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Vábení čtenáři, milí  spoluobčané
Sešel se rok s rokem a my dnešním číslem Holických 

novin uzavíráme druhý ročník. Když jsme loni v lednu připravovali 
jejich první číslo nikoho z nás, co se kolem toho “motáme” 
nenapadlo, že se setkají s takovým úspěchem u Vás čtenářů. Zdá 
se, že tisíc kusů, které se tisknou, už pomalu nestačí. Snažíme se, 
aby skladba článků byla rozmanitá a aby Vás jejich obsah zaujal. 
Snaží se o to zejména pan Zahradník svými články o válečných 
hrdinech z naší obce nebo články k významným výročím. Paní 
Šišková zase sleduje místní jubilanty, co se projednává na schůzích 
KMČ č. 4 (Komise městské části) a jaké pranostiky se k danému 
období vztahují. Paní učitelka Horská sleduje dění v místní škole. 
A já se Vás snažím za pomoci starých holických sborníků seznámit 
s historií obce a s lidmi, kteří v ní žili či žijí. O poezii a brilantní 
úvodníky se stará pan ing. Petr Šafránek. A o sportovním dění Vás 
občas informuje pan Černý, hospodář 1. HFK Olomouc, nebo pan 
Vladimír Dostál, předseda představenstva.

Je dobrým zvykem na konci roku provést také malou 
bilanci toho, co se KMČ č. 4 v uplynulém roce podařilo, 
či nepodařilo. I když to z počátku roku vypadalo úplně beznadějně 
s rekonstrukcí návsi Svobody, dopadlo to nakonec velmi dobře. 
V červenci byly práce zahájeny a 16. října jsme 1. etapu 
rekonstruované návsi Svobody předali vám holickým občanům.

Velký dík za to patří nejen vedení města, ale především firmě 
SKANSKA a jejím pracovníkům, zejména panu stavbyvedoucímu, 
kteří toto krásné dílo zhotovili. Doufáme jen, že ve své práci budou 
moci příští rok pokračovat.

Škoda, že vztah některých občanů a zejména mládeže 
k hotovému dílu není takový, jaký by měl být. I když je vybudováno 
dostatečné množství přechodů pro chodce i cyklistické stezky, líbí 
se některým občanům chození a jízda po nově upravených 
zelených plochách. Najděte prosím vztah ke svému okolí; to co se 
dělá v naší městské části děláme hlavně pro Vás, občany.

Podařilo se nám provizorně opravit ulici Partyzánskou 
a Staškovu a připravuje se projektová dokumentace na ulice 
Na Dílkách a Ječmínkova. Jejich rekonstrukce by měly začít 
v příštím roce.

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám holickým občanům 
za podporu v komunálních volbách 2002.1 když k mému zvolení 
chybělo velmi málo, vše bude doufám tak, jak bylo dřív. Pokud 
zůstanu v čele KMČ č. 4, slibuji Vám, že ve svém úsilí o zkrášlení 
naší městské části neustanu. Budu k tomu však potřebovat 
podporu a pochopení vás, občanů, pro které všechno dělám.

Silvestr Tomášek předseda KMČ č. 4 Holice



*

vzpomínaní
Co naše vesnice Holice zažila od svého vzniku. Byla to 

dříve osada mezi rybníky a její existence byla vnímaná jen jako 
zásobárna ryb, drůbeže a vajec pro královské město Olomouc, sídlo 
markrabat českého království. Olomouc byla významným sídlem již 
v době Velké Moravy a jak se ukázalo při posledních 
archeologických nálezech, byla osídlena již  v době Římské říše. 
Takže ty domněnky, že město Olomouc založil sám Cézar se ukazují 
jako pravděpodobné.

Každé takové významné sídlo pro svoji existenci mělo 
životodárné zázemí ve vesnicích, které dodávaly potraviny 
a všechny ostatní služby. A tak naše obec Holice jistě existovala 
dávno před první písemnou zmínkou v r. 1275.

Co to bylo generací před námi, co všechno naši dávní 
předkové zažili za ta dlouhá staletí. Je možné, že v těch dobách 
pokrok a vývoj měl poklidný průběh ve srovnání s dnešní dobou, 
kdy vývoj a technika předbíhá společnost. Takže dnešní doba je 
plná shonu a napětí. Je jisté, že naši předkové měli v těch dávných 
dobách těžký život uhájit svoji existenci. To se už dnes nikdy 
nedovíme, to se můžeme jen domýšlet.

Ale vrátím se do doby mého mládí, to co jsem zažil se 
svými vrstevníky a to, co si ještě pamatuji. Vím, že moje vzpomínání 
bude neúplné, ale alespoň pár vzpomínek na naši rodnou obec 
Holiči.

se nestáhly včas do Moravy zůstaly v tůňkách a pod turbínou. To my 
kluci jsme je chytali a plné koše nosili domů. Můj stařeček mřenky 
a hrózky dal slepicím a běličky ty jsme měli na sádle upečené. 
To byla pochoutka, snad lepší než uzené šproty.

