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Ated ktěm dětem. Mé největší přání je, 
aby byly štastné a zdravé. Ať se jim 
splní jejich sny, když se o to budou 

mateřské školky a základní školy to s snažit. Ať když nám odrostou, máme 
dětmi svedou. A vy ostatní, udělejte děti dětí. Zatím mám dvě vnoučata a 
radost svým maminkám. Radost kvete uvažte, jak to zahřeje, když mi náš 
nejen u vás doma, ale i v domovech pětiletý vnouček při cestě do Ameriky 
důchodců a v domech s pečovatelskou praví: „Indiáne, je  zajímavé být s tebou 
péčí. Největší chybou je neudělat u Holiči."To nemá chybu. A když přeji 
radost, když můžeme. Ono pak někdy všem těm dětem, tak jsem názoru: 
bohužel může být pozdě. Ještě si „Jejich radost, naše radost, jejich 
dovolím připsat něco mé mamince, štěstí, naše štěstí." Tak buďte s nimi 
Bude jí  letos devadesát dva a nechala taky šťastní. Vždyť v kom se může 
mi v duši vzpomínky na dětství. Takové člověk vidět, než v nich? 
obyčejné, ale pro mne krásné. Že třeba 
při práci zpívala, někdy i se sestrami.
Když večer rožnula světlo, řekla dobrý 
večer. A vzpomínám taky na tajemné 
činnosti praní velkého prádla v páře 
prádelny ve sklepě, kde pak bylo jak u Je tu ráno, slunce svítí, 
čertů v pekle nebo opatrné sledování stejně jak rozkvetlé kvítí, 
při věšení toho prádla na půdě, kde to Maminka má dneska svátek 
bylo rovněž strašidelné. Maminka se a já pro ni nemám dárek, 
ale vůbec nebála. Stačilo pohlazení při Co pro ni vymyslím, 
dětských bolístkách a vše hned aby měla radost? 
přebolelo. A ta láska, kterou nám dala? Že by veselou písničku?
Ta se dědí a vrací. A tak maminko a Né, to je blbost, 
ostatní maminky, přeji vám zdraví a Nic jiného mě nenapadá, 
pohodu! Dáreček vám tentokrát dává jen ta písnička pro radost, 
školní slečna Míša Veličková básničkou, A je to tady, písničku zpívám, 
kterou nazvala Dárek pro maminku, a Jak lehce se mi otevírají ústa, 
přítel Josef Toman jarním obrázkem, Dodnes na ten okamžik vzpomínám 
který nakresli! při výletě v Pasece.

Den matek a Den dětí
Milí přátelé,
uplynuly dva měsíce a s nimi i svátky 
velikonoční, taky začalo opravdové 
jaro. I když je teď, když vám píši, 
poněkud větrné, slunce nám už léčí 
naše šrámy. Doporučuji procházky po 
venku, za chvíli vše pokvete na plné 
fofry. Ptáci nám dělají radost svými 
námluvními zpěvy a pampelišky odráží 
sluneční paprsky od země do očí. Prý 
smetánky, pam-pelišky to jsou. Ta 
neoblíbená plevel zahrádkářů a jakou 
dělá parádu. Před námi je v květnu 
Svátek matek a dál bude v červnu Den 
dětí. Dny se už prodlužují a je více času 
pro za-myšlení nad nimi.
Svátek maminek! Ještě se znovu plně 
neujal. Vymyslel jsem o životě: „Životje 
dar od Boha a od matky. Je pomíjivý, 
jak závan větru nad krajinou. Jen 
hvězdy na nebi nám ukazují cesty 
našich drahých, kteří už s námi 
nejsou. “
To nejdražší, co máme, je ta, která nás 
uvedla na svět, naše matka. Máma, 
mamča, mamina, maminka. Mám 
velice rád písně, básně a romány 
věnované maminkám a tedy také 
babičkám. Uvádím například Azna- 
vourův šanson Mamá, u nás zpívaný 
jako Má máma Marií Rottrovou, 
Seifertovy verše Mamince (jednou jsem 
je recitoval na MDŽ) a třeba knihu 
Babička Boženy Němcové. Nebo od 
Antonína Dvořáka Když stará matka? 
Hned mi teď zní a plní melancholií. 
Vzpomínám, že jsem před lety nechodil 
do školky, nýbrž napřed do útulku k 
paní učitelce Losertové. Dodnes ji 
vidím, a to je let. K svátku matek jsme 
dělali papírová srdíčka a květinky, které 
jsme sázeli do námi ručkou neumělou 
malovaných kvě-tináčků. Když mé děti 
byly malé, ještě měla tato tradice 
pokračování při MDŽ. Doufám, že bude 
stále a že naše šikovné paní učitelky z

Váš Petr Šafránek

Michaela Veličková
Dárek mamince

a večer jak hezky usínám.
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VZPOMÍNANÍ 14. starostu, čelního představeného pivovaru a cukrovaru a 
dlouholetého předsedu místní Národní jednoty. Byl politicky 
nezávislý, a přesto se stal významnou a vlivnou osobností. Měl 

