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p°koj lidem dobré vůi«
BOŽI HOD VÁNOČNÍ - 25. prosince - je prvním vánočním svátkem, 

spánku, dny se krátí a noci prodlužují téměř do nekonečna. Ale pod dnem Kristova narození. Křesťanská církev jej stanovila na tento den,
vším tím tichem a klidem je jakési napětí, vyvolané očekáváním. Blíží se aby vytvořila protiváhu starší tradici, související se zimním
nejkrásnější svátky v roce - někdejší slavnosti zimního slunovratu - naše slunovratem. Na Boží hod se nepracovalo, dokonce se nestlala ani
VÁNOCE. Jsou spojeny s množstím tradic a zvyků, které se v průběhu lůžka a nikde nesmělo viset prádlo, protože by to mohlo znamenat
staletí promíchaly a vplynuly v sebe, aby pomáhaly vytvářet kouzlo a neštěstí v domě.
atmosféru posledních týdnů a dnů roku. Vánočnímu vyvrcholení 
předchází řada dnů a svátků, které vám v krátkosti přiblížíme.

ADVENT byl a je dobou očekávání - původně očekávání příchodu

Podzim se blíží k závěru, příroda se ztichle ukládá k zimnímu

Také dnes je oficiálně tento den dnem pracovního klidu. Po 
období shonu a příprav konečně nastává období uvolnění a klidu.

SV. ŠTĚPÁN - 26. prosince - je druhým svátkem vánočním. Sv. 
Spasitele na svět, proto ono latinské “advent” . Je to vlastně přípravná Štěpán byl ohnivým vyznavačem a šiřitelem Kristova učení. Byl proto 
doba na Vánoční svátky, která se od 11 . století ustálila na čtyřech 
týdnech před Štědrým dnem. Do 
adventu patřily a patří také čtyři 
adventní neděle - letos ta první připadla 
na 2 . prosinec.

Sv. BARBORA - 4. prosince - žila ve 
třetím století a pocházela z rodiny 
bohatého kupce a velkého nepřítele 
křesťanů. Barbora, kterou jeden ze 
sloužících obrátil na víru, se odmítla 
křesťanství vzdát a krutý otec ji nejdříve 
odevzdal soudci k mučení a nakonec jí 
setnul hlavu mečem. Na svátek sv.

obviněn ze zrady židovské víry a před hradbami Jeruzaléma byl roku 
37 ukamenován. Jako světec byl považován 
za patrona koní a s jeho svátkem je rovněž 
spojena tradice koled. V tento den chodili na 
koledu nejen děti, ale i kantoři a obecní 
chudí, zpívali koledy a dostalo se jim za to 
výslužky. Býval to den, kdy končila čeládce 
služba - vystoupila-li v tento den ze služby, 
měla do Nového roku prázdniny, jimž se 
říkalo “vánočky”. Uvítala to stejně jako naše 
děti dnes vítají své “vánočky”, v nichž mohou 
na několik dní zapomenout na školu.

Mnohé vánoční zvyky a kouzla mají svůj 
původ ještě v dobách pohanských. Nejčastěji 
jsou spojeny s pokusem nahlédnout do 
budoucnosti a z různých znamení vyčíst svůj 
osud. Ostatně: koho z nás na přelomu roku 
nenapadne - co mě asi čeká v roce příštím?

Běžné je věštění osudu z jablka 
rozkrojeného napříč při štědrovečerní večeři. 
Jasně zřetelná hvězdička jádřince znamená 
pro příští rok zdraví, nehezký jádřinec 
napadený červem je známkou nemoci, 
jádřinec ve tvaru kříže věští velké neštěstí 
nebo smrt.

Barbory chodívaly ženy a dívky zahaleny 
v bílém a nadělovaly hodným dětem 
sladkosti z košíku z jedné ruky, zatím co 
v druhé měly metličku na děti nehodné.

“Barborky” se pak říkalo a říká 
třešňovým větvičkám, které řežeme 4. 
prosince a necháváme do vánoc v teple 
vykvést.

SV. MIKULÁŠ se narodil v polovině 
3. století v rodině zbožných křesťanů.
Byl vysvěcen už jako mladík. Po smrti 
rodičů rozdal část majetku chudým a
obdarováním zachránil tři dcery zadluženého otce před prodáním do 
nevěstince. Stal se biskupen a svůj úřad vykonával do vysokého věku. umyvadlem s vodou. Malé kousky svíček dáme do skořápek, zapálíme a
Dárky, které podnes přináší našim dětem, připomínají ono obdarování položíme na vodu v umyvadle těsně k sobě. Pokud se lodičky u sebe

udrží, bude rodina pohromadě, čí lodička zamíří od ostatních pryč, ten 
se vydá do světa.

Ještě jedno jablečné věštění. Dvanáct jadérek dáme do misky s

Skořápky ořechů můžeme použít k další věštbě, spolu se svíčkou a

nevinných dívek.
SV. LUCIE se narodila rovněž ve 3. století, byla křesťankou a 

rovněž zemřela jako mučednice. Pořekadlo “Lucie noci upije a dne 
nepřidá” se vztahuje ke dni zimního slunovratu, který připadá na den vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých 
23. prosince.

ŠTĚDRÝ DEN - 24. prosince - říkalo se mu vigilie neboli předvečer
měsíců. Důležité především pro zemědělce, chalupáře a zahrádkáře.

Závěrem si dovolím připomenout zvyk, jehož účinek se v dnešní 
slavnosti, neboť předcházel dnu, v němž se narodil Kristus. Až do době bude hodit určitě všem. Dvě nebo tři omyté šupinky z vánočního
večeře byl dnem půstu a mnoha příprav,^ spojených s množstvím kapra vložte do peneženky a ponechte je tam. Tak byste měli mít
lidových zvyků. Zejména dětem se slibovalo, že budou-li se postit, uvidí jistotu, že v ní bude vždy dosti peněz a nebude vám vadit zvyšování
večer zlaté prasátko. S východem první hvězdy půst končil - konečně cen nájemného. I když
byl čas, kdy rodina mohla usednout k večeři. Tak jsme vás seznámili stručně s předvánočním časem, Vánočními

Mnoho tradic našich předků provází i náš Štědrý večer. Přes den svátky i zvyky a obyčeji, které je provázejí. Co na závěr zbývá. Popřát
končí poslední přípravy, zdobí se stromeček. Přibližně v čas východu vám všem, holickým občanům, ať prožijete svátky v klidu a pohodě v
první hvězdy usedáme k slavnostní večeři a po ní následuje nadílka u kruhu svých blízkých a do Nového roku 2002 vám popřát hodně zdraví, 
vánočního stromku, zpívání nebo poslouchání koled. optimismu a dobré nálady.

S.T.



