
Holické Novin
Níslo 2. Ročník V. Březen 2005

V í tá n í  ja r a
Pomalu, pomaloučku do našich promrzlých duší přicházíjaro. Dnes naštěstí máme křesťanskou tradici velikonočních svátků. 

Ptáci je poznali dříve než my. Zpívají, co jim zobáčky stačí. Jejich Jako malého kluka mě nezajímalo velikonoční vejce jako symbol
zpěv pohladí a ta soutěž o přízeň ptačích družek je mně milejší než života. Zajímalo mě jen, kolik jsem si jich vymrskal a u které
zpívání v „Česko hledá super star“ . Vítr je ještě studený, ale už voní kamarádky byla nejpěkněji vybarvená. Pak doma následoval
hlínou a novou trávou. A slunce vnáší úsměv na tváře a hřeje, dnešní systém vejce na sto způsobů. Také nevím, kolik dnešních
Začíná čas kvetení. V předzahrádkách kvetou sněženky a bledule, tatínků a kluků by ještě umělo uplést z osmi vrbových prutů tatar.
koniklece, hlaváčky a narcisy a náhle se přidají i jarní zlaté deště. Stejně ale, pán Bůh zaplať za požehnané velikonoční svátky.
Zdůrazňuji vám, že kvetou i šafránci, tedy krokusy. Trávníky se 
zelenají a jako mávnutím kouzelného proutku se v nich objeví přechází plynule v ještě náročnější únavu jarní. Navíc se
zlato pampelišek a slaběrůžová sedmikrásek. Těším se, jak nad domníváte, že na co nebylo sil v zimě, musíte ztrhnout teď. Pozor,

omyl! Moc nepracovat! Raději se radujte ze slunce a ze zimní 
Potom jaro, nebo mu říkejme Vesna, zamává znovu kouzelným protiinfekční léčby typu liguére přejděte na vitamíny. Pokud nejste 

proutkem a rozkvetou keře a ovocné stromy. Ohřeje vítr a zavoní náhodou alergici, povinně vyrazte do přírody. Ta vás vyléčí sama o
šeříky a po nich pro mne kouzelně jasmíny. A jaro plné dobré sobě. Kytky nemusíte ani trhat, ani kupovat, v duši si je přineste
nálady je po dlouhém království Morany zde. Ani se nedivím, že domů. Pokvetou orseje, blatouchy, sasanky, petrklíče, jaterníky, 
pohanské oslavy návratu jara byly tak magické a hektické. Kdo živý plicníky a spousta dalších kytek, 
přečkal zimu, měl obrovský důvod k radosti. Byly prováděny oběti 
pohanským bohům. Někde byly oběti jen symbolické, ale si tu všechnu krásu v pohodě domova. Z této stránky ho může 
obětování potravin a třeba ovce nebo kozy bohům bylo pro naše potěšit krásná jarní kytice mého přítele, pana Tomana. Může i tak
předky velmi náročné. Jídla bylo po zimě málo. Jinde, třeba u poslouchat zpěv našich opeřených zpěváků (pro zajímavost, zda-li
germánů, byly oběti i lidské, pro další život obětovali při víte, že havran a vrána jsou také zpěvní ptáci?). A když uvidí
slavnostech jara pannu. U některých řeckých kmenů to bylo ještě vlaštovky nebo jiřičky, jaro bude už opravdu i u něj.
zvláštnější. Byl obětován král, který vládl jeden rok a jeho krev byla 
rozlita do brázd polí.

Jaro je i nebezpečné. Zimní únava, která je již dost vysoká,

zelenými poli uslyším písničku skřivanů.

Kdo náhodou nemůže ven, třeba ho potěší tento článek a vybaví

Tak ať žije naše jaro jakéhokoliv věku. Váš PŠ

Petr ŠafránekPetr Šafránek

Kouzlení VesnyMájová noc
Šeříky voní opojně 

Vůně proudí oknem do pokoje 
Láká mě k volnosti vínem 

Píši verše znepokojen

Když se po zelených jívách 
rozběhnou malé bílé kočičky, 

a v jarním vláni 
louky rozvoní fialky v trávě, 

přeji si, aby to bylo navždycky.
Noc plná temných vůní 

Tajemství dávných lásek odkrývá 
Nabízí krásnou inspiraci 

Já slova, slavík píseň odzpívá

Petrklíče odemknou studánky, 
buky se podsněží sasankami. 

Mám malé přání 
v tomhle květinovém ráji, 

být s tebou jako Adam s Evou - samiNoc v šatě čaroděje 
Snem svatojánským nese do světa 

Ztrácí se skutečnost 
Má duše jako slavík nocí odlétá

Josef Toman: KYTICE
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HOLICKÁ NAVES ZÍSKALA OCENENI
17. až 19. března 2005 se na výstavišti FLORA OLOMOUC 

v pavilonu „A“ konal jako každoročně STAVOTECH stavební 
a technický veletrh. Seznamuje odborníky i laickou veřejnost 
s novinkami ve stavebnictví, s novými materiály, stavebními 
doplňky a zahradní technikou v širokém rozsahu.

V rámci letošního veletrhu se konalo i slavnostní 
vyhlášení soutěže „STAVBA ROKU 2004 OLOMOUCKÉHO KRAJE“, 
kterou vyhlašuje Krajský úřad Olomouc. Soutěž se vyhlašuje ve 
čtyřech kategoriích:

Olomoucký kraj uděluje
»  *GESTNEUZNAWl

v soutěži

Domy pro bydlení a rodinné domy 

Stavby občanské vybavenosti 
Stavby pro průmysl a zemědělství 
Dopravní a inženýrské stavby

1.
2.Olomouckého kraje 

vkategorL||l|ml|| _
Dopravní a inženýrské stavby

Rekonstrukce komunikace Náves Svobody,Olomouc - Holice

Investorovi stavby 
Statutární město Olomouc

mři 3.Hi
4.

A*/.