Mám takovou zkušenost, že když chci poznat nějaké místo, kde sociální cítění, byl zapálený vlastenec a ochránce českého jazyka, 
jsem ještě nikdy nebyl, a mám zájem o nefalšované informace, P[oto nenj®l přízeň ze strany rakouských úřadů a jejich 
navštívím místní hřbitov. Je místem, které nejlépe hovoří o lidech, přisluhovačů. Přesto se stal starostou Okresní nemocenské 
kteří zde žili a žijí, dokladem celé historie místa. Je zvláště pokladny pro Olomouc-venkov a působil ve správní radě Okresní 
zajímavý i při zahraničních zájezdech. A tak když například nemocenské pojišťovny. Ve funkcích působil třicet let, byly čestné, 
přijdete na náš holický hřbitov a umíte se dívat, tak zjistíte, že byl ťzn. bezplatné, což je v dnešní době nemysljtelné. Tento muž se 
založen roku 1883. U hlavního kříže cest je náhrobní betonová svými činy a jednáním trvale zapsal do tehdejší doby a zanechal po 
deska, pod níž jsou uloženy pozůstatky našich předků z bývalého s°bě památku jako dobrý a čestný občan naší obce. Dne 21. 11. 
hřbitůvku, který byl v prostoru návsi u starého kostelíčka, 1931 zemřel a byl za obrovské účasti občanů uložen k věčnému 
zbouraného v roce 1886. snu v rodinné hrobce.
Náš hřbitov podává svědectví o hospodářské činnosti našich Co se týká našeho hřbitova, je škoda, že nyní, když jsme součástí 
předků i sociálním složení holické společnosti jak v minulých města Olomouce, je náš hřbitov ve stavu, který nedělá městu

dobrou reklamu a nám čest.dobách, tak v současnosti. Co je pro Holiči zvlášť významné, je to, 
že složení naší obce bylo přes značnou germanizační snahu 
rakouského mocnářství ryze české. Na hřbitově jsou však 
pochováni i občané Nového Světa, a proto je zde i několik hrobů s 
německými nápisy. Obec Holice byla ostrůvkem českého ducha 
obklopeného městem a obcemi, kde převládal německýživel.

Váš Ladislav Zahradník

Ale vraťme se ke vzpomínání. Chci je věnovat našim předkům, kteří 
zanechali své svědectví o své činnosti pro obec. Když vstoupíte na 
hřbitov nynějším hlavním vchodem, tak je hned mým prvním 
zastavením rodinná hrobka Otáhalů. Kovář Jan Otáhal byl 
podnikavým občanem a svou pracovitostí se domohl značného 
majetku. V době jeho starostování se naše obec, Holice u 
Olomouce, výrazně povznesla. Využila příležitosti při obnovování 
venkovních pevnůstek - šancí, které byly vybudovány již v době 
panování Marie Terézie. Olomouc byla pevnost, která měla chránit 
mocnářství před rozpínavostí německého Pruska. Vidíte, že tato 
rozpínavost má staleté kořeny a měnila se jen podle možností a 
podmínek doby.
Jan Otáhal se významně zasloužil o zvelebení obce a postavení 
našeho kostela Svatého Urbana. Uvedl jsem to v HN č. 4/2002. 
Bohatá římskokatolická církev nedala na stavbu ani zlatku. 
Všechny náklady byly hrazeny občany obce, cukrovarem a s 
přispěním občanů Horolan a dalších obcí. Otáhal se jako 
významný podnikatel zapojil do výstaveb silnice Radíkov - Svatý 
Kopeček, železničních tratí do Šternberka a Prostějova, reálky v 
Olomouci (naproti Svatého Mořice) a dalších. Zanechal za sebou 
trvalé památky.
Jedním z jeho šesti dětí byl Tomáš Otáhal, narozený v kovárně 21. 
12.1855, který zdárně pokračoval v díle svého otce. Po studiích na 
umělecko průmyslové škole ve Vídni se na žádost svého otce vrátil 
domů, aby vedl rodinné hospodářství. Svým zápalem a 
temperamentem v podnikání nezapřel otce. Holice v něm získala

Zápis do mateřské školy
Dne 5. a 6. 3. 2007 proběhl na naší mateřské škole zápis nových 
dětí, které nastoupí od září a v průběhu školního roku 2007/2008. 
Rodiče společně se svými dětmi přišli k zápisu v hojném počtu. 
Zatímco maminky vyplňovaly formuláře, děti si hrály a prohlédly si 
nové prostředí, kde budou trávit čas s novými kamarády.
Zápis proběhl ve velmi milé atmosféře a starší děti z MŠ vyrobily 
pro nové kamarády drobné dárky.
Zapsalo se celkem 35 dětí. Pro příští rok zbývají 4 volná místa. Kdo 
z rodičů se nedostavil k zápisu, má nejvyšší čas!

Informační schůzka pro rodiče nových dětí proběhne 
dne 16. května 2007 v 15 hodin 

ve třídě "Sluníček' v hlavní budově školy.
Jana Skřivánková, vedoucí učitelka MŠ
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Střípky ze školyZE ŠKOLY
Školní ples •  Velkého úspěchu dosáhla děvčata ze 

7. - 9. třídy, která v krajském kole 
přeboru ve florbalu (Hranice, 26. 1. 
2007) vybojovala skvělé 2. místo! 
Blahopřejeme!

Rok se nám s rokem sešel a náš školní nalákali na taneční parket, 
ples byl zase tady. Přípravy byly jako vždy
náročné. Vytisknout pozvánky, nachystat dobrovolníkům  v ochotné náladě, 
občerstvení, zajistit hudbu, tombolu, Občerstvení také chutnalo a k peněženkám 
tělocvičnu přeměnit na plesový sál efektní zúčastněných přívětivé se ukázalo.

