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Svátky jara - Velikonoce
Po letošní dlouhé zimě, době vlády Morany, konečně přišlo 
jaro, se svou královnou Vesnou. Po únavné době krátkých 
mrazivých dnů, často bez sluníčka, se nám po jarní rovno
dennosti dni opět prodlužují. Příroda 
ukazuje svou tvořivou sílu. Vše se zelená 
a rozkvétá. Souběžně s tím se sice 
dostavuje civilizační jarní únava, ale 
nebojte sejí, slunce a jarní vzduch vám ji 
rozežene. Vyjděte ven do přírody a po
těšte se z ní. Nastávají svátky zrození 
a vzkříšení. Jaro je pro mne zelené 
a žluté. Zelená tráva, rašící listí keřů 
a stromů, žluté petrklíče, pampelišky, 
narcisy, zlaté deště, kuřátka, kachňátka, 
housátka a nad tím modré nebe 
s hřejícím sluncem. Vzduch voní hlínou, 
trávou a květy. A co teprve až rozkvetou třešně a postupně Zkuste si udělat doma malou zelenou pohodu, do misky 

všechny ovocné stromy? Vrátí se i tažní ptáci, a s těmi, dejte hlínu a vysejte do ní obilí. Pár větviček a kraslic a tu 
co tu přezimují zpívají nám a jaru pro radost. Ze zpěváčků jarní svátost máte i doma. Ode mne máte pár jarních básní.

VášP.Š.

mám nejraději písničku skřivánků nad poli a melodický 
hlasitý zpěv drozdů.
Jen mi trochu schází to klukovské jaro, hra s kuličkami 

a nožová školka na trávnících. Kdopak 
dnes umí uplést pořádný tatar nebo 
otlouci jarní píšťalku?

A Velikonoce? Pohanská tradice
velké noci a vítání jara a zároveň velký 
křesťanský svátek vzkříšení Ježíše 
Krista. Velikonoční vejce - symbol plod
nosti a nového života. Rád bych si vrátil 
tu hrdost nad talířem vymrskaných 
vajíček. Dnes mám pocit, že se akorát 
dost mládenců „zmrská". Do těch svát
ků jara vám přeji hodně pohody, novou 
energii a hlavně to slunce v duších.

SluníčkaKouzlení přírody

Když se P° zelených jívách  
rozběhnou malé bílé kočičky, 

a o jarním  vláni 
louky rozoonífialky o trávě, 

přeji si, aby to bylo naofdycky.

Zahradníci je  nemají rádi 
ale ja ro  by ani nezačalo 

bez ZelenÚch koberců trávníků 
rozzářených sluníčky pampelišek 

na venkově se v nich ještě  batolily 
Žluté obláčky vylíhlých housátek 

a když pampelišky odkvetou 
tak padáčky svého chmýří 
roznáší na dalšíjaro  zlato 

těm kterým  se líbí a nevadí jim  
Že jsou  smetánky.

Petrklíče odemknou studánky, 
buky se podsněží sasankamí. 

Mám malé přání 
v tomhle květinovém ráji, 

být s tebou jako  Adam s Evou - 
sami.
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BŘEZEN -  MESIC MNOHA VÝZNAMU
Jsme malý národ, ale dali jsme lidstvu mnoho významných jedinců, 

kteří svými činy ovlivňovali i ostatní národy.
Jedním z nich je Jan Ámos Komenský-učitel národů, jak ho zná celý SVĚTA A RÁJ SRDCE, který dokončil 13.12.1623. Další spis TRUCHLIVÝ

svět. Narodil se 28. 3. 1592 v době, které byla poznamenána jednou ve kterém popisuje truchlivou pobělohorskou dobu. V té době docházelo
z největších tragedií našeho národa, a to následky bitvy u Lipan /1434/, k hromadným útěkům: Moravané na Slovensko/do Uher/, kde od té doby
kdy neporazitelní Čechové se nakonec porazili sami. Důsledky té zaznamenali mimo latinu i české písmo; to se udrželo a rozšiřovalo až do

doby Ludovíta Štúra. Češi zase směřovali do Německa a Polska.
V té hrozné době Komenský odchází do Lešna, kde na místním 

jako jediný syn. Měl ještě tři sestřičky Lidunku, Zuzanku a Markétku. Když gymnáziu vyučoval fyziku a později působil jako rektor. Dva roky po
bylo Janovi 8 roků, stěhoval se s rodinou do Uherského Brodu, kde pak smrti své ženy Magdalény se znovu oženil s Dorotkou, dcerou kazatele

v kapli Betlémské.
V Lešně napsal SVĚT V OBRAZECH 

a BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENA s přídavkem 
moudrostí starých Čechů.

Lešno pak bylo stejně rozvráceno 
a vypáleno, vojsko -  kozáci vyvraždilo 
vše živé.

Po dvou letech už ani zde nebyl v bezpečí před slíděním, a tak odešel 
do Brandýsa nad Odrou. V chatrči Klopoty pak psal svůj slavný LABYRINT

nešťastné bitvy pak poznamenaly celá následující staletí.
Jan Ámos se narodil v nivnickém mlýně rodičům Martinovi a Anně

chodil do školy, později chodil do Stráž
nice. Ve 13ti letech jako velmi nadaný 
odešel studovat do bratrské školy v Přero
vě. Zde se naučil z knih více, než znali jeho 
učitelé. A tak odešel studovat do Herbornu
a po dvou létech studia pokračoval 
v Heidelberku. Přestože Jan nebyl zá
možný, zakoupil si Kopěrníkův rukopis 
o POHYBU NEBESKÝCH TĚLES napsaný již 
před 70 léty.

V té době napsal Komenský své první 
dílo MANUÁLNÍK, takový výtah z Písma do 
„kapsy". Tehdy Písmo svaté bylo 
základnou pro vše, bohužel ti, co se nejvíce 
oháněli Písmem, je krůtě zneužívali.

Po skončení studia se vrátil jako učitel 
do Přerova a necelý rok působil jako 
kazatel Českobratrské církve v evangelické 
Nivnici. Pro snadnější výuku napsal 
PRAVIDLA SNADNĚJŠÍ MLUVNICE. Ve svém 
dalším spise USTOVÉ DO NEBE píše 
o lidském utrpení, kdy bohatí utiskují 
chudé v rozporu s Písmem. V té době sice 
MAJESTÁT zaručuje svobodu vyznání, ale 
římskokatolická církev toto vyhlášení 
neuznávala. Její vliv a moc narůstala díky 
obrovskému majetku, který získala 
převážně za doby panovaní Karla IV. Téměř 
polovina země byla jejím majetkem. S bohatstvím narůstala 
nesnášenlivost nejen v našich zemích.

Petr Chelčický a mnich Řehoř založili novou církev dle učení Kristova -  
Jednotu bratrskou. Jejich víra byla v souladu s Písmem a učením Krista. 
Zakládali školy s vyučovacím mateřským jazykem. To ovšem bylo „trnem 
v oku" římské církvi, proto byli čeští bratři pronásledováni, mučeni 
a zabíjeni „ve jménu Božím". Tato nenávist a nesnášenlivost byla proti 
všem nekatolíkům. Když byl v lednu 1618 pozván Komenský do Fulneku, 
působil zde jako kazatel a učitel. Byla to doba stupňující se nenávisti, kdy 
mnoho našich lidí raději odcházelo do ciziny/Německa, Polska, Uher/.

Komenský se oženil s Magdalenou z Vizovic, se kterou měl dvě děti. 
Ve Fulneku byla v té době většina Němců, a přesto nebyly rozpory mezi 
Němci a Čechy. Jen to prokleté náboženské šílenství, protože jinak se to 
z pohledu naší doby nedá nazvat.

