
Holické Novin
Číslo 6. Ročník VI. Prosinec 2006

Vážení a milí, přátelé,
za chvíli nám nastane čas vánoční. Možná, když teď čtete světlo hřálo v duši celý rok. Těm, kdo jste sami, přeji také hodně 

noviny, už je po Mikulášovi. Velmi mě těší, že svátý Mikuláš a jeho zdraví a dobré přátele. Ti jsou totiž jako andělé. Nemusíte je vidět 
doprovod, kteřížto byli památkově chráněný vymírající druh, byli a s nimi být, důležité je, že jsou. 
nakloňováni a v Holiči se opět vyskytují. Nedá mi to a vzpomínám
na Mikuláše mého dětství. Byli také vzácní, navštívili mě jen dospělým předkládám k zamyšlení před Vánocemi báseň Orloj, 
dvakrát. Pak jsem si jen dával za okno pro ně punčochu a opatrně 
foukal na zamrzlé okno dírku a díval se, zda náhodou nejdou.
I tato nadílka ale skončila tím, že jednou jsem měl za oknem 
březovou metličku s uhlím a fondány a sestry mě přesvědčily, že 
už jsem velký a je to znamení, že chodí jen k menším dětem, než 
jsem já. U mých dětí dlouho trvala radost z hledání dárků, které 
jim „Mikuláš11 v noci někam schoval. Jen jednou jsem připustil, že 
k nám došel čert a tak mi vyděsil synka, že tři dny vykřikoval ze 
spaní. A tak jsem si řekl: „Nikdy více nadpozemské bytosti!"

A pokud se týká Ježíška, té milé neviditelné bytosti, vždy 
nás hřála radost dětí z dárků, které od něj čekaly. Nevím, jak 
dlouho s tímto mladí rodičové vydržíte, ale zkuste co nejdéle. .
Krása dětství je sice časově pomíjivá, ale v duši zůstává napořád. i

A tak v tomto čase předvánočním vám přeji pod stromeček *

zdraví a radost s vašimi rodinami. Ještě také, aby vás betlémské

Dětem posílám říkanku Peří a andělíčka pro štěstí, vám

Váš Petr Šafránek

Peří
Petr Šafránek

Pozor, padá bílé peří. 
Dělá dobře, kdo neoěří. 
Neroftrh jsem peřinu, 
co mám doma na zimu. 
Na děti, pejsky a kočky, 
dopadají bílé otočky.
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Vzpomínání 11.
Žijeme nyní v době, kdy jsou naši představitelé rozhádaní 

a to nikdy nepřispělo k dobré věci. Je to snad slovanská nátura, že 
když nejsme v přímém ohrožení existence, tak nejsme schopní žít ve 
vzájemné shodě. Ta proklatá slovanská nesvornost napáchala v 
dobách minulých tolik škod a nemorálnosti, které se našemu národu 
stále připomínají i v dnešní době. Bohužel nesvornost platí na všech 
úrovních naší společnosti. Říká se, že rodina je základní část státu, 
takže rodina, obec, města, stát. Ale vraťme se v naší obci Holice do 
dávné minulosti a připomeňme si, jak byli rozhádáni naší občané v 
roce 1929. Podobnost je čistě náhodná? Cituji doslovně článek o 
našich obecních představitelích.

Moravský večerník z 22.11.1929.
V Holiči u Olomouce vzdal se starostenství starosta Boh. Zdražil 

(republikán). Důvodem k rezignaci jsou neutěšené poměry v 
obecním zastupitelstvu, když mají občanské strany i socialisté stejné 
zastoupení (15:15). Občanské strany provádějí již  dlouho 
v obecním zastupitelstvu pasivní rezistenci tím způsobem, že vždy 
znemožní svým odchodem zasedání obecního zastupitelstva, když 
nemohou prosadit svoje záměry stavu. Těžce se najde nový kandidát 
na starostenský úřad v obci, takže patrně dojde v dohledné době 
k rozpuštění obecního zastupitelstva a vypsání nových obecních 
voleb.

Velkomoravské říše a naše obec již v dávných dobách sloužila 
potřebám města. Město pak jako metropole Moravy a sídlo 
markrabat - následníků českého krále, pro svoji potřebu v roce 1540 
vybudovalo řadu rybníků, které zasahovaly až k dnešnímu Vsisku 
a Grygovu. Výnosy z rybníků byly pak jedním z hlavních příjmů 
města.

Rybníky Starý, Koňár, Žákovec, Nesyt, Žabinec, Zákopa byly 
postupně likvidovány a na vysušených plochách vznikaly zemědělské 
usedlosti, které byly osídlovány nesvobodnými poddanými. Teprve v 
roce 1779 byli naši předkové osvobozeni, ale museli odvádět městu 
povinné dávky.

Katastr obce se postupně měnil a na místě vysušených rybníků 
byly vybudovány také dva velké „dvory": Nový dvůr a Poplužní. Proč, 
Poplužní? Protože byl využíván k likvidaci fekálií z městské 
kanalizace. Po vybudování čističky odpadních vod byl využíván pak 
pro zemědělskou činnost! Později pak nastala spousta změn: bylo 
vybudováno civilní letiště pro letecký sport a dokonce i pro 
pravidelnou leteckou přepravu ČSA, Výzkumný ústav zelinářský, 
který pro svou činnost měl k dispozici 235 ha a získal velmi 
významné postavení i na mezinárodní úrovni.

Ale vraťme se do minulosti. Když v roce 1848 byla zrušena 
feudální závislost na městu Olomouc, získala o dva roky později obec 
Holice samostatnost správní i politickou.