RNDr. Ivan KOSATÍK a Pavel HORÁK 
předávají cenu panu Janovi NERUŠILOVI

V kategorii dopravní a inženýrské stavby byla přihlášena do 
soutěže i nově rekonstruovaná Náves Svobody Olomouc Holice; 
přihlašovatel SKANSKA DS a.s. Olomouc. Za její realizaci získala 
Čestné uznání. V této kategorii firma SKANSKA DS a.s. závod 75 
Olomouc získala i druhé čestné uznání za obchvat Olomouce
Křelov -  Přáslavice a hlavní cenu olomouckého kraje za železniční 
rychlostní koridor Červenka -  Olomouc. Ceny za SKANSKA DS a.s. 
Olomouc převzali pánové Ing. Karel TRÁVNÍČEK a Jan NERUŠIL. 
Tento úspěch svědčí o dobré práci, kterou pracovníci firmy 
SKANSKA DS a.s. Olomouc vždy odvádějí. Ceny a Čestná uznání 
předávali za Krajský úřad hejtman RNDr. Ivan KOSATÍK a člen rady 
KÚ Pavel HORÁK.

Toto významné ocenění dělá radost všem, kteří s realizací 
tohoto díla měli co do činění. Myslím si, že radost bude mít i pan 
Ing. arch. Aleš KLOSE, který jako bývalý holický občan stál u zrodu 
první vize, jak by měla Náves Svobody vypadat. Za to mu všichni ze 
srdce děkujeme.

My všichni holičtí občané bychom si měli vážit toho, že 
toto krásné dílo můžeme užívat a být na ně pyšní. Ale hlavně šije 
musíme chránit proti těm, kteří seje snaží ničit. Nebát se upozornit 
vandaly, že to krásné patří nám všem a i těm, kteří přijdou po nás.

Silvestr Tomášek-2-



MILÝ DOPIS
Když jsem se letos zúčastnil valné hromady holického hasičstva, setkal jsem se tam jako každý rok s občasným dopisovatelem 

do Holických novin" panem Mojmírem HANUŠEM. Obrátil se na mne s prosbou, abych poslal „PAMĚTI OBCE HOLICE" nejstarší holické 
pamětnici paní Boženě NÁPRSTKOVÉ, která se letos v červenci dožije nádherných 97 let. Malou upomínku na ni jsme zveřejnili ve 2. čísle 
HOLICKÝCH NOVIN v roce 2001. Dal jsem tedy PAMĚTI do obálky, napsal na ni pražskou adresu paní NÁPRSTKOVÉ a zásilku poslal.

Asi do čtrnácti dnů jsem našel ve schránce dopis s adresou napsanou viditelně starou rukou. V obálce byla fotografie domova 
důchodců, ve kterém dnes paní NÁPRSTKOVÁžije, a na jeho zadní straně následující vzkaz:
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Děkuji za tato krásná slova paní NÁPRSTKOVÉ a jménem Vás všech holických občanů ji přeji i nadále pevné zdraví a svěží mysl. 

Aby se dožila ještě mnoha krásných roků života, který byl v minulosti jistě velmi bohatý. S.T.

Zajímavý spoluobčan - Mirek Marusjak S tříp k y  Ze zá k la d n í  Školy
Po letech se mi ozval mladší kamarád z dětství, Mirek Marusjak, 

který se přistěhoval zpět do Holice. Napsal mi svůj názor na ]
Holické noviny, které se mu poměrně líbí, ale někdy se mu zdají 
příliš vážné a mravokárné.

Nejde mi teď o jeho názor na noviny, do kterých

Velkým úspěchem skončila výprava Roberta Pospíšila, 
žáka 8. A, na turnaj The Carhart Circle Cow 6 (obdoba mistrovství 
Evropy v akrobatické jízdě na kole) ve Francii. Zvítězil v kategorii 
Amatér. Kzisku trofeje blahopřejeme!!!

Pěkný úspěch v okresním kole Matematické soutěže 5. 
přispívám. Poslal mi současně řadu svých nápadů, poezie, kterou tříd dosáhla Veronika Smékalová z 5. A, kdy se ziskem 19 bodů z
si píše do šuplíku. Zařadil bych je někde mezi folk a protest songy. 22 možných obsadila pěkné 6. místo. Blahopřejeme!

Líbí se mi jeho zajímavé nápady a mohu se přiznat, že mu
je i závidím a že si proti němu připadám usedlý. Rád vás seznamuji jsou k dispozici informace i fotografie ze školních akcí. 
sjeho tvorbou. PŠ Škola hledá další zájemce o práci správce hřiště

zejména na období hlavních prázdnin (informace v ředitelně školy 
nebo na telefonním čísle školy: 585 313 636). IŠt

Na webových stránkách školy www.volny.cz/zsholice

Zedníkem...Azorova dovolená

Kdo z vás mi poví, 
kde Azorské ostrovy leží? 
Tam znuděně v písku leží 
pes Azor, náramně si hoví 
spolu s fenou bernardýna. 

Banánů a citrusů dosti, 
nikde žádné kosti. 

Zkrátka žádná psina, 
jazyk jak mucholapku, 

v soudku ani kapku 
psího vína.

Zedníkem 
je můj kamarád. 

Staví poctivé příčky. 
Ne ty, co se sesypou 
při první výmluvě. 

Naučil mě:
Křivá zeď prostě nestojí. 

Věřím mu.
Vsadil jsem na to 

celý svůj život.

Inzerát:

„Vyměním panelovou šeď betonu, 
skřípění brzd i světla neonů 

(možno pozorovat v 3+1 z balkónu) 
za ticho, tam kde je tráva měkká, 

tam, kde teče čistá řeka."