Papež Inocenc Vlil vyhlásil svoji bulu „Kladivo na čarodějnice", které 
napáchalo v celé Evropě tolik utrpení a krutosti. Represe proti 
nekatolíkům se stále stupňovaly a zvláště pak proti Českým bratřím 
/20 zlatých za udání nebo zabití kazatele/. Byla to doba, kdy u nás působil 
nechvalně známý Jan Sarkander, proslulý svým ukrutenstvím.

Ve Fulneku Komenský prožil období po bitvě na Bílé hoře /18. 11. 
1620/. Pro bezpečnost své rodiny byl nakonec nucen uprchnout. Celájeho 
bohatá knihovna a majetek byl zničen. Jeho knihy byly spáleny za jásotu 
fanatických jezuitů a jejich přisluhovačů.

Karel ze Žerotína nabídl Janovi úkryt na svém panství v Žerotíně na 
Olomoucku. Tam tajně ubytován psal svá další díla. Jeho žena i s dětmi 
umřela v Přerově na mor.

Za doby půsóbehí v Lešně Komenský 
navštívil Anglii a Švédsko. Jeho dílo 
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENA bylo vysoce 
ceněno, byl zván do Ameriky, do Francie, 
kde mu mocný kardinál Richelie nabízel 
ochranu a pobyt. Tak byl oceněn mocnými 
ve světě a ve své rodné vlasti byl 
pronásledován. Je to snad prokletí 
našeho národa?

Cestování v té době bylo omezené jen 
na povozy nebo pěšky. A přece Komenský 
pro svobodu národa procestoval Německo, 
Holandsko, Švédsko, Dánsko, Uhry, Anglii, 
Francii.

Švédové, kteří měli být zárukou naší 
svobody, krůtě zklamali, i když Čechové 
pro věc svobody obětovali tolik životů 
a statků.

Zklamání a zoufalství bylo vepsáno 
v KŠAFTU UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY 
BRATRSKÉ. Obsahuje prorocká slova: 

„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy 
uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se navrátí, ó lide český“ !

Tato slova byla vždy nadějí našeho národa v pozdějších těžkých 
dobách, například za německé okupace.

Když v době třicetileté války byl uzavřen Vestfálský mír, který 
neposkytl českému národu ochranu a záruky náboženské samostatnosti, 
nastalo třistaleté období poroby našeho národa. Komenský svůj život 
dožil po smrti své druhé ženy Dorotky v Amsterodamu v přízni pana 
Ludvíka de Geer. Ve svých 64 letech byl portrétován slavným 
Rembrandtem. Celý svůj život zasvětil záchraně svého národa a naší 
krásné mateřské řeči.

V posledních dnech svého života vzpomínal na své dílo POKLAD 
JAZYKA ČESKÉHO, který byl dokladem výrazového bohatství našeho 
jazyka. Jednalo se vlastně o slovník, který však shořel při požáru Lešna.

Komenský zemřel v kruhu svých přátel a rodiny 15. 11. 1670. 
Byl uložen ve svatyňce vallonské církve v Nardenu s hrstí své země rodné 
Moravy, kterou celý život vozil s sebou v tajné skříňce.

Proč v Nardenu? Protože vallonská církev byla také pronásledována 
španělskou inkvizicí.

Ve vzpomínce na Jana Ámose Komenského také není možné 
v krátkém povídání zachytit celé jeho obsáhlé dílo a jeho obrovský význam 
nejen pro náš národ, ale i pro celý svět.

Vzpomínku na Jana Ámose Komenského končím jeho radou, která 
platí a bude platit i v budoucnu: Šetř a neutrať nikdy všecko, co jsi 
vydělal. Varuj se dluhů. Dluh je špatný brach. Zjedné mísy s Tebou jídá.

Zpracovat: Ladislav Zahradník
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HOLICKY KLUB DŮCHODCŮ
Letos dochází po 12 létech ke změně v samosprávě našeho klubu. Paní Ludmila Kapsiová celý dlouhý čas věnovala pro dobrý chod 
a zajímavou náplň našim dříve narozeným seniorkám. Opravdujen seniorky, protože senioři se zatím klubu vyhýbají, snad z chlapskéješitnosti, 
co já vím, aleje tojejich škoda.
Klub důchodců je každé pondělí a čtvrtek otevřen od 14 hod. v suterénu mateřské školky, hned vedle místní knihovny. Místnosti jsou pěkně 
vybavené a je tam teploučko, což se zvláště ocení, když je venku zima. Naše seniorky, nebo chcete - l i dříve narozené, mají tak možnost si 
popovídat, zazpívat si a třeba zahrát karty. Že umí naše babičky péci cukroví, o tom nepochybujte. Každé čtvrtletí se slaví narozeniny oslavenců. 
Jedině alkoholické nápoje se zde „nepěstují", a přesto je vždy výborná nálada a pohoda. V průběhu roku se pořádají zájmové zájezdy, návštěvy 
divadel a koncertů podle přání a zájmů. Ty babičky, které už nejsou schopné pro nemoc dojít do klubu, navštěvují doma ty zdravé.

Už ze složení výboru je jasné, že členky klubu mají svoje účetnictví, které co do 
pečlivosti by jim  mohli závidět naše peněžní ústavy .V kronice je zaznamenána 
pestrá činnost, a tak si mohou s odstupem času připomenout svoje zážitky. 
Letos jako první jarní akci mají zájezd do Dvora Králové na safari. Magistrát 
města vypravuje tři autobusy pro své seniory.
Letos se budou stěhovat do ještě lepších prostorů mateřské školy /bývalé 
knihovny/. Nevím, jak se budou nové místnosti líbit. Na ty staré jistě budou 
rády vzpomínat.
Paní Ludmila Kapsiová odchází ze zdravotních důvodů a za její dlouholetou 
obětavou práci j í  paří náš dík s přáním, aby se brzy uzdravila. Co přát našim 
seniorkám? Aby se nadále rozvíjela jejich činnost a aby vládla vždy pohoda 
a radost. Nové předsedkyni a výboru hodně energie a trpělivosti, ať úsměvy, 
které tak sluší našim babičkám, jsou vzájemnou odměnou.
Za celoživotní práci, za překonávání těžkostí, které přináší život si naši dříve 
narození zaslouží vzájemné porozumění a ocenění. Proto ať se daří našemu 
klubu důchodců naplnit poslání.

Stará a nová předsedkyně: I. Opravdová a L Kapsiová.

Letos přebírá předsednictví samosprávy paní Opravilová Irena 
se staronovým výborem ve složení:
Skopalová Drahomíra, pokladní /  Zacpalová Zdenka, zapisovatelka 
Brachová Stanislava, kronikářka /  Kohnová Anna, členka 
Vlachová Anna, členka

Zpracoval: Ladislav Zahradník

Spominke na Velekonoce
Z vyprávění strýca Jindře Skopalíka z Gregova - Jak bývalo kdysek u nás doma
Na Ponděli oelekonočni se ráno šlo do kostela, já  sem š il na hrobů, ale to se oš obečíně nespioalo na paolačo, 
le d if kostele si chtěle taky sami zaspivat', a tak kostelem přimo hřmělo:
Aleluja! Zdráo bud náš drahý spasiteli... šak tato písnička se spioaía oš taky o Skřišeni. ~-------- -v "  S  f
Otpoíeďňa bel mrskut.
Nekeři kluci nebo mládenci mele opleteny tatare, a to hlaoně o osmeřeco. Vité olasně, co je
to tatar? Na jižn i Moravě se terno řiká zela, o nás je  to tatar. A čím dál otékal čas, tak tataru obývalo a míádeš misto tataru si o Slaměniku 
kopovala paíaške. Te beíe tak krátký, že se dale skovat’ do rokáva kabáta a f  příhodná dobo vetáhnuť a děfcatom vemrskať. Kluci nýrači 
mrskáte te děfčata po lýtkách, né po zátko. Tam to tlomile sokně, ale nohe měíe děfčatajenom fpančochách a po těch lýtkách to bolelo. Kazdy 
děfče moselo beťna to Ponděli oelekonočni oemrskany proto, a be prý nebelo prášeny.
Neoim ja k  kemo, ale mně se to biti těch děfčat nelíbilo. Deť nekerá chod era, keřů na dědině kluci obstúpíe, dostala někdy tolik, že měla aš do 
plačo. Já sem to nedělal. Ja, párkrát’mrsknúťspiš symbolické po sukňách, to ja. Ale bit? Jak bez rozomo ?
Na to Ponděli oelekonočni chodile kíučeska, nýoýš ale jenom školáci, po staveních na koledo. To se zehnale tak tři nebo šteři, každý mělo roce 
tatar, na konco teho tatara béla ovázaná mašla, postavile se meze dveře a začaté spioať:

Dáoaj oajec, 
kázal kadlec 
e kadlečka, 

abe dale dvě vajíčka, 
jedno bily, dvě červeny 

a to štvrty malovaný 
a to pátý čarovaný.