O naší obci by se toho dalo napsat velmi mnoho. Ale protože 
lidé v dnešní době mají málo času na čtení, budu se snažit po 
troškách vzpomínat na to, co bylo, co by vás mohlo alespoň trochu

Tak nepřipomíná Vám to něco? Že všechno tady už kdysi bylo. 
Tak jak jen z toho, co nás v dnešní době postihlo a co nejhorší, na té 
nejvyšší úrovni. Snad nebude nutné, abychom byli ve vysokém stavu 
ohrožení, abychom se zavčas vzpamatovali.

Ale vraťme se k dnešní obci Holice, která byla sídlem už 
v dobách Velkomoravské říše. V severní části našeho katastru byly 
totiž objeveny kostrové hroby (21) z období 9. století. Je tedy 
nasnadě, že naše město Olomouc bylo významným sídlem

zajímat. Bude to možná na přeskáčku, ale bude to alespoň něco pro 
ty občany, kteří pokládají naši městskou část Holiči za svůj domov, 
nejenom za místo k přespání.

Ladislav Zahradník

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM
Pokud v dřívějších dobách někdo něco neuměl a druhý byl využít své schopnosti a psát články do novin, stížnosti úřadům,

machr a mistr svého oboru /za což dostával patřičné ocenění/, sepisovat petice a podobně. Často to bývá běh na dlouhou trať a
napsalo se smyšlené udání a poslalo anonymně na patřičná místa, někdy úřední šiml řehtá velmi hlasitě. Ovšem taková snaha něco
Ta se postarala, aby svou práci ztratil /což byla lepší varianta/ nebo změnit, něčeho dosáhnout je pozitivní /pokud se z nás nestanou
podle závažnosti obvinění mohl skončit i v uranových dolech, profesionální stěžovatelé, kteří každou prkotinou bombardují úřady
A náš pisatel šikovně získal jeho lukrativní místo, dům nebo jiné a soudy/. Navíc, abychom něčeho dosáhli, musíme se podepsat,
výhody. Stačilo jen pár slov a nepodepsat se.

Dnes anonymové využívají telefonní automaty, ze kterých 
oznamují uložení bomb ve školách, na nádražích, náměstích... čtenářem. Budiž mu to ke cti, i jeho zájem o dění v Holiči. Ovšem
I když bývají také telefonáty v drtivé většině falešné, je na místě se něco kritizovat, znevažovat, je velmi jednoduché a laciné. Pivní řeči,

všechno vím, všechno znám, já vám ukážu... to umíme. Co udělá 
Jestliže někdo napíše /třeba negativně/ svůj názor na určitý protivný, zlý trpaslík, který chce někoho naštvat a sám nedosahuje

problém a nepodepíše se, osobně bych se tím vůbec nezabýval, jeho velikosti? Alespoň mu plivne na kliku u dveří. Panu Zahradníkovi
Takový dopis s klidným svědomím hodím do koše. Vždyť pisateli bych chtěl vzkázat: Pište dál! Těšíme se na Vaše „Vzpomínání” a
možná jde o to navodit rozruch a naštvat pár lidí. Pak někde další články. Jedno arabské přísloví praví „I když psi štěkají, karavana
v koutku s potutelným úsměvem vše sleduje. Často tak jednají jde dál” . 
pyromani a autoři výhružných telefonátů.

V minulém čísle HN, byl přetištěn anonymní dopis. S některými 
„postřehy” pisatele můžeme jistě souhlasit. To, že jsou fasády, 
čekárny posprejované, trápí určitě všechny občany Holice.
Že některé silnice a chodníky jsou v špatném stavu, také víme.
Nic nového pod sluncem. Pokud chce někdo problém řešit, může

vystoupit z anonymity, stát si za svou věcí.
Autor zmíněného dopisu pro HN je zřejmě jejich pozorným

jim i zabývat a učinit bezpečnostní opatření.

Chci být stylový, proto:
S pozdravem Váš „Anonym”

Miroslav Marusjak
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SENIOŘI A NOVOROZENCI
Každým rokem pořádá KMČ č. 4 Holice ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti setkání se seniory a vítání novorozenců. 

Setkání se seniory se konalo opět v restauraci Na Statku, a to 18. října 2006. Za SPOZ byla přítomná paní Marie Romanovská 
a o dobrou náladu se postarali členové pěveckého sboru ze Zikové „Platinový skřivan” pod vedením paní Mgr. Slepicové. Přítomné přivítal 
pan Tomášek, předseda KMČ č. 4 - Holice a spolu se členy komise jim  předal kytku s blahopřáním a publikací „Osudy obce Holice“ . Při malém 
pohoštění a zpěvu tato malá slavnost proběhla v přátelské pohodě.

25. října 2006 jsme opět využili nabídky uspořádat vítání nově narozených holických občánků v obřadní síni Olomoucké radnice. Tuto 
nabídku přijalo 16 holických mladých rodičů, kteří přišli na radnici. Obřad řídil pan Tomášek, který také předal dárky a květiny a uvítal nově 
narozené děti mezi občany statutárního města Olomouc.

Je opravdu škoda, že těchto akcí obětavě připravených členy Sboru pro občanské záležitosti KMČ Holice se účastnilo tak málo 
pozvaných.