Zajímavosti z historie
karosář, VácJavekjStanislav - karosář, Dána Jan - automechanik, 
Kubeš František - autolakovna, jžuriáu Zdeněk - autoelektriář, 

K napsání tohoto vzpomínání jsem použil článek pana Mašek Vladimír - elektromechanik, Joun Miroslav - strojní 
Vojtěcha MEDKA: Přeměna hospodářského života v Holiči od zámečník,t_Prečan>Rajmund - strojní zámečník, Běhal Bohumil -
roku 1948 do roku 1958, který napsal pro Holický sborník kovář, Krempl Jan - kovář, Beneš Vladimír - klempíř,^Cučka Josef 
1/1966. Dnes by měl být změněn název tohoto článku na: - klempíř, .Stolička Bohumír - sedlář, Svobodová Marie -
Likvidace hospodářského života v Holiči, protože až si přečtete, mlynářství, Zedník Jaroslav - mlynářství Na Hamrech, Trávníček
co všechno v Holiči bylo a co bylo tzv. socializací zlikvidováno, Antonín - bednářství, Vařeková Božena - strojní stolář, Pavlovský
nebudete chtít tomu věřit. Josef - stolář, £aiílovskýJWolf - stolář, Staněk Miroslav - strojní

Obec Holice měla vždy dobré podmínky pro budování stolář, Stolařík. Jan - stolář, Hába Jan ̂ "modelář, Slezáková 
průmyslu, obchodu a živností. Po roce 1945 nastal veliký příliv Františka - hostinec Lidový dvůr /Orlovna/, Beran Josef - 
obyvatel, čilý stavební ruch a byly tak postaveny celé nové ulice, hostinec /Klondajk/, Vinkler Jan • hostinec U Přemysla Oráče, 
Průmysl tím získával dostatečné množství kvalifikovaného Obšnajdr Alois - hostinec Pivovar, Dosoudil Alois - hostinec 
dělnictva. Obchodům a řemeslníkům přibývali stále noví /dnes stolářství/, Crhova OtýIje -^hostinec Nový Dvůr, Novotný 
zákazníci. Hospodářská obecní politika byla řízena tak, že Josef - obchodník /dnes drogerie paní Leskovjanské/, Jurečka 
obecní přirážky byly poměrně nízké. Daleko nižší než v sousední Silvestr - obchodník, Hlobil Ladislav - obchodník, Burianová 
Olomouci. To bylo lákavé pro podnikatele, kteří i z těchto čistě Růžena - obchod s mlékem, Doubravská Marie - obchodnice, 
ekonomických důvodů zřizovali v Holiči své provozovny. Nemálo Netopil Josef - obchodník, Vysloužil Antonín - obchodník, 
tu působila i blízkost města. Občané Holice tak mohli plně Gruszková Julie - kramářství, ~~Ondrášek Martin - hokynář,
využívat výhod velkého města a při tom užívali i předností, které Schaffer Josef - prodej mléka, Hlaváčková Vojtěška - textilní
jim přinášel venkovský život. Tím se stalo, že v Holiči bylo v roce obchod, Baťa - prodej obuvi, Tógl Antonín - prodej uhlí, Dvořák 
1947 v provozu 115 podniků nejrůznějšího zaměření. Mnohé Vincenc - sběr kůží, Aust Hubert - architekt, Látal Josef -
okresní město mohlo právem Holiči tuto skutečnost závidět, zednický mistr, Zacpal Vojtěch - stavitel, Dosoudil.Alois - řezník,
Tvrzení, že Holice byla v té době jedna z nejbohatších obcí na Krátký František - řezník, Zemánkově Štěpánka - řeznictví,JJrlses
Hané, bylo asi pravdivé. Rudolf - koňský řezník, Páťal Hynek - řezník, Svozílek Otakar -

Pak ale přišel rok 1948 a v podnicích, živnostech a drogerie, Melcrová_ Marie - trafikantka, Konečná Háta - 
zemědělství nastaly “převratné změny”. Celé naše státní zřízení trafikantka, Žáček Josef - trafikant, PhMr. Koupil Vojtěch - 
a s ním i všechen hospodářský život byi “usměrňován” a lékárník, Hoppe Walter - chemická laboratoř, Křížek Jan - 
“cílevědomě” veden k úplné socializaci. Tato přeměna nemá v pohřební ústav, Múcková Marie - porodní asistentka, Ing. Svatlík 
historii obdoby. V necelých deseti letech byla provedena Jaromír - výroba lahvových uzávěrů, Bamet Josef - malíř a 
přeměna téměř úplná. Jinými slovy řečeno, bylo zlikvidováno natěrač, Stach Antonín - malíř pokojů, Berka Emil - obuvník, 
všechno to, co generace obchodníků, řemeslníků a zemědělců Gottwald Jan - obuvník, Raška Karel - obuvník, Svoboda 
mnohdy v potu tváře budovali. A tak se i dnes může stát to, že Vojtěch - obuvník, Steiger Jaroslav - hodinář, Mlčoch Adolf - 
starší lidé již zapomněli na minulou organizaci hospodářského fotograf, Schaffer Leopold - cukrář, JHarurmyiĉ  Maslun - 
života v obci a mladí a noví občané Holice nemají o tom žádnou zmrzlinář, Dobysík Jaroslav - autodoprava, Holasová Jana -
představu. Pokusím se proto těm starším oživit vzpomínky a autodoprava, Škodík Karel - autodoprava, Bartošek Bohumil -
těm mladším vykreslit, jak se tehdy v Holiči žilo. autodrožkař /taxiář/, Jašíček Jan - sedlář, Drlík̂  Josef -

Holice se mohla pyšnit takovými podniky, jako byl Rolnický zahradnictví, Štefangy„Petr - zahradnictví, Dmitrov Nikola -
akciový cukrovar a rafinerie, Hanácký pivovar se sladovnou, zelinářství, HavlíčěkJosef - pokrývač, Lampíř Jan - pokrývač, Peč 
Hanácká sladovna pana Bohumíra Pístovského na tovární Ladislav - čalouník, Kovář Emanuel - holič, Máder Rudolf - holič, 
výrobu sladu a uskladňování obilí, Solné mlýny s.r.o. Přecechlěl Bohumír - holič, Kráčmar František - pekař, Slezák 
uskladňování, čištění, mletí a upravování soli pro obchod i Alois - pekař, Litvín.Stanislav - krejčí, Marková/\nna - švadlena, 
průmysl nebo Manila pana Leopolda Jánského - tovární výroba .Plšek Štěpán - krejčí, Spurná_ Svatava - dámslčá krejčová, Stach 
jutových výrobků. Snad nejznámější byla firma Alois Kožušníček, Bohumír - krejčí, Zaoral Josef - krejčí, Janků Josef - kamnářství, 
která provozovala hned čtyři živnosti: tovární výrobu lepidel, Marek Václav - kamnář a obkladač, Zdražil Tomáš - povoznictví a 
tovární výrobu umělých hmot a mýdel, zahradnictví a obchod s těžba písku, Homola Alois - těžba písku, Kořalka Karel -
uhlím. V Olomouci měl velká skladiště, velký obchod s povozník. 
keramikou a prodej umělých hnojiv. Obdělával 17 ha polí.
Přesto všechno však nezapomínal na svou obec a byl jejím svou snahou a pílí zasloužili o to, že Holice byla téměř ve všem 
velkým mecenášem: zasloužil se o rekonstrukci objektů soběstačná. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, že jsem 
darovaných MUDr. Jakubem Hudcem, obvodním lékařem, na nevynechal ani jedno jméno. Velice by mě to mrzelo, protože 
poštu, kanceláře obecního úřadu, dva služební byty a zasedací uvedením celé té řady jmen chci nejen připomenout galerii 
/dnes obřadní/ síň, přispěl na vydláždění návsi Svobody holických obchodníků a živnostníků, ale chci jim i opožděně