Klínek odolka 
pro pacholka 

a pro difko tatarem, 
abe nespávala za kamnama 

s kap-rá-lem.

Dostále malovaný vajíčka, nějaký vdoleček nebo prstek a aji párkúsku cukrooiho. To podle teho, ja k  bele kerá 
panímáma ščedrá. Tú koledo dale do nějaký kabele, keřů nosele sebú.
0  nás se na velekonoce nemalooaíe krasíece. Víca, ooařeny natvrdo, bele obečíně jednobarevný. Červeny, 
Zeleny - te bele barveny verostló ozemú, teda ržú nebo žetem, ale nýčastýš bele te olea obarveny na hnědo, 
a to se šlopúkama s ceboíe. To se olúpaía cebola z vrchních šopek, šopke se dale do kastrúía, nalila se na to 
voda, do teho se dale te víca a nechalo se to vařeť. Díúho. Aspoň štorťhodině nebo aji dvacet mínot.
Deš sem měl čas a nálado, tak sem na te přírodně bes chémie obarveny víca veškrabovat fselejaky 
ornamente. Obečlnym kapesním nožem.
Deš pak sem od rošt a měl známos t  s Fanuškú, nechodil sem nikam na koledo, jenom k nim. Paíaškú sem j i  
trocho provětral fa lde  na sokni, dostal sem za to néjenom hobičko, ale matovaný vajíčka a velký čokoládový 
víceveškatolce.
No, a večír sme obečíně šle na mozeko. Bela to prvni mozeka po šterecetidenim postě.

Přepsal Petr Šafránek
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JAK ŽILY DĚTI V HOUCKÉ MATEŘINCE 

OD VÁNOC DO VELIKONOC
HOLOBYTY 

A CO DÁL? Až se vás jaro zeptá „co jste dělali v zimě?" jakpak asi odpovíte? To děti z mateřinky odpoví 
jistě a bez rozmýšlení:“užívalyjsme si zimy, těšily se najaro, které letos dlouho a dlouho nešlo".

Jakmile skončily Vánoce, přišel Nový rok, nejen že jsme byli všichni o rok starší, ale také 
možná pracovitější. Tak se to jevilo alespoň při vstupu do budovy naší mateřské školy. Zmizela 
vánoční výzdoba ze všech prostor a kde se vzali tu se vzali sněhuláci -  pajduláci. Děti je vyrobily 
ze všeho, co měly k dispozici -  malovaly bílou barvou, modelovaly z plasteliny, lepily z vaty, 
polystyrenu, krepového papíru apod. Protože sníh nechtěl padat, děti si sněhové vločky samy 
nastříhaly z bílého papíru a jak jim to šlo! Všichni se divili, komu se roztrhla bílá peřina! A když 
alespoň trochu sněhu venku napadlo, na uměle vytvořených kopcích děti skotačily na 
sněhových lopatách, koulovaly se nebo vozily po Holiči na sáňkách -  ještě že byly značky od 
psích miláčků zmrzlé a zapadané sněhem! Jinak by se v budově mateřské školy šířila nelibá 
vůně. Někdy byly děti mokré, někdy i ušpiněné!! Ale co může být krásnějšího než rozzářené 
dětské oči a červené tvářičky namalované Paní zimou. Tato dětská přirozená radost zakryla 
někdy i zachmuřené obličeje rodičů. Při všech těchto radovánkách si děti vyprávěly o 
opravdové zimě na horách, o zimních sportech, učily se básničky a zpívaly písně. Nezapomněly 
při tom všem shonu nasypat na zahradě do krmítek ptáčkům. Nyní čekají na jejich zpěv. 
Našetřily suchý chléb a jely nakrmit hejno labutí k řece Moravě ke kojeneckému ústavu. Zážitek 
byl veliký. Vždyť některé děti ještě labuť neviděly a z bílé krásy plovoucí po vodě byly 
překvapené.

A zase uběhlo několik dnů v MŠ a připravovali jsme společně maškarní karneval. Všechny 
místnosti jsme pomocí dětí vyzdobily papírovými maskami, třásněmi. Maminky pečlivě 
připravily svým ratolestem krásné masky a za hojné účasti rodičů s malými sourozenci nastal 
karnevalový den! V reji masek nechyběla princezna, princ, voják, čaroděj, kovboj a všechna 
možná zvířátka z pohádek. Pouze krásná Červená Karkulka marně čekala na svého nepřítele -  
vlka. Za zvuků rytmické hudby děti tančily, soutěžily, zpívaly apod. Odměnou byla dětská 
radost, sladkosti, medaile a diplomy.

Jaro však stále nepřicházelo. Nezbývalo nicjiného, než aby děti zimu vyhnaly pryč a čekaly 
na první jarní den. Proto se rozhodly, že babicí zimici -  Moranu vyrobí a utopí. A práce byla 
zdařilá. Děti pletly z vlny copánky, malovaly babizně tváře, nos, vajíčka na korále, oblékly ji do 
starých košil a sukně. Při této práci se naučily první jarní verše a písničky. Na 19. března 
pozvaly svoje rodiče a známé, přinesly si hudební nástroje -  
pokličky, hrníčky, zvonečky, píšťalky, řehtačky a s babicí zimici 
-  Moranou vyšly ze školičky. Průvod Holicí byl veliký a pomocí 
hry na hudební nástroje i hlučný. Šli jsem Moranu vyhnat -  
utopit. Té se od nás nechtělo!! Když jsme ji úspěšně vhodili do 
potoka, převalovala se ve vodě a uplavat ne a ne. Ale jásot dětí 
ji asi donutil a tak se milá paní Zima dala na dalekou cestu.
Když přišly děti po sobotě a neděli opět do MŠ, byl tu již první 
jarní den. A děti se začaly těšit na další radostnou událost -  
Velikonoce.

Začaly zdobit vajíčka, byly pilnéjako mravenečci, při práci s 
jarní výzdobou své školičky, učily sejarní a velikonoční říkanky, 
povídaly si -  hlavně kluci -  kterou tu holku, kamarádku pěkně 
vymrskají. Učitelky dětem vyprávěly o tradicích velikonoc.
Učily se znát první jarní květiny, pozorovaly první jarní hmyz a 
brouky a mnoho jiného. Ale největší starost dětí byla o tom, kdy 
již konečně začnou hry na zahradě v pískovišti, kopaná v 
trávníku, jízdy na koloběžkách a jiné dětské jarní radosti. Však 
se určitě dočkají a dětská očička budou zářit jako jarní kapky 
rosy na lístcích pampelišek.

A k dětské nedočkavosti přidáme ještě verš:

Na Holické ulici byly postaveny 
tzv. HOLOBYTY hlavně pro ty, kteří 
neplatí řádně nájem a byli vy

stěhováni ze svých bytů. Dnes jsou 
tyto byty obydleny především občany 
rómské národnosti a podle toho také 
vypadá pořádek kolem nich. 
Kontejnery na domovní odpad jsou 
přeplněny odpadky a tak se tyto 
hromadí kolem nich. Nikoliv v igelito

vých pytlích, jak je to zvykem všude 
jinde, ale jen tak volně. Vítr se pak 
postará o rozfoukání do širokého 
okolí -  do příkop, předzahrádek 
soukromých domů a na přilehlé pole. 
Parkoviště před domem, které slouží 
zejména k rozebírání starých aut, je 
zavaleno a obklopeno jejich zbytky, 
které tvoří působivou dominantu této 
lokalitě.