Každá doba má svoje radosti a starosti. A řeknu vám, že 
otázka spokojenosti a pohody vůbec není podmíněna jen luxusem 
a bohatstvím. Tenkrát jsme neměli tolik vymožeností jako dnes 
mládež a přece na tu dobu rád vzpomínám. Nebylo tenkrát tolik 
podvodníků a násilí. Morálka byla mezi lidmi rozhodně lepší i když 
i tenkrát byli nepoctivci.

Rád vzpomínám na cvičení v Sokole, kde nás cvičili bratři 
Karel Sůva, Pařenica a Navrátil z “druhého” konce. Náš nejmiiejšíbyl 
Karel Sůva, ten cvičení prokládal různými hrami. To bratr Navrátil 
byl přísný a my byli cvičeni jako vojáci. Dobrovolná kázeň a láska 
k vlasti to byly hodnoty, které Sokol vštěpoval mládeži. Podle zájmu 
v naší obci působil ještě Orel a velmi aktivně se činil Skaut, který měl 
svoji klubovnu v Jáchymkově zahradě. Ta jména dnešní mládeži už 
nic neříkají, to už jen malá hrstka pamětníků ví o čem se zmiňuji. 
A co holičtí hasiči a jejich náčelník pan Findlik, který měl tak krásnou 
stříbrnou helmu, kterou jsme my kluci tak obdivovali. Když byl 
státní svátek, tak to slavila celá obec, kdy se u pomníku padlých 
sešla jak obecní rada, tak všechny spolky, škola a co bylo nej
krásnější bez nucení, jak jsme později zažili za totality. Dnes prý 
máme demokracii a svobodu a proto je  smutné, že se občané 
chovají jako bezprizorní, žádný vztah k vlasti, jen honba za osob
ními zájmy. Jak pak můžeme jako národ dopadnout? Tento vztah 
náramně vyhovuje našim sousedům a proto v tisku, který ovládají 
toto jen podporují. Snad se vzpamatujeme včas, než bude pozdě!

Vzpomínám na dobu, když jsem chodil do obecné školy 
a náš pan učitel Ladislav Uhlíř nás učil od první třídy do páté. 
Byl jsem mezi prvními, co už chodili do naší nové moderní 
měšťanky. Před tím naši starší vrstevníci museli chodit do Hodolan 
a Olomouce.

V době po první světové válce, kdy se náš národ osvobodil 
z 300 leté nadvlády Rakousko - Uherské monarchie, doby poněm- 
čování. Je obdivuhodné, že i přesto zůstala naše obec ryze česká.

Město Olomouc bylo sídlem církevní šlechty a prakticky 
město ovládli císařští nositelé germanizace. Na našem hřbitově je 
nezvratný důkaz, že naši předkové se nenechali zlomit a zůstali 
věrni svému mateřskému jazyku. Jen namátkou uvádím staré rody 
Sklenářů, Dosoudilů, Drápalů, Otáhalů, Homolů, Zdražilů, Stolíčků, 
Štěpánků, Rychlých, Zapletalů, Pospíšilů, Baleků, Pulchertů, 
Zdráhalů, Hořínků, Páťalů, Králů, Běhalů, Kremplů, Koutných, 
Hudců, Hlobilů a celé řadyjiných.

V době mého mládí byla naše obec v porovnání 
s ostatními výstavná a starostlivě opravovaná. Tenkrát ještě funkce 
starosty a radních byly pokládané za čest sloužit obci. Jen tajemník 
a obecní policajti co se starali o čistotu obce byli placeni. Proč to 
uvádím, aby si naši následníci a naše mládež udělala alespoň 
mlhavou představu,jakjsmežili, kdyžjsme byli mladí.

Vzpomínám na obecní policajty pana Vavříka a pana 
Adama. Pan Vavřík se staral o pořádek a vůbec nevypadal jako 
policajt, ale jeho autoritu uznávali všichni. Chodíval po vesnici 
a kontroloval nařízení obecní rady. Tenkrát nebyly “černé” skládky, 
všude byl pořádek. Při vyvážení hnoje na pole museli “ pacholci” 
dbát, aby po nich zůstalo čisto. Jediná výjimka byla, když byly žně. 
To celá vesnice byla vzhůru a to i v noci. Tenkrát se muselo spěchat, 
aby se úroda dostala za sucha do stodol. Alespoň vidíte proč je 
v naší obci tolik stodol.

V našem ročníku měl pan učitel 42 žáků a to z různých 
sociálních skupin. Z Nového Dvora chodily děti v létě v zimě pěšky 
a to za každého počasí. Ve škole nebyla jídelna, měli jsme k jídlu to, 
co jsme si přinesli z domu.

V obci za mých mladých let byly autority a vážnost 
představitelů obce přirozená o to pak cennější. Z nezapomenu
telných občanů mého mládí je “stréček” Homola první radní, 
pošmistr Můler, tajemník Šafránek, kováři bratři Kremplové, pan 
Plesník zvaný Krakonoš, který se staral o čistotu obce. Ted’ si 
uvědomuji, jak Holice byla už tenkrát veliká, protože Ti na “druhém 
konci” , to je od mlýna k Hodolanům, tak tam jsme my kluci neměli 
spády. Naše “ území” byla náves a Zábraní. Naše oblíbená místa her 
byla na “ kovářce” , dnešní cesta na Slunečné ulici. Tenkrát to byla 
přikopá Vrtůvky, která byla později zasypána.