poděkovat za to všechno, co pro blaho Holice vykonali.
Po roce 1948 se jim dostalo pouze toho “vděku”, že jejich 

a začaly sloužit všem. Abych nezapomněl na ty menší podniky a obchody a živnosti byly znárodněny nebo zcela zrušeny. Většina 
obchodníky, zmíním se o nich jen jménem a v čem podnikali, jich už dnes nežije. Ale snad si jejich synové, dcery, vnuci, 
Všichni, o kterých se zmíním, byli buď znárodněni, zrušeni a jen vnučky, přátelé či známí nad těmito řádky zavzpomínají, 
velmi málo jich v tomto období zemřelo a s nimi zanikla i 
živnost. Nuže vzpomínejme.

Theimer František - štukatér a kameník, Prokop Petr - ^pracooaí Siíoestr Tomášek

Hospodářský život v Holiči.

Tím končí dlouhá řada jmen holických občanů, kteří se

/západní větev/ a pod.
Všechny tyto velké podniky byly po roce 1948 znárodněny
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Stařeček Rychlý vzpomíná
nazýván “Vrtůvka” nebo” Byla voda” . Proč Byla voda, protože v 
něm byla jen někdy voda. V době sucha voda nebyla. V místech, 
kde navazují ulice Partyzánská a dnešní Keplerova byl malý mlýn 
s malou vodní nádrží, což je  do dnešní doby ještě patrné.

Kdo by to dnes věděl, chodíme kolem a co bylo před mnoha 
léty nevíme. Dnes je  Vrtůvka zanesena a v místě hřbitova 
zatrubkována a nakonec skončila v kanalizaci. Co jsme se jako 
malí kluci nahráli na jejich březích, jak se tenkrát říkalo na 
“ Kovářce” .

Vraťme se ještě k mlýnskému náhonu. Jeho směr byl v 
průběhu minulých dob podle potřeby různě upravován. Původně 
byl veden stávajícím směrem až po zahradu pana Pavlovského, 
kde odbočoval na jih, kde je dnes bývalá “Orlovna” a dál protékal 
podél dnešní cesty za humny, za stodolami a u hřbitova se 
napojil na zmíněný potůček “Vrtůvka” . V pozdějších dobách naši 
předkové chtíc účelně využít vody k náhonu, upravili tok potoka 
současným směrem. Využitím hráze vybudovali mlýn (dnešní 
Svobodův). Navíc vítaným zdrojem vody se stal potok pro nově 
vybudovaný cukrovar, jehož realizace byla podmíněna právě 
zdrojem vody z tohoto uměle vybudovaného potoka.

K historii naší obce ještě třeba podotknout, že v místě 
dnešního kostela stával malý kostelík, kam ještě chodíval 
stařeček Rychlý pro útěchu v době, kdy život byl z našeho 
hlediska velmi skromný, plný tvrdé práce jak uhájit svoje živobití.

Kostelík stával příčně orientován tradičně východ - západ 
(viz. plánek staré Holice v minulém čísle.)

Hřbitůvek kolem tohoto kostelíka byl zrušen ještě před jeho 
zbouráním, aby byl pak vystavěn nový kostel, jak ho známe dnes. 
Dnešní hřbitov existoval již  před rokem 1833 a pozůstatky našich 
předků jsou uloženy u centrálního kříže s vytesaným letopočtem 
1845.

Předvánoční čas dává prostor pro vyprávění, která vás vrátí 
daleko do minulosti, kterou my již  nepamatujeme. A protože toto 
číslo vychází v tomto čase, dejme více prostoru vzpomínkám na 
dávnou minulost. Přečtěte si, co zaznamenal vnuk nebo pravnuk 
z vyprávění stařečka Rychlého, který to svoje poutavé vyprávění 
zase převzal od svého stařečka. A tak se nám zachovaly jen 
vzpomínky na občany, kteří už dávno spí svůj věčný sen na 
našem hřbitově.

Tenkrát, když jsme byli ještě malí kluci, jak rádi jsme 
poslouchali naše stařečky, když se večer po práci sedávalo na 
zápraží.

V minulém roce proběhla výstava k 725. výročí založení naší 
obce. Spíše se jednalo o první zmínku o Holiči. Tudíž první 
dochovaný zápis o existenci vsi je  v jisté  darovací listině, kde 
jakýsi hodnostář, kromě jiného daruje církvi i ves Holiči. V těch 
dávných dobách bývalo zvykem, že mnozí co oplývali majetkem a 
statky, obvykle po neslušném životě v podvečer smrti, aby se přes 
svůj hříšný život dostali do nebe, darovali nějakému klášteru, 
svoje majetky, jako les, rybník nebo v našem případě celou 
vesnici v dobré víře, že se za to dostanou do nebe. Měla to církev 
opravdu výborně zařízeno. Dlužno podotknout, že v roce 1275 
ves Holice musela již existovat, tedy musí naše obec být daleko 
starší. Určitěji honem někdo kvůli darování nevybudoval.

Pravda, v těch dobách to asi bylo několik hliněných chalup, 
možná i nějaká kaplička, nebo jen zvonička.

Není bez zajímavosti, že v těch dávných dobách se obvykle 
zakládala sídliště tam, kde byla voda. To nejen pro potřebu 
obyvatel, ale hlavně k napájení domácích zvířat, pro případ 
hašení požáru a pod.

Kupodivu tehdejší Holicí žádná řeka neprotékala, zato byly 
na jejím území rybníky. Náš známý potok je  uměle vykopaná 
strouha pro napájení rybníků a později, když byly rybníky před 
Marií Terezií zrušeny, byl tento potok využíván jako zdroj vodní 
energie na pohon hamerského mlýna, dříve Kuprhamr, zřejmě 
podnik na zpracování mědi a tepání měděných plátů pro krytí 
střech kostelů a významných budov. Proto umělý náhon po 
zrušení rybníků byl zachován a později upraven pro další využití.

Naše obec Holice nebyla odkázána jen na tento zdroj vody. 
Vě směru od dnešních Přáslavic tekla již  v dávných dobách 
strouha, nebo spíše jen potůček. V tehdejších dobách bylo asi 
počasí zřejmě vlhčí, zmíněný potůček měl více vody. Potůček byl

Dnešní kostel byl postaven z peněz farníků a jen malou částí 
se na jeho realizaci podílela církev. Původně měl být kostel 
podstatně skromnější, zastropení mělo být jen trámové. 0 
provedení klenbového zastropení se zase zasloužili jen zbožní 
farníci. Druhá věž ovšem už nebyla z důvodů finančních 
realizována. Podrobná zpráva o výstavbě dnešního kostela je 
uložena v tubusu kostelní věže.

