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Svět, domorodci a vlast
Vážení spoluobčané, zase máme léto a jako obvykle většina z vás nadává, zeje příliš 

studené a mokré, nebo naopak, zeje příliš horké. Asi jako jsou hlavy lidí některé chladné, 
jiné  horké. Nic nového pod sluncem i bez slunce. Je čas prázdnin školáků a dovolených. 
Každý má tu svoji nejlepší. Hvar, Bibione, Kanáry, Malorka, Kréta nebo že by i něco 
u Černého moře? Na Balt by už je li leda tak husiti. My do Skandinávie, proti proudu Vikingů. 
Kočovníci nevyhynuli, někteří z vás mají jejich povahu. Hraje se karetní dovolená, kdo dá 
komu flek, kde byl. No však jsme už čtrnáct let utrženi z řetězu RVHP. Evropa je  z valné části 
bez hranic. Asi za tohle naši otcové bojovali. Krásně technická vyspělá civilizace, svět je náš. 
Máme přece svobodu pohybu a jsme Evropané.

Když jsem byl malý, chtěl jsem být cestovatelem a poznávat domorodce v exotických 
krajinách. Emil Holub, Zikmund a Hanzelka mí vzorové. Mimo jiné  u našich v Přestavlkách 
mi říkali Zikmunde. Zbyla mi znalost zeměpisu. Dokonce jsme měli klub cestovatelů. 
S Pavlem Tomáškem a Honzou Spáčilem jsmejako kluci dlouhodobě soutěžili ve znalostech 
světa, bez znalosti politických systémů. Název města na A. A už to jelo: Andora, Akkra, 
Asuncion, Albana, Alma Ata, Ankara atd. Hádky o správnost řešil Malý atlas světa. S tím 
souviselo sbírání známek. Kdo má víc zemí a zjišťovali jsem, kde jsou. Proto mám dodnes 
představu o britském a francouzském koloniálním panství. Samozřejmě to souviselo 
s imperialistickým vykořisťováním právě domorodců, ale to  nám bylo jedno. Nejvíce ceněno 
bylo zámoří. Také jsme četli všechny možné i nemožné cestopisy. A vidíte, mít dost peněz, 
tak jsme se teď  dočkali. Když se nad tím  zpětně zamyslím, velice nenápadně rostlo a stále 
zůstávalo jen ruské impérium. Stejně jeho hliněné nohy dlouho vydržely, dokud byly 
podporovány vodkou. A stačil jeden Michail pěrestrojítěl a bylo po impériu. I národy 
Sovětského svazu se začaly osvobozovat. Některé až moc. Ruské známky jsme ale stejně 
nesbírali.

obrátek p. Toman - Kytice

Vysočina
Slunce j iž  sklání filaou 
a na západě se chystá 
sklouznout za kopce 

a dopřát zemi oddechnutí 
od soého horkého dechu. 

Krajina se teplem zamlžuje.
Kam do dáli dohlédnu, 

plynou hřebeny lesů a kopců. 
Vysočina jako by se o jejich vlnách 

protahovala před spánkem.
Její barevnost tmavne i bledne 

a přesto je  stále krásná.
Ptáci zvolna utichají 
a už mohu jen čekat, 

kdy se na nebi objeví večernice.
A po ní hned další hvězdy. 

Večerní koncert začínají cvrčkové. 
Sedím nehybně na kopci, 

jen  se dívám a naslouchám. 
Jsem jen malou částečkou krajiny. 

Pomalu mi z duše mizí šrámy, 
opadávají denní starosti. 

Vysočina mě objímá 
a vánkem mile hladí.

Domorodci rovněž nejsou jen v cizích krajinách. Zamysleme se nad nimi. Domorodec 
je člověk doma rodec. Musím hrdě říci, že já jsem to zvládl a domorodec jsem . Narodil jsem 
se tady na návsi, doma u okna s výhledem na národní školu. Jen teď nevím, zda na Návsi 
svobody, návsi Svobody nebo Návsi Svobody. Ale svobodný jsem tím  pádem od narození. 
Stejně je nádherné, že bydlím na krásné olomoucké návsi, návsi velkoměsta. To si ani 
neuvědomujete, že? A tak jsem holickým domorodcem již  od nula do padesáti osmi let. 
Toto místo a mně drazí lidéjsou pro mne domov, moji blízcí, živí i mrtví. Patřím k nim.

Ale co naše dřívější heslo Poznej svou vlast? Vlast? Tento fenomén mi začíná připadat 
podle vztahu lidí k ní poněkud vyčpělý. Vlastenec by se totiž asi měl pohybovat převážně 
po vlasti a měl by k ní mít kladný vztah. Zajímavé je, že jak stárnu, tak si čím dál více 
uvědomuji, že tu naši vlast až tak neznám. Chtěl bych to dohnat, ale nejsou lidi, jak je 
v Česku zvykem. A máme tu naši krajinu tak malebnou! Jako člověk z nížiny bych chtěl být 
sice horal, ale i Haná je přece krásná. Třeba za mlžného oparu se zapadajícím sluncem za 
večera, plochy polí a pásy stromů, vesnice schoulené v zeleni zahrad. Vysoké nebe a široký 
rozhled. A co Vysočina? Vlny kopců, lesů, polí a luk, postříbřené hladinami rybníčků. 
Což teprve srázy Jeseníků a kopce-ovečky Beskyd. A to ještě nejsme v jižních Čechách nebo 
v Krkonoších. Také máme spoustu pěkných měst, hradů, zámků a jiných pamětihodností. 
Nebo co si vyrazit po rodištích našich kulturních velikánů? Spisovatelů, hudebních 
skladatelů, malířů a dalších vzácných rodáků. Na to ani jeden život nestačí. No, snad 
v příštím životě budu zase člověkem, abych to stihl.