Setkání se seniory - restaurace Na Statku. Vítání holických občánků - obřadní síň radnice

PF2007
Na kuráž cinkají skleničky 
Udýchaný uspěchaný život 
/jak  astmatik chronický 
co dokončil maratónský závod/  
Zvoní nám na svědomí 
Píní nesplněných žádostí 
větráme soukromí 
vyčpělých radostí
V přííiou okolních zvuků 
vzájemně se neslyšíme 
nevnímáme podávanou ruku 
sluchátka spěchu zesílíme
V odlivu citu a íásky 
unášeni vlastními myšlenkami 
Zajímají nás výplatní pásky 
Zaměstnáni sebou sami 
Reservovat místenky si necháme 
v rychlíku sobectví
po kapsách marně hledáme 
ooíňáska zpět do dětství

V novém roce méně spěchu, chaosu, stresu, více pohody a času přeje
Mirek Marusjak
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Mirek Marusjak

Putování proti proudu času 20 km
Oopodia

UNSubRUM[Tento článek vůbec není o Holiči ani o Vánocích, přesto je určen pro vánoční číslo HN. Možná vás v něčem osloví... ]
Vršac

í f-
MerdnaNa svazích krasovéPři vyslovení jména Svatá Helena se nám zřejmě vybaví ostrov, 

na kterém zemřel Napoleon. Ne každý z nás již  ví, že Svatá Helena je oblasti plné závrtů /což 
také česká vesnice v oblasti rumunského Banátu (západní část jsou  podle  expertů  
karpatského oblouku). Rumunsko máme v myslích spíše zafixováno propadlé stropy jeskyní/

Šumíce

Rovensko . 
°Gcr",k
Uubcoye “ f

iM
j' Barona

Socol

pole a pastviny. Nejlepší
Dnešní Rumuni vyměnili srpy, Leniny, Caucescy, hvězdy a půda bývá právě na dně 

kladiva na transparentech u cest za Danone, Marlboro, Coca Colu těchto trychtýřovitých 
a Fordy. Nastříkané nápisy teenagerů „Fuck off police" dokazují, že dolíků. Je tam nejvlhčeji, 
ruštinu nahradila angličtina. Také je možné na vesnicích zahlédnout nefouká, takže se zde dobře daří jak zemědělským plodinám, tak 
sem tam „private" obchůdek. Na střechách venkovských chalup i ovocným stromům, 
těch nejzapadlejších vesnic „lavóry" (tak říkají místní Češi satelitním 
anténám), i západní automobily zde člověk uvidí. V autech se moc 
nevyznám, ale nějakého toho Forda od Trabanta či Dacie rozeznám.

Rumunští celníci jsou pověstní svou důležitostí a také 
úplatností. Když vidí své krajany gastarbajtry v přepychových fárech, 
jsou naštvaní a v buzerování lidí si léčí zakomplexovanost. Často 
zkoumají, co se veze v dutinách báglů, hledají nesrovnalosti v celních 
a pasových předpisech a pak loudí plechovky piva.

Požar<s Caucescovým režimem.
o nm'

ERN Á  HORA

V chalupách be^ua starobylá kuchyň

Místní děvčata nosí tepláky, přes ně kytičkovanou sukni, 
některá zástěru, podkolenky a tenisky. Dále teplákovou bundu nebo 
mikinu a šátek uvázaný na babku. V neděli ráno jdou všichni ve 
svátečním do kostela na mši. Svatá Helena má zvláštnost - dva
kostely; jeden katolický, druhý babtistický. Ostatní české vesnice 
/v  oblasti Banátu je jich  šest/jsou katolické.

Večer ve skalách vysoko nad Dunajem zapalujememe oheň, pod 
námi je veletok nejužší. Dříve se tudy utíkalo do „Jugošky" /dnešní 
Srbsko/ na duších od traktorů. Na řece měly pravidelnou linku 

Měl jsem obavy, jak vyjdu na pastvinách u salaší s místními psy. výletní parníky a Rumuni z nich v nejužším místě skákali do vody

a plavali k západnímu břehu. Vojáci po nich stříleli. To se nelíbilo 
Tentokrát byli fajn a společenští. Jen se proběhli, zaštěkali a vůbec cizině, že je to nehumánní. Přišla tedy změna - „humánní řešení", 
neobtěžovali. V uctivé vzdálenosti je držela hůl v ruce nebo hrst Uprchlíci se „lovili" tak, že se házely kotvičky na lanku a jim i byli 
kamení.

Díky „lauórům” mohou krajané sledovat to program o češtině

Dříve podle mých zkušeností byli v Rumunsku příšerně zlí a divocí.

přitahováni zpět do socialistického tábora. Nakonec se v těchto 
Pokrok se ve Svaté Heleně zastavil téměř před 200 lety, když se úsecích řeky pasažéři zavírali do podpalubí, 

osadnici v roce 1824 přistěhovali z Čech. Ulice jsou samé bláto Rozednívá se. Kravské zvonce cinkají, začínají rámusit kohouti, 
a kamení. Mají české poetické názvy jako Dubisko, Spáleniště, Pod husy kejhají, psi štěkají, ve chlívech se dobytek dožaduje snídaně.
Krchovem... Domy se staví průčelími k ulicím, dozadu se otevírají Nám panímáma připravuje smažená vejce, kozí sýr a moc dobré
hospodářským dvorem do polí. Za průjezdem, podobným našim klobásky. Chutnají jinak než ty u nás. Jsou jinak kořeněny a prý je to
jihomoravským nebo jihočeským stavením, se objeví nejdříve dvůr j jídelníčkem prasete. Cpou je hodně kukuřicí /ty  prasata, ne
zaplněný květinami a popínavým i pravým psím vínem. klobásy/. Ke každému jídlu se podává pohárek banátské kořalky. 

V chalupách nás vítá bezva starobylá kuchyň, jako u nás před Vesničané jsou téměř soběstační. Kromě soli, cukru a kvasnic, si vše 
50 a více lety. Vaří se výhradně na sporáku nebo kachlových vypěstují a upečou sami. 
kamnech. „Kachláky" jsou také ve světnicích. V některých staveních Nikde žádná auta /jen ojediněle/, kravské a koňské povozy jsou 
používají stále pec na chleba. Topí se dřevem. Kde by se tady vzalo k vidění častěji. Paňmáma jde s krávama na pastvu. Připadá mi
uhlí? Elektřinu neboli „kurent" tu mají, aleje drahá /přitom  mají na smysluplnější vést takhle krávu, než u nás j í t  na procházku věnčit na 
oknech často přivřené okenice, takže svítí někdy i ve dne/. vodítku psa. Každý s každým je kámoš. Večer se chodí na „táčky",
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plká se na zápražích... Zkrátka klídek a pohoda. Všude dýchá zašlá 
atmosféra, kterou známe z ladovských venkovských obrázků.