Tombola se sešla bohatá a vtipná, její 
komentář i losování udrželo plesající v Provozní doba:

Snad se vše podařilo, protože vše na naPětí až do konce. Mnozí se pak radovali, duben:
svém místě bylo, i výzdoba se líbila, jak Jak losY dobře vybrali, no a druzí jen vsedni dny 15-19hod. (skatepark do 17
tělocvičnu zdobila. Předtančení, které nevěřícně koukali, jak jim to ti šťastnější hod.), soboty, nedele svátky 9-19hod.
nechybělo, nás všechny velmi ohromilo, zase vybrali. (skatepark do 12 hod.)
Žačky z naší školy i dívky ze skupiny Shock Hudba k poslechu i k tanci skvělá byla, kveten:
a samozřejmě, už tradičně, i taneční pár mnohé tanečníky na parket přivábila. vsedni dny 15-20hod. (skatepark do 17
Radim Brach s partnerkou nás příjemně Na závěr děkujeme všem sponzorům, hod.), soboty, nedele, svátky 9-20hod.
naladili a svým milým vystoupením nás tak nam přispěli do bohaté tomboly. (skatepark do 12 hod.).

Sportovní vybavení je možno zapůjčit u 
správce po předložení průkazu 
opatřeného fotografií (OP, tramvajenka, 
stravovací průkaz aj).

Vše proběhlo v dobré pohodě i díky

• Provoz veřejného hřiště je od 2. 
dubna 2007 opět zahájen.

výzdobou a mnoho dalších drobností, 
které ples plesem činí.

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik, jinak řečeno lyžák, jsme skupinách a po třech dnech mohl na velký 

v rámci tělesné výchovy absolvovali od 18. svah jít už každý, 
do 24. února 2007. Do lyžařského střediska 
Ostružná jsme jeli v neděli z vlakového v krátkém odpoledním klidu jsme zašívali 
nádraží. Dojeli jsme celí, a jen co jsme si roztrhnuté kalhoty nebo jsme se bavili 
rozdělili pokoje, šli jsme se podívat na svah. jinak.
Sjezdovka nebyla daleko od chaty a sníh?
Toho moc nebylo, ale pro naše ježdění to jízda na oraništi. Sluníčko moc svítilo a na

svahu se vyučovat nedalo. Spíš jsme 
Hned po obědě jsme vybalili zimní kličkovali mezi vydřenými místy na zbytku 

oblečení a šli jsme lyžovat. Na sjezdovce sněhu. Závěrečný den jsme jeli slalom a 
byla kromě čtyř velkých porn jedna malá, měli jsme karneval. Večer jsme volili miss a 
ta pro začátečníky. Byl v tom trochu „missáka“. Nakonec jsme si uspořádali 
zmatek, každý ten malý svah měl sjet „ploužákovou diskotéku", 
alespoň jednou a podle toho nás rozdělili 
do družstev. Okamžitě jsme začali jezdit ve zase lip poznali.

•  Vzhledem k plánovaným stavebním 
úpravám v areálu hlavní budovy školy 
se předpokládá ukončení školního roku 
o týden dřív, tak vysvědčení se bude 
vydávat v pátek 22. června. Poslední 
týden nebude v provozu ani školní 
družina.

Každý večer jsme hráli společenské hry a

Po pěti dnech už byla na denním rozkaze

stačilo.
•  Zahradní slavnost se bude konat ve 
středu 20. června v odpoledních 
hodinách.

•  Informace o základní i mateřské škole 
lze získat na našich webových 
stránkách www.volnv.cz/zsholice.

Lyžák se všem moc líbil a určitě jsme se

Veronika Smékalová, 7. A
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O ZAŠLE SLAVE HOLICKÝCH ŠACHISTU
Listuji v zapůjčené kronice šachového 

oddílu Holice. Zažloutlé černobílé i barevné 
fotografie dokumentují vítězné a také 
prohrané partie. Rozlosování jednotlivých 
soutěžních ročníků, soupisky hráčů, 
tabulky kol okresní soutěže i přeborů a 
výsledkové tabulky z šachových turnajů, 
poskytují informace o činnosti oddílu. 
Jednotlivé stránky vypovídají o zápalu a 
nadšení holických vyznavačů královské hry.

Šachový oddíl TJ Sokol Holice byl 
založen na popud dvou největších místních 
šachových nadšenců Jana Pisky a 
Bohumila Pavlovského v roce 1984. 
Nejprve se snažili vypátrat místní hráče 
šachu, seznámit je ze svým záměrem a 
nadchnout je pro něj. Po získání 
dostatečného počtu zájemců požádali o 
pomoc TJ Sokol Holice. Dne 5.4.1984 byl 
šachový oddíl oficiálně přijat za platného 
člena TJ Sokol. Pro činnost šachového 
oddílu zapůjčila TJ malou klubovnu v 
areálu stadionu. Zakládající členové oddílu 
byli Pavlovský B., Piska J., Sklenář V, 
Stručka J., Kočí J., Bezděk R., Denenberger 
A. a Václavek P.

V průběhu roku 1984 odpracovalo 
těchto 8 členů téměř 400 brigádnických 
hodin na úpravě klubovny a okolí. Oddíl 
byl zařazen do okresní soutěže . V sezóně 
1984/85 si vedl velmi dobře a postoupil z 
1. místa do okresního přeboru. Počet 
členů vzrostl na 16 hráčů. Na podzim 1985 
nečekaně umírá Antonín Danenberger. Od 
roku 1986 pořádal oddíl šachový turnaj 
Memoriál Antonína Danenbergera. 1. 
ročník se konal v malém sále restaurace 
Sokolovna (dnes Motorest Sv. Jan), další 
ročníky již proběhly ve velkém sále 
Sokolovny.