Značka: Spěchá -3-

http://www.volny.cz/zsholice


9. KVĚTEN, 60 ROKŮ OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
60 roků uplynulo od nejkrutější války, která zachvátila celý 

svět. V celé historii lidstva se hrůzy a nelidskost v takovém rozsahu 
nevyskytly. 60 roků je prakticky jeden lidský život. Proč to 
zdůrazňuji? Protože nás pamětníků co jsme ty hrůzy a ponížení zažili 
na vlastní kůži, ubývá a není daleko doba, kdy z nás tady už nikdo 
nebude. Nás pamětníky těžko mohou zmanipulovat, a proto cítím 
povinnost našim občanům a hlavně naší mládeži, těm, kteří se 
narodili až po válce, sdělit alespoň ty nejzávažnější události, které 
byly příčinou těch strašných roků války.

Dnes jsou stále intenzivnější snahy zamlčet a upravit 
skutečné příčiny toho, co se odehrávalo v době druhé světové války. 
Co předcházelo té strašné válce? Jako vždy touha ovládnou 
a využívat ty druhé. Tato prapříčina všech válek, která po celou 
historii lidstva provázela nepoučitelné lidstvo, se vleče dějinami jako 
černá nit. Tato prapříčina je i v dnešní době stále aktuální a sami 
můžeme sledovat, co se nyní děje kolem nás. Cíle a snahy jsou stále 
tytéž, jen metody se mění podle doby.

V Německu se dostali k moci nacisté s jejich ideologií 
o německé nadřazenosti, která ovládla prakticky celé Německo. 
Vějička „panské rasy“ byla příliš lákavá, posvěcovala cíle této zrůdné 
ideologie. Německo rozpoutalo první světovou válku (1914 -  1918) 
a po prohře byl pro Němce versailský systém nestravitelný. Snahy 
ovládnout a využívat ty druhé se nedaly potlačit. Německo 
vystoupilo ze Společnosti národů a uzavřelo pakt s Japonskem a 
Itálií. Co následovalo? Japonci napadli Mandžusko (1931), Itálie 
napadla Habeš (1935), Němci obsadili Porýní (1936), Anšlus -  
-  pohlcení Rakouska (1938), obsazení našeho pohraničí (1938), 
okupace Československa (březen 1939), italská okupace Albánie 
(1939). A v té době velmoci, které měly být garantem míru mezi 
národy (Anglie, Francie, USA), nepodnikly žádná protiopatření proti 
těmto zjevným snahám Německa a jeho spojenců. A zase jsme u 
toho, ovládnout a využívat ty druhé. Všechny tyto úkazy ve světovém 
dění jasně signalizovaly, že se schyluje k válce. A tak když 1. září 
1939 Německo napadlo Polsko, začala druhá světová válka, která 
skončila 2. září 1945 porážkou posledního agresora bývalé osy 
Berlín Řím Tokio. Války se zúčastnilo 30 zemí a boje se odehrávaly 
na území 40 států. Prudký vzestup válečné techniky a masové 
vyvraždování, které bylo nacistickým Německem prováděno, 
postihlo nejen vojska, ale především civilní obyvatelstvo. Odhaduje 
se 55 až 65 milionů zmařených životů. Z toho obrovského množství 
mrtvých bylo 11 až 13 milionů lidí umučeno těmi nejhrůznějšími 
způsoby v koncentračních táborech a věznicích. Miliony občanů byly 
zmrzačeny a celoživotně postiženy.

VI. světové válce (1914 1918), jak jsem uvedl, bylo 90 % 
ztrát na lidských životech mezi vojsky, kdežto II. světová válka 
postihla téměř tolik obětí na civilním obyvatelstvu. Tato zrůdnost, 
která takovou měrou postihla civilní obyvatelstvo, byla do této doby 
neznámá.

V průběhu okupace a zotročení našeho národa 
nacistickým Německem bylo zničeno 43.000 budov, 1.520 mostů, 
2.500 km tratí, další škody jsou odhadované na 300 miliard 
předválečných korun.

Jediný pozitivní výsledek té hrůzné války pro náš národ byl 
odsun Němců z našeho území. Ten nebyl původně předmětem 
Benešových dekretů, ale vítězné mocnosti (SSSR, USA, Anglie, 
Francie) v článku 132 postupimské dohody z 2. srpna 1945 trvaly na 
odsunu Němců z ČSR, Polska a ostatních zemí, kde byli Němci trvale 
příčinou napětí.

Československo se stalo členem socialistického bloku 
a tím se dostalo pod vliv Moskvy. Rozdělení světa na dva bloky 
a vyhlášení studené války (Churchil) bylo zase důsledkem snahy 
ovládnout ty druhé a zneužívat.

Vývoj v našem státě byl podřízen východnímu bloku 
a dopláceli jsme na to nejen my, ale i ostatní státy. Přece jen 
v průběhu těch let bylo dosaženo mnoha dobrých výsledků, ale 
v celkovém soupeření těch dvou ideologicky rozdílných bloků 
zvítězila síla ekonomiky západního světa. Po druhé světové válce 
nejlépe dopadly Spojené státy. Toto postavení pak náležitě využívají. 
A zase ta prapůvodní snaha ovládnout a využívat ty druhé, a to ať se 
to zdůvodňuje, jak chce. Dnes tady máme ne socialismus, ale 
kapitalismus. Jak se nám žije, to každý už může hodnotit sám.

Když u nás došlo k zásadnímu obratu před patnácti léty, 
bylo tenkrát plno nadšení a naděje na nový lepší život bez vlivu 
Moskvy.

„Nejsme jako oni“-  to bylo centrální heslo, které se 
skandovalo. Čo se však v průběhu těch patnácti roků odehrálo, to 
není zrovna dobrou ukázkou charakteru některých našich občanů.

Za osvobození jen na našem území položilo životy přes 
80.000 sovětských vojáků a 182 příslušníků USA. Byli to lidé jako 
my, chtěli žít v míru, a přece zaplatili za naši svobodu svými životy. 
Zachránili náš národ před fyzickou likvidací, která byla v programu 
nacistického Německa. Ve válce padlo 27 milionů občanů bývalého 
Sovětského svazu. Ztráty ostatních bojujících stran, a to na obou 
stranách světového zápolení, nedosáhly takového rozsahu.