Zpracoval: V ra tis lav  R ych lý

Ohlédnutí za prvním ročníkem Holických novin
který spřádá dohromady osudy holických občanů, kteří se j í  aktivně 
zúčastnili. Myslím, že si seriál příběhů letců a bojovníků mnohé z vás 
získal.

Jak ten čas rychle letí. Zdá se mi to tak nějak nedávno, co jsme s 
paní Helenkou ŠIŠKOVOU a paní učitelkou Jaruškou HORSKOU dávali 
dohromady nulté a první číslo HOUCKÝCH NOVIN. Chtěli jsme pro vás 
Holické občany dát dohromady něco, co by vás seznamovalo s děním 
v městské části - co bylo, je, či bude a nové “panelákové” občany a 
mládež seznamovat s jistě pestrou minulostí obce Holice. Jak se nám 
to zatím daří musíte říct vy, čtenáři. Ale co se nám prozatím daří 
méně, je vtáhnout holické občany do našich novin. Neříkejte, že je v 
naší městské části všechno v naprostém pořádku, že ve vašem okolí 
se vám všechno zcela líbí, že byste nechtěli aby něco bylo jinak než je. 
Někteří z vás mi to řeknou, když se potkáme, ale to není ono. Napište 
to na papír a zveřejněním to řekneme všem. Třeba tak, jak to občas 
udělá paní Věra Zapletalová - když se jí něco nelíbí, napíše o tom. 
Nebo náš dopisovatel pan Mojmír Hanuš, ten zase posílá různé 
lahůdky z minula. Nebojte se a napište cokoliv, vaše příspěvky rádi 
otiskneme.

Pěkně s námi spolupracují pamětníci na hrdiny z II. světové války 
spolu s našim stálým dopisovatelem panem Ladislavem Zahradníkem,

Poezií nás zásobuje hned několik místních veršotepců a myslím 
si, že jejich verše jsou v našich novinách milým zpestřením obzvlášť, 
když jsou to verše vtipné a aktuální.

Nesmím zapomenout na naše sportovce. S jejich úspěchy i 
neúspěchy vás pravidelně seznamoval pan Novotný, oddaný přítel 
holického fotbalu. V poslední době ho zdárně zastoupil pan Jiří 
Zachari.

S pomocí těchto a dalších lidí se nám zatím daří vydávat každé 
dva měsíce HOUCKÉ NOVINY. Grafickou úpravu a tisk nám k plné 
spokojenosti zajišťuje pan Petr Grigárek, šéf firmy SIGNUM a jeho 
spolupracovníci, kterým bych chtěl touto cestou za vzácnou 
spolupráci poděkovat.

Děkuji i všem svým spolupracovníkům za jejich pomoc při 
přípravě a korekturách novin i vám, holickým občanůn za zájem a 
přízeň. A všem vám dohromady přeji v roce příštím hodně zdraví, 
spokojenosti a pěkného čtení na stránkách HOLICKÝCH NOVIN.



Příběhy našich letců
Westminsterského opatství a na 
pamětní desce padlých RAF v muzeu v 
Hendonu.

Celková bilance Československých 
stíhačů v bitvě o Británii je velmi 
čestná. Do konce října 1940 bylo 
sestřeleno 80 nepřátelských strojů.
Dalších 11 strojů připadlo na konto 
britských pilotů sloužících u čs. perutí.

Toto období války hodnotil min 
předseda Churchil v parlamentu 
historickým prohlášením: “Nikdy v 
dějinách lidského zápasu nepatří dík tolika lidí tak malému 
počtu jedinců” .

Jen čas od skončení té hrůzné války pomalu zahlazuje 
vzpomínky na naše odvážné spoluobčany, protože už mezi námi 
řídnou řady těch, kteří jsou pamětníky na tu dobu plnou 
nejistot, strachu a smrti.

Je naší povinností nezapomínat na naše čestné občany, 
kteří splnili do poslední litery přísahu chránit svoji vlast. Mnozí 
z nich položili to nejcennější, svůj život za naši svobodu a 
existenci.

Mnichovská zrada byla pro celý český národ pokořením, 
okupace měla býti jeho umučením. Perzekuce těžce dolehla na 
holické občany, jako na celý národ. Středověké metody 
vyslýchání, které okupanti zavedli vzbuzovaly živelný odpor a lid 
si brzy uvědomil nutnost odporu a to všemi možnými 
prostředky.

V červenci roku 1939 odešlo z naší obce 11 mladých 
vojáků za hranice, kde vstoupili do zahraničních armád, aby 
pokračovali v boji s nepřítelem, který měl ve svém programu 
vyvraždit náš národ.

Jedním z nich byl Vladimír Horský, syn místního řídícího 
učitele. Vladimír Horský byl pilot, který bojoval v řadách RAF 
právě v době pro Anglii nejhorší. Byla to doba kdy hitlerovské 
letectvo mělo více jak trojnásobnou převahu. Doba červenec - 
říjen 1940 byla nejkritičtější, ale také rozhodující, na jejím 
výsledku závisel osud tisícileté civilizace a kultury. Slova uznání 
patřila pouhým třem tisícům stíhačů RAF, kteří v této fázi bojů o 
“Británii” vydrželi v bojích s několikanásobnou přesilou 
Luítwafe. Jedním z těch hrdinných letců byl i náš Vladimír 
Horský, seržant RAF.

Historikové dobu trvání bitvy o Británii ohraničují 10. 
červencem až 31. říjnem 1940.

Hlavní nápor následoval ve druhé fázi bojů od 8. do 18. 
srpna. Třetí fáze byla nejkritičtější od 19. srpna do 5. září. Čtvrtá 
fáze trvala od 6. září - 5. října a v tomto období prudkých 
leteckých bojů zahynul v prostoru nad Biskajským zálivem. V 
době bitvy o Británii startoval bez odpočinku mnohokrát denně. 
Je vzpomenut na panelu č. 15. v památníku letců Runnymede. 
Vzpomenut v české knize padlých v bitvě o Británii v kapli
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Nezapomínejme! Jim vděčíme za náš život. Ať jsou nám 
vzorem, žijme proto tak, aby jejich oběti nebyly zmařeny.

Vladimír Horský se narodil 11. 2. 1914 a zahynul 26. 9. 
1940 ve věku dvacetišesti let. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Ladislav Zahradník člen KMČ Holice

odboru MMO, která mi potvrdila, že z 10ti klubů v 
Olomouci je ten náš, holický, nejatraktivnější s nejlepší 
činností. Klub našich seniorů má svoji samosprávu - 
předsedkyní je paní Kapsiová a šest členů, kteří zajišťují 
celý chod klubu: organizaci zájezdů, návštěvy divadel, 
přednášek a samozřejmě velikonoční, mikulášské, vánoční 
a jiné slavnostní akce. Rádi si zazpívají za doprovodu 
harmoniky, to když přijde senior Piterka.