Členové navštěvovali v pondělí a 
čtvrtek tréninky a o sobotách hráli podle 
rozlosování utkání okresního přeboru. 
Obsazovali každoročně několik šachových 
turnajů v okolí (Grygov, Přáslavice, 
Šternberk, Lutín, Litovel aj). Pro cestování 
na tyto akce používali hráči vlastní auta. 
Několik jedinců prokazovalo nejen svou 
psychickou, ale i fyzickou zdatnost a na 
bližší turnaje jezdili na kole. Největší slávy 
a rozmachu dosahoval šachový oddíl v 
sezóně 1988-89. Na soupisce má dvě

družstva, 30 členů a žáky. Mužstvo A je 
účastníkem Okresního přeboru, mužstvo B 
bojuje v okresní soutěži. V počátcích (rok 
1984) získali hráči IV. výkonnostní třídu 
(VT). Během let trvání oddílu se stali 
někteří borci držiteli II. a III. VT. Uvnitř 
oddílu byl neustálý pohyb. Hráči odcházeli 
(stěhování, přestupy do klubů ve vyšší 
soutěži atp.) a jiní přicházeli.

V roce 1993 opouští oddíl prostory TJ 
a jejich novým působištěm se stává 
restaurace Na Statku. V březnu 1994 zde
proběhl 10. ročník Memoriálu A. Danen
bergera. V dubnu 1995 oddíl pořádá pro 
šachové naděje v ZŠ Holice turnaj žáků. Pro 
ročník 1996-97 má oddíl na soupisce 13 
aktivních hráčů. V okresním přeboru se 
umístil na předposledním 8. místě. V 
kronice následují již jen prázdné bílé 
stránky. Holický Šach dostal Mat.

Kromě těch ’’osmi statečných", kteří 
stáli v r. 1984 u zrodu šachového oddílu, by 
následovala celá plejáda jmen. Velmi 
aktivní přístup k budování oddílu 
projevovali během jeho existence členové: 
Karel Vaněk, Pavel Chrástek, Jiří Skopal, 
Jar. Fruhauf, PhDr. Skalický, Ing. Krejčí, 
Duša A. a Milan Podivínský. Žáci Roman 
Kosík a Petr Kozák nastupovali v soutěži 
dospělých, kde poráželi mnohem starší 
soupeře.

V současné době se někteří bývalí 
členové šachového oddílu schází vždy v 
pátek v restauraci Na Statku. Účelem není 
popovídat si u piva a zavzpomínat na 
zašlou šachovou slávu, ale stále (byť 
rekreačně) se věnují své lásce k černým a 
bílým figurkám. Pokud i Vy hrajete šachy, 
můžete přijít a vyzvat holické matadory k 
partii. Možná se Vám podaří vzkřísit 
zaniklý holický šachový oddíl.

Rok 1984 „ Bohuš ‘ Paoíooský předseda ŠO 1984 1993 při utkání s Karlem Vánkem

Za oydatné nápovědy kroniky ŠO 
Ho fiče sepsal Mirek M.

Ilustrace použity z kroniky ŠO Holice 
(autor Jan Šnyrych).



Pohled pod pokličku krajanů v Banátu
Nejen že krajané v rumunských vesnicích vody přisypeme hrubou kukuřičnou P. S. V návaznosti na úspěch besedy o 

Banátu mluví dobře česky, ale typické mouku a za stálého míchání vaříme 10-20 Rumunských Benátech připravili pánové 
české prvky se projevují také v místní minut, až kaše zhoustne. Pak ji vyklopíme Šafránek a Marusjak na 8. března pásmo 
stravě. Především při přípravě polévek a na prkýnko a pokrájenou podáváme s svých veršů a povídek, které bylo doplněno 
omáček, moučných a bramborových jídel i urdou /ovčí sýr/, cibulí nebo vajíčky a bílým hudbou Antonia Vivaldiho - Čtvero ročních 
ve zpracování vepřového masa o chlebem, 
zabíjačkách. Rumunské a srbské vlivy se 
zase projevují v přípravě jídel z kukuřičné 
mouky /kukuřičné kaše mamaligy, kterou 
místní Češi pojmenovali „kula“ nebo 
„kulička"/, také častějším užíváním papriky 
a rajčat. 0 slavnostech a svátcích se s 
oblibou konzumuje typické balkánské jídlo v
„sárma". Vzhledem k tomu, že většina Loňský článek v HN o skautském plese v O dobrou náladu, která vrhla účastníky do 
mužů tvrdě pracuje na polích nebo v závěru konsta tova ly  „P říš tí rok víru tance se po celý večer (i noc) starala 
těžkých důlních provozech a tyto práce nashledanou, otázkou zustava, kde, ve hudební skupina FUNNY MELODY. Družina 
vyžadují velký přísun energie, téměřdenně kterém sále se ples uskuteční. Roksesešel vlčat předvedla hranou scénku ze 
se konzumuje maso /kromě pátků a s ro^em> a kdo chtěl, mohl opět navštívit skautského života. Také holické skautky v 
postního období/. Proti našim zvyklostem tento V Holiči se pořádají plesy dva. přestávce mezi hudebními bloky předvedly 
se zde také neúměrně sladí a prakticky Přesněji jeden školní, v tělocvičně místní Své taneční vystoupení. Stejně zdatně a 
všechna jídla jsou vydatně mastná. Ke základní školy. Ten druhý, skautský, je tak zdařile si vedla taneční skupina Cat walk, 
každému jídlu /i snídani/ se hostům trochu putovní a bývá mimo Holiči, protože Mimo jiné byl čas pozdravit se s přáteli, 
podává domácí pálenka. V chalupách v této části Olomouce nejsou vhodné popovídat si, ti starší zavzpomínat na své