Zvenku se to jeví jako idyla, ale maká se těžko a tvrdě. Na jaře 
zasít políčka, okopávat, kypřit. Jak vyraší tráva, vodit krávy a kozy na 
pastvu, sušit sena. Pak s motykou v bramborách, sbírat mandelinku, 
plít koukol z pšenice, žně, mlácení, sklidit brambory, kukuřici, dýně, 
mezitím připravit dřevo na zimu... Výpěstky zpracovat, vařit povidla, 
vypálit domácí slivovici...

Ty vesnice nejsou zase až tak chudé. A vůbec, vřava světa sem 
doléhá jaksi z dálky. Snad že nejsou až tak tísněni, a taky že potřebují 
vyjádřit svou jinakost, je jejich češství /péče o to mluvit česky, číst 
česky/ nepovrchní. Je to jakýsi životní styl, program navíc. Češství 
a čeština jako jejich zvláštní znamení. Cosi jako hrdá pýcha.

Mluví se jungmanovskou češtinou, včetně středočeského 
přízvuku. Což je úžasné po tolika letech izolace. Vůbec se nesmísili 
s Rumuny. Jejich slovník bývá někdy jadrný, ale výstižný. Některé 
výrazy jsou převzaty z němčiny, např. „Hoď si ten hadr na ksicht" 
znamená „Vezmi si ručník a utři si obličej". Průjem je stále jen a jen 
„sracka .

prožívali křtiny, svatby, pohřby. Byli ostrůvky češství v cizí zemi. 
Jejich píle, pracovitost, vzájemná soudržnost a víra v Boha dokázaly 
přestát i čaučeskovskou byrokracii a mašinérii. Stále žili svým 
životem, zvyky, tradicemi. Jako dříve i dnes, mnozí se stěhují za prací 
do Čech, kde, i když mluví česky, jsou cizinci. Otevřenost těchto 
banátských krajanů, přátelství, pohostinnost, vztah k půdě, přírodě, 
nám mohou být příkladem. 0  Vánocích se často přeje „Pokoj všem 
lidem dobré vůle" a mnohdy nedokážeme tu dobrou vůli projevit ani 
na Štědrý den (nebo se o ni snažíme pouze 24. prosince). 
Češi v Banátu tohle přání v praxi naplňují po celý rok. Jistě se od 
nich máme čemu učit.

Setkání století

V amfiteátru z pařezových sedadel
síeduji plátno obzoru
vyšívané nitky vzorů
proudových letadel
Na horizontu koník a žebřiňák z loukotí
s naloženou fůrou
dřeva s voňavou kůrou
a zapomenutého století

V minulosti /ještě za Rakouska-Uherska/ odcházeli tito  krajané 
za vidinou lepšího živobytí. Dokázali vymýtit lesy, postavit domy, 
obdělat pole, založili vesnice, vystavěli kostely, školy... Vzájemně

Kravské a koňské povozy j sou k vidění častěji nef auta

Mateřské centrum Heřmánek
Olomouc Holice

broučků". Děkuji touto cestou všem, kteří přišli na lampiónový 
průvod a pomohli vytvořit kouzelnou atmosféru večera, i těm, kteří 
pomáhali s organizačním zajištěním akce - pedagogům, žákům 
i členům městské policie p. Hradilovi a p. Klukovi. Dík patří i paní 
Lence Hnilicové a jejímu poníkovi Hobitovi, který vozil dět,i a která 
zve všechny zájemce do jezdeckého kroužku nebo na letní tábor. 
Bližší informace se dozvíte na adrese: www.dosvetakoni.unas.cz.

Milí rodiče, milé děti a všichni příznivci. Setkáváme se každé 
pondělí dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin v budově MŠ Náves 
Svobody 38. Zastávka autobusu MHD č. 19 a 23, zastávka Holice.

Co nabízíme:
Pro rodiče: Možnost zajímavě prožít čas na „rodičovské dovolené", 
setkávání s lidmi v podobné životní situaci, výměnu zkušeností, 
specializované programy (pro kojící maminky, o zdravé výživě, 
aromaterapii, tvůrčí techniky).
Pro děti: Kontakty s vrstevníky, nové zážitky, hračky...
Společné hry, malování, zpívání, cvičení, tvoření a mnoho dalšího... 
Součástí MC Heřmánek je laktační poradna a půjčovna pomůcek ke 
kojení.
Poslední velkou akcí mateřského centra ve spolupráci se základní 
školou pedagogickými pracovníky a staršími žáky bylo „Uspávání

Prosincovou akcí centra Heřmánek, na kterou si dovolujeme pozvat 
všechny zájemce, bude zdobení vánočního stromečku v pondělí 
18.12.2006. V 11.00 hod. sraz před základní školou (národkou). 
Ozdoby budeme chystat během dopoledních programů 
MC 11. a 18.12. vždy od 9.00 hod.

Za mateřské centrum  Heřmánek: Petra Tenglerová

-5-
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY zjednání KMČ - 29.8.2006
K nastávajícím životním jubilejím  
přejeme vše dobré těmto 
našimjubilantům:

Říjen
- Kontrola zápisu z poslední schůze
- Připomínky pro městskou policii
- Majetko-právní záležitosti
- Rekonstrukce a dobudování stokové sítě
- Došlá pošta

Listopad
- Kontrola zápisu z minulé schůze
- Došlá pošta
- Připomínky pro městskou policii
- Různé

Silvii Poláchové ( \ \ jY  
Jaroslavu Pokornému J v  
Jaroslavu Kožušníkovi""? 
Jaroslavu Novákovi / / > H.Š.