Stížnosti okolních obyvatel se 
pokouším jako předseda KMČ řešit 
osobně domluvou, pomocí strážníků 
MěP a v neposlední řadě i stížností na 
Správě domovního fondu, který má 
tento dům ve své správě. Byla zde i TV 
PRIMA, natočila reportáž, ale co se 
změnilo? Jen přibylo více odpadků.

Je sice pěkné, když město postaví 
pro neplatiče holobyty, aby měli kde 
bydlet. ALE CO DÁL? Kdo se má 
postarat o dodržování základních 
pravidel soužití mezi občany -  
o pořádek? Kdo může přikázat 
majitelům těchto bytů, aby se chovali 
jako řádní občané tohoto města? 
Nebo to, že jsou neplatiči, jim  dává 
nějakou výsadu? Jak dlouho se 
městská část Holice bude za tuto 
lokalitu stydět? Dá mi někdo na tyto 
otázky odpověd?

28.3. slaví všichni učitelé svátek a děti 
z holické mateřinky jim přejí všechno nejlepší 

v tomto verši.
PANÍ UČITELCE KAMILE 

K  SVÁTKU
Už je zase jaro v kraji, 
sněženka se rozvila. 
Učitelé svátek mají, 
také paní Kamila.

Všechny děti s Vámi slaví, 
s kytičkou a přáníčkem: 

přejeme Vám hodně zdraví, 
hezký úsměv každý den.

Děkujeme za pohádky, 
obrázky i písničky, 

milá slova plná lásky 
v teple naší školičky.

Zlobili jsme někdy -  víme, 
odpusťte nám prosím Vás, 

my se ještě polepšíme 
a budeme hodní zas.

Až nás potká rozloučení 
a půjdeme do školy, 

ať Vám po nás smutno není 
a srdíčko nebolí.

Ať ve Vašem vzpomínání 
vládne úsměv, dobrota.
I my v dalším dorůstání 

odnesem si z Vašich dlaní 
dárek citu, poznávání 

do našeho života.

Letos byla zima dlouhá, a na křídlech oíaštooiček 
nechtělo se j í  od nás pryč, jaro se k nám navrátí.
Moranu jsme oy robili 
a od jara  vzali klíč.
Zimice již  plave vodou, 
potůček j í  pohltí,

děti budou na zahrádce, 
stavět z písku bábovičky, 
a když budou chvíli tiše 
uslyší ptačí písničky.

Silvestr Tomášek 
Předseda KMČ č. 4 Kamila Pospíšilová, učitelka MŠ
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Myslivost v HOLICÍ
Zdá se to k nevíře, ale v Holicí, která je 

dnes součástí města Olomouce, existuje 
skupina lidí, která se aktivně zabývá 
myslivostí. Je to 16 členů Mysliveckého 
sdružení Holice -  pole, kteří hospodaří 
v pronajaté honitbě Holice o velikosti 700 
ha a jsou jedním z mála aktivních místních 
spolků.

zpracování půdy, chybí i brázdy hluboké orby, ve kterých tak rád zaléhával zajíc. To není 
jen nostalgické vzpomínání na minulost, pouze připomenutí, abychom si v dnešním 
uspěchaném světě uvědomili, jak se za posledních padesát let naše krajina, kde žijeme, 
zásahy člověka změnila. Přes všechny tyto negativní dopady však i v těchto podmínkách 
zvěř na našich polích žije. Ne již v takovém množství a takových druzích, na které byli 
zvyklí naši předkové, ale jinak. Našim úkolem je pomoci zvěři v těchto podmínkách 
přežít, což provádíme různými způsoby. Pro zpestření potravní nabídky obděláváme 
políčka pro zvěř, snažíme se tlumit predátory na únosnou míru, v době strádání zvěř 
přikrmujeme, před sklizní vyháníme zvěř pomocí loveckých psů z prostorů, bažantí zvěř 
podporujeme umělým chovem, odchytem živých zajíců pomáháme zazvěřování honiteb 
postižených povodní, vysazujeme stromy a keře. I přes tuto podporu dochází 
u některých druhů zvěře k jejímu úbytku, naopak některým druhům nynější situace 
vyhovuje. Příkladem poklesu stavů zvěře je koroptev, kdy v současné době žije v honitbě 
jen několik desítek kusů, křepelky počítáme pouze na kusy a zajíců řádově stovka. 
Naopak proti minulosti se v Holiči nachází zvěř bažantí, není problém spatřit zvěř srnčí, 
která dříve v polích vůbec nežila, ba co víc, brzy nad ránem nebo k večeru můžete narazit 
na divoká prasata, která se z lesů stahují za potravou až k nám do polních lánů.

Pozorný návštěvník přírody jistě zaznamená stopu lišky, která je velmi přemnožená 
a přichází až k lidským obydlím. Taktéž jezevec, který měl dříve domov výhradně v lese, 
je stále častějším hostem holické honitby. V zimním období je na sněhové pokrývce 
snadné spatřit stopy kuny a to nejen v poli, ale i na samotné návsi. Z pematé zvěře je 
k vidění hrdlička zahradní, holub hřivnáč a na rybnících v Americe i kachna divoká. 
Z dravců můžeme stále častěji na obloze vidět kroužit káně či pozorovat překvapivý, 
rychlý útok jestřába, nebo naopak nízký, pomalý a slídivý let pochopa. Snad nejčastěji 
se ale setkáte s poštolkou a jejím typickým „třepotáním11 ve vzduchu na jednom místě. 
Řady krkavcovitých ptáků vedle běžného havrana, vrány šedé či velmi hojné straky se 
v posledních letech rozšířil i největší zástupce této čeledi, a to krkavec. Na jeho 
mohutnou čemou siluetu s rozpětím křídel větším jak jeden metr vás upozorní 
především brzy ráno charakteristický, do dálky se rozléhající pronikavý hlas, když 
hledaje potravu, přetahuje i v několika exemplářích nad naší honitbou. Kvelmi vzácným 
a dá se říci pouze ojedinělým setkáním může dojít v případě lasice, tchoře, ondatry 
pižmové, sluky lesní. Prakticky úplně vymizel z našich polí kdysi hojný sysel či křeček 
a v posledním desetiletí i divoký králík. S výjimkou remízku v Šancích, kde jsme králíka 
divokého před dvěma roky znovu vysadili, se s ním v ostatních částech honitby 
nepotkáte. Pro většinu čtenářů může být výčet zvěře nacházející se v holické honitbě 
překvapením, poněvadž v dnešní překotné době nemají čas projít se místní přírodou 
a pozorovat své nejbiižší okolí. A pokud si i do polí vyjdou, pro mnohé zůstane život 
v nich utajen, neboť zvěř, aby v současných tvrdých životních podmínkách přežila, žije 
velmi skrytě, již z dálky prchá a ne každý má trpělivost si v přírodě sednout a v tichu 
pozorovatjejí vnitřní život.

Právě v zájmu zachování klidu v honitbě v nastávajících jarních měsících bych chtěl 
apelovat na všechny čtenáře, kteří vydrželi číst až sem, aby se při vycházce do polí 
omezili pouze na pohyb po polních cestách, kde je zvěř na pohyb zvyklá, aby si 
nezkracovali cestu přes pole či neprocházeli jednotlivými remízky pro zvěř, aby zvěř 
měla co nejvíce klidu a nebyla stresována naší přítomností. Vždyť v březnu přichází na 
svět první zajíčci, v dubnu začíná snůška bažantů a začíná se rodit nový život u všech 
ostatních druhů zvěře. Uvědomme si, že zvěř si nemůže zamknout dveře od bytu, aby 
měla klid, že musí odolávat rozmarům počasí a jiným rušivým situacím, a proto svým 
chováním alespoň my dopřejeme zvěři pohodu k jejímu dalšímu rozmnožení.