prostory pro podobné akce. Často se ptáte: skautské mládí... Tanečníci mohli nabrat
„Proč neuspořádáte ples v Holiči? Snaha síly pro další dovádění na parketu ve 
byla. Bohužel obdrželi jsme^ zamítavé „skautském bufetu." Po půlnoci se 
stanovisko ohledně pronájmu tělocvičny a vylosovaní šťastlivci radovali z cen opravdu 

NAKLÁDANÉ ZELÍ NA SÁRMY zázemí ZŠ. Plesy pořádáme pravidelně od bohaté tomboly. Po odečtení nákladů
Celé hlávky zelí se nakládají společně se roku 1990. Za toto období máme dostatek výtěžek ze vstupného a losů poslouží k 

zelím krouhaným do velké nádoby. Dva zkušenosti a radu schopných organizátoru, úhradě najmu za klubovnu, na táborové 
týdny ho v teple necháme zkysnout a pak Je stále těžší a složitější zajistit vhodný sál v vybavenízákladnyKandiaadalší. 
dáme do chladna. Hlávky zelí slouží k určitém termínu za přijatelnou nájemní Aby účastníci nemuseli dávat „drahý peníz" 
balenísármů cenu. Skauti jsou dětská nezisková za taxíky, po skončení plesu proběhl zdárný

organizace a bez sponzorů by se tato akce přesun zpět do Holice objednaným 
MAMALIGA NEBOLÍ KOLEŠ vůbec nemohla uskutečnit. Proto velké autobusem. Co napsat na závěr? Opět
Typicky rumunské jídlo, které naši poděkování patří Vám všem, kteří jste stejná slova: „Příští rok nashledanou. Zatím 

krajané převzali. Bez masa jen s mlékem a svými sPonzorskými dary podpořili ale nevíme ve kterém sále se ples 
povidly se podává během půstu. Češi koles uspořádání skautského plesu. Ten letošní uskuteční."
neradi nabízí hostům, protože je to se ona v sobotu ^rezna v v®ave . . , , .. . ,
považováno za jídlo chudých. Do vařící restaurace U Pel,kana v Olomouci-Hejc,ne. Tleskáme holickým sponzorům

Tedy vdosahu MHD. a dekujemejim za podporu.

dob - jaro. Program se setkal s velkým 
ohlasem a proto někdy v budoucnu něco 
podobného zopakujeme.

(Recept na Sármyjetéž na straně 6).

Dobrou chuť přeje Eoa Žoáčková S.T.

Skautský ples 2007

nesmí chybět „kazan" - destilační přístroj 
domácí výroby.

M.M.

Holičtí skauti

Haló, tady jaro! "Maluj, maluj, barvičko, namaluj mi 
vajíčko."
Protože by byla škoda, abychom my, 

Loni v zimě jsem poprosila děti z mateřské dospě|áci . maminky, tatínci, dědečkové, 
školky spolu s p. učitelkou Skřivánkovou a babičky) tety j ostatnf> včetně starších 
žáčky nižších ročníků ZŠ, kteří navštěvují SOUrozenců, přišli o možnost prohlédnout 
družinu pod vedením p. učitelky Souškové, si ma|ebné skvosty malých umělců, 
aby namalovali nebo jakýmkoli způsobem \/ás všechny do knihovny na podívanou do 
ztvárnily symbol zimy-sněhuláka. Hlavním 
cílem byla veliká společná výstava v 
prostorách zdejší knihovny pod názvem 
"Jak sněhuláci bydleli v knihovně". Ty 
nádherné výtvarné práce a různé techniky 
kresby ve všech dílkách přivolaly alespoň 
na chvíli sníh v období Vánoc a sklidily Mateřinka, družina a knihovna se těší na

Vaši návštěvu.

zveme

poloviny května 2007.
Nebudete litovat a zjistíte, že máte ve svém 
okolí moc šikovné děti a že se ve školce i v 
družině naučily díky paním učitelkám 
úžasné věci.

velký ohlas.
Proto společně opět pořádáme letos jarní 
výstavu výtvarných prací všech školáků a 
školáčků s motivem Velikonoc a jara s 
názvem

Vaše knihovnice Věra Fridríchouská, 
břemen 2007
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ZPRÁVY z jednání KMČNAŠI JUBILANTI
Únor 2007 Březen 2007

- Kontrola zápisu z minulé schůze
-Jednánío Hamerském náhonu a rekonstrukce - Budování nového přechodu Náves Svobody -

Partyzánská
- Záležitosti týkající se Městské policie
- Došlá pošta
- Majetkoprávní záležitosti
- Různé

V těchto dnech se dožívají svých 
životníchjubileí:

Jiří Černý 
Jaroslav Reš 
Danuše Hudcová 
Olga Pohlídalová 
Ludmila Vávrová 
Miroslava Marková 
Gerda Kimlová 
Anežka Šišková 
Ludmila Fuksová 
Zdeňka Mravcová 
Všem těmto jubilantům přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a 
rodinné pohody.