Naše paní doktorka Hrubanová, už také seniorka, 
zajišťuje populární formou přednášky o zachování zdraví a 
pohody v podzimu života. Je ale pravda, že některé naše 
babičky ze zdravotních důvodů už nemohou chodit do 
klubu a tak ti šťastnější je navštěvují a pomáhají aspoň 
dobrým slovem lip snášet tu horší stránku stárnutí, 
kterému se nikdo z nás nevyhne.

Vzorně vedená kronika s bohatou fotodokumentací 
mluví výmluvně o činnosti a podnikavosti našich seniorů.

Sociální odbor MMO dotuje tuto činnost klubu a 
zbytek nákladů si zajišťují členky z vlastních prostředků. V 
klubu je opravdu velmi příjemná atmosféra a teploučko 
nejen v prostředí, ale i na duši. Až mě bude teskno a ubude 
práce, tak vím, kam se mám obrátit, kde mě bude dobře a 
to radím i ostatním vrstevníkům.

Co našim babičkám přát: ať jsou stále dobré mysli, ať 
bolestí je co nejméně, ať je ten podzim života takový jak se 
říká: “Maliny jsou na podzim nejsladší” .

Ladislav Zahradník člen KMČ Holice

Holický klub důchodců
Náš holický klub důchodců již 12 roků dává našim 

seniorům možnost plného vyžití na podzimu života. Říká 
se, že “maliny jsou na podzim nejsladší” a když jsem 
navštívil jejich slavnostní schůzku, tak se to jen potvrdilo.

Klub je oáza pohody a když vidíte, jaké máme hezké a 
podnikavé babičky, tak ten pocit pohody si člověk odnese s 
sebou i domů. Náš holický klub je v budově mateřské 
školky v suterénu společně s veřejnou knihovnou. Naše 
babičky - proč neříkám i dědečci, protože ti se jaksi klubu 
vyhýbají a je jisté že pro jejich škodu.

Senioři se scházejí 2 x týdně a to v pondělí a ve 
čtvrtek od 14 - 18 hod. Pro svoji činnost mají pěkně 
vybavené 2 velké místnosti s příslušenstvím jako je 
kuchyňka a soc. zařízení. Co naše babičky dělají? Jednak si 
mají co povídat a předávat svoje zkušenosti, některé hrají 
společenské hry, pak je zde k dispozici něco na čtení, jako 
denní tisk a hned vedle je přece veřejná knihovna.

Mimo tyto pravidelné schůzky pořádají v letním 
období zájezdy a ne ledajaké. Praha s návštěvou ND a 
různé zájezdy po naší sice malé, ale krásné vlasti.

Každého čtvrť roku jsou schůzky slavnostnější. To se 
napeče cukroví, jaké už umí jenom naše babičky, uvaří 
káva a vzpomíná se na ty, kteří už odešli tam, kde už nic 
nebolí. Radostněji o to pak vyzní přání těm, kdo se dožívají 
svých narozenin.

A na takovou schůzku jsem byl pozván z KMČ Holice. 
Na této slavnostní schůzce byla paní Mgr. Telcová ze soc.



V Holece
V minulém čísle jsme otiskli hanáckou písničku, jak nám 

ji poslal pan Hanuš. Dnes vám předložíme v hanáčtině další 
povídání o naší obci, jak mi je opět poslala bývalá holičačka 
Věra Spáčilová - Dostálová. Tož teda čtěte:

Málem bech bel zapomněl na Holeco, kde sem se měl 
stať jejich občanem. To bélo tak: Još sem Vám vekládal, že 
sem mosel dať pole do pachto; abe mně ale nebelo teskno a 
neměl dlóhó chvilo, povídal sem si, že zaprosim te páně 
cokrováře, abe mě tam nečém odělale. Akcionářem so, třeba 
né takovém jak Cófal, Zdařelí, Hodec, Homola a jak se ti 
ostatní menojó; proč bech se nemohl nečém stať? Moc takové 
malé akcionář mlovit do teho nemože, ale toli na něho 
přende, že má právo se divať zdaleka na te komíne, e deš se z 
nich kóři. A opravdo mě přejale po to dobo, co se rajboje. 
Postavile mě k váze a mosel sem okazovat’ formanům, kde 
majó řepo skládat’. Přepadal sem si jak policajt na mostko v 
Praze, jenom že sem neměl pendrek. Vekonával sem složbo 
svědomitě, jenom bel sem taky slaboch a nechal se 
podplácet’, chtěle o mně měť potekci. Třeba Hodec Karel iebo 
Tónek Hořinek ti mně dávale cigaretě. Hodca sem měl rači, 
ten kóřel egyptke, ale Hořinek bel škrob, měl jenom športke. 
Jak povídám, všecko šlo v pořádko. Loňské rok sem tam ale 
nebel, a jak sem se zdověděl, poprale se tam na váze.

Tak teda vidíte, beze mně to nende a proto si povídám, 
že, deš to beze mně nende a předají mně, teda zas tam půdo 
stáť, jak sv. Václav na Václaváko s tém rozdílem, že né na 
koňo s šabló, jenom bez koňa z hulkó. Lepši be bolo mně 
předat’, neš fabriko zarazeť. Nérači sem bel, deš začale tróbit 
fajront; óčte sem ozaverať nemosel a proto honem do 
hospodě ke Slezákům, kde sem bel na stravě. Než přešil 
vážné Skácel, já još sem dojidal drohé guláš. Mosim se Vám 
přeznať, že jakžev sem toli gulášo nesnědl, jak o teho Slezáka 
a k terno škopovyho. Bel dobré, lacené a porca takový, že ste 
ho mohle jesť žečkó. Oprobírujte jesť v Holomóco nekde v 
rešterace guláš žečkó, tam nezamatlete tóze ani vidličko. Já 
još sem Vám povídal, že na guláš mě chetnete, mně je miléši 
hrobé guláš na hrobym taliřko, neš malé na malým. Ve 
kvartyře sem béval o nejakyho Spáčala. Tam mě obslohovale 
jak nejakyho pána. Pan domácí sám vařel ráno kafé a proto že 
zme si spolem rozomněle, dal misto mlika smetano. Zrnka se

kopovale o Hlobila a věřte, ten kafé bel dobré.
Tak još sem se rozvekládal, že bech bel zapomněl Vám o 

honě vepravovať. Ale to nic neškodí, šak máte kde, teda se to 
zdovite.

Já sem si tó Holeco jináč přectavoval, že još má nátěr 
měscké. Ale kde, je to načesto jak na dědině, hroby sedláci, 
nic nafókani, meze sebó žejó jak kořátka. Divil sem se, jaké 
zájem majó tam o kolové hon. Ať lovec Iebo nelovec všeci se 
na to těšijó.

Deš přende ten den, to je jak svátek. Všecka práca 
zaražená, tak tak, že e fabrika nestojí. Kdo nemá flente, ide 
bez ni, deš nestřeli, aspoň de honcovat. Komando nad terna 
honcama má nějaké mistr kolářské Krempl, to je vám obr, deš 
vám stiskne kamarácke roko, mosite chvilo prste od sebe 
odlepovat’. Pořádek je tam pěkné a zastřelijó e přes 300 
zajicu. Já se terno divim, tak blézko města! Je pravda, že spiš 
to tak nebévalo. Chodilo se furt štráfovať, a včel to má spolek 
a provádijó to tóze pěkně a proto se jenom terno divim, že 
nestópnó do loveckyho spolko. To be měle odělať a so jisté, 
že nebodó litovat’.