A tak zatímco objevujeme Evropu, uniká nám ten náš krásný svět - naše země, ve které 
žijeme. Je to na zvážení, samozřejmě jen na vašem. Snad také vyrazíte do českých luhů, 
hájů, lesů a strání. Přeji vám, ať se vám líbíjako mně.

VášPŠ
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Český vlastenec tělem i duší
Dr. Miroslav Tyrš

8. srpna uplynulo 120 Olšanských hřbitovech. Od posledního rozloučení s Fr. Palackým v 
roků od tragické  sm rti květnu 1876 nezažila Praha takový pohřeb. Šestnáct set sokolů 
Dr. M. Tyrše, významného doprovázelo svého náčelníka a s nimi desetitisíce dalších našich 
národního buditele, který 
náš národ povznesl v období 
probouzejícího se národ
ního vědomí. Byl zakla
datelem  a budovatelem

občanů.
V obci Holiči byla založena jednota SOKOL v r. 1900, a to 

poměrně později než ve V. Bystřici, V. Týnci a nebo dokonce v 
Příkazech, kde se již v r. 1870 „sokolovalo". Sice později než v okolí, 
ale zato s ohromným elánem. Na IV. všesokolském sletu v roce 1901 
už naši sokolové cvičili v Praze.SOKOLA, organizace, jež 

vy tvá ře la  d o b ro vo ln o u  
kázeň, jakéhosi národního 
vojska. Dr. M. Tyrš spolu 

s J. Fůgnerem a bratry Gregrovými vypracoval stanovy pro

Jinak se každoročně pořádalo veřejné cvičení v Hanáckém 
pivovaře za velké účasti obecenstva. Sokolská činnost se neomezovala 
jen na cvičení, ale v náplni činnosti byly přednášky a divadelní 
ochotnická představení. Rozsah přednášek byl úctyhodný a v době, 
kdy ještě nebyl rozhlas a o televizi se ještě ani nemluvilo, byla tato 

povolení českého tělocvičného spolku. Profesor E. Tonner navrhl, činnost velice záslužná. (Bližší údaje jsou uvedeny ve II. Holickém 
aby spolek měl jméno SOKOL. Tak totiž byli nazývaní jihoslovanští sborníku.) 
národní hrdinové. Atak 27.1.1862  byl založen SOKOL. Dr. M.Tyrš Holická jednota Sokol byla posléze nejsilnější jednotou v rámci 
se stal náčelníkem cvičitelů a jeho aktivita byla i politická, župy Olomoucké-Smrčkovy. Že byli holičtí sokolové furianti a patrioti,
v oblasti historie umění i padagogiky. Celé jeho snažení vytvořilo se nakonec holickému Sokolu vymstilo. V období po I. světové válce se
základy pro následnou úspěšnou činnost SOKOLA. Z historického šetřilo na výstavbu vlastní sokolovny a protože byly plány velkorysé,
hlediska se stal spoluzakladatelem Československých legií, v nichž myslelo se rovněž na atletický stadion a koupaliště. A tak se šetřilo a

střádalo. Sokolovna byla v nájmu, kino se provozovalo za účelem 
Z jeho iniciativy dochází k založení časopisu SOKOL, jehož získání a vůbec veškerá činnost byla zaměřena tímto směrem. V

první číslo vyšlo 1. 1. 1871 s programem „Náš úkol, směr a cíl“ , Rolnické záložně v Olomouci pěkně konto narůstalo, a když pak Němci
mající veliký význam v dalším rozvoji Sokolstva, a to i mimo Území PřePadli naší republiku, tak veškeré těžce našetřené korunky byly
tehdejšího rakouského mocnářství. Už v roce 1869 byl přípravo- uloupeny. Po válce holičtí sokolové nedostali do dnešních dnů žádné
váný sjezd všech jednot Čech a Moravy, ale rakouské policejní ú ro d n ě n í a tak Sokol v Holíci začal zase bez prostředků a zase v
úřady tento sjezd zakázaly. Vytvn/alost však konečně zvítězila a po nŤ u' Sit“ af  se vsak P° valae v,elmi zmenila’, kon,ec" e bY' f oko1 
vt  V  n  -  ̂non i . v , v . . , ,  zrušen a sokolové stihaní, protože vlastenectví a laska k vlasti byla pro
ctrnacti letech 12. června 1882 se uskutečnil první vsesokolsky . |V , v , n , , , , . . , , . . v . . ,
. . , . . n v i i /  ̂ v n -r i ^  / .  Nemce nebezpečna. Po válce a získaní svobody byl v době totality zase

slet, který se konal na Streleckem ostrove v Praze. Tenkrát nevida- c l l  v, ,  , v ^ , Ae-n, . . . ./ v v. .v., , , . | , Sokol nežádoucí, a tak byl preorgamsovan na ČSTV, a to byl konec
ny počet 700 muzu cvicilo sva prostna pod velením svého na- soko|ské činnosti u nás y Ho|id> ke škodě nás všech a h,avně naší
celníka Dr. M. Tyrše. Vsesokolske slety, ktere pak následovaly,
mohutněly do takového rozsahu, jaký nebyl nikde na světě znám.