Na území bývalého Sovětského svazu byly zničeny 
desetitisíce obcí a měst a zase v porovnání se škodami v jiných 
zemích byly tyto ztráty nesrovnatelné.

Surovost a bezbřehá necitelnost nacistů se hrůzně
projevila nejen v německých koncentrácích, ale daleko ve větším 
rozsahu se zvrácenost „nadlidí" vybíjela na válečných zajatcích 
a civilním obyvatelstvu na východní frontě.

Ty hrůzy zůstanou navždy v historii a na ně nelze nikdy 
zapomenout. A tak skončila válka 8. května 1945 v Evropě 
a nacistické Německo bylo poraženo.

V poslední době se náš „cizí“ tisk snaží všechny tyto 
skutečnosti vtisknout do povědomí. Zatím jim  v tomto snažení 
vadíme my, pamětníci. „Nejsme jako oni“ a jaký je výsledek? 
Památky na naše osvoboditele jsou ničeny, odstraňovány a naše 
mládež je zahlcována západní pakulturou, plnou násilí a honby za 
úspěchem bez ohledu na důsledky. Dnešní doba je zase plná napětí 
a zbrojní koncerny zase tuční! Svět je zase ve vleku snahy ty druhé 
ovládnout a využívat. Kdy už se lidstvo konečně poučí a přestane být 
otrokem těchto zhoubných snah? Jsme my obyčejní lidé opravdu tak 
bezmocní proti těm, co mají moc?

Vyčíslení materiálních škod je do dnešních dnů nemožné. 
Zato zbrojní koncerny náramně ztučněly. Doba po válce byla dobou 
jejich krize.

Po druhé světové válce, která nedopadla tak, jak si 
nacističtí „nadlidé" představovali, se změnil zásadně svět. Rozdělil 
se na dva tábory, na blok socialistický a kapitalistický. Dvě 
supervelmoci SSSR a USA pak ovlivňovaly vývoj ve světě a zase tady 
byly snahy o rozšíření jejich vlivu.

Tato poválečná doba, kdy se lidstvo těžko vzpamatovávalo 
z hrůz války, zase bohužel byla ovlivněna tou starou proklatou 
snahou ovládnout a využívat ty druhé. Byla to doba tak zvané 
studené války, která sice nebyla tak krutá a krvavá, i když měla 
spousty postižených, a to převážně lidí čestných a nevinných. Sami 
si ještě pamatujeme ty nesmyslnosti, které jsme zažívali v tomto 
období.

Ladislav Zahradník

Československo se zúčastnilo ve druhé světové válce na 
straně spojenců. Svobodu našeho národa zaplatilo svými životy 
9.500 našich příslušníků zahraničních jednotek a z toho na východní 
frontě 8.400 a 1.100 na západní frontě. Koncentráky a německými 
mučírnami prošlo 450.000 československých občanů, z nichž se 
vrátilo s podlomeným zdravím necelých 80.000.

-4-



20 ROKŮ KLUBU DŮCHODCŮ V

Školní ples
Holický Klub důchodců oslavil 25. února 20 let úspěšné 

činnosti. Byl založen před 20ti lety našimi seniory a stvrzen 17ti 
podpisy zakladatelů. Byla to událost, která byla nezvyklá pro naši 
obec,

Můj milý denic ku!

Tohoto památného dne v roce 1985 byla založena kronika 
klubu, která vypovídá o bohaté činnosti našich babiček a dědečků. 
Proč se zmiňuji i o dědečcích? Protože tenkrát, před 20ti léty, naši 
senioři opravdu aktivně působili v klubu.

Musím se zmínit o prvním předsedovi M. KAČEROVI a paní 
učitelce DUDOVÉ, která byla iniciátorkou a garantem bohaté 
činnosti a je jí vysoké úrovně.

Kronika klubu názorně dokumentuje, co se všechno za 
těch 20 roků uskutečnilo, jak bohatá byla náplň těch uplynulých let. 
V kronice je spousta fotodokumentace, která velmi názorně ukazuje, 
jak čas neúprosně běží, jak i děti, které našim dědečkům a babičkám 
chodily v jejich významných dnech blahopřát, dnes potkávám jako 
maminky a tatínky se svými ratolestmi. Fotodokumentace, která 
neúprosně ukazuje, kolik milých tváří už dnes není mezi námi. Ale na 
druhé straně noví senioři přicházejí. To je ten nejnázornější obrázek 
života a přírodních zákonů, kterým se musíme všichni bez rozdílu 
podřídit. Z kroniky se také dovídáme, co všechno s elánem naši 
senioři realizovali.

Tak a už jsem doma ze školního plesu.
No, bylo to... bylo to super! Sešlo se tam přes 

200 vyšňořených lidí. Dámy a slečny byly v krásných 
šatech různých barev a střihů. Páni zas v oblecích, ale 
byli tam i takoví, co se chtěli lišit měli na sobě džíny a 
slušivé bílé tričko.

Bylo mi docela líto, že jsem ještě dítě, jelikož 
bych hned zakoupila lístek, tancovala, jedla všechny ty  
dobroty a snažila se vyhrát krásné ceny (jestli by mi 
štěstí přálo).

Deníčku! Kdybys viděl ty  ceny!! Já jsem je  
viděla, protože jsme je  s celou naší třídou přesouvali do 
tělocvičny. Mně osobně se nejvíc líbil velký plyšový pes 
od pana Procházky. Kdo ho tak mohl vyhrát? No nevadí, 
musím příště přemluvit rodiče, aby šli a vykoupili 
všechny lístky do tomboly.

Ale na plese netancovali jen dospělí! Bylo tam 
několik vystoupení. Třeba Shock děvčata od 8 do 11 
let, Kristýna Tošenovská z Mláďat a Michaela 
Menšíková, Aneta Rožnovská a Pavlína Juřenová z 
vlastní skupiny Mix. Ano, máš pravdu, t i  poslední to 
jsme byly my! Před vystoupením jsme měly nervy v 
kýblu, naštěstí to z nás spadlo, jak zazněl první tán a my 
jsme byly ve svém živlu. Potom jsme se radovaly, jak 
nám to vyšlo. „Já super!" křičely jsme na celou školu! 
Prostě tento ples byl bezva a klidně bych si to celé 
zopakovala (možná až na to nervování).