Bankomat v HolicíKrásných 91 roků se dožívá paní
Markéta Březinová Již několikrát se Holičtí občané dotazovali na možnost osazení bankomatu České spořitelny na 

území naší městské části. Obrátil jsem se na paní Ing. Kačírkovou, manažerku ČS, zda je nějaká 
možnost. Dozvěděl jsem se následující:
Aby se bankomat mohl instalovat, musí být zaručeno minimálně 3.000 výběrů za měsíc. Instalace 
bankomatu představuje částku 1 mil. Kč. Pokud po Novém roce se neprokáže rentabilita, bankomat 
se demontuje a náklady na instalaci jdou k tíži pobočky, která o něj požádala.
Na území Olomouce je instalováno dostatečné množství bankomatů hlavně v obchodních 
a nákupních střediscích, kde si jistě řada holických občanů zvykla vybírat při nákupech či při cestě 
z práce. Pro nás jsou nejbližší bankomaty v Hodolanech v objektu prodejny Ford Janiš a nebo 
v nákupním středisku Olympia.

Všem těmto našim jubilantům  
přejem hodně zdraví, osobní 
pohody a řadu pěkných dnů 
v kruhu svých nejmilejších.

PRANOSTIKY
M %

S. T.Prosinec

V prosinci zima ještě laškuje, ale 
v lednu již  kraluje.

Mrazy co prosinec zaseje, až leden 
a únorsklízí.

Povolné počasí v prosinci věští 
mírnost zimy v každém jiném  
měsíci.

Neviděl-li by svátý Mikuláš mokré 
střechy, musel by být slepý.

Prosinec, když je mu zima, halí se 
v bílý kožich.

Zelená mateřská škola
Zelená? Možná Vás napadne tahle otázka hned po přečtení názvu článku. Zelená bývá 

symbolem něčeho klidného, vyrovnaného a hlavně přirozeného. To, co je přirozené, je přírodou 
dané. Kdyby nebylo matičky přírody, naše ratolesti by neměly možnost radovat se z toho, co nám 
tento velký zázrak dává. Aby však nevyrostli z našich dětí jedinci ignorující přírodu, musíme se 
alespoň snažit je k této lásce vést!

V naší MŠ se již několik let zaměřujeme na ekologickou výchovu. Spolupracujeme se 
Střediskem ekologické výchovy Sluňákov a pěstujeme tak v dětech kladný vztah k přírodě. 
Vytváříme u nich smysl pro ochranu životního prostředí a nejbližšího okolí. Formujeme i 
ohleduplné chování vůči živým organismům fauny a flory.
Holická školička se může pochlubit rozmanitou zahradou plnou zeleně a podnětných míst pro 
ekologické hry a zkoumání. Pozorujeme život u nedalekých rybníků, potoka a život volně žijících 
zvířátek na polích. Sbíráme přírodniny, kamínky, třídíme odpad, spolupracujeme se ZOO. Nyní jsme 
aktuálně vytvořili vodní terárium s želvičkami. V zimě nezapomínáme na naše ptactvo a pravidelně 
zásobujeme krmítka na zahradě. V létě se pro změnu věnujeme vytváření herbáře a sbíráme 
některé bylinky. Paní učitelky vedou děti k estetickému vnímání krásy stromů a keřů v každém 
ročním období. Dům dětí organizuje pro školičku tematické EKOPROGRAMY s ekologickými cíli 
(Skřítek Vodomílek aj.).

Minulý rok vytvořila paní Jana Skřivánková s kolektivem zajímavý plán ekologické výchovy pro 
rok 2005-2006, který byl v tomto roce zrealizován. Krajský úřad v Olomouci ho vyhodnotil jako 
nejlepší v kraji. Získali jsme tak DIPLOM a STATUT tzv. „Zelené školy" pro rok 2005/2006.

Leden

Na Nový rok déšť, o Velikonocích 
sníh.

Novoroční noc tichá a jasná, bude 
úroda krásná.

Roste-li v lednu tráva, neúroda se 
očekává.

Když krtek ryje v lednu, končí zima 
v květnu.

Kdyžje vody v koleji, šetřtevžlabu 
krmení.

Dne 20. 10. 2006 tuto cenu i s diplomem 
slavnostně převzala vedoucí učitelka MŠ 
paní Jana Skřivánková.
Věříme, že tohle ocenění přispěje k další 
motivaci pro ekologické aktivity.

UVAŘTE SI S NÁMI
Koprovou omáčku trochu jinak
Rozvaříme petržel nebo pastinák (i oboje). Při vaření přidáme bobkový list, celý pepř, 
2 hrsti ovesných vloček, osolíme a ochutíme oregánem nebo zázvorem. Celé koření 
vyndáme a zeleninu rozmixujeme. Vmícháme zakysanou nebo sladkou smetanu a přidáme 
jemně nasekaný kopr (může být i sterilovaný, čerstvý krátce zvlášť povaříme). Dochutíme 
citrónovou šťávou (UME octem nebo jablečným či vinným octem) cukrem nebo medem. Na 
talíři ozdobíme kolečky vařené mrkve. Podáváme s bramborem, knedlíkem nebo polentou.

Dobrou chuť přeje Věra Zapletalová

P.S. Stále čekáme, že nám více kuchařek prozradí své výtečné recepty. Kuchařky nestyďte 
se a pochlubte se.

Pavla Pavlovská 
učitelka MŠ

-6-



Vylosovaní luštitelé z čísla 5/2006:
Paní Zora Sládková, U Cukrovaru 4 
Paní Věra Zapletalová, Sladkovského 49
Omluva: do legendy křížovky 5/2006 se vloudil tiskařský šotek ve 4.
sloupci....100 kg....mělo být 1.000 kg.... -jedna nula vypadla. Ale dobří
luštitelé se zmást nedali.

Vyluštěnou tajenku můžete vhodit do schránky KMČ č. 4 Holice 
v budově pošty do 20.1. 2007.