Rád vzpomínám na kovárnu bratří Kremplových, kteří 
svoji dílnu měli ve dvoře, kde se rovněž chovali obecní býci. To bylo 
zase “ království” pana Adama, měl i funkci bubeníka a hlasatele 
obecních zpráv.

Rád vzpomínám na koupání 
na “ písečku” , to byl trochu rozšířený 

L  p o t o k  p o d  c u k r o v a r e m  
a jistě kluci a holky z “druhého” 

■  konce měli podobné koupaliště na 
potoce pod hamerským mlýnem. 
V potoce bývala čistá voda plná 
rybiček. Pravidelně byla “ zástava” 
a mlynáři ze Svobodova mlýna 
a Hamerského pan Zedník zastavili 
vodu na jezu v Bystrovanech, pak se 
provádělo čištění potoka a to 
každoročně. V tu dobu rybičky, které

Zvláště kovárna to byla pro nás kluky podívaná. Co kováři 
všechno uměli, to dnes už umí jen umělečtí kováři. Naši podívanou 
násilně přerušoval právě pan Adam, to když přivedli krávu k býkovi, 
to nás vždycky hnal, abychom nebyli moc zvědaví.

Vzpomínky na mládí se vracejí a jsou postupně mlhavější 
a spoustu zážitků na naše stařečky a stařenky už zůstávají jen 
v našich srdcích. Život uteče jako voda, jen vzpomínky ty zůstávají, 
dokud srdce neodmítne pracovat.

Promiňte to moje neurovnané povídání, ale snad těch pár 
řádků připomene dobu mého mládí.

Ladislav Zahradník - teď už taky stařeček
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Mrkev ve škole
to je přece normální, že děti ve škole jedí mrkev, tak 

proč o tom hned psát do novin? To si asi řekne mnohý z vás.
Tato MRKEV ale znamená “ Metodika realizované 

komplexní ekologické výchovy na školách” , což je program, 
ke kterému jsme se přihlásili spolu s dalšími šesti školami 
z Olomouce a okolí v loňském roce.

Myslíme si, že dětem je  třeba odmalička 
vysvětlovat, že k přírodě musíme být šetrní, že zeměkoule 
není jen na jedno použití. A tak si s nimi povídáme 
v hodinách prvouky, přírodovědy i jinde. Snažíme se děti 
vést k třídění odpadu a ke snaze o jeho minimalizaci. Proto 
máme v každé třídě “ papíráky” , což jsou veselé krabice na 
použitý papír. Do zvláštních kontejnerů třídíme plasty a PET 
láhve, uvažujeme i o obnovení sběru hliníku.

Dětem ukazujeme, že i zdánlivě nepotřebné věci se 
dají dále použít - recyklovat. A tak nám chodbu zdobí žirafa, 
velbloud a další zvířátka vyrobená ze starých krabic. Z PET 
láhví jsme vyrobili květiny, z dalších materiálů čarodějnice, 
vzducholodi, draky, koláže....

Starý papír sbíráme už dlouho. Vždy jednou za 
měsíc je  u naší školy přistaven kontejner, kam žáci vyšších 
ročníků svážejí papír z obchodů z celé Holice. Loni se nám 
podařilo nasbírat 4120  kg starého papíru 1530 kg železa.

Zkušenosti s realizací programu jsme si s ostatními 
školami vyměnili na Konferenci k ekologickému programu 
MRKEV, kterou pořádalo Středisko ekologické výchovy 
Sluňákov v Horce nad Moravou 18. října 2002.

S výsledky naší práce bychom se chtěli pochlubit 
i těm občanům Holice, kteří do školy běžně nechodí.

Chystáme se to udělat 30. dubna na Den země, 
podrobnosti sejistě včas dozvíte.

Chceme vás poprosit o podporu vašich dětí při 
třídění odpadu. Kdy jindy než teď by si tento návyk měly 
osvojit? Musíme samozřejmě začít každý sám u sebe, na 
nás, dospělých, záleží, jestli našim dětem přenecháme čisté 
lesy a louky, nebojen velkou skládku.

Za ZŠ a Hoíici Kateřina Mičunkouá, Ivana Štencfooá

V letošním roce ještě připravujeme:
-Vánoční dílnu - 12.12.2002
V příštím roce:
-14. března 2003 školní ples

V

HASICÍ Z HOLICE
Slova i nápěv: Mojmír Hanuš
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Tělocvičná jednota Sokol v Holíci
dokončení z minulého čísla

Do roku 1920 vstupuje jednota se 148 členy, 36 
dorostenci, 34 žáky a 30 žačkami. VII. sletu všesokolského se 
zúčastnilo 70 členů naší jednoty. Dne 3. října se výbor usnesl, aby 
jednotou složené peníze na garančí fond VII. sletu byly věnovány 
na výstavbu Tyršova domu v Praze.