Kdybych měl dnes vypsat všechny ty zájezdy za kulturou a 
historickými památkami, nestačily by celé Holické noviny. Je pravda, 
že v době po založení klubu byla činnost přece jen bohatší, zájezdů 
bylo více než v dnešní době. Zřejmě i zde působí ekonomické zákony 
dnešní doby.

Z kroniky se dovídáme o pravidelných přednáškách o 
zdraví, životosprávě, o návštěvách divadel, výstav a různých 
kulturních akcí. Naši senioři se pravidelně schází dvakrát týdně a to v 
pondělí a ve čtvrtek od 14 hod. ve své klubovní místnosti, v 
prostorách bývalé pobočky městské knihovny. Do nových prostor se 
nastěhovali v loňském roce a naše babičky si opravdu polepšily. 
Dědečci se zatím činnosti v klubu vyhýbají k jejich škodě. Dnešní 
prostoryjsou opravdu lepší, s příjemným interiérem.

Jako tradice jsou zachovávány čtvrtletní schůze, kde se 
oslavují ti, co měli v uplynulém čtvrtletí svá jubilea. A že naše 
babičky umí připravit vždy srdečné prostředí spojené s pohoštěním, 
jsme se nejednou přesvědčili.

Z kroniky se dovídáme i o tanečních setkáních, bohužel v 
cizích objektech. Je to smutné konstatování, že naše obec, nyní jako 
Olomouc 17, která má 5.000 obyvatel nemá vlastní objekt, kde by 
nejen senioři, ale i občané mohli pořádat společenská setkání.

Co popřát našim seniorům? Hodně elánu a zdraví, protože 
přes všechny svízele, které k životu patří, je na světě krásně. Tady 
platí věčná pravda, že ŽIVOT JE KRÁSNÝ OKAMŽIK VE VĚČNOSTI. 
Proto se všichni snažíme udržet dobré sousedské vztahy, ať ti, co 
budou následovat, jak zákon přírody určuje, pokračovali se stejným 
elánem a láskou v činnosti našeho Klubu důchodců.

Tak zase příště. Ahoj! 
P.S. Těším se na příští rok! ©

Pavlína Juřenová 7. A

Ať vzorně vedená kronika zanechá trvalou stopu na 
všechny ty, co jsou mezi námi a ty, na které budeme už jen s 
vděčností vzpomínat.

Ladislav Zahradník-také senior

Děkujeme těmto dárcům, kteří přispěli do tomboly:
A-GROSS - velkoobchod textilní galanterií; Antikvariát Věra Gažarová; BALUS - stavebniny; BENZINA; 

Bistro Danuše Čechová; CAMPANULA - nakladatelství; CONNEX Morava a. s.; DEZI - p. Hlobil; 
Drogerie Holice - pí Leskovjanská; ELEGANT SALON - pí Papáčková; FLORCENTER;

HART -centrum krmiv a chovatelských potřeb; Holičství a kadeřnictví - pí Dolejšová; JUTA, a. s.; 
Kadeřnictví - pí Filipová; KALORIE - sběrna kovového odpadu; Konečný Josef, Ing - Mlýn Holice; 

Kosmetika Lízalová; Lékárna Holice; LUOM; M. L. S., spol. s r. o.; MORAVEL a. s. Olomouc; 
Sklenářství Divoká; MOTO Vláčil Prostějov; Nováček Karel - umělecký kovář; OLMA;

ORTIKA, a. s. - výroba a prodej ortopedických pomůcek; PENAM; Pivovar Litovel; Potraviny - p. Dlabaja; 
Potraviny - pí Kratochvílová; Potraviny U Kostela - pí Poláchová; PRAMAT - prodejna;

Procházka - elektrostavební firma;
První hanácká BOW - p. Opravil, výroba a prodej obráběcích a tvářecích strojů;

ROAL; RONAL; Salon Elegant - sl. Papáčková; S - Therma, p. Stankuš; SAFFRON - bezpečnostní systémy;
SEKNE spol. s r. o. - dopravní značení; SETUZA; SÍTA Moravia a. s. - sběr papíru; SKANSKA, a. s.; 

SKLOMA - sklenářství p. Malata; Solné mlýny Olomouc; Smíšené zboží "U Mlčochů" - pí Ivana Zedníkové; 
SOS Olomouc a. s.; Textil - pí Černíková; TOMEK - stavební firma; Umělé květiny Libor Vicher;

Veterinární ambulance MVDr. Petr Procházka; VINCENTRUM - paní Čalkovská;
Vitoul Jan - středisko učebnic; Víťazka - okrasné dřeviny; Výroba cukrovinek - pí Bradáčová; 

Výroba pletiva - M. K. HARAZIN s. r. o.; pan Zdeněk Dofek; pan Jiří Hofmeister; pan Alois Konečný; 
paní Olga Kudličková; paní Anna Nedorostková; paní Jarmila Nováková; paní Daniela Smékalová; 

pan Josef Suchánek; paní Věra Vyroubalová; pan Ota Weinlich; paní Věra ZapletalováNový výbor klubu důchodců pro rok 2005 -5-



NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ 

KMČ. Č. 4 HOLICE
V přicházejících jarních měsících se dožívají svých životních jubileí naši 
níže uvedení spoluobčané:

Jaroslav VALOUCH 
Antonín MOTALÍK 
Ján PISKA
Jaroslava VAVREČKOVÁ 
Drahomíra ŠKRÁBALOVÁ 
Božena ALKOVÁ 
Vratislav RYCHLÝ 
Otakar AXMAN 
Božena MÁNKOVÁ 

Jubilantům upřímně blahopřejeme.

