Holice.
A pak již pan primátor vyzval dva
zástupce nejmladší generace Sabinku
Vodákovou a Michala Urbana, aby
slavnostně přestřihli pásku a předali
tak symbolicky celou náves Svobody
do užívání občanům Holice. Předání
do užívání však znamená také se
trochu starat o to, aby zůstala pěkná
stále, ne jen při otevření. Znamená to
nebát se upozornit vandala, který
šlape po nově vysázených keřích, nebo
sedí s nohama na lavičce. Upozornit
majitele psa, který rozhrabává mulčovací kůru v záhonech, nebo tam vyko
nává svou potřebu. Předat do užívání

občanům neznamená, že si z výsadby každý může vzít to,
co se mu líbí, jak se to stalo u pomníku Františka Palackého.
Zdesi někdo „vypůjčil" hned tři keříky. To, co se vybudovalo za
38 miliónů, se budovalo pro nás, všechny občany městské
části Holice, aby jste z toho měli radost, měli si kde
odpočinout a kochat se krásou kolem sebe. Važte si toho
a chraňte to! Není to jen pro náš život, ale i pro život těch, co
přijdou po nás. Tak sejim to snažme uchovat v dnešní kráse.
Na závěr ještě pár slov k těm občanům, kteří bydlí
v ulicích, které stále jen čekají na svou opravu. Vím, že ze
zoufalství píšete petice, ve kterých voláte po opravě ulice
Hanácké, Na Krejnici, Jaselské, Ječmínkovy U Potoka,
Na Dílkách, Slunečné či Na Zábraní. Všechny tyto ulice
potřebují generální opravu. Vždyť těch 60. roků, kdy se s nimi
nic nedělalo je na nich dobře vidět. Věřte mi, že se celá komise
městské části snaží zařadit do plánu investic co nejvíce.
Ale opravdu nejde dávat peníze jen do Holice. Podívejte se
kolem centra Olomouce, kolik je městských částí. A všechny
mají řadu ulic v takovém stavu jako my, ne-li horší. A páni
radní spaném primátorem musí být spravedliví ke všem.
Vaše petice nám pomohou při naší snaze zařadit tu vaši
ulici do plánu, když bude v městské pokladně dost peněz.
Ale nejde to opravdu vše najednou. Buďte prosím trpěliví
a věřte nám. Budeme se snažit i nadále. Krásnou návsí vše
neskončilo.
Silvestr Tomášek, Předseda KMČ č. 4 Holice

HOLICKÝ KOSTELV NOVÉM ROUŠE
Když jsme 20. 10. 2004 slavnostně otvírali III. etapu
rekonstruované návsi Svobody, slyšel jsem z několika stran hlasy,
které litovaly, že není hotový i kostel sv. Urbana. Že by to byla
krásná dominanta nově upravené návsi. Ale netrvalo to ani jeden
a půl měsíce a kostel sv. Urbana je hotový a ve svém původním
zbarvení je opravdu dominantou Holice.
Jeho oprava netrvala ani tak dlouho, jak se předpokládalo.
Stavební firma Křesina - Sopos z Dubu, která práce na kostele
prováděla odvedla práci, na kterou může být opravdu pyšná,
Rozsah prací, které byly provedeny, je nemalý: Byla provedena
generální oprava vnějšího pláště tj. oprava fasády celého kostela
a oprava střechy (výměna krytiny mimo střechu věže). Z důvodu

zateplení kostela a ochrany vitráží bylo provedeno zdvojení oken.
Současně se provádí oprava poškozených vitráží oken firmou
Bubeník z Olomouce. Z důvodů větší bezpečnosti návštěvníků
kostela byly vyměněny všechny vstupní dveře, přístupová
schodiště a chodníky. Hlavní vstupní vrata se rovněž z bezpečnostních důvodů budou otevírat ven.
Aby se v co největší míře zabránilo znečišťování střech
a pláště všudypřítomnými holuby, byla všechna kritická místa
opatřena hroty proti sedání ptáků. Starý pískovcový značně
poškozený sokl byl nahrazen novým. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na nátěry, čištění, bleskosvody, ochranné sítě na
malé věžičce apod. A na ca hlavně nesmíme zapomenout jsou nové
hodiny na věži, dokonce i s „bimbálem".
Když toto všechno dáme dohromady, vidíme uprostřed návsi
nádherný kostel, zářící novotou, který tvoří dominantu rekonstru
ované návsi Svobody.
Jistě vás bude zajímat, kolik celá ta nádhera stála. První
etapa v roce 1997 stála 1,7 miliónů (průčelí a věž). Práce pro
váděné v roce 2004 stály 4,1 miliónů a předpokládaný nárůst asi
900.000,- Kč. Celkové náklady tak dosáhly výše 6,7 mil. Kč.
29.11.2004 bylo předáno staveniště a dne 30.11.2004 byla
provedena kolaudace. A až se v květnu roku 2005 zazelená tráva
a květy stromů začnou kvést na svátek sv. Urbana při příležitosti
oživení tradice Svatourbanských hodů bude kostel sv. Urbana
předán celé křesťanské holické veřejnosti.
5. T.
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci prosinci se dožívají významných
životních jubileí tito naši