V r. 1921 se zúčastnilo 11 členů jednoty zájezdu 
sokolských žup na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Dorostenky 
pořídily vyšitý prapor

9 dorostenců, celkem 101 příslušníků, což je na holickou obec 
značný počet. Obecní zastupitelstvo pojmenovalo jednu ulici 
“Tyršovou”. Poprvé se ve zprávě z r. 1932 mluví o činnosti oboru 
házené a odbíjené.

V roce 1933 sehrál odbor házené 24 zápasů, z toho 
17 vítězných. Jako cenu získal: sošku, vlajku, plaketu a diplom.

V roce 1934 se zúčastnila jednota dne brannosti 
v Olomouci. Při župních rozřadovacích závodech získalo naše 
družstvo 1. místo v župě. Na mezisletové závody v Brně, konané 
17. června bylo vysláno šestičlenné družstvo, které se umístilo ve 
středním oddíle na 2. místě.

V roce 1935 měla jednota 6 odborů házené, hokejový, 
lyžařský, bruslařský, zábavní a kinoodbor. Nacvičovala se prostná 
na okrskový a župní slet. Nebylo opomíjeno ani nářadí. V době 
prázdnin byly pěstovány na hřišti hry, lehká atletika a cvičení na 
nářadí. Cvičební a vzdělavatelská činnost v r. 1936 byla značná. 
Stačí poznamenat jen vzdělavatelskou činnost/vzdělavatel br. Jan 
Horský/: 78 proslovů, 3 přednášky, 1 divadelní představení, 
2 programové zábavy, 1 taneční zábava. 25. srpna 1937 se 
zúčastnila jednota přivítání prezidenta Dr. Eduarda Beneše 
v Olomouci.

Do tělovýchovné činnosti jednoty zasáhly rušivě v r. 1938 
vážné události. Byla to již částečná mobilizace v květnu, nařízená 
k ochraně naší vlasti před vpádem našich sousedů. Přitom jsme 
postavili osmičlennou hlídku, která konala 2 dny službu na 
železniční trati. Při druhé mobilizaci v září zase naše hlídka konala 
po více dní službu, než byla vystřídána vojskem.

Zde končí vyprávění sepsané pro II. díl Holického 
sborníku panem F. D. Šnajdrem o vzniku a činnosti holické 
Sokolské jednoty. Myslím si, že starší občané si zavzpomínali a ti 
mladší mají důvod k zamyšlení. Oč lepší to bylo dřív - láska k vlasti, 
k rodné obci, čisté a mravní hodnoty.pro dorostence, který jim odevzdaly 28. srpna. Sestry sebraly 

potřebnou částku a podle uměleckého návrhu profesora 
K. Wellňera praporzhotovily a bratrům odevzdaly 21. listopadu.

Začátkem roku 1922 měla jednota 174 členy, 35 
dorostenců, 19 dorostenek, 35 žáků a 78 žaček.

Události během toku 1923 nebylo lze v listinném, 
poškozeném materiálu spolehlivě zjistit. V tomto roce bylo 
uvažováno ve výborových schůzích o získání licence pro kino 
a v r. 1924 došlo ke zřízení kina. Obšírněji se o kině rozepisuje 
v 1. svazku Holického sborníku Vojtěch Knop - Kostka a my se 

o něm zmíníme v některých příštích Holických novinách.
V roce 1925 byla dokončena loni započatá adaptace 

bývalých stájí v obecním dvoře na šatny a knihovnu, celkový 
náklad činil 68.766 Kč.

Podle Holického sborníku zpracovat: Sifvestr Tomášek

V tělocvičně byla umístěna pamětní deska padlých bratří 
za světové války. Jsou na ní tato jména: Jaroslav Andrýs, Jarolím 
Koutný, Emanuel Bernard, Jan Krejčíř, Jaroslav Černý, Metoděj 
Smysl, Urban Homola, Václav Smysl, Fratnišek Chytil, Josef 
Ustrnul, Metoděj Mlčoch, Alois Zapletal.

O účasti členů naší jednoty na odboji v II. světové válce 
bude napsáno později. Inventář v roce 1927 má hodnotu 83.374 
Kč; z toho připadá na kino 20.000 Kč, nářadí 13.350 Kč.

V roce 1928 se zúčastnilo cvičící členstvo mezisletových 
závodů v Praze dvěma družstvy a obě dosáhla prvenství v župě 
olomoucké. Tato družstva získala věnec, 6 medailí a 12 diplomů.

Správa rolnického cukrovaru poskytla jednotě “na 
Zábraní” místo pro letní cvičiště, které bude upraveno, aby mohlo 
být v příštím roce používáno. Jednalo se o místo na konci dnešní 
ulice Keplerovy u mostku přes náhon, kde dnes stojí dvě vilky 
“televizorky”.