Vzácných životních jubileí se 
dožívají také tito  naši milí 
spoluobčané:
paní Marie ROLÁKOVÁ-90 let 
paní Marie OPRAVILOVÁ- 92 let 
paní Božena ZDAŘILOVÁ-94 let.
Jubilantkám srdečně blahopře
jeme a do dalších krásných roků 
přejeme jen to nejlepší - zdraví a 
spokojenost.

- Kontrola zápisu z minulé schůze

ulice U Potoka
- Informace o návštěvě primátora v Holiči
- Majetkoprávní záležitosti
- Projednání "Statutu KMČ"
- Různé

V

H. Š.

Dobrá věc se podařila
V prvním letošním čísle Holických novin jsme slíbili čtenářům, že se pokusíme zajistit zastávku 
autobusu do nákupního střediska Olympie v Holiči na konečné alespoň na znamení. Vedení 
Olympie nám vyšlo vstříc víc, než jsme požadovali. Od 14. března zastavují všechny autobusy 
směrem do Olympie prozatím pouze na zastávce U drogerie a při jízdě zpět Na konečné na 
nástupu autobusů 19 a 23. Snažíme se vyjednat zastávku pro nástup směrem do Olympie i na 
konečné těchto autobusů na Návsi Svobody. Siíuestr Tomášek

Milí občané,
došel nám k novinám další anonym. Tentokrát ho nebudeme řešit. Když se ten člověk neumí pod 
svůj názor podepsat, nebudeme se jím zabývat. Vás ale prosíme o Váš názor- máme noviny dále 
vydávat, či ne? Své názory nám vhoďte do schránky KMČ č. 4 na chodbě pošty. Moc Vám za ně

Redakční radapředem děkujeme.

Stalo se v I. čtvrtletí 2007
•  Městskou část Holiči navštívil pan primátor Martin NOVOTNÝ a náměstek primátora Mgr. 
Martin MAJOR, aby si prohlédli neutěšený stav komunikací.
•  Náměstek primátora pan ing. Vladimír POKORNÝ si prohlédl holický hřbitov a jeho okolí. Bylo 
zahájeno jednání o úpravě plochy pro umový háj a její oplocení.
•  Pojednání na SSOK (Správa silnic olomouckého kraje) byla přislíbena oprava nájezdu z ulice 
Hamerská.
•  Byla zahájena příprava zavedení vodovodu do ulice Přemysla Oráče.

PRANOSTIKY
DUBEN
Co duben našetří, to květen spálí. 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, 
bude květen nepříjemnýjistě.
Když duben laškuje, bývá mnoho 
sena a obilí.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu 
strom.
Záhy-li v dubnu kosu slyšeti, 
můžeš se, sedláče, těšiti.

UVAŘTE SI S NÁMI
Jistě si ještě vzpomínáte na televizní pořad "Star dance", ve kterém naši herci tančili s 
tanečními mistry. Nikdo z vás ale neví, že na každou soutěž pekla své výborné vdolky pro 
účinkující holická občanka paní Pohlová. Zkuste si je upéct podle receptu také - mohu jen 
potvrdit, že jsou výborné! Silvestr TomášekKVĚTEN

Co červ v máji nesní, to sud na 
podzim polkne.
Máj kvítí dává a stromy listím 
odívá.
Májová kapka platí nad dukát. 
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví 
muži, spalují mrazem ovoce i růži. 
Velká chladna o Jakubu a Filipu 
nesou osení záhubu.

Tvarohové vdolečky
Těsto: 40 dkg polohrubé mouky, 3/4 hořčicové sklenky oleje, 6 dkg cukru, 1 hořčicová sklenka 
mléka, 3 žloutky, 7 dkg droždí, špetka soli.
Tvarohová náplň: 1 tvaroh, 1 žloutek, 4 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, kůra z citronu, rozinky. 
Postup: Po vykynutí těsta tvoříme malé koláčky, plníme tvarohovou náplní. Povrch potřeme 
žloutkem, ozdobíme marmeládou a posypeme máslovou drobenkou.

Sármy Rumunské jídlo
Do dvou dílů mletého vepřového masa /bůček nebo plec/, přidáme jeden díl uvařené rýže, 

osmahlou cibuli, 1-2 vejce, sladkou papriku, mletý pepř, sůl, trochu mouky a vypracujeme těsto 
/podobné naší sekané/. Na kyselé zelné listy /košťál vyřežeme/ nebo listy čerstvé, krátce 
povařené v octové vodě klademe masovou směs. Vyrábíme smotky - závitky. Pokud budeme 
sármy vařit, tak je převážeme nití/podobně jako u ptáčků/. Vaříme s kuličkami pepře, nového 
koření, bobkovým listem. Nepřevázané smotky můžeme klást na plech a za stálého podlévání 
péct v troubě/podle velikosti a tloušťky závitků/ 20 -30 minut při teplotě cca 200°C. Podáváme 
s rajskou nebo paprikovou omáčkou, za studená jsou sármy velmi chutné s bílým pečivem.

Dobrou chuť

I c
• * v

ms

-6-



Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany * Nová soutěž pro holické občany

VÍTE, KDE TO JE?
HÁDANKA PRO VŠÍMAVÉ
Protože místo minulé fotografie bylo 
nalezeno, byl to otisk zbouraného 
statku rodu Hronců, dnes máte úkol
těžší. Tohle místo, jdete-li kolem, vidíte 
jen z poloviny, je zakryto zídkou. Jsem 
zvědav, kolik z vás je při procházkách 
Holicí najde. Tento objekt je vám více 
známý z druhé strany.