^

m ilí spoluobčané:

la l

Oldřiška ČERNÁ
Vácho ŠIMEK

RIJEN 2004
KMČ projednala:
• povolení záborů veřejného prostranství z důvodů havárií inženýrských sítí
• změny názvů autobusových zastávek (zastávka u Okr. Úřadu - změna na Vejdovského)
• pronájem parcel
LISTOPAD 2004
KMČ projednala:

Marie JEVIVKÁ

• posílení vodovodního řádu do průmyslové zóny

Olga MYŠÁKOVÁ

• umístění dopravních značek

10-11/2004

Anna SMYSLOVÁ

• vybudování malých parkovišť

Věra ŠELEPÁKOVÁ

• dopis náměstku primátora ohledně holického hřbitova

Jarm ila OVČAČÍKOVÁ

• změny jízdních řádů

Věra RŮŽIČKOVÁ

• manipulační řád na mlýnském náhonu - na vědomí

Eoa ŠTĚPÁNKOVÁ

• prodej pozemků a pronájem pozemků

HŠ

Eva NAVRÁTILOVÁ

KŘIŽOVATKA PŘEROVSKÁ - HAMERSKÁ KONEČNĚ SVÍTÍ
Všem těm to našim milým ju bilantům

Holičtí občané žijící na druhé straně Přerovské ulice si mohou

přejeme hodně zdraví, štěstí,

vydechnout. Nebezpečná křižovatka Přerovská - Hamerská

spokojenosti a krásnou rodinnou pohodu

se konečně rozsvítila červeno - oranžovo - zelenými světly.

uprostřed svých nejdražších.

Tato světla zajistí bezpečný přechod malým i velkým přes
křižovatku, která byla pro některé z nich v minulosti křižo
vatkou poslední.

PRANOSTIKY

Teď, když se konečně splnil sen o bezpečné křižovatce

PROSINEC

Tesaříkem.

Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám
zima těžké hlavy.

Pánové, dík - dali jste nám ten nejkrásnější dárek k Vánocům.

Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na
kazde výšine.

zbývá holickým jen poděkovat těm, kteříjej umožnili: členům
Rady města Olomouce v čele s primátorem Ing. Martinem

S.T.

OHLÉDNUTÍ NA PRAHU 5. ROČNÍKU HOLICKÝCH NOVIN

Má-li svátá Barbora bílou zástěru, bude
hodně trávy.

Ani se to nechce věřit, ale Holické noviny vychází již čtyři roky. Když jsm e s nápadem

Když na Mikuláše prší, zima hodně lidí
zkruší.

občany. Opravdu jsm e mile překvapeni, když z distribučních míst slyšíme;“ lidé se už ptají,

Lucie noci upije a dne nepřidá.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do
Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích
dvanácti měsíců.

vydávat Holické noviny přišli, nemysleli jsme si, že najdou takovou oblibu mezi vámi
kdy vyjdou!"
Snažíme se inform ovat vás o všem, co se v holické městské části děje, co se chystá, jaká
byla historie, co kdo dokázal. Zavedli jsme jednoduché recepty, informujeme vás
o holickém sportu. Váš zájem o noviny nás ubezpečuje o tom, že se nám to daří.
Za váš zájem vám děkujeme. Stejně tak děkujeme reklamní agentuře NEW SIGNUM, s.r.o.,
které nám noviny zpracovávají graficky a tisknou.

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
POBOČKA HOLICE

A osem vám přejeme klidné Vánoce a rok2 0 0 5 plný zdraví a úspěchů.