1 / jméno v kalendáři 26.7., Krymský jezdec na koni, 
vyznačená cesta, písečné přesypy 
2/ planeta, kuje podkovy, otec, závěr modlitby 
3 / odplata, chůze nátky, mládě skotu,
4 / napuchlina, bankovní účty, hamerský náhon, úmrtí 
5 / jednoduchý stroj, obyvatelé kanálu, vojenská barva, 
šikmá
6 / slang. Puška, jméno Costnera, puma, životodárná 
tekutina
7 / sluha, pochoutky psů, zrcadlení, hlodavci 
8 / soukromý detektiv, promenády, nápoj kojenců, bál 
9 / pokladna, nůž (hovor.), obyvatel Hané, sladkost pro 
oslavence
10/ malá osa, mýtit, existence, neobutí 
11/ rostlinné máslo, šikmé podložky, bunkry, ochrana 
zboží
12/ zbožňovaný příklad, domácí opeřenec, léčky, opak 
velké
13/ obtížný hmyz, Kája, plody, obilí 
14/ druh pečivá, části střechy, stříkat vodu, dopravní 
prostředek
15/ část svíčky, cap, žmoulat v rukou, části obleků 
16/ stydlivost, voliéry, značka motocyklů, indián 
17/ naše treskovitá ryba, dodržování předpisů, oční 
lékaři, Oldřich
18/ úsilí, závěr, boží posel, očišťování vodou 
19/ ranní vláha, malý klíč, stupně pod nulou, moravská 
metropole

V  X  V

KŘÍŽOVKA
OPĚT O CENY!

V Holiči uspávali broučky
„A byl podzim. Soětía ubývalo a lim y  přibývalo, a tak broučci, fe  už nikam nepoletí... “

(Jan Karafiát, Broučci)
A jak po každém létě přichází podzim, tak už i několikátý podzim holické děti 

uspávaly před přicházející zimou broučky. A tak jako broučky v Karafiátově knížce 
vyobrazil Jiří Trnka se svítícími lampičkami, naše děti si s sebou přinesly lampióny.

Ten slavnostní večer začal 8. listopadu v 18 hodin průvodem vycházejícím od školy. 
Za doprovodu rozhlasového vyprávění a písniček obešly děti se svými rodiči náměstíčko, 
kde na jejich bezpečnost dohlížela i Policie ČR. Svou lampiónovou pouť zakončily ve 
školním parčíku. Tam na ně i na jejich pestrobarevné broučky čekala strašidla 
připomínající Halloween. Ve svých originálně vyzdobených domečcích ukládala broučky 
ke spánku. A tak si děti s dobrým pocitem (a také se sladkou odměnou) mohly vesele 
užívat přítomnosti poníka a roztomilé kozičky. Myslím, že žádné z nich neodolalo si je 
pohladit a na poníkovi se i povozit.
A tak se určitě jen málokomu chtělo ukončit tak kouzelný večer. Věříme tomu, že už teď

se všichni těší, až se na jaře budou 
broučci opět probouzet.

Omluva redakce
Omlouváme se za pozdní uveřejnění článku 
„Zahradní slavnost'1. Dostali jsme jej po 
uzávěrce srpnového čísla a po dohodě se 
školou jsme jej nechali až do říjnového čísla. 
Obrázky z Mořeny se v červnovém čísle ocitly 
nedopatřením, za což se omlouváme.
Pokud se týče připomínky, že chybí koše 
„speciálně" na psí exkrementy, je správná. Tyto 
koše bývají vybavovány i sáčky, ale tyto tam 
nikdy dlouho nevydrží. Takže sáčky s „ne
vábným" obsahem lze vyhodit do kteréhokoliv 
koše na odpadky na Návsi Svobody, na 
autobusových zastávkách, na ulici U Cuk
rovaru. V příštím roce těchto košů opět 
přibude v nově rekonstruovaných ulicích 
a necháme je osadit i tam kde chybí.

S. T.

Mgr. Petra Romanovská 
učitelka ZŠ
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Tipy na výlet -5:

Tuto novou rubriku zařazujeme do Holických novin na popud paní Věry Zapletalové. Myslíme si, že to není špatný nápad, a přivítali 
bychom, kdyby se náplně této rubriky sama ujala. Často ji potkávám s manželem a batohem na zádech, jak míří někam do přírody. Chůze je 
nejen prospěšná našemu tělu, ale umožní nám poznávat nepoznané, takže nechejme se paní Věrou vést po stezkách za zdravím a poznáním.

S.T.
Tip paní Věry na podzimní výlet: Dnes, jelikož už dávno začal podzim, mám pro vás námět na relaxační aktivitu: Sauna u Majetína, nabízí své 
služby: Pro muže: Čta So 16.00 21.00 hod., Pro ženy: Pá 16.00 21.00 hod.

Vyzkoušejte, budete spokojeni!

Trocha vánoční poezie nikoho nezabije
Vánoční trhy
/Mirek Marusjak/

Rampouchy visí z okapů střech 
příchod Vánoc počítáme na prstech 
Na náměstí zaplněném stánky 
kapsářské žně, shon a zmatky 
Z amplionu na plné pecky Kabáti zr 
pak Rybová Mše vánoční 
U Stánků kde vaří punč a grog 
tak jako každý rok 
rušno jako v úle
„Pokoj všem lidem dobré vůle..." 
hlásá obří billboard u radnice 
Nad Betlémem vyšla vlasatice 
již přes dva tisíce let 
nám mailuje nebeský internet 
zprávu o narození Vykupitele 
a naše srdce bijí stále zatvrzele

Vánoční nákupy
/Mirek Marusjak/

Stojím před výkladem
naaranžovanou snůškou zbytečností
/u snobů mám mínus/
a jako drzoun pozoruji svět
V lese marnivosti
zbloudilí ztracenci
Šeptám si
jak jsou nepatrné
všechny ty zlaté šperky
značkové parfémy
grafiky vyhlášených mistrů
super hi-fi věže...
proti jedinému políbení z lásky