Chodi tam na hon taky staré véměnkář, které má jistě 
kolem 80 let. Jedno na tem honě bélo tóze škaredě, přešla 
taková slota, tak se terno řiká, deš chlostá sních z diščem. 
Ten stařeček bele taky na honě, ale abe nezmokle, vzale si 
palizór; fajko měle na dlóhé trysce. Deš přešil im zajic, palizór 
zapchle do zemi, fajko vhodile přes rameno a střelele, dosť 
dobře. Já bech bel pokl smíchem!

Po honě se šlo do hospodě k Dosódilovi, zvenko to 
vepadá jak putyka, ale deš přendete dovnitř, toš be Vás dive 
zežhrale: jak v nějaké rešterace a ten zól, debeste viděle, 
hrobé, dláška z dobovéch fošen, skrátka nóbl. Deš teda 
přendete, v ten zóle třema řadama tabole, prostřity 
tyštuchama. Dlóho nečekáte a još děvčata pěkný a nastrojeny 
začénaji nosiť. Mimo cezich hosťu přende celá dědina a 
panáčci. Pro všecke majó nachestany, tam možete dostat’ e 
dvakrát 0  té tabole hrajó nám Přáslafči a pojidle se tanči aš 
do rána. Přendó tam e páni, meze němá sám přectavené Dr. 
Fischer z Holomóca, dobře se bavijó a veselijó. Každé odchází 
spokojené a těši se još na drohé rok.

V Holicí uspávali broučky
Základní škola v Holiči uspořádala 14. 11. 2001 pro děti a rodiče z Holice i 

okolí podvečerní “Uspávání broučků”. Účast byla nad očekávání veliká - přišlo asi 
150 dětí se svými rodiči i prarodiči. Všechny děti si přinesly lucerničky 
(rozsvícené lampióny) a zúčastnily se programu, kterým je provázeli skřítkové 
Hajadla a také broučci a berušky (žáci deváté třídy, kterým patří velká pochvala 
za pomoc při organizaci tohoto pěkného podvečera). Děti společně prošly s 
lucerničkami Holicí a v parku u školy plnily různé úkoly, kterými uspávaly 
broučky. Nakonec všem broučkům společně zazpívaly písničku Mravenčí 
ukolébavku a všichni broučci spokojeně usnuli. Děti dostaly na závěr sladkou 
odměnu a medaile na památku. Doufáme, že se tato akce občanům Holice líbila a 
že by se z ní mohla stát pěkná tradice do dalších let. V prosinci ZŠ připravuje 
“Vánoční dílnu pro děti a rodiče”, kde si budete moci v klidu odpočinout od 
vánočního shonu a vyrobit si pěkné dárky a vánoční dekorace. Termín konání 
bude upřesněn na plakátech.

Za ZŠ o Hoíici K. Mičunkooá



Stránka poezie - nejen vánoční
Snad nám milý čtenáři odpustíš, že v tomto předvánočním čísle dáme více prostoru poezii.

Kamenný kvítek Krysař Olomoucká zima
Ing. Petr Šafránek 
Za malou minci sněhu přikývne 
Černoušek z kostela Marie Sněžné 
Tři báně na Michalu zajiskří 
A staré věže jsou hned něžné

Kočičí dlažba zapadne 
Sníh pocukruje i radnici 
Sousoší Svaté Trojice 
Má také novou čepici

Dómské věže pohlédnou na město 
Dřív šedé, celé se proměnilo 
Obléklo bílé roucho vánoční 
A všem lidem je v duši milo

Tentokrát to bude tzv. “poesie vojenská”, Příběh krysaře znojí děti i dospělí z 
která oznikía o době, kdy mladí, pohádky. Co ošak je  někdy pohádka
Zamilovaní muži sloužili na vojně, a kdy a co skutečnost? Zkuste to poznat
vzpomínky na milovanou dívku dávaly sami o následujících verších,
vzniknout veršům, které pramenily z Ing. Petr Šafránek
roztouženého srdce. Autor této básně 
sloužil o západních Čechách a právě tam 
v Karlových Varech vznikaly růfe o nichž 
mluví ve své básni.
MUDr. Jaroslav Křivánek

Doufám, že po světě 
ještě chodí krysař s píšťalou 
potkanů je dost 
a lidských krys ještě víc 
vím že krysař přijde 
v starém šatě a klobouku 
naraženém do pronikavých očí 
nevím zda vlasatý či holohlavý 
krásný nebo škaredý 
zapíská na svoji píšťalu 
z holenní kosti oběšence 
začne čistit lidský chlév 
bude to jako potopa 
když ji Bůh seslal na hříšné 
jen lidé se pohrnou utopit sami 
obávám se že v každém 
je ukryta nějaká krysa 
kdo může hodit kamenem? 
neutopil bych se i já?

Nechť přijmeš tuto růži 
jenž rudá kdysi byla 
a něžnou svoji krásu 
ted do kamene skryla.
Vždyť rudá růže zvadne, 
též s láskou někdy bývá 
a uschlý lístek jenom 
pak na památku zbývá.
Leč tato růže moudrá 
svůj osud předurčila 
když v kamenný kvítek 
se ráda proměnila.
Ted nezvadne již nikdy 
a věčně bude živá.
Jak pravá má být láska 
jež v srdcích neumírá.
V lístcích teď zcela kamenných 
však poupě ukryto je něžné 
to poupě čisté, nevinné 
té naší lásky věrné.
Tu růži jako symbol 
já posílám Ti zdáli 
ať okřeje Tvé srdce 
a oči nezakalí.
Teď splní sejí příní 
a láskou se nám stane 
tou mocnou, sladkou vílou 
a nikdy neustane.

Vánoce
Ing. Petr Šafránek 
Stříbrnou nocí zvoní rolničky saní, 
pro Káje a Gerdu jede bílá paní, 
začíná krásný svátý čas vánoční, 
kostelní zvony zvou na půlnoční, 
třpytivé rampouchy jsou jako cukrátka, 
malým i dospělým teď vládne pohádka, 
nastává zázrak plnění tajných přání, 
pod všemi stromečky sešli se přátelé 
a jsou tu vánoce, šťastné a veselé.

Obrázek "HOLICKÝ KOSTEL" namaloval pan Josef Toman, 
člen výtvarné skupiny Olomoučtí při Domu armády Olomouc.

Současně Vás všechny zve na jejich výstavu obrázků.

3.-16. prosince 2001 9 -17  hod. 
Domě armády Olomouc.v

PRANOSTIKY
Leden
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
Leden jasný - roček krásný.
Leden studený - duben zelený.
Na Tři krále mnoho hvězd - mnoho bramborů.
Na Tři krále - zima stále, mnoho hvězd a o krok dále. 
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Prosinec
Je-li studený prosinec, hodně práce bude míti žnec.
Když prosinec bystří, o Vánocích jiskří.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když na Mikuláše prší zima lidi hodně zkruší.
Chodí-li Kateřina po ledě chodí sv. Štěpán po blátě. 
Prosinec proměnlivý a vlahý nadělá nám zima těžké hlavy.