N á v e s S v o b o d y 3 8 , tel. 5 8 5 3 1 3 7 9 6

UVAŘTE SI S NÁMI

Dovolte milí čtenáři, abych vás opět pozvala
k návštěvě naší knihovny v Holiči.
Nepochybně všichni víte, že už od května
nás najdete na nové adrese, v budově
bývalých jeslí. Knihovna tak zde získala
prostory prostornější, světlejší, přesně
takové, jaké si už dávno zasloužila.
Půjčovní doba:

Pondělí 13,00 - 18,00
Čtvrtek 10,00 - 12,00 / 13,00 - 18,00
Pátek
10,00 - 13,00
Služby knihovny:
Knihy pro dospělé, dětské knihy,
časopisy, CD-ROMy
Informace / Besedy, soutěže, kvízy
Internet pro veřejnost, psaní textů, tisk

Redakce

Vlašská salát podle paníLESKOVJANSKÉ
Blíží se svátky vánoční a k nim neodmyslitelně patří štědrovečerní večeře. A co jiného
se ve většině rodin podává? Smažený kapr a bramborový salát. Ochutnejte, jak jej dělá
paní Jaruška z drogerie.
1/4 I mléka a 2 polévkové lžíce polohrubé mouky svaříme na hustou kaši - bešameí
a za stálého m íchání necháme vychladnout.
30 dkg dietního salámu nakrájíme na nudličky
20 dkg sterilovaných okurků najemno nastrouháme
1 malou plechovku hrášku
1 cibuli nakrájenou na drobno
1 majolku, sůl, pepř.
Vše smícháme. Použijeme na zdobení chlebíčků nebo obložených mís.
Obměna: Přidáme vařené nakrájené brambory a máme chutný bramborový salát na
Dobrou chuť.

vánoční tabuli.
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ŽILI MEZI NÁMI:
Vojtěch Medek
(1 8 8 9 - 1976)
Letos uplynulo 115 let od
narození pana Vojtěcha Medka,
významného politického pracovníka
v době I. republiky i v letech 1945 1948. Pocházel z Vyškova na Moravě,
jeho rodiče tam měli malou ruční
výrobu sukna, on sám se po vychození
základní školy tomuto řemeslu vyučil.
V rodině se narodilo devět dětí, Vojtěch
21. dubna 1889 jako druhorozený.
Až do roku 1915, kdy musel narukovat
1947
na frontu, v tomto oboru pracoval.
V době učení se zajímal o technické
novoty, odebíral odborný časopis, kde byly publikovány světové novinky.
S postupem času zjišťoval, že ruční výroba je časově i pracovně velmi
náročná, jenže v té době nebyla ještě ve městě zavedena elektřina, tak se
o modernizaci nedalo uvažovat.
Již v dospívání se začal zajímat o politiku v místě bydliště, stal se
členem Křesťansko - sociální strany a navštěvoval orelské společenství.
V obou institucích se živě zajímal o dění a postupně se vypracoval na
zdatného diskutéra s přirozeným postřehem. Pokoušel se stát
dopisovatelem novin. Nejdříve to byly krátké glosy podepisované
pseudonymen. Dařilo se mu, články se líbily a do nástupu na vojnu již
posílal příspěvky do prostějovského Hanáckého kraje, dále do časopisu
Orel, olomouckého listu Našinec i do Vídeňské Pravdy. Stával se na
Vyškovsku známou osobností v křesťansko - sociálním hnutí. Válečné
běsnění prožil u těžkého dělostřelectva na Italské frontě, kde si pečlivě
zaznamenával život v tomto prostředí. Později, v době kdy již měl více
času, to podrobně zpracoval a předal jako užitečný dokument
Historickému vojenskému archivu v Praze.
Byla to osobnost naplněná pilnou prací nejen v politice, ale i na poli
hospodářském a společenském. Do Holice se přiženil roku 1923, za
manželku si vzal Marii Rychlou. Zpočátku žila rodina ve městě, nejdříve
v Dominikánském klášteře, později v ulici Šantové. Odtud se po jeho
zatčení v roce 1940 musela rodina přestěhovat do Holice. Zde nejdříve žili
v domě na návsi Svobody č. 17, později č. 18.
V revoluční době, kdy se rychle začala formovat politická uskupení,
hlásil se ke křesťansky orientované pravicové straně Lidové. V Olomouci,
městě většinou německém, bylo potřeba mladých českých průbojných
činovníků. 1. 3.1919 byl jmenován sekretářem (tajemníkem) krajského
výboru Lidové strany. Přispíval články do stranických novin Našinec a na
tomto poli se rychle vypracovával. Již v roce 1921 byl přijat do Syndikátu
novinářů a měl z toho menší výhody (jízdenku po celé republice za