sokolové tvořili podstatnou a nejspolehlivější část.

mládeži.
Jak by dnes naší společnosti prospělo Tyršovo heslo „Ni zisk, ni 

Z archivních materiálů je názorně zaznamenána ta obrovská dyna- slávu", jen prospěch národnímu celku a naší vlasti, 
mika a nadšení. Všesokolské slety byly vlastně celonárodními 
svátky. Jako pamětník nezapomenu na X. všesokolský slet v kri
tickém roku 1938, kdy byla naše vlast ohrožena sousedním 
Německem. Po válce pak XI. všesokolský slet v roce 1948, kdy 
nastalo období to ta lity  a nakonec i likvidace Sokola. Tyto prožitky 
jsou nezapomenutelné. V celém světě se v té době nic podobného 
nedokázalo. Filmová dokumentace je  sice velmi názorná, ale není 
schopna zaznamenat osobní prožitky a nadšení.

Dr. M. Tyrš byl tělem i duší vlastenec, jakých je dnes zoufale 
málo. Jeho heslem bylo „Ni zisk, ni slávu", a tím  byla služba národu 
a vlasti. Když byl v roce 1888 jmanovám profesorem na české 
technice, byl uvolněn z funkce náčelníka. Sokolská myšlenka byla 
už natolik silná, že se mohl plně věnovat své původní profesi.
S těžkým srdcem se vzdal vedoucího postavení v Sokolské orga- 
nisaci. Svízelné a bolestné rozhodování spojené s vrcholným 
vypětím způsobilo návrat jeho nervového onemocnění, jímž trpěl 
v minulých létech. Odjel proto do Tyrolského letoviska Otzu, aby se 
zotavil. Podnikal celodenní výlety a 8. srpna v den příjezdu manželky 
jej v hotelu viděli naposled. Teprve 21. srpna 1884 bylo jeho potlu
čené tělo nalezeno mezi balvany rozvodněné říčky Aachy.

Jeho ostatky byly pak převezeny do ridinné hrobky J. Fůgnera na

Hoíice 19. 7. 2004, L  Zahradník

IX. Všesokolský slet - Praha 1932
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STARÝ MOST UDĚLAL MÍSTO NOVÉMU
Jak už je v Holiči dobrým zvykem, práci odborně provádí 

SKANSKA DS a.s. Mostovka bude nejen o něco vyšší, ale i širší. 
Takže průjezd bude bezpečnější. Škoda jen, že páni konstruktéři 
zapomněli, že po mostě chodí i chodci a jezdí i cyklisti. Pro ně bude 
průjezd asi nebezpečnější. Ale pro všechny přece jen jedna dobrá 
zpráva. Podle sdělení stavbyvedoucího pana Nováka bude most 
předán veřejnosti již  koncem září. Toto dokáží opravdu jen 
pracovníci SKANSKY DS a.s., a patříjim  za to dík.

A tak městská část Holice zase bude mít něco nového. Krásný 
a bezpečný most přes ocelovou cestu, která míří přímo do Evropy.

S.T.

Poslední okamžiky starého mostu 
V životě to tak již  chodí. Staré, když doslouží, musí udělat 

místo novému. Starý most na Keplerově ulici, který postavili naši 
předkové přes železniční trať z Olomouce do Přerova, dosloužil. On 
by možná vydržel ještě nějaké to desetiletí, protože v té době, když 
se něco stavělo, tak to muselo být postaveno pořádně. Jenže 
tenkrát se nevědělo, že se po roce 2000 bude budovat rychlostní 
železniční koridor, kvůli kterému se budou muset zvedat všechny 
mosty od Prahy až nevím kam. A proto to postihlo i ten náš holický 
nadjezd, který dobře sloužil po tolik roků.

Na horním obrázku jsem jej zachytil těsně před tím, než začal 
ztrácet podobu nadjezdu. Dolní obrázek ukazuje, jak vzniká most 
nový. A tak se rýsuje nový...

ŠKOLA A III. ETAPA NÁVSI SVOBODY
Koncem června, přesně jak bylo slíbeno, se zakously bagry do 

třetího úseku návsi Svobody v Holiči. Jak můžete sledovat při 
průchodu kolem staveniště, práce zdárně pokračují podle 
harmonogramu, který SKANSKA DS a.s. přesně dodržuje.

Malé problémy se vyskytly v prostoru kostela, kde chyběly 
sběrné šachty kanalizace, a v prostoru základní školy, kde bylo 
nutné zrušit sta rý septika napojitškolu na novou kanalizaci.

Souběžně s prací na komunikaci jsou budovány chodníky, 
které budou spojovat východní a západní část návsi, jsou 
připravovány plochy pro novou zeleň před základní školou, jsou 
káceny stromy, které usychají a které budou nahrazeny stromy 
novými.

školy přípojku, což nebylo zas tak jednoduché. Když budete číst 
tyto řádky, bude kanalizace hotová a budou již  probíhat intenzivní 
práce na budování sportoviště. 1. září bude co by dup a termín pro 
dokončení hřiště je 24. září 2004. Současně s těmito pracemi 
došlo i k prořezání stromů ve školním parku. Ten bude nyní 
vzdušnější, doplněný o pískoviště pro naše nejmenší.