PEJSKAŘI I NEPEJSKAŘI NAŠI JUBILANTI
Tak už je to “černé na bílém" - “NOVÁ VYHLÁŠKA” (mám pocit, že ji sestavovali 

ti, kteří nemají žádného psa). Rozumní pejskaři žádnou vyhlášku nepotřebují. Jsou 
různí lidé, jsou různá plemena psů, každý pejskař si vybral toho svého a po 
každodenním kontaktu se svým “psem, psíkem nebo pejskem” nejlépe ví a cítí, co si 
může a nemůže dovolit - zda-li musí být pes na vodítku a musí-li mít náhubek (psa, 
který je agresivní - ve většině případů ne vlastní vinou, nelze vypustit nikde jinde než 
na ohrazeném pozemku - tento problém žádná vyhláška neřeší!!!).

Konkrétně: Náš pes nemá náhubek rád a dělá vždy vše proto, aby se ho zbavil - 
kroutí se, frká, tře se (nic příjemného ani pro nás). Běžně mu náhubek nedáváme, jen 
při cestování veřejnou dopravou. Je fakt, že se mi často stává, že se mě lidé, kteří 
projeví o našeho psa zájem, ptají: “Nekousne mě?” Svým vzezřením budí respekt, ale 
kdyby se podívali lépe, náš pes jim to říká celým tělem. “Pohlaď mě! Zajímej se o mě! 
Já a trhač? Já a kousnout? Tak do pamlksu! Třeba rohlíček! Nebo raději masíčko! 
Olíznu tě za to a příště přines zase něco !!!”

A vodítko? Bez něj se prostě neobejdeme! Náš pes může být navolno pouze na 
zahradě, někdy u sladovny, u “Ameriky”nebo na staré cestě na Přerov (ani nejsou tato 
místa uvedena ve vyhlášce), a to ještě nesmí být širokodaleko žádný pes (jen za 
plotem), žádný zajíček nebo kočka - to pak velmi rychle utíká “zajímavým” směrem 
volání paničky je úplně zbytečné. Jinak je poslušný a je-li navolno, “drží” se mě v 
blízké či mírné vzdálenosti a běží “mým” směrem (já jedu na kole).

Jiný problém je se psími exkrementy, ale ani s tím nepomůže žádná vyhláška, 
když zůstávají někteří i nadále neukáznění a není žádná kontrola. Každý si musí tento 
problém probrat se svým svědomím!!!

A ještě na závěr: Pejskaři, nezapomínejte, že i váš pes je společenský tvor a má 
potřebu komunikace a kontaktu s jinými příslušníky svého rodu. Nechte svého 
miláčka prohodit pár slov, očichat (poznat a pozdravit) se navzájem. I vy si můžete

Věra Zapletalová

Holičtí občané, kteří se dožívají 
významných životních jubileí:

KOŽUŠNÍK Jaroslav 
NOVÁK Jaroslav 
BARANOVÁ Alžběta 
KVAPIL Eduard 
POKORNÝ Jaroslav 
KAUER Květoslav 
HARAZ1N Jiří 
STEJSKAL Bohumír 
BĚHALOVÁ Vlasta 
RYCHLÁ Zdeňka 
PRU DÍLOVÁ Františka 
LADÝŘOVÁ Emilie 
DOSTÁLOVÁ Františka 
POLÁCHOVÁ Silvia

K významnému životnímu 
jubileu přejeme všem jubilantům 
hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.

H.Š.říci něco hezkého..

ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci říjnu KMČ jednala o:

- majetkoprávní záležitosti - pronájem pare. č. 437, prodej pare. 
č. 1105
- užívání veřejného prostranství - rozkopávky, zábory pro stavbu 
lešení a pod.
- sběrová sobota 20. 10. 2001 - upozornění bylo vyvěšeno na 
vývěskách a v obchodech
- zabezpečení školního areálu
- stížnost na přerušování dodávky el. energie

Různé:
- stížnost na prašnost uí. Keplerové
- zabudování dělících sloupků na chodníky v ul. Keplerové a 
Krokové (projíždění aut na chodnících)
- možnost instalace bankomatu v Holiči
- urgovat odpověď od České pošty, týkající se roznášky 
listovních zásilek

Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti:

Vítání dětí
Dne 16. 11. 2001 se uskutečnilo v obřadní síni KMČ Holice 
vítání dětí do svazku města:V měsíci listopadu KMČ jednala o:

- stížnost občanů z okolí ul. U potoka a Hamerské k přestavbě Marie ŠKRACHOVÁ, Jan ŠVANCAR, Bára KUČEROVÁ, 
domu na Hamerské ul.
- došlá pošta:
- stavební povolení na rekonstrukci Návsi svobody
- prodej pozemků pare. č. 1609,1699/1,114 a č. 259
- zahájení vodopráv. řízení

Veronika ZELENKOVÁ, Matyáš MLČOCH, Tomáš HOPFLER, 
Marek a Karolina CHOVANCOVI, Ondřej NĚMČÍC, Aneta 
POLÁŠKOVÁ

KMČ č. 4 vítá naše nejmladší spoluobčany, přejeme jim 
hodně zdraví, rodičovské lásky a opravdu krásnou a jasnou 
budoucnost.

H.Š.

Setkání jubiiantů
V pátek 23. listopadu 2001 se uskutečnilo v obřadní síni KMČ Holice druhé setkání jubiiantů. Setkání se uskutečnilo ve velmi 
pěkné a srdečné atmosféře. V rámci kulturního programu vystoupili opět přátelé s pořadem “Senioři seniorům”. V pořadu 
zazněly písně Františka Kmocha a Karla Hašlera.

Všem jubilantům, kteří oslavili svá životní jubilea během letošního roku ještě jednou přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
rodinné pohody. H.Š.



Holický sport
OLDŘICH
VANGOR

Ohlédnutí za holickým fotbalovým podzimem
Druholigoví fotbalisté 1. HFK Olomouc jsou holičtí nedovezli ani jeden bod, dokázali vstřelit 

po podzimní části s osumnácti body na pouhé 3 góly a 14 jich inkasovali, 
dvanáctém místě tabulky. Z tohoto pohledu je Do jarních odvet tedy stojí před vedením 
zřejmé, že dosáhli lepšího umístění, než v klubu a celým realizačním týmem jasný cíl:
podzimu loňském, kdy získali pouhých 13 bodů udržet dobrou výkonnost na domácím trávníku

a zlepšit výkony mužstva na hřištích soupeřů.
Současných 18 bodů jim dává dostatečný Pokud se to podaří,

odstup od posledních týmů: KOLÍNA /9 bodů/ a můžeme
XAVEROVA / l i  bodů/. Svádí to sice ke očekávat posun v tabulce
spokojenosti, ale podíváme-li se na složení o několik příček výš, kam
mužstva a jeho posílení v létě před sezónou, svou kvalitou holický tým
pak se tyto výsledky nejeví již jako příliš rozhodně patří.