Zpracovat Vladimír Horský

v

Ne vždy tomu tak bylo. V době feudální 
bylo právo na lov zvěře výsadou panovníka a 
šlechty, jako vládnoucí vrstvy. Teprve 
vývojem společnosti došlo v polovině 19. 
století k omezení vlivu šlechty, byly vydány 
první zákony o myslivosti a právo myslivosti bylo spojeno s vlastnictvím půdy. Vznikaly 
první honitby, které mohly být i pronajímány. Na přelomu 19. a 20. století, kdy dochází 
k rozvoji spolkového života, se ustanovovaly různé myslivecké spolky a kluby, většinou 
s místní působností. Teprve v roce 1923 byla založena myslivecká organizace - 
Československá myslivecká jednota. Od té doby je myslivost organizována stejným 
způsobem s dílčími úpravami poplatnými jednotlivým obdobím minulého století. Také 
v Holiči byl chov a lov zvěře v první polovině 20. století v rukou vlastníků půdy -  místních 
sedláků, hospodařících na svých polích v okolí obce. Poněvadž charakter krajiny byl 
úplnějiný než jaký známe dnes, i skladba zvěře žijící na zdejších polích byla odlišná od té 
dnešní. Tehdejší úzká políčka oddělena mezemi, která dnes známe jen z pohledu na 
podrobné katastrální mapy, vyhovovala hlavně koroptvím. Jejich početní stavy 
dosahovaly mnoha set kusů. Prostředí vyhovovalo též křepelkám. Jejich typický hlas 
„pět peněz11 bylo v podvečer slyšet v přírodě kdekoliv. Velmi rozšířenou zvěří byl zajíc 
polní, kterému pestrost potravní nabídky a dostatek krytu na již zmiňovaných políčkách 
a mezích zajišťovaly ideální životní podmínky. Nehrozilo mu žádné nebezpečí od 
mechanizačních prostředků, před koněm stačil utéct, nikdo mu nerozprašoval nad 
hlavou žádné chemikálie, jako je tomu dnes a tomu odpovídalo i zazvěření revíru, které 
tak jako u koroptve, dosahovalo mnoha set kusů. Zásahy člověka do krajiny byly v té 
době minimální, způsob obhospodařování polí byl ke zvěři šetrný, neškodil jí, naopak jí 
byl přínosem.

K závažným změnám došlo v myslivosti ve druhé polovině minulého století. 
Zánikem soukromého hospodaření v zemědělství došlo k celkové přeměně krajiny, 
jejímž důsledkem bylo podstatné zhoršení životního prostředí pro zvěř. Ani po revoluci 
v roce 1989 se situace nezměnila, neboť přímá vazba vlastníka pozemků na obdělávání 
svých polí byla definitivně zpřetrhána a v naprosté většině jsou pozemky pronajímány 
a obhospodařovány velkoplošně. Na jedné straně bylo dosaženo podstatně vyšších 
výnosů jednotlivých zemědělských plodin, na druhé straně pociťujeme všechny 
negativní dopady na přírodu s tím spojené. Neexistují již meze tolik potřebné pro úkryt, 
hnízdění i obživu zvěře, neexistují již úzká políčka s různou skladbou plodin, neexistují 
aleje ovocných stromů kolem polních cest, ve kterých hnízdilo ptactvo, zaoraly se 
i příkopy podél polních cest, kde tak často hnízdila pematá zvěř. Připočteme-li k tomu 
stavební činnost člověka se svými zásahy do krajiny v podobě nových průmyslových 
podniků a dopravních komunikací kolem našeho bydliště, dostáváme se k současnému 
stavu kulturní krajiny. Vyjdeme-li dnes za holická humna, spatříme široké lány oseté 
jedinou plodinou táhnoucí se až k Přáslavicím, po obou stranách ohraničené 
rychlostními komunikacemi. Po provedené sklizni je zde prostor s minimem záchytného 
bodu v podobě nějakého stromoví či jiného krytu pro zvěř. Při dnešním způsobu
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY zjednání KMČ č. 4 Holice
ÚNOR 2004
Bylo projednáno:
- vybudování veřejného osvětlení v ul. U pekárny
- informace Mě Policie o umístění radaru v Holiči
- informace o výstavbě nového závodu Kartonážka
- budování cyklostezek
- dopis na Správu nemovitostí -  udržování pořádku u holobytů Holická ul.
- opravy chodníků
- došlá pošta
BŘEZEN 2004
- vybudování komunikace ul. Ječmínkova a Na dílkách -  eventuelně provedení provizorní 

úpravy návozem štěrku
- představení nového ředitele Mě Policie a strážníků jmenovaných pro rajón Holice
- došlá pošta
- majetkoprávní záležitosti
- jarní sběrové soboty

V měsíci dubnu a květnu slaví svá 
životní jubilea naši spoluobčané:

Ludmila ŠERŠEŇOVÁ 
Milada ŠEBELOVÁ 
Růžena KLVAŇOVÁ j  
Ladislav E6G 
Karel BLAHUTA 
Emil POHL
Zdenka SILNOUŠKOVÁ 
Helena STŘELÁKOVÁ 
Bohumil FIŠARA 
Břetislav ZDRÁHAL 
Miroslava KOŽUŠNÍKOVÁ

H.Š.
Našim jubilantům přejeme hodně 
spokojenosti, pevné zdraví a ještě 
mnoho dalších let. MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI PRO HOUCI

Jak jste se dočetli v Radničních listech nebo viděli ta TV Prima v regionálním vysílání, 
každá ulice v Olomouci má od 1. 3. 2004 svého strážníka. Neberte to však tak doslovně, 
protože počet městských strážníků by na všechny ulice nestačil. Naší městské části Holicí byli 
přiděleni dva strážníci. Neočekávejte však, že je denně uvidíte chodit po Holiči a dohlížet na 
pořádek. Pokud budou ve službě, projedou nebo projdou po ulicích Holice a měli by reagovat 
na vše, co není v souladu s městskou vyhláškou: volně pobíhající psy, neuklízení psích 
exkrementů, úklid ulic před domy v zimních měsících, tvoření černých skládek apod.

Na poslední zasedání KMČ č. 4 se přišel představit jeden ze strážníků, který nás seznámí I se 
svými povinnostmi. Přišel mezi nás také nový ředitel Městské policie pan Bc. Pavel SKALICKÝ, 
který je navíc holickým občanem a přislíbil nám plnou podporu při řešení všech místních 
problémů.

Strážníci přiděleni pro městskou část Holice:
Strážmistr Drahomír HRADIL /mobil, na který je možno kdykoliv volat: 732 462 785/ 

a strážmistr Ladislav PŘIDAL/tel. na služebnu: 585 785 404/. Můžete se na ně obrátit kdykoliv, 
když budete potřebovat jejich pomoc.

Věřím, že spoluprací Vás občanů s těmito strážníky MěP se nám podaří zajistit a udržovat 
pořádek v naší městské části.

Obzvláště krásného životního jubilea 
se dožívají

pan Rudolf SOJÁK - 95 roků 
paní Božena ZDAŘILOVÁ - 91 roků

Oběma jubilantům upřímně blahopře
jeme k jejich opravdu krásnému životní
mu jubileu hodně zdraví, štěstí a ještě 
hodně let prožitých v kruhu rodinném.

PRANOSTIKY
S. T.

Redakce HOLICKÝCH NOVIN se omíouuá svým čtenářům, kteří dostali 
posledníoýtisk s prázdnými stránkami uprostřed. Stalo se tak zřejmě o tiskárně 
a při roznášeníjsme o tom opraodu nevěděli.