Vybudování sportoviště bude mít i zápornou stránku -  
uzavře se doposud využívaný průchod přes školu na starou 
Přerovskou. Věříme, že veřejnost si na tuto  nepříjemnost brzy 
zvykne a že pochopí nutnost tohoto opatření. Jedná se vlastně o 
dvůr školy. A o hřiště se bude starat správce, který bude nejen 
půjčovat sportovní materiál, ale bude se starat i o pořádek v celém 
objektu. Nalajnování hřišť pro tenis, volejbal či košíkovou není 
laciná záležitost, a kdyby se denně přes hřiště chodilo, brzy by bylo 
zničené. A to přece nikdo nemá v úmyslu. A tak se na noc bude 
zamykat i přední brána. Žádnému z vás by se přece také nelíbilo, 
kdyby vám přes dvůr chodily zástupy spoluobčanů.

O několik dnů později začaly práce v parku před střední 
školou. Jak jste byli informováni již  dříve, vznikne v zadní části 
parku hřiště pro širokou sportovní veřejnost.

A protože škola doposud nebyla napojena na veřejnou 
kanalizaci, bylo nutné v průběhu července vybudovat kolem celé

S.T.
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Obři a trpaslíci ^ ItT A R fS

V
Obři a trpaslíci
Vážení, po dotazech na úvodník Vesmír je náš svět, vám 

doplním ještě pár informací o našem vnějším světě, kde mohou být 
zatím jen bohové, na nějž my, lidé, zatím nedosáhneme.

Model naší Sluneční soustavy je  postaven na zmenšení 
Slunce na velikost koule o průměru jeden metr a váze 1000 kg. 
Ve vzdálenosti 40 metrů od něj je  Merkur, kulička průměr 3 mm 
o váze 0,3 gramu. Venuše je od Merkura 70 metrů, má průměru 1 
cm a váhu 3 gramy. Od ní 100 metrů je  stejně velká Země. Za ní o 
150 metrů dál je  Mars, má průměr 5 mm a váží 0,3 gramu. Jupiter 
je o 150 metrů dál, má průměr 10 centimetrů a váhu 1 kg. Jeden 
kilometr od něj je  Saturn se svými prstenci, má průměr 9 cm a váží 
30 dkg. O 2 km dále je Uran o průměru 4 cm, váhy 50 gramů. 
Po 2,5 km je Neptun, stejně velký jako Uran. Další 4 km dál je Pluto, 
je velký i těžký jako Země a Venuše. Co je  dál, ví jen Bůh. Pro 
ilustraci, kdyby Slunce leželo u holické školy, kulička Pluta by se 
nacházela za Bohuňovicemi nebo třeba v Lutíně, deset km daleko. 
Teď se rozpohybujeme. Země se kolem své nakloněné osy přece 
točí. Osa ale rotuje vychýleně, jako točící se kyvadlo. Proto po 
deseti tísici letech jsou vidět souhvězdí na obloze trochu jinak. 
Země se točí kolem Slunce. Naše soustava se pohybuje v rotaci 
naší galaxie, Mléčné dráhy. A ta navíc letí vesmírem. Hned se točí 
hlava i pouze ze zamyšlení nad tím vším.

O SlftlUS 

O  SLUNCE

LOEBARAN

KAPEL

Velikost hvězd 
ve srovnávacím měřítku

A velikosti dalších hvězd, sluncí?
Sled poměrných velikostí počínaje naším malým milým 

sluníčkem na obloze, které je v obrázku nejmenší, směrem ke 
větším hvězdám:

Slunce > Sirius > Vega > Kapela > Aldebaran > Betelgeuze > Antares

A to ještě máme slunce zvaná paradoxně kůzlata, proti 
kterým je  Antares ze Štíra jako mraveneček lezoucí po zemi. Takže 
lidi, kde to vlastně žijeme? No přece ve vesmíru! Že je  skoro lépe 
zalévat na zahrádce a moc o tom nepřemýšlet?

Váš PŠ
(Informace jsou z knihy Rok malých dobrodružství Mirka Vosátka 
a knihy Naše souhvězdí od Josipa Kleczeka.)

POEZIE MLADÝCH Pavlína JUŘENOVÁ, 12 let

KONEC TÁBORA
Už nikdy nepůjdem kilometry lesem 
Už nikdy těžké baťohy neponesem. 

Šumění potoka neuslyšíme 
Louky, pole neuvidíme. 

Nebudem se bát prasat divokých. 
Nepolezem po stromech vysokých. 

Už nebudem kecat do rána.
Už je  všechno za náma.

Bylo to tady několik let a už není!!

Proč se svět tak rychle mění? 
Proč je vůbec všeho konec? 
Když pohádka neskončila!! 

Nezazvonil zvonec!!
Už to nebude takové jaké to bylo 

Už se nebude žít jak se žilo. 
Někdy konec musí být 
A my sním musíme jít.PENÍZE

Peníze jsou jen bezcenné papíry.
A přitom  nemůžeš do nich udělat díry. 

Za ně si přece lásku nekoupíš!
To doufám dobře víš.

Každý by chtěl jich mít víc a víc.
Ale potom mu stejně nezbude nic. 

Nikdo si už nebude hrát.
Nikdo už nebude mít rád.

Zůstal js i bez přátel, zůstal jsi bez lásky 
Bloudíš po světě a vykřikuješ nadávky.

Nic ti nezbylo, seš prostě sám 
Peníze sice nemám, ale lásku ti dám.