Anna SOBOTKOVÁ 
Zdeněk SUKOP 
Olga POHLOVÁ 
Antonín SEGEČ 
Vojtěch HUTAŘ 
Milada KOŽUŠNÍKOVÁ 
Ladislav ZAHRADNÍK 
Vlastimila KRAUSOVÁ

ÚNOR 2005
- kontrola zápisu z minulé schůze
- zpráva Mě Policie
- majetko právní záležitosti
- zpráva zjednání v areálu bývalého Nábytku
- seznámení s oznámením veř. vyhláškou o zahájení vodopr. řízení
- různé

BŘEZEN 2005
- kontrola zápisu z minulé schůze
- připomínky občanů
- stavební záležitosti
- majetko právní záležitosti
- různé

Vzácných životních jubileí se v těchto jarních měsících dožívají:
96 roků se dožívá pan RUDOLF SOJÁK, kterému přejeme hodně 

zdraví, osobní pohody a životní elán, který má dosud, at mu to vydrží 
ještě hodně dlouho do dalších let.

90 roků se dožívá paní MARIE OPRAVILOVÁ, které přejeme vše 
nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a ještě dlouhá léta prožitá 
v kruhu svých nejmilejších. Do současné doby přejeme hlavně brzké 
uzdravení.

92 roků se dožívá paní BOŽENA ZDAŘILOVÁ i jí přej 
nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a pohody v krunu své rodiny.

H.Š.

CHYBIČKA SE VLOUDILAeme všechno
Redakce Holických novin se omlouvá čtenářům za dvě chyby, 

které se vloudily do článku „ŽILI MEZI NÁMI" v únorovém čísle.
První chyba je v letopočtech o vysvěcení chrámu sv.

URBANA. Vysvěcen a předán do užívání byl 21.10.1888 a slavnostní 
konsekrace byla provedena až 28. 5.1893 (místo 28. 5.1793).

Druhou chybou bylo vypuštění jména autora článku, kterým 
je pan Stanislav PAZDERKA.

Za obě chyby se našim čtenářům omlouváme

H.Š.

CVIČENÍ S MÉĎOU BÉĎOU
Ve spolupráci se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU HOLICE pořádají 

BURZU Miminkovských věcí, dětského oblečení sportovních 
potřeb, hraček apod.
30. 4. 2005 od 9,30 do 1,00 v tělocvičně ZŠ Holice.
Pro prodávající bude tělocvična otevřena od 9,00 hodin.

Informace pro zájemce na tel. 585 316 420, 604 339 220

Redakce

HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO
4. dubna 2005 bylo otevřeno pro veřejnost v loňské roce vybudované 

sportovní hřiště. Provoz hřiště a půjčování sportovního nářadí zajišťuje 
placený správce.

V měsíci dubnu je provoz hřiště ve všední dny od 15.00 do 19.00 
hod., v sobotu, neděli a svátky od do hodin.

Provoz v dalších měsících je vyvěšen ve skříňce u vchodu do školy.
Zveme všechny sportovce, malé i dospělé, aby využili toto hřiště ke 

svému sportovnímu vyžití.

PRANOSTIKY
DUBEN

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Co duben našetří, to květen spálí.
Jiří a Marek mrazem nás zalek.

S.T.

U V A Ř T E  S I  S  N Á M I  Ita ls k ý  s a lá t (podle Karla Vragy)
Na jeho přípravu potřebujeme:
2 sáčky rýže, olivový olej, 1 okurka, 4 rajčata, 20 dkg měkkého salámu, 
10 dkg tvrdého sýra, sůl, pepř.
Uvařenou rýži za tepla prolijeme olivovým olejem a smícháme s 
nakrájenou zeleninou, salámem a sýrem. Osolíme, opepříme a dáme 
vychladit.
Dobrou chuť.

KVĚTEN
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek. 

Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci. 
Urban krásný, vyjasněný hojným vínem nás odmění. 

Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý březen, chladný máj bude humno jako ráj.

AUTOBUSOVÁ UNKA HOLICE OBCHODNÍ CENTRUM OLYMPIA
Holičtí občané se konečně dočkají vyslyšení svého přání autobusové linky do obchodního centra OLYMPIA. A to dokonce jen pro ně. 

Autobus bude jezdit ve 40ti minutových intervalech. Nástup do autobusu bude na konečné zastávce u základní školy vždy 2 minuty po příjezdu 
autobusů MHD č. 19 nebo 23. Je to z toho důvodu, že občané bydlící například na ulici Přerovské nebo v Horolanech mohou těmito autobusy 
dojet na konečnou a přesednout na autobus do OLYMPIE.

Z OLYMPIE doveze autobus nakupující opět na konečnou zastávku MHD určenou pro nástup. Odjezdy od nákupního střediska budou 
opět ve 40ti minutových intervalech označeným autobusem.

Věříme, že toto zajištění dopravy do nákupního střediska Vám bude vyhovovat, a že Vám usnadní cestu za Vašimi nákupy.
Na závěr Vám přetiskujeme jízdní řád v obou směrech S.T.

890824 Olomouc,Holice-Velký Týnec,Vsisko,Olympia
Propravu za jiš tlijo : C onncx M orava a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava - M.Ostrava, (prov.O lom ouc. Rolsberská 66, te l.585108111 .fax 585313880)
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ŽILI MEZI NÁMI: p. Jan OTTAHAL
Jan O ttaha l-182 9  1892 V žádném případě to nebylo jednoduché, vynaložil 

nesmírné úsilí aby se dílo dařilo, byl ve správnou dobu na
V 19. století nastal velký průmyslový rozmach, někdy se správném místě. Již jako úspěšný bohatý muž se zařadil mezi 

to uvádí jako století páry a uhlí. Rozvojem železnice se vzdálenosti měšťany, musel se sžít s novým způsobem života. Koupil dům ve
zkrátily, doprava se zrychlila, nebylo zapotřebí tolik koňské městě, v Holiči čtyři grunty. Zůstal této obci věrný i po smrti,
potažní síly. V příměstských oblastech se ráz venkovských obcí zanechal trvalou památku ve formě daru na stavbu kostela 6.000
rychle měnil, lidé dostávali pracovní příležitosti v jiných oborech, zlatých.
Pozoruhodný byl životní osud tohoto muže, patří se na něj 
v Holických novinách vzpomenout.