Váš R Š.

Výherci z minula:
Radek Zdražil - Náves Svobody 26, 
manželé Kotonští - U cukrovaru 28, 
manželéVoráčovi - U cukrovaru 28.
Na Vaše dnešní hádání čekáme do 20. 
května 2007.

.  .  '  _ _ r  několik příležitostí pro volnou zábavu - houpačky,
| P |  |\|/V  V Y  L E T  p a n i  V  c r y  pférodní divadlo a atraktivní učebna pod širým nebem

■ ' n a  "Školním kopci". Přerovskou roklí vede závodní
Zdravím všechny příznivce přírody a turistiky. Dnes vás dpáha pro motokros, kterou pozoruje malý betonový 
pozvu do Přerova na osmikilometrovou procházku po mamutíkTom
naučné stezce Předmostím až do pravěku . Stezka je  -j_ Čekyňského kopce je při dobré viditelnosti celé město 
značena modrými značkami, má osm zastavení, která Přerov jako na dlani. Z jednoho místa naučné stezky lze 
mapují pravěkou historii této oblasti. Cestou vás zahlédnout i Sv. Kopeček (my jsme to štěstí na naší 
provede Pražínka z Předmostí. prosincové procházce neměli). Přes Popovice a severní
Začátek i konec stezky je u ZS J. A. Komenského. V část Předmostíse dostanete zpět kZŠ. 
areálu školyse nachází "Malé školní muzeum", které je  pfe]\ v£m přfzriivé počasí a hezký výhled i plno 
přístupné veřejnosti. Děti ze ZŠ se podílely na příjemných zážitků. Myslím si, že je to zajímavý tip  pro 
vybudování "Školní stezky", která je  součástí naučné školní výlet, spíše pro děti z 1. stupně. Paní učitelky a 
stezky. Od školy vás bezpečně  ̂ správným směrem samozřejmě i jin í zájemci si mohou prohlédnout trasu 
navedou nepřehlédnutelné "stopy" k "Památníku lovců naučné stezky na internetových stránkách města 
mamutů", k expozici s nálezy kostí pravěkých zvířat i k Přerova, 
místu nálezu kostí mamutů. Pro dětí je  během stezky Zdrauí Věra Za pieta íouá, Sladkovského 61

POZVÁNKA  na
2. ROČNÍK ČUHÁCKÉHO ŠTAFETOVÉHO BĚHU

3. května 2007 v ZŠ Velký Týnec
DVOUČLENNÝ ŠTAFETOVÝ KR0S0VÝ BĚH

Muži: 2x 10 km, ženy: 2x 5 km, Mix: Ženy 1x 5 km, Muži 1x10 km 
Kategorie: Muži - A - do 60 let, B - do 80 let, C - nad 80 let 

Ženy: D - do 60 let, E - nad 60 let
Závodí se za každého počasí o pěkné ceny.