MOJE VZPOMÍNANÍ!
V poslední době stále na sobě pozoruji jakousi změnu, jakési povýšen do šlechtického

chvění, či co? Pubertu v mém věku mám zřejmě za sebou již dávno, stavu,
jen snad jak mnozí lékaři tvrdí, že i muži mívají přechod, ale to
v mých osmdesátinách zřejmě také nepřichází v úvahu. Stále mě anály a matriky rozcházejí, 
pobolívá dvakrát vytržený zub, bolí mě ledvina, kterou již dávno jaký přídomek strýček 
nemám, cítím, jak se mi kudrnatí kadeře, a přitom mám hlavu mého praděda vlastně 
holou jako náš europotentát Telička, ale hlavně co postrádám -  získal. Jedna varianta říká, 
nemám žíly. Stává se, že když jsem v zájmu svého zdraví poslán na
laboratorní odběr krve, nastává drama. V upřímné snaze ze mě kámen). Snad dle pověsti, 
vyždímat trochu krve-„modré šlechtické", se na mě vystřídá historickém pádu s koně propadl trnitým křovím na jakýsi 
nekonečná řada zdravotníků s akademickým diplomem i bez něj, pokálený kámen. Ale neprokazatelně je jaksi zjištěno, že strýčka 
v bílých pláštích i bez nich, než ze mne pracně vyždímají kapku lze také nazývat von WILDRETT (divoké prkno), na kterém byl 
potřebné krve. Já pak vypadám, jako kdybych spadl fakirovi na v panice odnesen z obvaziště. Než, ať je pravda jakákoliv, strýček 
postel, jsa celý polepený náplastmi. Usoudil jsem, že moje tělo se v krátké době po podepsání míru s divokými Taliány byl demobili- 
přirozeným způsobem brání plýtvání mé „vznešené" krve. Je to zován a vrátil se co by hrdina s šlechtickým titulem do své rodné 
zřejmě krev vzácná, šlechtická a je nás takových už málo a stále vsi na požehnané Hané. Zde je nutno podotknout, že byl velice 
vymíráme. Můj šlechtický původ má dávné a hluboké kořeny, ctěn a vážen. V krátkém čase se stal místním radním a byl zvolen 
Jakýsi strýc mého pradědečka byl válečný hrdina a po zásluze byl předsedou místního spolku „veteránů". Z této funkce vyplývala 
vyznamenán. V dávných dobách, ještě před Garibaldim a maršá- spousta povinností jako schůze, čestné pohřby hrdinů, kladení 
lem Radeckým se pradědečkův strýc vyznamenal nezapomenutel- věnců a podobně. A aby strýček nezanedbával své hospodářství i 
ným způsobem. Jako bodrý venkovský junák byl naverbován do přes svůj válečný hendikep vstoupil do stavu manželského se 
armády, aby hájil zájmy rakouského mocnářství. V té době zuřily sličnou, ale i čipernou dívkou. Zde je nutno vyzvednout, že jeho 
neustálé boje a šarvátky s italskými iredentisty, kteří bojovali manželství, přes strýčkův ojedinělý stav, bylo požehnáno třemi 
a střapčili se pro dosažení jakési svobody. To přirozeně bylo proti dcerami. V ústním podání se sice praví, že v obci zastával funkci 
mysli trůnu a celého rakouského mocnářství, a proto bylo obecního policajta jakýsi také bývalý válečník, který měl posekané 
rozhodnuto zběsilým Taliánům jejich extravagance zatrhnout, a pošavlované ruce a prsty. Tento invalida -  policajt oplýval 
čemuž měl zabránit i strýček mého pradědečka. Jako statný hoch nevšední mužnou krásou -  no prostě proslul jako místní seladon, 
z venkova (doma měli jen krávy) byl dostrkán zřejmě k dra- Zlí jazykové tvrdili, že při svých služebních pochůzkách 
gounům. Po drilu a tvrdém výcviku byl s podobnými hrdiny v zájmu zachování pořádku navštěvoval často různá hospodářství, 
nasazen, aby pomohl udělat pořádek na Apeninském poloostrově, obzvláště když domácí pán nebyl právě doma. Maje pochromané 
Zde měl konečně možnost dostat se do styku se sveřepým prosty, svou služební horlivost zřejmě vykonával jiným tělesným 
nepřítelem. Je známo, že rakouští hrdinové zaútočili proti orgánem. V průběhu času v obci a blízkém okolí rodilo se mnoho 
pravému křídlu nepřítele zleva. Při této komplikované strategii dětí až nápadně podobných zmíněnému policajtovi. Z kusých 
jaksi strýček spadl ve vzniklém chvatu s koně do jakéhosi trnitého záznamů matrika ústního podání je nutno vydedukovat, že já jsem 
křoví, kterého v Itálii pod Dolomitkami roste spousta. Nemoha se přímým vzdáleným příbuzným kterési ze tří zmíněných dcer 
vyprostit, protože to zřejmě moc píchalo, počkal, až v panice strýčka mého pradědečka. Jsem tudíž výkvětem našeho národa a 
ustupující bojovníci jej pracně vyprostí z trnitého objetí a chvatně právem se řadím mezi českou šlechtu. Sice ne mezi „vlasteneckou 
ho dopraví do polozbořené kaple, která sloužila za obvaziště českou" šlechtu, která neumí promluvit česky a z českých dějin 
raněných. Zde po bezprostředním nutném ošetření byl s ostatními vzpomíná jen na jezuitský řád a Svatou inkvizici. Já patřím po 
raněnými oslím spřežením převezen do lazaretu. Tu byl řádně právu mezi šlechtu ale ne jako jsou němečtí Thum -  Taxisové, 
vyšetřen, bylo zjištěno, že strýc má kromě mnoha trnů zapíchnu- bavorští Colloredo -  Mansfeldové, argentinští Kinští, rakouští 
tých na jiných místech propíchnuté i pravé varle. Trn mu byl Schvarcen-berkové, Lichtensteinové a jim podobní výtečníci z 
zřejmě primitivním nástrojem vyjmut, rána polita kořalkou doby pobělohorské, 
a ovázána. V průběhu krátkého času se však orgán zanítil, otekl 
a zhnisal. Zřejmě bylo pak přistoupeno k resekci a strýček byl této konečně svých práv. I já jsem dosáhl svých práv. Byly mi po 
důležité součásti svého mužství zbaven. Jistě se tento ojedinělý různých tahanicích konečně vráceny po předcích zděděné polnosti 
případ v otázkách vojenského zdravotnictví v průběhu času a rodná půda v rozsahu celých 28 arů. Tyto nechávám obhospoda- 
roznesl po všech vojenských útvarech. V té době také pro řovat zemědělskou společností za úhradu pachtovného celých 
povzbuzení vojenské aktivity stále ustupujících vojáků přijel na 380,-Kč ročně, 
bojiště povzbudit vojíny vévoda Habsburk -  Lotringen a pro 
povzbuzení a zvýšení bojové morálky některé hrdiny vyznamenal pro ostatní, kteří ještě váhají. Já věřím, že konečně mou rodinu 
medailemi za odvahu. Jelikož strýček svým hrdinstvím vstoupil čeká skvělá budoucnost. S humorem jde v životě vše lip. 
ve známost, byl taktéž vyznamenán a navíc za svou zvláštní úhonu Z doslovného vyprávění našeho holického rodáka zaznamenal 
a oběť, kterou přinesl Habsburskému trůnu, byl zcela výjimečně