Znak české sokolské obceIX. všesokolského sletu se zúčastnilo 58 mužů, 26 žen,
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Konečná
zastávka

Nové chodníky a lávka
Zaměstnanci podniků na Průmyslové ulici i holičtí občané se konečně 

dočkali bezpečného průchodu přes holický náhon na konci Keplerovy ulice. Díky 
iniciativě pánů radních pana ing. Jana Látala a pana ing. Pavla Horáka bylo

provedeno propojení 
chodníku na Keplerově 
ulici s ulicí Průmyslovou 
. Součástí chodníků je i 
kovová lávka  přes 
holický náhon. Chodci 
se tak vyhnou ne
bezpečné chůzi po 
velmi frekventované 
vozovce ve značně 
zúžené zatáčce.

V poslední době se 
řada občanů bydlících za 
Keplerovou ulicí pozasta
vuje nad tím, proč je ko
nečná zastávka autobusů 
MHD umístěna tam kde je 
a proč nemohou vystupovat 
tak, jak tomu bylo v minu
losti.

Pro vysvětlení: pod
klady pro umístění zastávky 
pro výstup i pro umístění 
tzv. vyčkávací hrany vzešly 
z požadavků Dopravního 

i podniku města Olomouce, 
i Projektant je  zapracoval do 
i projektu dle prostorových 

y  i možností, které na stávající 
návsi nebyly zas tak velké. 
Je nám jasné, že výše 
jmenovaní občané to teď 
mají domů o kousek dále, 
ale mohu je ubezpečit, že to 
opravdu nebylo proto, aby 
to občané bydlící v pane
lácích měli blíž.

Nový chodník byl vy
budován i přes parčík 
před sochou Františka 
Palackého. I zde se 
občané dočkali splnění 
svého požadavku na 
čistý a kvalitní průchod 
blátivým parkem. S.T.

S.T.

Světla na křižovatce Přerovská - Hamerská
!

Již dlouhou dobu je tato křižovatka strašákem občanů, kteří bydlí za Přerovskou 
ulicí a při cestě za nákupy, k lékaři či na autobus j i  musí přecházet. Na této křižovatce došlo 
již  k několika smrtelným i vážným úrazům. Již před rokem jsme vás informovali o snaze 
KMČ o řešení této situace. Byly nám předloženy dvě možnosti: kruhový objezd a světelná 
křižovatka. KMČ doporučila kruhový objezd. Při projednávání s SUS Olomouc však došlo k 
rozhodnutí, že nejlepší řešení přinese světelná křižovatka, vzhledem k tomu, že se v tomto 
prostoru nachází dvě křižovatky za sebou (odbočka do ulice Brunclíkovy).

Vzhledem k tomu, že již  bylo zažádáno o vydání stavebního povolení, dá se 
očekávat, že se občané v příštím roce dočkají bezpečné křižovatky.

IR0
0
OS.T.

PODĚKOVÁNÍ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za podporu vyjádřenou ve volbách do Zastupitelstva města 

Olomouce, konané dne 1. - 2. listopadu 2002.
Jan Dostáí - čten KMČ Oíomouc - Ho fiče, čten ČSSD Olomouc
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ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 HoliceNAŠI JUBILANT!
Na schůzi v měsíci říjnu KMČ projednala:
- stížnosti občanů z ul. U solných mlýnů na stávající dopravní situaci, provoz ve skladu bývalého 
“Nábytku” a na provoz zámečnické dílny umístěné rovněž vtomto areálu.
- o užívání veřejných prostranství - zábor nebo pronájem
- sběrové sobotě dne 30. 11. 2002
- o připravované kolaudaci vozovky na západní části návsi Svobody od kostela po ul. Keplerovou
- o zprávě zjednání na OkÚ ohledně stanovení správce mlýnského náhonu (v zápise chybně uveden 
bystřický jez)

V měsíci listopadu KMČ projednala:
- o připomínkách občanů ještě v rámci rekonstrukce návsi Svobody (izolace domu k chodníku, úprava 
nasměrování nového ampliónu)
- o informaci ke stížnosti občanů ze solnomlýnské ul. (vyvoláno jednání na místě samém)
- o zahájení územních řízení, prodeji parcely a záboru veřejného prostranství
- znovu projednávala požadavek na vybudování veřejného osvětlení v ul. U pekárny
- projednala opravu střechy na sociálním zařízení na místním hřbitově
- projednala umístění vývěsní skříňky u zastávky MHD “U drogerie”
- informace o poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení

V měsíci prosinci se dožívají níže 
uvedení naši spoluobčané 
významných životních jubileí:

PALUCHA Martin 

POKORNÁ MARIE 

HANKOVÁ Drahomíra 

RŮŽIČKA Eduard 

SOVOVÁ Květoslava 

KOVÁŘOVÁ Danuše

Všem těmto našim jubilantům 
přejeme hodně zdraví, spoko
jenosti, životního elánu a ještě 
hodně pěkných chvílí, prožitých 
v kruhu svých nejbližších.

CVIČENÍ S MÉĎOU BÉĎOU
pro maminky s dětmi ve věku 1 - 5 let 

60 minut pohybových her, cvičení, soutěží, říkadel a písniček. 
Vždy ve středu v 16.00 do 17.00 v tělocvičně ZŠ Holice. 