Pocházel z kovářské rodiny z Veselíčka u Lipníka nad 
Bečvou, do Holice na č. 61 se s rodinou usadil otec Tomáš s představu čtyři domy (gruntovní) 40 ha polnosti, dům ve městě
manželkou Eleonorou. Jan se v Holiči vyučil, je možné, jak tehdy a velký dar na kostel. Píle a houževnost, podpora manželky z něj
bylo zvykem, že tovaryšské období prožil mimo Holiči, u dobrého vytvořily výjimečného úspěšného muže. 
mistra, aby získal potřebnou praxi. Jan byl zručný řemeslník, 
místními občany oblíbený, práce měl asi dostatek.

V roce 1851 se začaly budovat „ Porty" to je předsunuté Děti již jsou psány českým „Otáhal“. Osudy dětí byly zcela odlišné, 
vojenské pevnůstky. Na katastru Holickém se stavěly tři, byly to jenže to jejižjiná kapitola i když také jistě zajímavá, 
rozsáhle stavby s velkou potřebou potažní práce. Kovářský mistr 
Jan viděl příležitost, pustil se do stavebního podnikání, jak přesně 
to bylo, již nevíme, (žádných osobních poznámek není).

Stavební činnosti se později zcela věnoval, pořídil si více 
párů koni. Z matrikového zápisu, dá se posoudit, ještě při křtu 
syna Karla 1860, otec uveden jako kovář, ale u nejmladšího syna 
Františka(1864) již nebydlí na kovárně č.61 ale na čísle 108. To 
napovídá, že kovářské činnosti v té době již zcela zanechal.

Na kovárně č. 61 již roku 1863 se objevuje nový mistr Jan 
Kožušníček z Křelova, jeho švagr, měl za ženu sestru manželky.
V období starostování rodina bydlela v č. 108 (1864 1867). Po 
starostenském období se přestěhoval do Olomouce, zcela se 
věnoval obchodní činnosti.

Zemřel 21.4.1892 v 63 letech, Cecílie v 46 letech 22. 3. 
1877. Jsou pochováni na Holickém hřbitově i s dětmi.

Přepočítat na dnešní peněžní hodnotu je obtížné,

Mohlo by se zdát, podle jména Ottahal, že užíval 
německého tvaru, je to však podle zápisu v matrice narozených.

Stanislav Pazderka

Jan se narodil 1. 6. 1829 rodičům Tomáš a Eleonora 
přišlých z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou. Jan (22r.) se 3. 3.1851 
ve Velké Bystřici oženil s Cecilií (22r.) rozenou František a Barbora 
lllnerovi (čtvrtláníci)

Rodinná hrobka 
Ottahalových

víu vju y^c.

POZVÁNÍ
Děti:

Jen o fé fa  24.12.1851 - provdala se za J. Fierlingra 
(syn Zdeněk Soc.demokratický politik v době první republiky a po 
ll.Svět.válce)

J o s e f  12. 2. 1854 - vystudoval práva, zemřel mlád
21.10.1880

KMČ č.4 spolu se střední školou v Holiči 
zvou všechny občany 

na vzpomínkovou oslavu, 
pořádanou

k 60. výročí ukončení II. Světové války.

Tomáš 21.12.1855 - zdědil dva grunty v Holiči (jeho 
děti později domy prodaly cukrovaru), byl poslancem na Říšském 
sněmu ve Vídni. Zemřel 23.11.1911.

M a r ia n a  15. 10. 1857 5. 2. 1930, provdala se za 
MUDr. Jakuba Hudce, lékaře v Holiči, zdědila dva grunty, 
manželství zůstalo bezdětné, domy koupila obec na stavbu nové 
školy, zřízena zde kancelář obecního úřadu.

Karel 12.1.1860 - zemřel8.6.1863 
F r a n t iš e k  7.10.1864 podnikal v Olomouci jako 

velkoobchodník, jeho syn koupil zámek v Náměšti na Hané, 
poněmčil se, užíval jméno Ottahal.

Oslava se bude konat v areálu školy 
u pomníku T.G. Masaryka 

6. května 2005 v 10°° hod.Život tohoto člověka byl pozoruhodný. V holické škole, 
ani v učení se mu jistě nedostalo vzdělání obchodního, nebo 
odborného stavebního. Přirozenou inteligencí se vypracoval, 
poznal, že při velké a rozsáhlé stavbě pevnůstek a spojovacích cest 
se naskytla příležitost jak vydělat mnohem více peněz, než 
u kovářského ohně.

Srdečně zveme všechny holické občany,
kterým minulost není lhostejná.

KMČ č.4 -  Holice
y t̂. ŷ c. ŷ £~ y^~7y$" Ty^" TyC



1. HFK Olomouc a.s
První utkání, které sehraje l.HFK Olomouc a.s na domácíl.HFKOlom ouc a.s.

Velké zklamání ze začátku jarní části Moravskoslezské půdě bude v sobotu 2.4.05 v 16.00 hodin proti fotbalovému klubu 
fotbalové ligy zastihlo fotbalové kluby, fanoušky a všechny příznivce Třinec, 
fotbalu. Špatné a nevypočitatelné počasí se podepsalo na odložení 
dvou kol v MSFL. Třetí liga měla mít výkop 12.března, kdy l.HFK 
Olomouc měl na svém trávníku přivítat celek SK Tatran Poštomá a 
poté o týden později i Bmo-Kohoutovice, ale ŘK ČMFS M na návrh 
STK odložila z důvodu nepříznivého počasí 16. a 17. kolo soutěží, l6.koloMSDL 
které mělo být sehráno 12.13. a 19. 20. března 2005.