A nyní se všechny

že von SCHNIGSTEIN (smra

Po té „sametové" revoluci, my česká šlechta se dočkáme

To je zářný příklad prvních krůčků privatizace a povzbuzení

Ladislav Zahradník, také holický rodák
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY zjednání KMČ č. 4 Holice
ČERVEN 2004
• Projednána činnost Mě POLICIE v rajónu Holice
• Projednána stížnost občanů a požadavek na zbudování světelné křižovatky 
Přerovská -  Hamerská (petice občanů)
• Revitalizace nádrže -  žádost majitele mlýna
• Majetkoprávní záležitosti
• Došlá pošta

ČERVENEC 2004
(schůze se konala 30.6. vzhledem k dovoleným)
Bylo jednáno o:
• Vyjádření k provozu na ul. Přerovská
• Majetkoprávní záležitosti
• Povolení záboru veřejného prostranství
• Došlá pošta

V měsíci srpnu a září oslaví svá jubilea

Vlastimila SKÁLOVÁ 
Libuše HRADILOVÁ 
Květoslava NOVÁKOVÁ 
Miroslav BROM 
JurajŠUBA 
Vlasta KŮNIGOVÁ 
Miroslav KOČÍŘ

Jubilantům k jejich životním 
jubileím přejeme pevné zdraví, 
spokojenost a ještě mnoho krásných 
a šťastných roků prožitých v kruhu 
svých nejmilejších.

6/7  2004
V měsíci srpnu osíauí krásné 

91. narozeniny 

paní ANNA ŠKODÍKOVÁ
K tomuto vzácnému jubileu přinášíme 

přání zdraví, spokojenosti 
a opravdové lásky nejen od Vašich 
nejbližších, ale i od nás všech, kteří 

Vás známe.

OMLUVA
Komise městské části č. 4 -  Holice se omlouvá občanům za pozdější vydání 

publikace „Paměti obce Holice". Bylo zaviněno hlavně zpracováním firemních reklam 
sponzorů, kteří svými finančními dary umožnili Paměti vydat. Ještě jednou jim na tomto 
místě děkuji za jejich štědrost. A vám, čtenářům, děkuji za trpělivost -  snad byla v plné 
míře odměněna.

VÝDEJ OBĚDŮ PRO DŮCHODCEPRANOSTIKY Vydávání obědů ve výdejně Klubu důchodců v Olomouci - Holiči bude zahájeno dnem

1. září 2004
v objektu mateřské školy (bývalé jesle) v Holicí, náves Svobody č. 38, 

v době od 10.00 do 11.30 hodin
Cena za 1 oběd je ve výši 40,- Kč, za 21 obědů v měsíci září zaplatíte 840,- Kč.
Platby na další měsíce budou již probáděny formou poštovních poukázek, které obdržíte 
od pracovnice výdejny tak, abyste měl(a) možnost provést platbu do 20. každého měsíce. 
Odhlašování obědů je možné provést telefonicky také den předem do 9.00 hodin u paní 
Šmejkalové na tel.: 585 757 080.