Kdo z Vás, čtenářů, kteří si třeba HOLICKÉ NOVINY zakládáte, budete mít 
zájem o chybějící stránky, zastavte se na detašovaném pracovišti u paní 
Šiškové, která vám chybějící stránky dá. Úřední hodiny tohoto pracoviště jsou 
vždy v pondělí od 13.00 do 17.00 hod.

DUBEN
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné 
požehnání jest.
Co duben našetří, to květen spálí.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní 
za ní táhnou.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli 
slunce hasne, louky sucho mají.
Do sucha zaseti do svátého Jiří jest 
velmi dobře, ale do mokraje hrob.

OJeště jednou se omlouváme. Redakce

Školní ples
Pracovníci ZŠ připravili pro své přátele a příznivce opět školní ples. Konal se ve vyzdobené 

tělocvičně v pátek 5. března.
Bylo připraveno dobré občerstvení -  chlebíčky, jednohubky i guláš, náladu podpořilo víno a 

ostatní nápoje. Při hudbě skupiny FUNNY se všem dobře tančilo a půlnoční tombola byla jako vždy 
bohatá. Přispěli do ní nejen holičtí a olomoučtí podnikatelé, ale také holičtí přátelé školy.

Mezi pořadateli vládla trochu nervozita, jestli i letos nedojde k nečekanému výpadku elektřiny. 
Protože všechno proběhlo v klidu a pohodě, mohli poslední návštěvníci plesu opustit školní budovu 
kolem třetí hodiny ranní určitě v příjemné náladě.

Všichni věříme, že se i příští rok sejdeme na plese holické školy rádi a v pohodě.

Děkujeme těmto sponzorům, kteří přispěli do tomboly:
AMBROSIA/AUTO Hlaváček/AutobazarLužný/BALUS-stavebniny/BENZ1NA-p. Jakubec/CAMPANULA-nakladatelství/DEZI- p. Hlobil/ 

Drogerie Holice - pí Leskovjanská/ELEGENT SALON - pí Papáčková/ELEKTRO Unhart/FLORCENTER/HART -centrum krmiv a chovatelských potřeb / 
HEN Rl/Holičství a kadeřnictví-pí Dolejšová/JUTA, a. s. / Kadeřnictví - pí Filipová / Karosáma Ivo VÍK/ Lékárna Holice/LJUOM / M. L. S., spol. s r. o./ 
MAKOVEC/ MALATA ■ sklenářství/ MOTO - Pavelka ■ spol. s r. o./ MOTO Vláčil Prostějov/ Mrazírny BHJ / pan Nováček Karel - umělecký kovář/ OIMA 
10R0KA, a. s. - výroba a prodej ortopedických pomůcek / Pivovar Olomouc / Potraviny - p. Dlabaja / Potraviny - p. Kratochvíl / Potraviny 
U Kostela - pí Poláchová / PRAMAT • prodejna/ Procházka ■ elektrostavební firma/ První hanácká BOW - p. Opravil, výroba a prodej obráb. strojů/ 
RESAT • velkoobchod TV, video / ROAL / S ■ Therma, p. Stankuš / SAFFRON ■ bezpečnostní systémy / SEKNE / SETUZA / Solné mlýny Olomouc / 
pan Ing. Svoboda Josef-Mlýn Holice/Textil-pí Černíková / Účetnictví a daně - pí Ing. Miroslava Nevtípilová/VlNCENTRUM-paníČalkovská/Výroba 
pletiva - p. Harazin / Zelenina GTL / paní Renáta Jemelková / pan Alois Konečný / paní Miroslava Melzerová / pan Ba Thu Nguyen / 
paní Ludmila Pallova / pan / MVDr. Petr Procházka/ paní MUDr. Věra Punčochářová/ paní Daniela Smékalová / slečna Zuzana Smékalová / paní Jana 
Vyroubalová / pan Ota Weinlich / paní Zedníkově/ pan Ing. Zemánek

KVĚTEN
Není-li květen ani příliš studený, ani 
mokrý, naplňuje stodoly a sudy.
Mokrý máj - chleba hoj.
V květnu vrtěl dešťa - hrstka bláta.
Májová vlažička - naroste travička, 
májový deštíček - poroste chlebíček.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Za mlaďunký rojík v máji 
rádi ti vůz sena dají; 
ale za roj v červnu 
ani se jen z místa nehrnu.

Jarmila Kubíčková
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Žijí mezi námi v Holiči
Často žijí mezi námi lidé, které denně potkáváme, známe je, ale 

nevíme o nich, že jsou něčím výjimeční. Právě takoví jsou naši 
spoluobčané manželé Marta a Karel Vragovi, o kterých málokdo 
věděl, že tak dobře a rádi vaří, pokud je neuviděl v televizi na 
stanici PRIMA v pořadu „PRIMA VAŘEČKA", 
v týdenním klání manželských dvojic, ze kterého nakonec vyšel 
vítězně Karel.

Jak k tomu vlastně došlo, jsem se dovolil obou zeptat:
1. Vidět u plotny v domácnosti ženu není nic neobvyklého. 

Ale jak jste se ktomu dostal vy, Karle?
M: Já se k vaření dostala takjako každá jiná žena, která má děti 

a manžela a musí je dobře nakrmit. Vaření ale nikdy nebylo mým 
koníčkem.

K: Asi před 35 lety jsem po zranění nohy z fotbalu zůstal tři 
měsíce doma, a abych se doma nenudil, začal jsem zkoušet vařit. 
Postupně jsem se zdokonaloval a začal vařit složitější recepty 
i podle své vlastní fantazie.

2. Kdy jste se rozhodli utkat ve vaření v televizi a kdo o tom 
rozhodl? Kdo zvítězil?

M: Byl to vlastně nápad našich dcer, které prohlásily, že je 
třeba zaměřit své síly v kuchyni, a to hned před televizními 
kamerami. Potvrdilo se, že kdo vaří s láskou, vaří lépe.

K: Jak řekla manželka, rozhodly to naše dcery a ani nevíme, kdy 
nás přihlásily do televize. Abychom nevypadali jako zbabělci, 
rozhodli jsme se do toho jít. Já měl v závěru trochu více štěstí 
a zvítězil jsem.

3. Jaká jídla nejraději vaříte? Vaříte podle kuchařek, nebo 
podle sebe?

M: Nejraději vařím jednoduchá jídla a lehce stravitelná jídla, 
dnes už spíše podle chuti rodiny než podle kuchařek.

K: Rád dělám v kuchyni experimenty, a tak u nás vznikají i nové

recepty. Někdy se mi povedou, někdy třeba ne. Nejčastěji jsou to 
těstoviny, rýže, kuřecí maso a hlavně zelenina.

4. Můžete našim čtenářům na závěr poradit nějaký Váš 
oblíbený, dobrý recept?

M: Velice chutné je KUŘECÍ SOTÉ.
Orestujeme pórek, pak přidáme nakrájené kuřecí maso. Lehce 

osolíme, opepříme a rozdrobíme Masox. Když je maso měkké, 
přidáme sterilované žampiony a zalejeme smetanou s roz
míchanou jednou lžící hladké mouky. Povaříme a na závěr 
přisypeme na kousky nakrájenou šunku, kterou necháme jen 
prohřát. Jako příloha je výborná tmavá rýže NATURAL

K: Uvádíme vítězný recept KOTLETY ŠVEJCI.
4 vepřové kotlety, 150 g Nivy, 8 vajec, 1 cibule, 100 g 

žampionů, 1 paprika, hladká mouka, sůl, pepř, olej, pažitka nebo 
petržel.