Duch starých Mistrů roztáčí orloj 
Dělný lid se prochází polednem 

Na počest jejich šikooných rukou 
Kooáři kovají minulý čas 
Kohout chraptivě kokrhá 
Mojná zastrašuje Smrt 

Hanácký průvod pana Soolinského 
Beseduje na rynku 

Kolikrát se protočila kola orloje 
A kolik udělala kroků nikdo nespočítá 

Snad jenom Schusterooé to vědí 
Majíce ruce umazané časem z oprav orloje 

Kdy dny uvázly u soukolích 
| Svatá Trojice shlíží na orloj 
» V paměti porovnává nový a starý

A lidé kolem spěchají a neoědí 
Že jim  tak čas taje rychleji 

Jako sněhové vločky co pomalu padají 
Na olomoucké Horní náměstí

Jako slon...
/Mirek Marusjak/

Kolem samé střepy 
dupu jak slon v porcelánu 
pálí z kulovnice lovec ránu 
/s laserem trefí se i slepý/

Zpívají sloní kly
zpracované do kroužků náušnic 
exkluzivních barových tanečnic 
halali mezi blýskavými zrcadly



i

l.HFK  Olomouc
trénovat dvakrát denně. Budou využívat posilovny, spinningu, 
haly, hřiště a výběhových stezek na Svatém Kopečku. V první části 
bude mužstvo pracovat na rozvoji vytrvalostně-fýzických rezerv a v 
druhé na herním projevu, v rámci kterého absolvuje týdenní herní 
soustředění. V závěru přípravy odehraje generálku s prvoligovým 
Zlínem před prvním 
mistrovským utkáním s 
Čáslaví, na které všechny 
fanoušky a příznivce 
holického fotbalu srdeč
ně zveme. 16. kolo 
druhé nejvyšší fotbalové 
soutěže mezi l.HFK 
Olomouc a.s. a FC Zenit 
Čáslav by se mělo 
odehrát v sobotu 10.3.
2007 v 15.00 hod. na 
stadionu 1. HFK Olo
mouc, Staškova 28,
Holice.

Vážení sportovní přátelé,

začíná zima a nezadržitelně se blíží Vánoce. Také druhá 
nejvyšší fotbalová liga končí a holickému celku zbývá už jen 
několik tréninkových jednotek k zaslouženému odpočinku a 
nabrání nových sil do závěrečné části fotbalové ligy.

Cílem klubu před začátkem soutěže bylo umístění do 6. místa 
v tabulce po podzimní části. To naši hráči, pod vedením trenéra 
Leoše Kalvody a asistenta Josefa Muchy, splnili. Po 15. kole se 
umístili na 3. místě s 29 body za druhým, v tabulce loňským 
ligovým týmem Jihlavou (30 bodů) a Viktorií Žižkov, která skončila 
na prvním místě se 34 body. Z tabulky můžeme také vyčíst, že 
holický celek měl nejlepší obranu a dostal pouhých 7 branek, což 
bylo nejmíň ze všech mužstev. Zato útočná fáze dělala větší 
problémy. Podepsalo se na tom po 7. kole i zranění nejlepšího 
střelce Miloše Kropáčka s pěti brankami. Jeho zranění si vyžádá 6- 
ti měsíční pauzu na zahojení křížových vazů v koleni. Nicméně i 
bez Miloše Kropáčka se dařilo vítězit až do 12. kola. Tam nás 
porazily Jakubčovice 2:0 a na hráče dolehla nervozita. V dalším 
utkání jsme sice vyhráli s Vítkovicemi 2:1, ale poté HFK prohrál 2 
utkání po sobě. To první na Bohemians Praha 1:0, kam přišlo přes 
pět tisíc diváků a v posledním kole na domácí půdě s posledními 
Blšany 0:1. Hlavně poslední utkání všechny zaskočilo. S exligovými 
Blšany, které byli s 10 body na dně tabulky, jsme zbytečně ztratili 3 
body, které by nás vyhouply na druhé místo za vedoucí Žižkov. V 
utkání jsme měli velkou smůlu. Neproměnili jsme tři vyložené 
šance a hosté z ojedinělého pokusu vstřelili rozhodující branku. I 
přesto, že jsme se umístili na třetím místě, nemůžeme být 
spokojeni. Prohra ve dvou posledních utkáních nás může velice 
mrzet v konečném součtu, ale takový je fotbal. Z toho se hráči a 
klub musí poučit a navázat v nadcházející části soutěže na dobré 
výsledky v úvodních kolech, kde předváděli bojovný, agresivní a 
kombinační fotbal.

Před začátkem jarní části soutěže absolvuje mužstvo 
přípravu, v nichž odehraje 12 až 13 přípravných utkání. Příprava 
začne individuálním tréninkem hráčů už 1.1.2007. Do společné 
přípravy se hráči zapojí 8.1.2007. V přípravné fázi hráči budou

AIS I k i
Viktoria Žižkov1. 30:915 10 4 1 34 ( 10)
Jihlava2. 9 3 3 26: 10 30 (6 )15

3. l.H FK  Olomouc 9 2 4 20:7 29 <»)15
Sokolov 23 (-D4. 15 6 5 4 19: 17

5. Jakubčovice 19: 17 23 (2 )15 6 5 4

6. Bohemians 16: 13 22 (1 )15 6 4 5
Ústí nad Labem 22: 23 21 (-3 )7. 15 36 6
Čáslav 16:21 21 (0 )X. 15 6 3 6
H lučin 14: 13 20 (-4 )9. 15 4 8 3