1.300,- Kč). Zapracoval se, brzy byl známou osobností, ve volbách do
městského zastupitelstva 1923 byl za Lidovou stranu zvolen a jmenován
radním. V této funkci setrval až do 3. 7. 1939. Tehdy bylo městské
zastupitelstvo okupační mocí rozpuštěno. Po ukončení činnosti politic
kých stran v roce 1938 bylo ustaveno sdružení politických stran České
Národní souručenství, do nějž se zapojil ve snaze pomáhat utiskovaným
Čechům. Okupační moc tam nasadila konfidenty, to vedlo k paralyzování
činnosti a k postupnému zatýkání členů, které v některých případech
končilo popravou. A tak se stalo i bývalému panu radnímu, že 1. 2.1940
byl zatčen. Střídavě pobýval v různých věznicích v Olomouci, v září potom
transportován do Brna a odtud propuštěn 14. 12. 1940. Vůbec nebyl
souzen. Tím jeho účinkování na radnici skončilo, vrátil se do Holice
a věnoval se sedlačení. Neměl zkušenosti ze zemědělské činnosti, ale
manželka vyrostla na gruntě. Společně se do toho pustili a dílo se dařilo.
Počátkem května 1945 jej v Holiči navštívili dva pracovníci podzemí, kteří
připravovali činnost okresního úřadu (ONV), a navrhli mu, aby se zapojil
v odboru zemědělství a zásobování. Cítil příležitost a nabídku přijal.
Odbor postupně zvládal zásobovací a zemědělské problémy.
Ve volbách do ONV v roce 1946 se stala strana Lidová nejsilnější, při
jednání s komunisty si nárokovala funkci předsedy ONV. Komunisté ne
souhlasili. Svezli před úřad 2.000 dělníků (snad opilých) a udělali mohut
nou demonstraci. Po zvážení situace se zbylé strany rozhodly komunis
tům uvolnit předsednický post a V. Medek se stal I. náměstkem. Na země
dělském odboru tuto funkci zastával do 26. 2.1948. Po uchopení abso
lutní moci komunisty odešel dobrovolně z funkce, aniž by byl odvolán.
Více se tam nikdy nevrátil. Viděl, že „lidová demokracie" není nic pro něj.
Potom se věnoval jen činnosti zemědělské. Nebyla to příznivá doba
pro toto podnikání, ale nebylo jiné volby. Nesmírnou pílí a pracovitostí to
zvládli. Po roce 1950 byl prohlášen vesnickým boháčem - kulakem.
S tímto označením nemohl být přijat jako řádný člen do JZD. V letech
1953 - 1956 se chtěl zemědělského závodu zbavit. Sám již byl v letech
(65 -68) a manželka stonala. Až na podzim roku 1956 se mu podařilo na
ONV předat zemědělský závod do bezplatného užívání. Byla mu
ponechána malá část zvířat a menší plocha pozemku jako záhumenek.
Pro živobytí mu byl vyměřen nejvyšší možný zemědělský důchod 390,- Kč,
později 600,- Kč. Nezoufal, staral se o malé hospodářství a domácí
zvířectvo. V roce 1960 až 1964 ve svém domě líhnul káňata pro JZD,
vypracoval se a byl dvakrát odměněn družstvem týdenními rekreacemi.
V tomto období se zapojil do činnosti Svazu protifašistických bojovníků,
to byla jeho poslední činnost na poli společenském.
Ve stručném pohledu na činnost tohoto člověka je vidět, jak
nesmírnou měl odvahu, pevné odhodlání a pracovitost. Bylo mu dopřáno
dobrého zdraví, s nástrahami a překážkami se dovedl poprat. Je
obdivuhodné, jak se dokázal zapojit do veřejné činnosti. Sám uvádí, že
v politice střídavě zastával 43 různých funkcí. S přibývajícím věkem
manuální práce ubývalo zato se věnoval spisování životních událostí.
Sepsal svůj „Běh života", velmi obsáhlé dílo (600 strojopisových stran),
k tomu „Rodinnou kroniku" a mnoho jiných postřehů ze života. Cenné je,
že tato díla předal do archívů. Z těchto materiálů se dá čerpat mnoho
poznatků z té doby.