Začánáme 8 .1 .  2003!
Na setkání se těší Mgr. Petra TENGLEROVÁ 

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

Vážení přátelé,POZOR!!!
uctili jsme památku zesnulých blízkých na Dušičky, máme 

adventní čas a blíží se Vánoce. Pro někoho je tento čas radostný, 
těší se na radostné úsměvy dětí a kruh rodinný. Někdo je sám a je 
trochu smutný. Velice pěkně pohladil osamělé básník Ladislav 
Stehlík ve sbírce Ticho v oranicích:

v Holicí na návsi Svobody se krade za bílého dne!
24. října mezi 15.00 až 18.00 hodinou mi někdo odnesl z okenních 

parapetů dvě osázené keramické misky s podmiskami, zkrátka byl důsledný. 
Po odeznění počátečního šoku mě to už ani nepřekvapuje. Přece nemám něco 
jen tak bez patřičného zabezpečení položit na parapet a ještě když to k tomu 
plně kvete a tak láká kolemjdoucí. Já zapomněla, že Holice ještě není hodná 
vstoupit do EU, že setrvává na Balkáně. Já myslela, že si mohu domeček 
vylepšit kytkami tak, jak jsem viděla na svých cyklistických cestách 
v Rakousku, Německu, Francii ba i v Řecku, kde kytkami mají ve vesnicích 
i městečkách osázený každičký volný kout, uličku, květináče s kytkami přímo 
na chodníku. Tak jsem si naivně myslela, že nějak tak by to mohlo vypadat 
i u nás, ale bohužel to nejde.
Marie Vyhlídalová, náves Svobody, Holice
P.S. Možná, že teď mi rozbijí okna a ukradnou rozkvetlé bramboříky, možné je 
všechno.

"...I tam, kde nikdo nečeká, dnes milé hosty mají. 
Vzpomínky. Přišly z daleka a k stolu přisedají."

A tak těm, kteří jsou sami. přeji krásné vzpomínky a všem 
zdraví, zase zdraví a spoustu malých radostí. A aby ta pohoda 
a poezie Vánoc vydržela všem co nejdéle, nejlépe napořád.

Tož šťastné nové rok!
Váš Petr Šafránek

Orloj
Duch starých Mistrů 
roztáčí orloj 
Dělný lid se prochází 
polednem 
Na počest jejich 
šikovných rukou 
Kováři kovají minulý čas 
Kohout chraptivě kokrhá 
Možná zastrašuje Smrt 
Hanácký průvod pana 
Soolinského

A kolik udělala kroků nikdo 
nespočítá
Snad jenom Schusterooé to oědí 
Majíce ruce umazané časem 
Z oprav orloje
Kdy dny uvázly a soukolích 
Svatá Trojice shlíží na orloj 
V paměti porovnává nový 
a starý
A lidé kolem spěchají a nevědí 
Že jim  tak čas taje rychleji 
Jako sněhové vločky 
co pomalu padají 
Na olomoucké Horní náměstí

Tolik článek holické občanky. My jako členové KMČ se přidáváme 
s konstatováním, že se krade před kostelem, kde jsme nechali osadit skalky 
kolem soch věrozvěstů. Krade se dokonce za bílého dne jen proto, že dotyčný 
občan chtěl mít jeden z keříků ve své zahrádce. Krade se i na hřbitově 
a to hlavně svíčky, což považujeme za vrchol netaktu.

Na závěr jen poznámka: někteří majitelé pejsků si myslí, že keříky 
před poštou jsme tam nechali vysázet jen proto, aby měli kde věnčit své 
miláčky. Co vy na to? Zeleně v Holiči nemáme přece jen tolik, abychom si jí 
nevážili. Beseduje na rynku 

Kolikrát se protočila 
kola orloje

Redakce
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Žili mezi námi v Holiči
Na těchto stránkách jsme se pravidelně setkávali 

s osudy významných holických občanů, kteří za svého života 
tvořili dějiny naší obce. Ale nebyli to jen lidé s tituly, byla to i 
řada různých lidí a lidiček, kteří v Holiči žili, které jste znali 
nebo si na ně pamatujete, kteří byli také nedílnou součástí 
života v obci.

který se mnohým zdál být podivínem, ale který procestoval 
mnoho cizích zemí, na pana Kozáka malíře a natěrače, který 
maloval vaše byty, na pana Krátkého, řezníka u potoka, který 
měl pro vás vždy pěkný kousek masa, na pana Oldu Vangoru, 
celoživotní neodmyslitelnou legendu holického fotbalu, na 
pana Novotného, učitele jízdy autem, na pana ing. Janáska, 
který se svými přáteli vydával “ Holické sborníky” , studnici 
materiálů pro “ Holické noviny” , na pana Pavlicu tajemníka 
MNV v Holiči, na pana Bádala, náčelníka holických skautů, 
na paní Petříčkovou, náčelnici holického Sokola, na paní 
Janu Zdražilovou, nadšenou parašutistku, která své nadšení 
zaplatila životem, na pana Jana Stoličku, který svýma 
šikovnýma rukama dovedl opravit téměř všechno, na pana 
Josefa Sovu, věrného fanouška holických fotbalistů, na pana 
Buriána, který vždy ochotně domluvil elektrice ve vašem 
autě, na pana Pozdníčka, sklenáře, který zasklíval vaše 
rozbitá okna, na pana Jurečku, obchodníka, v jehož obchodě 
bylo vždy něco co jsme nutně (ne) - potřebovali, na mého 
přítele pana Onderku vedoucího z “ Nábytku” , který vždy 
každému velice ochotně vyhověl.