Mgr. Eva Machová, oed. odd. služeb seniorům a hendikepouaným občanům

SRPEN:
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez 
deště slunéčko hřeje.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás 
přece jen mučí.
Mlhy na lukách, potocích a řekách 
v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Na Vavřince povětří krásný bude podletí 
suchý a jasný.
Slunce-li Nanebevzetí Panny Marie svítí, 
lze hojnost vína se nadíti.
Bartoloměj svátý, odpoledne krátí.
Svatý Augustin udělá z tepla stín. UVAŘTE SI S NÁMI
ZÁŘÍ: Všichni, kdo máte rádi salát a nebojíte se cholesterolu z vajec, můžete si udělat 

k večeři

salátová vejce
Opereme a rozebereme jednu hlávku salátu a rozprostřeme na talíř.
Vejce dle chuti uvaříme na „hniličku", rozkrojíme a naskládáme na salát. Osolíme. 
Vše zalijeme omáčkou, kterou připravíme z:

1 sklenice Tatarky, trochu mléka 
1 lžíce mletého cukru 
1 svazečku koprové nati jemně usekané.

Podává se s chlebem (nejlépe Jívovským).

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný 
podzimek a pozdní zimu.
O Marie narození vlaštovek tu více není. 
Po svátém Kříži podzim se blíží.
Pohoda o svátém Matouši čtyři týdny 
se neruší.
Svatý Václav tady uklízí hady.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to 
zimy moc.
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Holický oddíl Bílý jeřáb zve do cvičení
Již čtvrtým rokem bude oddíl Bílý jeřáb pořádat cvičení kvalitnější a pestřejší život", říká Radomila Brachová. Nejbližší

v tělocvičně ZŠ v Olomouci -  Holiči. Přihlásit se mohou i úplní takový relaxační víkend proběhne 24. -  26. září v Dolní Moravici
začátečníci. Cvičení probíhá vždyjednu hodinu týdně a jeho náplní u Rýmařova a bude se zabývat mimo jiné objevením vašich
je zdravotní cvičení -  chci -  kung a tai -  či, ve kterém se naučíte skrytých schopností a talentů,
sestavu „24“.

„Toto cvičení vám pomůže zbavit se stresu, bolesti hlavy i zad 
a dalších zdravotních problémů, zároveň si zlepšíte svou fyzickou 
i psychickou kondici", vysvětluje Světluše Kostrunková, jedna ze 
tří holických cvičitelek. Jak dále dodává, hodí se tato rekreační 
a kondiční cvičení pro každého od deseti let výše.

Spolu s ní vás v tělocvičně uvítají i Stanislava Čočková 
a Radmila Brachová. Všechny tři se tai-či věnujíjiž devět let a dále 
se průběžně vzdělávají. Ke cvičení přistupují kamarádsky TĚLOCVIČNA ZŠ V HOLICÍ -  první cvičení ve středu 22. 9. 2004 
a trpělivě.

Bližší informace vám rády poskytnou: 
Světlana tel. 723 645 660
a Radka tel. 777 247880
neboje naleznete na internetové adrese: www.bilyjerab.cz 
e-mail: bilyjerab@seznam.cz

ROZPIS CVIČENÍ:

18.00 -  19.00 hod: POKROČILÍ
19.00 -  20.00 hod: MÍRNÉ POKROČILÍ
20.00 -  21.00 hod: ZAČÁTEČNÍCI

S holickým oddílem spolupracuje a jezdí sem dvakrát ročně 
cvičit i zpěvačka Zora Jandová, která se tai -  či věnuje závodně. 
Letos v březnu zavítal do Olomouce i mistr a učitel tai -  či, 
ing. Jan Turneber. Jeho seminář chci -  kungu si nenechali ujít 
jeho svěřenci (vedoucí Bílého jeřábu) a někteří cvičenci z Holice.

„S velkým úspěchem pořádáme i celé cvičební víkendy, 
nejen pro členy našeho oddílu, kde získáváme nové informace pro

TĚLOCVIŇA OBCHODNÍ AKADEMIE, třída Spojenců -  první 
cvičení ve středu 5.10. 2004

18.00 -  19.00 hod: POKROČILÍ
19.00 -  20.00 hod: ZAČÁTEČNÍCI

Odešel čestný starosta SDH Olomouc - Holice
Chtěli bychom uctít památku našeho zesnulého bratra Miroslava Sedláčka, který od svého útlého mládí byl tělem i duší hasičem -  

členem Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Holiči. Odešel od nás náhle a nečekaně v pátek 9. července oděn v hasičské uniformě. 
Díky jeho otci, který ho vedl k záslužné činnosti hasiče již jako dítě, byl členem mládežnického družstva. Při dovršení čtrnácti let byl 
registrován, jako řádný člen sboru a po dvou letech již vykonával funkci vedoucího mládeže. V roce 1966 byl zvolen velitelem sboru 
a následně od roku 1977 do roku 1987 pracoval jako profesionální hasič u Olomouckého požárního sboru.

V roce 1984 byl zvolen do funkce starosty sboru a tuto funkci vykonával do roku 1995, kdyže zdravotních důvodů odstoupil.
Letos u příležitosti oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci -  Holiči byl slavnostně jmenován čestným 

starostou sboru.
Dlouhá léta psal kroniky a historii hasičského dění nejen v Holiči, ale i v rámci hasičského okrsku. Jeho činnost se neomezila 

pouze na holický sbor, pracoval v tehdejším městském výboru a byl nápomocen všem okolním sborům. Po zrušení městského výboru 
byl založen Svatokopecký okrsek, ten v roce 2002 byl přejmenován na okrsek Hanácký a Mirek byl zvolen do funkce jeho starosty. 
Jeho zdraví mu starostování dovolilo do konce minulého roku. I když zdraví Mirkovi neumožňovalo být členem zásahové jednotky,

přesto podporoval její členy alespoň při výcviku, 
ať již radou nebo drobnou pomocí, jako třeba 
dohlédnutím na materiál a podobně.