Zemřel 21.7.1976.
Se schválením žijících členů Medkovy rodiny sepsal
Stanislav Pazderka

v

Členská základna Holických hasičů omládla
Blíží se konec roku, ale ještě máme čas na roční bilancování, protože červený kohout nebo voda nikdy
nespí a vždy nás může nemile překvapit. Vidíte to sami, jaksi ta matička příroda s námi pohrává. V posledních
letech je nebývalé množství přírodních katastrof a jejich likvidace potřebuje spoustu obětavých lidí z řad
dobrovolných hasičů. Jenže všichni stárneme a je moc dobře, že mezi nás přichází s velkým nadšením i mladí
kluci, kteří projevují zájem o zapojení se do těchto aktivit. Jako jedna z mála členských základen se můžeme
pochlubit příjímáním nových členů do našich řad. V letošním roce bylo u nás přijato 9 členů v průměrném věku
16 let. Tímto bylo vytvořeno soutěžní dorostové družstvo, které nás bude reprezentovat především na
hasičských soutěžích.
Doba jde stále dopředu a s ní také náročnost jednotlivých disciplín v požárním sportu. Právě ti „třicátníci"
už nejsou tak ohební, jak za svých studentských let. Na druhé straně jsme rádi, že právě našemu dorostu
můžeme něco nabídnout a v příštím roce snad přinesou do Holice nějaký ten soutěžní pohár. Pochopitelně
počítáme s těmito novými členy při dovršení 18 let do zařazení Zásahové jednotky, kterou zřídil Magistrát
města Olomouce. K dnešnímu dni naše členská základna eviduje 29 řádných členů. V případě konání valné
hromady nám tímto vznikl velký problém: naše stávající spolková místnost se bohužel nedá nafouknout a my
schůzujeme při otevřených dveřích. Toto je poslední vydané číslo Holických novin v tomto roce. Právě nastává
ten pravý předvánoční shon a následně ta pravá voňavá vánoční pohoda. Pochopitelně k té pohodě patří přání
klidného a šťastného prožitíVánočních svátků a Nového roku.
To přeje všem holickým občanům Výbor sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Holiči.
Jaroslav Šponar
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1. HFK Olomouc a.s
První část Moravskoslezské fotbalové ligy skončila 14. listo
padu a fotbalisté l.HFK Olomouc bojovali po sestupu z druhé nejvyšší fotbalové ligy o nejvyšší příčky, aby se opět mohli navrátit zpět.
Nově zvoleným trenérem mužstva se stal Leoš Kalvoda a jako
hrající asistent mu pomáhal dlouholetý fotbalista Sigmy Olomouc
Josef Mucha. Začátek přípravy Moravskoslezské fotbalové ligy, to
byl těžký oříšek pro dvojici holických trenérů. Na začátku přípravy
byl kádr doplněn na 21 hráčů, z kterých se postupně měla
vykrystalizovat základní sestava l.HFKOlomouc. Kádr byl doplněn
hráči z druhé ligy, tře tí ligy a divize. Na hostování přišel ze Zlína
Josef Mucha, ze Sigmy Olomouc Michal Vyskočil, Ondřej Kalvoda,
Martin Pulkert, Radek Řehák, z Vyškova Jarom ír Lukášek, z Lipové
Petr Voral a z Konice, bývalí dlouholetý hráč Holice Jiří Derco. Po
měsíci náročné přípravy se trenér Leoš Kalvoda musel postupně
vyrovnávat se zvyšujícím se počtem zraněných hráčů, jako byl,
jedna