Byli bychom špatnými dětmi svých rodičů, 
kdybychom nevzpomněli na své blízké, které jste jistě znali i 
vy. Na pana Karla Šišku, kterého pamatujeme jako člověka 
pracovitého a věrného svému řemeslu, vždy ochotného 
každému pomoci. Na pana Šafránka, tatínka našeho poety 
a tajemníka obecního úřadu. Na pana Hynka Zahradníka, 
tatínka našeho historika, dělníka v solných mlýnech.

Na pana Silvestra Tomáška, mého tatínka jehož 
šikovné ruce vytvořily tolik krásných věcí, na paní Marii 
Vykydalovou, maminku mé ženy Jaroslavy, kterou si 
pamatujete z obchodu s obuví a na pana Jaroslava Vykydala, 
který dlouhá léta mlel sůl v solných mlýnech.

Vím, že jsme asi nevzpomněli na všechny. Ani to asi 
není v našich silách. Ale věříme, že vás tento článek 
vyprovokuje k tomu, aby jste na ně vzpomněli za nás. 
Aby večer 24. prosince 2002 byl společnou tichou 
vzpomínkou na všechny ty, kteří ŽILI MEZI NÁMI.

Před měsícem - 1. listopadu jsme vzpomínali na 
hřbitovech na naše blízké, kteří již  odešli tam, odkud není 
návratu. A před námi je další datum - 24. prosinec Štědrý 
den, kdy u štědrovečerní večeře budeme vzpomínat na ty, 
kteří s námi již  nejsou a které jsme měli tolik rádi.

Dovolte tedy mně a mým spolupracovníkům, se 
kterými pro vás připravujeme Holické noviny, vzpomenout 
alespoň na některé z těch holických občanů, kteří nebyli 
našimi blízkými, ale byli za svého života blízcí našim či vašim 
srdcím.

Uprostřed návsi Svobody stojí kostel sv. Urbana. 
Na jeho faře se vystřídala řada farářů i kaplanů. Vzpomeňme 
na pana Antonína Hraba, dlouholetého holického faráře 
a děkana Velkobystřického, p. Stanislava Gotvalda, miláčka 
holické mládeže nebo na p. Jaroslava Pokorného, velkého 
příznivce holického fotbalu.

Další významnou budovou v obci je škola. I její 
ředitelnou a sborovnou prošla řada ředitelů a učitelů, kteří 
své vědomosti s láskou předávali svým žákům. Vzpomínáme 
na nezapomenutelného třídního učitele pana Ladislava 
Uhlíře, Jaroslava Smékala, Štěpána Vychodila nebo Floriána 
Látala. Z mladší generace pak vzpomínáme pana Leopolda 
Kovaříka, který se nezapomenutelně vryl do paměti svých 
žáků. V 1. - 5. ročníku se nesmí zapomenout alespoň na 
některé: na paní Vlastu Uhlířovou, Oldřišku Palečkovou či 
Věru Šnajdrovou.

Ve vyšších ročnících budeme vzpomínat na 
manžele Jaroslava a Ludmilu Dudovy na pana učitele 
Františka Navaru, či z těch mladších na pana učitele 
Vlastimila Kelbicha.

Páteří obce však byli i obchodníci, řemeslníci, 
hospodští, podnikatelé, ale i obyčejní prostí lidé. 
Vzpomeňme tedy i na ně. Vzpomeňme na vždy usměvavou 
a ochotnou paní Novotnou, obchodnici tělem i duší, na pana 
Gottwalda “ševče na štěrku” , s pusou vždy plnou “ floků” , 
kterými přibíjel podrážky vašich bot, na pana Metoda Kluku,

Silvestr Tomášek
Jarmila Horská 
Helena Šišková 

Ladislav zahradník 
ing. Petr Šafránek

PRANOSTIKY
LEDEN:PROSINEC:

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří 
Pošmurný prosinec dobré je  znamení pro sady, lučiny i ošechno 
osení
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší
Je-li na Štědrý den oýchod slunce jasný, urodí se jarní obilí
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Jsou-íi orby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích 
plny kočiček.
O Silvestru papeži snížek si již  poleží

Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, 
mnoho vína, ale žádný med.

Na Nový rok o slepičí krok.

Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.

O svátém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty 
otužilému Cikánu.

Na svátého Vincence seď doma u pece.