Počasí však udělalo fotbalistům škrt přes rozpočet. Krutá 
zima změnila trávníky na kluziště, na něž není vhodné ani vstupovat, 
natož hrát na něm o body. Otázkou j e , zda se počasí umoudří i v dalších 
týdnech, aby nebyly odloženy i další kola. Bohužel i mládežnická 
družstva dorostu 1 .HFK Olomouc, která měla začít hrát stejně jako 
muži v MSFL, zastihla stejná pohroma v podobě odložení 16. a 17. 
kola. Z důvodu odložení se tak musela chtě nechtě prodloužit zimní 
příprava, která už i tak byla dost dlouhá a stresující. Po soustředěních 
mládežnických mužstev 1 .HFK Olomouc a.s., které proběhly na Chatě 
Jeskyňce, museli trenéři mládeže velmi hodně improvizovat, protože 
podmínky k trénování nedovolovali jakýkoliv vstup na travnaté hraci 
plochy, které jsou k dispozici na stadionu 1 .HFK Olomouc. Z převážné 
části využívali běžecké trasy v okolí Holice, škvárové hřiště v 
Hodolanech, haly a umělé trávy na Sigmě. Doufejme, že se pro příští 
období podmínky budou jen zlepšovat a podpoří se už i tak dobré 
podmínky pro výchovu mládeže, o které se v tomto klubu, za podpory 
všech sponzorů, snažíme.

Následující náhradní termíny:
16. kolo MSFL
l.HFK Olomouc- Poštomá, středa 13.4.2005 v 17,00
17. kolo MSFL
l.HFK Olomouc - Bmo Kohoutovice, středa 4.5.2005 v 17.00

Zlín - l.HFK Ol. dorost „A “  - stř. 13.4.2005 ve 14,45 a 17,00
17. koloMSDL
Frýdek Místek - l.HFK Ol. dorost „A “ - stř. 4.5.2005 ve 14,45 a 17,00

Moravskoslezská fotbalová liga
Tabu lka

Skóre 
9 4 2 33 : 14
9  4  2  2 5 : 11
8 4 3 2 1 : 18
7 3 5 2 4 : 20
6 6 3 13: 10
6 5 4 22 : 20

Záp BodyTým
Hlučín

+ 0
31151.
3 1HFK O lom ouc

3. Dolní Benešov

Zlín "B"
Baník Ostrava B 

6. Vítkovice
Znojmo 
Uničov

9. Třinec
10. DOSTA Bystrc
11. FC Slovácko "BH
12. Bystřice p.H.
13. Poštorná
14. Hranice
15. Kohoutovice
16. Lipová

152.
2815
24154.
24155.
2315

5 7 3 2 4 : 21
7 1 7 2 4 : 22

22157.
22158.

5 6 4 2 1 : 19
5 5 5 2 3 : 22
5 4 6 2 9 : 22
4 5 6 2 6 : 30
3 5 7 16: 31
2 6 7 16: 22
1 6  8 13: 29
1 3 11 15: 34

2 11 5

2 01 5

1 91 5

1 71 5

1 41 5

1 21 5

91 5

61 5

Novela zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech
-hk- Radniční listy 1 /2005 | vydáno: 27. 01. 2005 |

Od 1. ledna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. Datum vydání OP 
328/1999 Sb„ o občanských průkazech, ve znění pozdějších bez strojově čitelných Výměna nejpozději do Předložení žádosti do 
předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o “ dajů 
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 31.12.1994 
pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech). 31.12.1996 

V souvislosti s těmito novelami bychom spoluobčany 31.12.1998 
chtěli upozornit na některé nové skutečnosti. Zejména jde o 31.12.2003 
povinnosti občanů, které jsou uvedeny v § 14 zákona o 
občanských průkazech. Novinkou je totiž povinnost občana 
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních 
dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, po obdržení úmrtního listu manžela, po nabytí právní 
moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, 
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo. Pokud občanský 
průkaz pak tedy obsahuje nesprávné údaje, je rozhodnuto o jeho 
neplatnosti. V případě, že existuje předpoklad, že se občanský 
průkaz z výše uve-dených důvodů stane neplatným, je možné 
tento doklad zadržet příslušným obecním úřadem nebo policií 

Od 16.1. 2005 nabývá účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích. Dle položky 16 písm. b) sazebníku se za 
vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, 
ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně 
provedené zápisy nebo vydaný z osobního důvodu občana vybírá 
správní poplatek ve výši 100,- Kč. Za zápis nepovinných údajů do 
občanského průkazu (manžel/ka, děti, titul) se vybírá správní 
poplatek 100,- Kč.
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V oblasti cestovních dokladů je výše správních poplatků 
stanovena v položce 115 sazebníku. Vydání cestovního pasu se 
strojově čitelnou zónou se nemění, tj. 200,- Kč u dospělého 
a 50,- Kč u osoby mladší 15 let.

Správní poplatek za vydání pasu bez strojově čitelné 
zóny (vyhotovený v kratší lhůtě) je stanoven pevnou částkou a činí 
600,- Kč (pro dospělého i dítě).

Pro cestování v rámci Evropské unie mohou spoluobčané 
kromě cestovního pasu použít i občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu část v důsledku změny 
trvalého pobytu nebo změny povinných údajů.

Občan mladší 15 let smí překročit hranice bez vlastního 
cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu 
(pasu) je zapsán. Při provedení zápisu do cestovního dokladu, tzn. 
dopsání dítěte, titulu nebo prodloužení platnosti cestovního 
průkazu (nikoliv pasu), činí výše správního poplatku 50,- Kč za 
jeden zápis.

Za cestovní průkaz, určený k jednotlivé cestě s územní a 
časovou platností, je stanoven jednotný správní poplatek ve výši 
20,- Kč pro dospělé i děti.

Platnost dosavadních cestovních pasů nezaniká, 
zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.

Často se občané ptají na platnosti občanských průkazů.
Dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou občané povinni provést 
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
následovně:
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Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o. Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v dubnu 2005.