z opor holického

mužstva J iří Henkl, dále Zdeněk

Štěpanovský, Jiří Derco a nová posila Jarom ír Lukášek. I s takto
oslabeným mužstvem dokázal trenér Kalvoda vybojovat v pod
zim ní části Moravskoslezské fotbalové ligy 2. místo a to jen o skóre
za prvním týmem FC Hlučín. Po 15 kolech mělo na svém kontě
l.HFK Olomouc 9 vítězství, 4 remízy a 2 prohry. l.HFK Olomouc se
také zúčastnila Poháru ČMFS Volkswagen Cupu, ve kterém se
probojovala do 4.kola, kde po velmi dobrém výkonu podlehla na
domácím hřišti zkušenějšímu tým u Plzně, jen těsně 0:1, brankou
v 85. minutě. Jarní a také konečná část Moravskoslezské fotbalové
ligy začíná 13. března 2005 v 15.00 hodin 16. kolem, v kterém
l.HFK Olomouc přivítá na svém hřišti tým Poštorné. Věřme, že
hráči holického tým u opět předvedou nádherný fotbal a svými
výkony potěší oko fotbalového fajnšmekra. Tímto tedy zveme
všechny příznivce a fanoušky holické kopané, aby přišli podpořit
naše chlapce v boji o postup do druhé nejvyšší fotbalové ligy.
Děkujeme.
1. HFK Olomouc, a.s.

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ UGY
Rk, Tým
1. Hlučín
2. HFKOlomouc

Záp

15
15

3. Dolní Benešov 15
4. Zlín "B"
15
5.

Baník Ostrava B 15

6. Vítkovice
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Znojmo
Uničov
Třinec
DOSTA Bystrc
FCSlovácko "B"
Bystřice p.H.
Poštorná
Hranice
Kohoutovice
Lipová

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

15

0

9
9
7
7
6
6
5
7
5
5
5
4
3
2
1
1

4
4
5
3
6
5
7
1
6
5
4
5
5
6
7
3

Skóre

2
2
3
5
3
4
3
7
4
5
6
6
7
7
7
11

Body

33:14 31
25:11 31
20:18 26
24:20 24
13:10 24
22:20 23
24:21 22
24:22 22
21:19 21
23:22 20
29:22 19
26:30 17
16:31 14
16:22 12
13:28 10
15:34 6

(Prav)
(7)

(10)
(2)
(3)
(3)

(-1)
(1)
(-2)
(0)
(-4)
(-2)
(-4)

(-10)
(-12)
(-11)
(-18)

Hřiště slavnostně otevřeno!

Tak jsm e se
dočkali. V pondělí 18.
října 2004 se završila
dlouhá a náročná
cesta návrhů, jednání,
příprav a výstavby
hřiště v areálu holické
školy.
Krátce před de
sátou hodinou napětí
vrcholilo. Jsou tady už
hosté? Přijede televize? Jsou všichni na svých místech? Ještě rychlá
kontrola, zdaje vše tak, jak má, a už může pan ředitel vítat hosty. Pozváni
byli představitelé Magistrátu města Olomouce - pan primátor Tesařík, jeho
náměstci pánové Petřík a Pokorný, vedoucí odboru školství paní Fantová,
pan Vojtěch Hala, pan Rudolf Peřina a paní Marta Vláčilová. Za Olomoucký
kraj se dostavil náměstek hejtmana pan Kosatík. Komisi městské části, která
odvedla velký kus práce a bez jejíhož podílu by akce nedospěla do zdárného

finále, zastupovali pan Tomášek a paní Šišková. Nemohl chybět ani holický
zastupitel MVDr. Procházka. Rádi jsme uvítali zhotovitele - firmu Skanska,
zastoupenou panem Luďkem Procházkou a Janem Nerušilem. Přišli i další
hosté ze ZŠ Hálkova, ZŠ Hodolany, pan Víťazka, který se postaral o zeleň aj.
A už to začíná - televizní štáb si vybírá nejvhodnější místo a pan
ředitel Chytil se ujímá slova. Po jeho krátkém projevu přicházejí poděkovat
i žáci školy. Panu primátorovi předávají dort ve tvaru hřiště. Ten se ujímá
slova a spolu s Denisou Hofmeisterovou společně přestřihují pásku.
Všichni společně jsme si prohlédli celý areál a pak už nás zima zahnala
do školní kuchyňky, kde bylo připraveno malé občerstvení. Po rozhovoru
s panem ředitelem odjel televizní štáb a po chvilce se začali loučit
i další hosté.
A děti se konečně dočkaly - hřiště je jejich! Pravda, zatím jen
v provizorním, časově omezeném provozu, ale od jara, kdy zde začne
pracovat správce, to začne se vším všudy. Bude možné sportovat do
večerních hodin, o víkendech; správce bude půjčovat sportovní potřeby.
Takže-jaro, pospěš si!!!
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