Na Saleského Františka meíuzína si často zapíská.
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Co nového v holickém fotbale
Již třetí rok holický klub patří mezi 30 klubů České např. kanalizace, plynofikace, vodovod, komunikace,

republiky, které hrají nejvyšší dvě soutěže, první a druhou průmyslové zóny a pod., nezapomínají na podporu lidské
ligu. Mezi pouze 30 klubů z počtu cca 4 000 klubů, které činnosti, která je také nesmírně důležitá a to zejména v péči
jsou registrovány v Českomoravském fotbalovém svazu, o mládež. Náš klub má 200 chlapců v deseti mládežnických
Obě soutěže hraje šestnáct účastníků, ale AC Sparta Praha družstvech, z toho šest v létě postoupilo do vyšších soutěží
a SK Sigma Olomouc mají v těchto soutěžích dvě družstva, a např. starší dorost je opět na prvním místě a s nejvyšší
Náš klub zajíždí do různých koutů republiky, v této podzimní pravděpodobností postoupí, společně s mladším dorostem,
soutěži vyšlo rozlosování tak, že zápasy venku se odehrály do druhé ligy. Dvě žákovská družstva hrají moravskou ligu.
u nejvzdálenějších soupeřů, jako je  Plzeň, Chomutov, Most, Samozřejmě, že je to také odraz účinkování prvního mužstva
Boleslav, Neratovice, Sparta Praha “ B” , Pardubice. Z těch velí.lize.
vzdálenějších hostil pouze Xaverov Horní Počernice z Prahy 
a Jihlavu. V roce 2000, kdy náš klub vyhrál nejvyšší budují nové šatny a sociální zázemí a probíhá rekonstrukce
moravskou soutěž a postoupil do profesionální druhé ligy původní budovy z roku 1954. Základní finanční částku ve
nesl ještě název FK Holice 1932. Podmínkou účasti v profi výši 5 mil. Kč pro náš klub zajistil poslanec parlamentu
fotbale bylo provést transformaci do akciové společnosti. České republiky pan ing. Ivan Langer, nedávno našemu
Proto občanské sdružení FK Holice 1932 společně klubu poskytlo zastupitelstvo města Olomouce bezúročnou
s Vladimírem Dostálem založilo akciovou společnost půjčku ve výši 1,6 mil. Kč, dalšífinanční prostředky poskytují
s názvem 1. HFK Olomouc a.s. (První Holický Fotbalový Klub sponzoři a sám klub. V současné době chybí na dokončení
Olomouc, akciová společnost), kde má občanské sdružení hlavní budovy asi 2 mil. Kč a vedení klubu věří, že město
99,5% akcií. Změna názvu byla také vyjádřením spjatosti Olomouc při sestavování rozpočtu na rok 2003 na holický
s městem Olomouc, které po postupu do druhé ligy výrazně klub nezapomene, neboť náš klub musí do 30.6. 2003 splnit
podporuje náš klub. Jednak finančně, ale také našemu podmínky “ Projektu Ligové stadiony 2003” , jinak by
klubu výrazně pomohlo při řešení pozemků, na kterých leží z administrativních důvodů musel sestoupit do nižší

soutěže. Mimo tuto  výstavbu zázemí náš klub čeká dostavba 
Je třeba se zde zmínit o podpoře komunálních tribun, jejich zastřešení a některá další technická opatření,

politiků, zejména pana RNDr. Ivana Kosatíka, který bydlí platná pro profesionální soutěž,
v Holiči, dále pak pana primátora ing. Martina Tesaříka, 
náměstka primátora ing. Jaromíra Czmera a již  bývalého v celé historii holické kopané, jsou zde výborní hráči, kteří již
náměstka primátora pana ing. Pavla Horáka. Je třeba jim  hráli první ligu, jako např. Emil Nečas, Ivo Lošťák, Jirka
poděkovat za to, že i v době, kdy komunální politika je  mimo Krohmer, Martin Guzik, Luděk Zdráhal, slovenští bratři
jiné o investicích v mnohem důležitějších oblastech, jako z Bardějova Rasťa a Marek Kašťákovi, Slovák Miro Hrdina

a další. Došlo k výměně trenéra, nyní vede 
mužstvo Miloslav Machálek z Prostějova, 
sportovním ředitelem je  zkušený prvoligový 
trenér, ale také např. bývalý sportovní ředitel 
Baníku Ostrava a SK Sigma Olomouc, 
Vítězslav Kolda.

Je pravdou, že vše se v dnešní době odvíjí 
od peněz, ale také od lidí, kteří chtějí dělat 
něco dobrého pro druhé. Proto by náš klub 
velmi přivítal dobrovolné funkcionáře, 
trenéry mládeže z řad bývalých fotbalistů, 
sponzory, zájemce o fotbal z řad mladých 
chlapců a samozřejmě i diváky na naše 
domácí utkání.

Všichni obyvatelé Holice a nejen Vy, jste 
u nás vítáni!

Od konce června 2002 se na stadioně razantně

holický stadion.

Podle odborníků je  současné mužstvo nejlepší

Vladimír Dostál 
předseda představenstva 1. HFK Olomouc a.s.
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