Organizátoři: Robin Zifčák - tel. 775 972 431, Roman Jílek - tel. 604 866 723
www.cuhackybeh.wz.cz
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HALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEKHOLICKÝ FOTBAL
Třinec - l.HFK  Olomouc 1:0; (0:0) Dne 11.3. se naši hráči zúčastnili halového turnaje přípravek o
V prvním dějství byli opticky lepším mužstvem hosté z Hané. Měli Pohár Uhrinovy české fotbalové akademie-UČFA. 
stálý tlak, míč více na svých kopačkách, zahrávali několik rohových Za účasti sedmi týmů včetně výběru nejlepších moravských hráčů 
kopů a standardních situaci po nedovolených zákrocích soupeře, hrajících pod hlavičkou Výběr UČFA se hrálo systémem každý s 
ale žádnou vyloženou gólovou příležitost si nevytvořili. Útočná každým.
fáze holických byla bezzubá. Útok ve složení Kazár, Korčián se Náš tým na turnaji obsadil velice dobré třetí místo, když získal 
během prvního poločasu nedostal ani do jednoho zakončení, devět bodů za dvě vítězství, tři remízy a jen jednou odešel poražen 
Domácí obrana dobře eliminovala oba útočné hroty. Rozvíjející se a to od pozdějšího vítěze turnaje, družstva z Poličné. 
akce končily vždy před velkým vápnem domácího brankáře Ve Výběru UCFA jsme ale měli také zastoupení v podobě tří hráčů 
Vreštiaka. Ani domácím hráčům se nenaskytla šance, k níž by šlo (M. Berka, M. Duba a M. Kvapil) a jako hlavní trenér tohoto týmu 
přiřadit přívlastek "tutová". Čelůstkova hlavička po centru ze byl UČFA vybrán náš Pavel Zapletal, který celý tým i sestavil, 
strany byla velmi nebezpečná, ale horní roh brány nakonec Pod jeho vedením obsadili tito hráči na turnaji celkově druhé 
minula. V síti neskončil ani jeden ze dvou pokusů aktivního místo.
Lisického, o gól marně usiloval s velkou chutí hrající Janeček. Jeho Pro hráče hrající v týmu Výběru UČFA to byla první účast v 
průnik do vápna ve 22. minutě v poslední chvíli zastavil vracející se „reprezentaci" a nám nezbývá, než jim za propagaci našeho klubu 
Martin Kotůlek. V poločasové přestávce bylo v kabině holických poděkovat.
velké dusno. Trenér Leoš Kalvoda byl hrubě nespokojen s výkony __________________________________________________
některých svěřenců. Jak řekl po utkání na tiskové konferenci „... v  r
hráči se báli hrát ue vápně soupeře, útočná fáze nevy- N O V I N K Y  7  H F R M A N K I  
produkovala žádnou vábnější šanci, tak z čeho bychom měli dát L  I  I L I l l  l l t l l l i w
branku! Taková utkání musíme zvládat, když chceme pomýšlet V únoru jsme mj. Karnevalem oslavili 15. výročí založení 1. 
na nejvyššípříčky." Na druhé straně měl trenér Pavel Hajný při mateřského centra v České republice. Od března fungujeme dvě 
střídání velmi šťastnou ruku, když místo Lisického do hry poslal dopoledne a dva večery v týdnu, program jsme rozšířili o úterní 
Malíře. Pravý záložník Třince se po dvou minutách odhodlal k výlety (Sluňákov, divadelní představení pro děti, 
centru z pravé strany slabší levou nohou a poté se už pouze díval, partnerská mateřská centra) a o „Cvičení pro zdraví" a „Tvůrčí 
jak se obráncem tečovaný míč stáčí za záda Doležala - 1:0. dílny". Cvičení se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v 
Centrovaný míč zapadl přesně do levého horního rohu suterénu MŠ Holice v sále Komise městské části. Kondiční cvičení 
bezmocného brankáře, který už nestačil zareagovat na změnu je zaměřené na prevenci bolestí zad, na zlepšení a udržení dobré 
dráhy letu míče. Nečekaná trefa pozorně hrajícím domácím dodala tělesné kondice. Skládá se z jednoduché aerobní části, následují 
sebevědomí. Ale Holičtí se nechtěli smířit s výsledkem a zvýšili cviky posilující problémové partie, strečink a relaxace. Zúčastnit se 
svou snahu, jenže nedopracovali se téměř k ničemu. Vreštiak měl může opravdu každý. Úterní cvičení vede p. Věra Zapletalová, 
štěstí, že dvě tečované střely dobře hrajícího Škuty plachtily jen zdravotní sestra a masérka. Čtvrteční cvičení vede p. Mgr. S. 
doprostřed brány. Ještě před vedoucí brankou Třince měl na Čočková, která má dlouholeté zkušenosti s vedením cvičení v 
kopačce gól opět agilní Vladimír Skuta. Přesným centrem mezi Přerově a v Holiči spoluzakládala Taj-či klub Bílý jeřáb. Děkujeme 
třinecké beky ho našel Peter Krutý, Škutasi míč zpracoval na prsa, ZŠ a MŠ Holice a Komisi městské části Holice za vstřícnost a 
ale míč v poslední chvíli ve vzdálenosti sedmi metrů netrefil spolupráci při zajištění pronajatých prostor, 
přesně. Největší šance našeho týmu tak skončila jen v rukou Už to bude rok, co v Holiči fungujeme. Za tu dobu prošlo centrem 
domácího brankáře. Bojovný a koncentrovaný herní projev téměř 100 rodi Při příležitosti prvního výročí připravujeme na 
domácích tak na poněkud apatického soupeře z čela tabulky stačil pondělí 2.4. 2007 Den otevřených dveří a narozeninovou oslavu s 
a Třinečtí se tak mohli radovat ze tří prvních bodů na domácí půdě. dortem a posezením. V dubnu dále chystáme pondělní dopolední

program se školní tématikou (školní zralost, vývoj řeči u dětí, 
alternativní školství...). Budeme pokračovat v úterních výletech a v 
podvečerním cvičení a tvoření.
Květen bude ve znamení podpory rodinného života, proběhnou 
tyto akce: beseda s gynekologem, seminář pro nastávající 
maminky a oslavy Dne matek společně s Klubem důchodců Holice. 
Budeme také mít svůj stáneček a výtvarnou dílnu na Ekojarmarku 
1.5.07 na Horním náměstí v Olomouci, kam jste všichni zváni.
Na červen připravujeme ve spolupráci s MŠ Dětský den v zahradě. 
A překvapení pro tatínky...

Za MC Heřmánek Petra Tenglerooá a Lenka Šachová

muzeum,

Branky: 77. Malíř
Rozhodčí: Hájek, Gallo, Szarowski
Delegát: Mgr. Jiří Trčka
ŽK: 43. Lachowicz, 63. Čelůstka, 70. Pindor, 40. Korčián, 85. 
Lukášek
Diváci: 900

FOTBAL Třinec: Vreštiak - Vavruša, Čelůstka, Pindor, Matěj - 
Lisický (75. Malíř), Lachowicz, Hupka, Martinčík - Janeček (82. 
Szmek), Kořínek (90. Maceček).
Trenér: Pavel Hajný.

Z programu na KVĚTEN 2007:
7.5. Oslava Dne matek „Radosti mateřství" v MC Heřmánek od 9 dol.HFK Olomouc: Doležal - Lošťák, Kalvoda, Kotůlek, Josefík - 

Spáčil, Škuta, Lukášek, Krutý - Korčián (46. Da Silva), Kazár (76. 12 hodin,
Los).
Trenér: Leoš Kalvoda.

15.5. Seminář pro těhulky v MC Klubíčko, Jílová 43, Olomouc, od 
15 hodin,
blíže na www.respektkporodu.cz
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