Zde se oba utkali

Kotlety naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme v hladké 
mouce. Zprudka opečeme ne pánvi. Žampiony s paprikou 
nakrájíme a orestujeme na oleji. Přidáme rozšlehaná vejce 
s pažitkou a uděláme smaženici. Cibuli nakrájíme na kolečka 
a necháme na oleji zesklovatět. Opečené kotlety dáme do pekáčku, 
navršíme na ně smaženici, přidáme cibuli a nahoru nastrouháme 
Nivu. Vše necháme zapéct./zkusil jsem to a je to bezva! Pozn. red./ 

Milí čtenáři, doufám, že se vám dnešní povídání líbilo a že se 
vám při něm sbíhaly sliny. Chceme od tohoto čísla zavést 
pravidelnou rubriku vašich receptů, do které, jak doufám, občas 
přispějí i manželé Vragovi. Pokud máte nějaký dobrý recept na 
něco, co by mohlo chutnat i ostatním, napište nám jej a hoďte do 
schránky v chodbě pošty s vašim jménem nebo jen iniciálami. 
Schránka je označena jako schránka KMČ. Za všechny příspěvky 
vám předem děkujeme.

S. T.

Paragraf pokračuje: Jdeme dál
V pátek 13. února proběhlo školní kolo soutěže Paragraf 11/55. Dopadlo úspěšně. A to především zásluhou úžasné práce 

moderátorky, paní učitelky Zuzany Dúrlichové. Akcí ve znamení „škola hrou" byli potěšeni všichni: soutěžící, dětští diváci, 
učitelé, porotci, čestní hosté

i přihlížející návštěvníci. Soutěž vypukla ráno v 8.30 v tělocvičně školy, která byla zkrášlena tématickými obrázky 
a výtvory žáků 2. stupně. Svou výzdobou vytvořila atmosféru plnou vzrušení a očekávání. Tu pociťovalo od samého začátku 
hlavně šest pětičlenných družstev. Ta v týmových barvách ( bílé, žluté, oranžové, červené, modré a zelené), se svými maskoty 
a pokřiky pro štěstí „zvedla diváky ze židlí" a vyburcovala je k úžasnému fandění. Soutěžícím popřála hodně štěstí i porota, 
kterou reprezentovali zástupkyně ředitelky DDM Zuzana Trizmová, MVDr. Petr Procházka, člen Zastupitelstva města 
Olomouce, a zástupkyně ředitele školy Ivana Štenclová. Moderátorka poděkovala za účast i čestným hostům (ředitelce DDM 
Barunce Trávníčkové, řediteli školy Mojmíru Chytilovi) a organizátorům za přípravu i zajištění občerstvení a soutěž za 
bouřlivého odstartování rozjela! V prvním kole soutěžící předvedli své vědomosti, když ze čtyř nabízených možností správně 
odpověděli na otázky z oblasti právního povědomí a zákonů ve společnosti. S rozlišným bodovým ziskem a společně 
odhozenou trémou vstoupili do druhého, nejtěžšího kola, nazvaného Jak bys to vyřešil?" V čase dvou minut museli ve 
smysluplném projevu prezentovat své názory, stanoviska a argumenty na vylosovaná témata: „Měl by učitel zasáhnout 
v případě, že vidí na veřejnosti mimo dobu školního vyučování kouřit žáka mladšího 18 let?", „Přináší internet více problémů 
než užitku?", nebo další, týkající se podílu žáku na tvorbě školního řádu

a obsahu vyučování, povolení tělesných tretů na školách, zákazu herních automatů, zpřísnění podmínek chovu psů 
...Další disciplíny byly zaměřeny nejen na poznání nutnosti a dodržování vyhlášek, jejich prospěšnosti pro lid i- tipování 
věku mladých lidí v souvislosti se zákonem o prodeji tabáku a cigaret, ale také na rozvoj vzájemné spolupráce, tzv. týmového 
ducha, při stavbě co nejvyšší věže z kartiček. Porota měla čas soutěžní kola bedlivě porovnat a vyhodnotit, neboť pauzy mezi 
jednotlivými disciplínami byly vyplněny zábavnými vystoupeními holických žáků. Děvčata zaujala publikum taneční 
sestavou s prvky aerobiku, žáci 6.třídy rozjásali diváky písničkou Dole v dole. A divácká soutěž o pěkné ceny krásnou 
podívanou ještě znásobila.

Výsledek? Všechny týmy byly za předvedené výkony oceněny, ale vítězem se stal tým modrých, žáků 9. ročníku, kteří si 
tak zajistili postup do oblastního kola, jež se uskuteční 6. dubna v DDM v Olomouci. Pokud by žáci naší školy uspěli i zde, 
čekalo by je koncem dubna krajské kolo v Šumperku, které by je mohlo posunout do pražského klání s vítězem z Libereckého 
kraje, a to na půdě Senátu Parlamentu ČR. Co jiného sdělit na závěr? Vyslovit díky vedení školy a organizátorům školního kola 
na ZŠ v Holiči, že pro děti připravili oblíbenou formou her a zábavy vyučovací den trochu jinak a samozřejmě popřát úspěch 
vítěznému týmu. Držíme pěsti. Hodně štěstí!

i

r

Zuzana Dvořáková
-7-



Z Holického sportu ■ MLÁDEŽ 1.HFK OLOMOUC
odehráli 5 utkání (s Hodolany 0:3, Čemovírem 
1:2, Rýmařovem 1:0, Jezemicí 2:2), dále 2 přá
telská utkání s Přerovem (1:2) a Čemovírem.
Při vyhodnocení jsme se s mým asistentem 
rozhodli, že Martin Pachta, Dan Chudáček, Ondra 
Jahoda a Václav Outrata budou hostovat ve svých 
klubech a výměna proběhne jen u Adama 
Dohnala za Radima Pučálku v Cemovíře. Dále 
přišel Jakub Krzyžanek z Bohuňovic a měl by přijít 
ještě jeden hráčze Sigmy Olomouc.
S přístupem všech nráčů k tréninkům a k zá
pasům jsem byl spokojen a bylo vidět, že kluci 
mají chuť na sobě dále pracovat.

ŽácimladšíA maximum do zimní přípravy. Trénovali jsme 
vtělocvičnách i venku. Zúčastnilijsme se několika 
halových turnajů, jeden jsme pořádali. V Bílovci 
jsme skončili třetí, hned za ligovými družstvy 
Opavy a Bílovce. Dvakrát jsme hráli v Litovli, kde 
jsme v obou případech zvítězili. Zmíním se také 
o turnaji, který jsme pořádali. Účastnilo se sedm 
družstev: l.HFK "A" a "B"; dívčí celek Nových 
Sadů Olomouc; FC Tescoma Zlín; FK Šardice; TJ 
Minerva Boskovice a TJ Slovan Čemovír. Zvítězil 
tým TJ Minerva Boskovice, druzí se umístili hráči 
FC Tescoma Zlín a třetí příčku obsadil domácí tým 
l.HFK Olomouc "A1; Další pořadí: 4. FK Šardice; 
5. TJ Slovan Čemovír; 6. l.HFK Olomouc "B"; 7. 
FK Nové Sady. Podle reakcí účastníků se turnaj 
vyvedl a všichni byli spokojeni. Po sportovní 
stránce byly předvedeny kvalitní výkony, které 
byly náležitě oceněny. A proto bychom chtěli 
touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
přípravě této akce podíleli. Rodičům, kteří 
obsluhovali v bufetu a vykonávali funkce 
pořadatelů a zapisovatelů, pánům rozhodčím 
Poklopoví, Stloukalovi a Drápalovi, sponzorům, 
kteří nás podpořili: fa ČDS Prostějov, Kate a Peter 
Law Velká Británie, kádr mužů 1. HFK Olomouc, 
cukrárna Mahler Olomouc, Mudr Radovan 
Chrněla Olomouc, fa Mc Donald Olomouc, fa PPS 
Olomouc p. Marek, Florcenter Olomouc, Hanácký 
masokombinát Olomouc, Penam Olomouc, 
supermarket Albert Olomouc, Poštovní spořitelna 
Olomouc, l.HFK Olomouc a RV Club Roman Voráč 
Olomouc. Na závěr turnaje proběhlo vy
hodnocení a ceny všem účastníkům předal 
předseda představenstva l.HFK Olomouc 
p. Dostál, člen představenstva ing. Koutný

a kapitán týmu mužů Ivo Lošťák. Už dnes se 
těšíme na další ročník turnaje. Do zimní přípravy 
nesmíme zapomenout zařadit soustředění, které 
probíhalo na chatě Jeskyňka v Javoříčku. Letos 
nám počasí přálo a proto jsme do fyzické přípravy 
zařadili i tréninky na běžkách. Přestože velká 
většina z nás na tom stála poprvé, nic se 
nezlomilo. Jedna věc je po zimním soustředění 
jasná. Od fotbalu k běžkařskému sportu nikdo 
z našich hráčů nezběhl. Všichni jsme připraveni 
vydat ze sebe maximum a nejvyšší žákovskou 
soutěž pro náš klub l.HFK Olomouc znovu 
vykopat.