Hradec Králové (-6)10. 15 5 3 7 14: 17 18
11. Opava 15 15: 17 17 (-4 )4 5 6

12. Třinec 15 8 10: 18 17 (-4 )5 2

13. Vítkovice (-5 )15 4 4 7 12: 18 16

Sigma Olomouc "li" (-10)14. 15 2 9 15:25 144
(-10)15. Posta Bystrc 15 4 2 9 10:21 14

(-8)16. Blšany 15 10 10: 22 134 1

HODNOCENÍ MLÁDEŽE l.HFK OLOMOUC PODZIM 2006
1. DOROST

Hlavním cílem pro dorostenecká družstva bylo stabilizovat stávající kádry a vytvořit družstva podle ročníků. Tento úkol byl 
bezezbytku splněn. Sportovně a výsledkově se družstvům v podzimní části soutěže dařilo se střídavými úspěchy. Nejúspěšnějším 
kolektivem byli nejmladší dorostenci pod vedením zkušeného trenéra Stanislava Sprušanského, kteří se umístili na prvním místě. 
Zbylá družstva se umístila ve středu tabulky. Obsazení trenérů u jednotlivých družstev: starší dorost „A“ RNDr. Dan Matuška a 
Rostislav Nestrojil, starší dorost „B“ Tomáš Uličný a Jiří Hovorka, mladší dorost „A“ Zbyněk Kurfůrst a Ivo Hlaváček a mladší dorost 
„B“ Stanislav Sprušanský a Petr Novák.

Umístění družstev po podzimní části soutěžě
Starší dorost „A“ 
Starší dorost „B“ 
Mladší dorost „A“ 
Mladší dorost „B“

1 6  4  5  7  1 7 : 3 4  1 7  1 0

1 3  4  2  7  1 6 : 2 2  1 4  9

1 6  5  2  9  2 5 : 2 3  1 7  1 0

1 3  1 1  1  1  3 6 : 6  3 4  1
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Všechna družstva si na podzim vytvořila velmi dobrou výchozí pozici do jarních zápasů. Úspěchem SCM v prvním roce působení v 
soutěžích bude udržení stávajících soutěží pro příští sezónu. Pevně věřím, že po vcelku dobrém podzimu se tento úkol v jarní části 
soutěže také podaří splnit.

2. ŽÁCI

Žákovská družstva l.HFK Olomouc a.s. rozehrála své soutěže v podzimní časti velmi dobře a v klubu jistě vládne spokojenost s 
umístěním všech žákovských družstev. V letošním roce jsme udělali velký kus práce, ale ještě více práce nás čeká.

Starší žáky „A“ vedou trenéři Měrka a Holásek, starší žáci „B“ vedou trenéři Zdráhal a Štursa, mladší žáky „A“ vedou trenéři 
Novák a Šimoník a mladší žáky „B“ vedou trenéři Turek a Musil.

Umístění družstev po podzimní části soutěže_________

Starší žáci „A“ 
Starší žáci „B“ 
Mladší žáci „A“ 
Mladší žáci „B“

1 1  8  1  2  3 4 : 7

1 5  5  5  5  2 8 : 1 9  2 0  8

1 1  5  3  3  2 3 : 1 2  1 8  4

1 5  6  2  7  4 4 : 5 1  2 0  8

25 2

Starší žáci „A“ obsadili v tabulce 2. místo hned za Sigmou Olomouc a úspěšnou sezónu zakončili ziskem krajského poháru předsedy 
ČMFS. Vytvořili si dobrou výchozí pozici do jarní části soutěže, a budou se snažit postoupit do nejvyšší žákovské soutěže -žákovské 
ligy. Mladší žáci „A“ hráli výborný fotbal, který se musel líbit, a skončili na 4. místě. Starší i mladší žáci „B“ jsou shodně na 8. místě, 
což je uspokojivé, ale myslím, že mají na lepší umístění, a věřím, že v jarní části soutěže tento předpoklad potvrdí i výsledkově.

3. PŘÍPRAVKA
Trenéři: Pavel Zapletal 
Jaromír Štursa

Hlavním cílem bylo hráče naučit orientovat se v herním prostoru a kombinovat s více hráči. Po šesti odehraných kolech jsme sice 
byli na čtvrtém místě, ale s každým odehraným zápasem se hra našeho týmu znatelně zlepšovala a přicházely i úspěchy v podobě 
vítězství. Odměnou za dobrou práci při trénincích byla pro hráče účast na turnaji v Přerově, kterého se účastnily nejlepší týmy 
Moravy. Po třech vítězstvích, jedné remíze a dvou porážkách jsme skončili na solidním pátém místě a náš hráč Jaroslav Novotný se 
s osmi brankami stal králem střelců turnaje. V zimní přestávce se budeme připravovat v tělocvičně a také se zúčastníme několika 
turnajů v hale. Příprava by měla vyvrcholit herním soustředěním před startem jarní části soutěže. V tréninkových jednotkách je 
kladen důraz především na práci s míčem, na koordinaci a také na individuální přístup k hráčům. Není důvod nevěřit, že jména jako 
Berka, Přenosil, Novotný či Kroutil si za pár let přečteme na soupisce našeho „áčka“.

A konečně se v Holicí objevil další sport
- DERCO-

Úspěch holických florbalistů
Ve dvou listopadových týdnech proběhl na olomouckých školách turnaj ve florbalu chlapců.
Předkolo se konalo celkem na třech školách, kdy o právo postupu bojovalo vždy šest družstev. Naši deváťáci svoji skupinu vyhráli 
a postoupili do finále. V něm 29. listopadu nenechali nikoho na pochybách, komu patří vítězství v okresním kole. Porazili všechna 
ostatní družstva a suverénním způsobem si tak vydobyli právo postupu do krajského kola.

Že by nám ty naše děti začaly dělat jen radost? Sportu a Holiči zdar.
Mgr. Jaroslav Bargí 
učitel ZŠ
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