Na posledním cvičení jednotky však Mirek 
podlehl nečekanému útoku své těžké nemoci. 
Zemřel mezi hasiči, kteří se jej do poslední chvíle 
snažili zachránit. Ale asi to tak mělo být. Mirek 
říkal, že se snad jako hasič narodil a jako hasič 
také zemře.

Milý Mirku. Děkujeme ti za vzácný příklad 
pochopení a spolupráci v hasičském sboru. 
Všichni naši členové dobře vědí, že nám všem
budeš chybět. Navždy budeme ctít tvou 
památku.

Jarosíao Šponar, Roman Váňa
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První Holický Fotbalový klub Olomouc a.s. 

se připravuje na novou sezónu
V červnu 2004 skončila již 72. podle ročníků. Tím od 7/05 by náš klub měl mít 4 benjamínky,

fotbalová sezóna v holickém klubu. 4 žákovská družstva, 4 dorostenecká družstva a 2 mužstva
Patřila mezi výrazně úspěšnější než dospělých. Těchto 14 družstev by mělo působit na obou stadio-
mnoho z těch předcházejících, i když nech v Holiči a Hodolanech pod názvem l.HFK Olomouc a.s.
1. mužstvo sestoupilo z II. celostátní V současné době má vedení klubu na starosti de facto 16 družstev
ligy. Po čtyřech letech, po které náš a údržbu dvou stadionů a není to vůbec lehká záležitost, kdy
klub hrál 2. ligu, nedosáhl výraz- pánové Dostál, Ing. Vychodil a Picek jsou dobrovolní funkcionáři

nějšího umístění v tabulce. Nejlepší postavení v konečné tabulce a činnost vykonávají ve svém volnu. Proto vedení klubu velmi mrzí,
bylo před dvěma roky, a to 9. místo, i když například v té poslední že někteří obyvatelé, kteří bydlí v ulici paradoxně s názvem
byl náš klub po 6. kole na krásném 3. místě, pak ale následoval U hřiště si stěžují, že se z nově vybudovaných travnatých ploch 
postupný sestup až na předposlední příčku a zařazení klubu do ozývá v odpoledních hodinách a pouze ve všední dny, křik dětí. 
MSFL v příští sezóně.

Minulý ročník byl ale v mnohém úspěšný. Byla zahájena a v společnost tímto postupem došla? Výstavba tohoto stadionu
těchto dnech dokončena další výstavba stadionu v nákladech 15 započala v r. 1954 a sportovní život je zde stále a vedení klubu věří,
mil. Kč, proběhla Kolaudace bez větších připomínek a nejen klub, že bude pokračovat. A děti jsou naše budoucnost. Jak je
ale celá olomoucká veřejnost může být spokojena s tím, že vychováme, tak se o nás ve stáří budou starat.To by si stěžovatelé
v Holiči vyrostl velmi hezký fotbalový stadion, který bude sloužit měli uvědomit. Závěrem je třeba se zmínit o cílech prvního
nejen prvnímu mužstvu, ale i mládeži. Slavnostní otevření mužstva. Jak již proběhlo tiskem, vedení klubu se ihned po ne

úspěšné sezóně rozloučilo se sportovním ředitelem, sekretářem 
V průběhu minulého ročníku nám dělala radost i družstva a asistentem trenéra a s 9 hráči. Nový realizační tým tvoří hlavní

mládeže, kdy starší žáci pod vedením trenéra Pavla Kubika vy- trenér Leoš Kalvoda, hrajícím asistentem je Josef Mucha, ve-
bojovali pro příští ročník 1. žákovskou ligu. Zde budou působit doučím mužstva a organizačním pracovníkem je Miroslav Derco,
i mladší žáci A, družstva B budou v krajském přeboru a od této masérem Petr Soviš. Přišlo několik nových fotbalistů a cílem je
sezóny máme i družstva C, která budou hrát krajskou soutěž, to je pokusit se okamžitě o návrat do II. ligy. Hracím dne bude neděle
6 žákovských družstev, dále klub rozšířil benjamínky na 4 družstva odpoledne a věříme, že na náš nádherný a útulný stadionek bude
a do součtu patří ještě 2 družstva dorostu, kteří hrají druhou chodit mnoho diváků,
nejvyšší soutěž. Rozšíření mládežnických družstev napomohlo 
postupné slučování s klubem FK Hodolany a v červnu příštího roku 
by mělo dojít k úplnému sloučení a sestavení družstev mládeže

To je máme vyhnat do ulic a nic pro ně nedělat? Kam by tato

stadionu proběhne v neděli 29.8.2004.

Vlad/m/T Dostál 
Předseda představenstva l.HFK Olomouc a.s

Rozpis domácích utkání 1. HFK Olomouc 

pro rok 2004/05
9. kolo
10.10. -  neděle 15.30

3. kolo
29. 8.- neděle 16.30
1 HFK Olomouc -  Znojmo 1. HFK Olomouc -  Vítkovice B

11. kolo
24.10. -  neděle 15.00

5. kolo
8. 9.- středa 16.30
1. HFK Olomouc -  Bystrc 1. HFK Olomouc -  Hranice

13. kolo
7.11. -  neděle 13.30

6. kolo
12. 9. -  neděle 16.30
1. HFK Olomouc -  Slovácko B 1. HFK Olomouc -  Hlučín

7. kolo
26. 9. -  neděle 16.00
1. HFK Olomouc -  Baník B
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