ň trenér Roman Polzer
V současné době končí 
zásadní přestavba mužstva, 
která začala příchodem 
nového trenéra v lednu 2003. 

Během roku přišlo na deset nových hráčů, čímž se 
zvedla fotbalová kvalita týmu. Sportovním cílem 
mladších žáků A je vítězství v župním přeboru, 
stabilizace kádru a co možná nejlepší 
reprezentace po přechodu do žáků starších. 
Zimní přípravu zpestřila halová liga v Šardicích, 
která sloužila x vyzkoušení nových hráčů. 
Konečné umístění na 6. příčce v konfrontaci se 14 
ligovými mančafty je slušným počinem. Dvě 
vítězství na halových turnajích v Šumperku 
a Utovli, třetí místa v Uničově a na mezinárodním 
turnaji OFS se cení. Soustředění na Ždárském 
Potoce také splnilo cíl a mužstvo by mělo být 
dobře připraveno. O stoupající sportovní 
výkonnosti hovoří nejen umístění v tabulce, ale 
i nominace dvou hráčů do župního výběru a čtyř 
do výběru OFS. Věřím, že se nám vyhnou zranění, 
či případné výpadky ve studiu a zdárně se 
propracujeme ke kýženým metám.

Dorost mladší
Dorost starší
trenér
Mgr. Josef Pučálka
Příprava pro jarní kola MSFL 
začala 6. ledna. Pro tuto část 
bylo do tréninkového procesu 

zařazeno 7 hráčů z mladšího dorostu, kteří by 
měli na podzim nahradit odcházející roč 
Velkou výhodou letošní přípravy je možnost vy
užití umělé trávy vedle Spartakiádního stadionu. 
Dále k tréninkům využíváme terén v okolí stadio
nu v Holiči, škvárové hřiště a halu. Soustředění 
jsme absolvovali na Jeskyňce v Javoříčku na konci 
ledna. V současné době hrajeme turnaj na umělé 
trávě, kde dostávají příležitost všichni hráči 
z kádru, aby zápasová zátěž byla rovnoměrně 
rozdělena. Čilém pro tuto sezónu je udržení 
v MSFL a zařazení některých hráčů mladšího 
ročníku do základní sestavy, aby své zkušenosti 
mohli zúročitvdalšíligové sezóně 2004/2005.

m
m ; trenér

Radek Šindelář•\
První trénink proběhl v 

A  pondělí 5.1. 2004, na který 
</• A  byli přizváni i hráči, kteří jsou 

na hostováni v nižších soutěžích a měli možnost 
vybojovat sí místo v mladším dorostu (MSDQ. 
Začátek přípravy, která proběhla 
1. HFK Olomouc a trvala 3 týdny, byla zaměřena 
na obecní vytrvalost a obratnost. Na konci ledna 
od 28.1 -1.2. jsme odjeli na soustředění 
v Bohuňovicích, kde jsme trénovali čtyřikrát 
denněChřiště, pole, cesty) a využívali všechny 
možnosti rehabilitaceCsauna, pára, bazén, 
vířivky), které nám byly k dispozici. Po příjezdu ze 
soustředění jsme trénovali 4 až 5 krát týdně, 
z toho 2 x týdně jsme měli možnost využívat 
umělou trávu (p. Vychodil), která umožnila 
zkvalitnit tréninkovou jednotku. Během přípravy 
jsme se zúčastnili turnaje v Hodolanech, kde jsme

nik.na stadionu

Žáci starší A
trenér Pavel Kubík
Po podzimním kole skončilo 

,  naše družstvo st. žáků "A1 na 
druhé příčce krajského 
přeboru, hned za žáky Sigmy, 

kteři vedou jen dílky lepšímu skóre. Proto, aby se 
toto pořadí v jarní sezóně otočilo, jsme dali

Holičtí Dobrovolní hasiči slaví 120 let založení sboru
Ano vážení občané, už je to tak. Budeme oslavovat a pochopitelně naše veřejnost bude zvána a bude se slavit, protože náš sbor je nejstarším sborem 

v širokém okolí. Touto cestou se s námi poohlédněte za minulostí a současnost chápejte jako pokračování tradic.
Naše historie zapadá do konce předminulého století. Z tohoto období se psala kronika a zde dokládáme psané úryvky týkající se založení sboru: 
„Bylo to v začátcích roku 1884, kdy brali se v úřadu čtyři mužové vážní, jimž šlo především o založení spolku pro obec vůbec a spoluobčany zvlášť 

prospěšného i užitečného. Byli to : Martin Kluka-tehdejšístarosta obce, František Košut- učitel, Vavřin Kožušníčeka Jan Vykopal, v nichž uzrál úmysl 
zříditi spolek hasičský, a zatím co opravdová a spravedlivá žádost jejich nalézala u spolubratři sympatickému souhlasu, vracejí se potvrzené stanovy od 
CK místodržitelství z Brna. Majíce tyto již v květnu téhož roku v rukou, cítili se jako bratři téže rodiny, mohouce si navzájem při neštěstích vypomáhati. 
S jakým asi zápalem a nezdolnou obětavostí čelili všichni, noví mladí hasiči tíhli povinnosti své vstříc, to uloženo po dnes v srdci jiných. Vždy můžeme 
tvrditi, že činností spolku od roku stoupajíc, vždy zdárnou sejevila. Spolek náš nesejméno Sbor dobrovolných hasičů v Holiči."

Změnou režimu po roce 1989 se také pozvolna měnila celková struktura hasičského dění. Dne 14.6.1995 byla po organizačních změnách založena 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Olomouci -  Holiči, tehdejší Radou města Olomouce evidovaná pod č. 16 ze dne 13.6.1995.

Dne 17.4.1996 Statistický úřad v Olomouci vydal doklad o přidělení identifikačního čísla na základě zakladatele subjektu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Tímto sbor dostal právní subjektivitu jako Právnická osoba -  občanské sdružení založené na základě neziskových organizací.

Členská základna.
Činnost v našem sboru je založena na činnosti dobrovolné. Nikdo z nás za ni 

nepobírá plat a každý z nás má své zaměstnání, svou rodinu a své starosti. Přesto tuto 
práci děláme s láskou , pochopením a přesvědčením, že děláme dobrou a užitečnou věc 
pro občany a tento stát. Totiž již v dávné době vzniklo rčení „Bližnímu ku pomoci, vlasti 
ku prospěchu".

V současné době členská základna eviduje 21 činných členů. V lednu toto roku byl 
na Výroční valné hromadě zvolen výbor v tomto složení:

Starosta sboru -  Jaroslav Šponar, místostarosta a jednatel Václav Dušek, velitel 
Zdeněk Sedláček, hospodář Petr Švarc a revizor Štefan Lukašák.

V zásahovéjednotceje evidováno 13 členů.
Vzhledem k náročnosti technických možností zajištění oslav Vás včas budeme 

informovat o termínu výše uvedených oslav prostřednictvím místního rozhlasu

Jaroslao Šponar - starosta sboru
r  S D II H ufice  - a plakátových vývěsek.

V sobotu 8. května Vás zveme na oslavy založení SDH Holice (bližší informace na plakátech)
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