Jiří Zachari

již není mezi námi.
Jako blesk z čistého 

nebe přišla zpráva, že 
nás v sobotu dne 10. 
11. 2001 opustil vzácný 
člověk pan OLDŘICH 
VANGOR
nedožitých 74 let.

Celý

a čekalo je těžké jaro a boj o záchranu.

právem

věkuve

svůj život 
zasvětil rodině a , své 
velké lásce - fotbalu. 
Když se v roce 1935 
přihlásil jako malý 
chlapec do fotbalového 
oddílu SK Holice, nikdo 
netušil, že oddíl získal 
člověka, který tomuto 
klubu bude věrný po 
celý život a bude 
zde obětavě pracovat 
neuvěřitelných 66 roků. 
Jeho dlouholetá prá
ce neušla pozornosti 
fotbalovým orgánům. 
Byl několikrát vyzna
menán na úrovni 
okresních a krajských 
fotbalových svazů, ale 
největšího ocenění se 
mu dostalo v roce 1998

úspěšné.
Při analýze hry mužstva zjistíme, 

že je podstatný rozdíl při hře na 
domácím trávníku a na hřišti soupeřů. 
Zatím co doma z osmi zápasů holičtí 
dokázali pětkrát vyhrát, třikrát 
remizovat a ani jednou nebyli poraženi, 
je řadí hned za vedoucí celek II. ligy 
ČESKÉ BUDĚJOVICE v bilanci na

CELKEM DOMAII. LIGA VENKU

1. Č. Budějovice 9 4 2 26:11 31 (+10) 7 0 0 15:1 21 2 4 2 11:10 10
2. Ml. Boleslav 9 4 2 23:13 31 (+7) 5 2 1 11:5 17 4 2 1 12:8 14

7 6 2 23:13 27 (+3) 5 2 1 16:8 17 2 4 1 75 10
7 4 4 17:19 25 (+4) 3 2 2 10:11 11 4 2 2 7:8 14
5 7 3 19:16 22 (+1) 4 2 1 106 14 1 5 2 9:10 8

6. LeRK Prostějov 5 7 3 17:14 22 (+1) 4 3 0 126 15 1 4 3 5:8 7
7. Jihlava 6 3 6 26:23 21 (-3) 4 3 1 17:10 15 2 0 5 913 6
8. Olomouc B 6 3 6 18:24 21 (-3) 3 2 3 9:12 11 3 1 3 9.12 10
9. Vítkovice 5 6 4 12:18 21 (-3) 3 4 1 85 13 2. 2 3 4:12 8

10. Plzeň 6 2 7 2820 20 (-1) 4 1 2 18:6 13 2 1 5 10:14 7
, ,  .. v , ,  , , . , v v 11. Neratovice 5 4 6 2918 19 (-2) 4 2 1 11:5 14 1 2 5 913 5
bázlivé, nedává góly a zbytecne po 112. hfk Olomouc 5 3 7 1919 ia (-6) 5 3 o iea 18 0 0 7 3:14 o I
hrubých chybách inkasuje. Bilance na 
hřištích soupeře je naopak nejhorší ze 
všech týmů II. ligy. Ze sedmi zápasů i6.Koim

3. Zlín
4. Chomutov
5. Pardubice

domácích hřištích.
Jako mávnutím kouzelného

proutku však hra na hřištích soupeřů 
přestává být efektivní, mužstvo hraje

4 3 8 17:19 15 (-6) 4 0 3 10:7 12 0 3 5 7:12 3
4 2 9 821 14 (-10) 3 2 3 5:7 11 1 0 6 3:14 - 3
2 5 8 1223 11 (-10) 1 3 3 5:9 6 1 2 5 7:14 5
2 3 10 1226 9 (-15) 2 2 4 911 8 0 1 6 3:15 1

13. Most
14. Ratiškovice
15. Xaverov

schopen čelit mnohonásobné fyzické převaze 
velkého psa a že jejich majitelé nebudou nuceni 
přihlížet utrpení svých čtyřnohých přátel.

Vyhláška dále ustanovuje povinnost sbírat

K vyhlášce o psech
Vážení přátelé pejskaři,

již několik měsíců platí nová vyhláška o /
psech, která citelně zasáhla do našich životů. V exkrementy. Magistrát současně rozšiřuje koše
souvislosti s jejím vznikem bych rád připomněl na exkrementy, jejichž obsah se likviduje jako
myšlenky prosazované Asociací zastánců nebezpečný odpad. Zdrojem nebezpečí jsou
odpovědného vztahu k malým zvířatům, jejímž vajíčka parazitů, zejménâ  škrkavek. Po jejich
čestným předsedou je proslulý dětský vývojový pozření se líhne migrující larva, která cestuje
psycholog prof. Zdeněk Matějček. Asociace přes stěnu střeva do jater, dále krví přes srdce
usiluje na nevládní i vládní úrovni o zdárný do Plic a Pak dýchacími cestami vzhůru do krku.
rozvoj chovu psů /zapojuje se do terapeutických je znovu spolknuta a ve střeve se vyvine v 
a humanitárních aktivit, ozřejmuje blahodárný dospeke^Pritom se muže cestou zatoulat do
vliv domácích zvířat na psychosomatický rozvoj nejrůznějších tkaní, kde se jako tkzv. viscerální
dítěte, snaží se zpřístupnit prostory úřadů, lan/a opouzdří. Tím jsou ohrozený také malé děti
nemocnic, obchodů, restaurací pro psy/, ovšem Pd nřê  na trávnicích a pískovištích. Podle
vždy pod podmínkou, že nebudou narušována výzkumů provedených v USA má až 10% dětí na
práva občanů, kteří psy nevlastní. Respektování Plících st0PV P° miŠraci jar,ev škrkavek. Podobné
práv každého jednotlivce je nejdůležitějším zkušenosti má i plicní klinika naší fakultní
rysem demokracie, důležitějším než výkon práv nemocnice. Můžeme tomu jednoduše zabránit
většiny demokraticky zvolenými zástupci, sberem
Chápejme, že mnozí naši spoluobčané vidí ve odčervováním moderním antiparazitikem.
psech možné ohrožení, obzvláště pokud již 
dosáhli seniorského věku. Doufám také, že 
poklesne počet zranění, kdy menší pes není

u příležitosti 70. 
narozenin, kdy převzal v 
Praze z rukou předse
dy ČMFS pana Franti
ška CHVALOVSKÉHO 
pamětní medaili Dr. 
Františka JÍRY, což je 
nejvyšší vyznamenání, 
které lze ve fotbalu
dosáhnout.

Holický fotbal se 
bude těžko vyrovnávat 
se ztrátou, která ho 
odchodem pana Oldři
cha VANGORY postihla. 
ČEST JEHO PAMÁTCE!

exkrementů pravidelnýma

Petr Procházka, praktický veterinář, člen %ast. 
města Olomouce J.Z.
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v prosinci 2001


