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Jarní přemítání Motto:
Míádíje hodnota, která 

se ztrácí každým dnem. “ 
(Ch. Chapíin)

Milí holičtí Olomoučané,
zdravím vás po dlouhé zimě. Jak jsem Vám sliboval, přišlo jaro. Přišlo kalendářně, bohužel zatím 

jen inkognito. Místo květinových šatů má ještě kožich a je líné rozehřát tu spoustu sněhu v kopcích 
a dolinách. Možná je to dobře, sníh odtaje pomalu a nebudou velké vody. Je tu opravdu, anžto v ulici 
Partyzánské už kvetou sněženky a bledule, pučí tulipány a svítí hlaváčky jarní. A taky kvetou šafránci. 
Na jívách se protahují kočičky, možná mnohé z nich už nevědí, že se světily. Před třemi týdny již přiletěli 
i špačci. Určitě se nestačili divit, kde jsou, jak zírali na sníh z topolů u Kostkovy zahrady a zobáky jim  
zamrzly místo jejich klasického vrkavého hašteření. Nevědí, který z nich má za to odpovědnost. Jsou ale 
v Česku a tady je to stejně jedno. Také nás na obloze minula velká letka divokých husí. Ty jsou zajímavé 
tím, že hnízdí na severu, některé až ve skandinávské tundře. Vůbec jsem si nevšiml, která z nich nese 
Nillse Holgerssona. Doufám, že místo pohádky nenesly ptačí chřipku. Na polích už se možná tetelí 
zajíčci březňáčci. Příroda o tom všem rozhodla bez ohledu na zprávy o počasí.

A my lidé? Mezi přáteli koluje vtip: „Jestli to nepokazí červenec a srpen, bude letos pěkná zima. “ 
Mám dojem, že i pro největší zimní nadšence byla ta letošní po čertech dlouhá. A na jarní únavu 
opravdu pozor. Myslím, že nás z ní vyléčí až pořádně vyspané slunce. Tak zatím při čekání na ně konzu
mujte vitamíny a čaj s citronem nebo se slivovicí. Ta není alkohol, ale lék. Možná by stačila ráno jedna 
režná na vyhánění zimy z těla. Přiznávám, že už se taky moc těším, kdy se mi představí to moje zlatě 
žluté jaro, místo studených dešťů s dešti zlatými, a kdy narcisy a pampelišky budou svítit o závod se slu
níčkem. Opravdu je to mé jarní těšení. Na to letošní jaro spíš platí moje básnička, kterou jsem před pár 
lety napsal v Jihlavě na Velikonoce, když jsem poslouchal nad poli skřivánky. Také tehdy byl ještě sníh.

Velikonoční svátky jsou pro mne mystérium. Křesťansky je to oběť Ježíše Krista za nás hříšníky, jeho 
ukřižování a z mrtvých vstání. Pohansky to bylo znovuzrození života po těžké zimě. Bývalo asi kumšt 
do té jarní rovnodennosti přes zimu dožít. Věřím, že potom jakákoliv oběť bohům nebyla dost velká.

Pro mladší ročníky je nejkrásnější odraz jara v dívčích očích. A tak galantní mladší i starší pánové, 
jak je to jarní ovzduší ještě tak chladné, nechte doma rozkvést donesenou kytku. A když bylo na Vánoce 
mystické líbání pod jmelím, pod rozkvetlou jabloní to bude ještě krásnější. A maminkám a babičkám 
taky dejte kytičku, třeba fialek. Mé babičce jsem na jaře kupovával hyacinty, měla je ráda. Taky jak 
začnou kvést, vždy si na ni vzpomenu a ta vůně je pro mne pohádková. Moje babička by letos měla sto 
dvacet šest let. Pro mne jako dědečka je nejkrásnější jaro v úsměvu a výskání vnoučat.

Pokud se týče holického jara, těší mě, kolik je tu 
mladých maminek s kočárky anebo s caparty. Možná my, 
západní Slované, v globálním světě nevymřeme.

Kdysi bylo také pražské jaro, nikoliv hudební. A pak 
přišlo dlouhé dočasné ruské léto, kdy kvetly tanky, norma
lizace a konsolidace. Nezapomeňte, pamatujte! A těšte se 
z toho, že takové obyčejné české jaro nám nikdo nebere, 
jsme suverénní stát a je na nás, co v té naší stále krásné 
české zemi vypěstujeme a necháme rozkvést.

A co mi napoví zrcadlo mých vycházek holického 
chodce? Který dům rozkvete nejkrásněji. Ze zimních 
suchých květů se mi líbily nejvíc ty na okně u Slouků 
v Jaselské ulici.

Jarní těšení
Vždy se těším, 

ja k  se proti modré obloze 
Za rů jo u l jabloňové koěty.

V korunách zabzučí včely, 
Zlatý déšť otevře bránu ja ru  

a dětské říkanky se v duši mění. 
Zlatá brána otevřená 

dvěma dešti podepřená, 
kdo klíčem v ní otočí, 
hlava se mu zatočí, 

kdo do ní vejde, 
starost z duše sejme

Velikonoce
Skřivánci j iž  zpívají 

sníh schovává se v hloží 
je  neděle velikonoční 

nastává hod boží 
aby se pro nás zrodil 
Ježíš pro lásku umírá 
a otec Bůh nás soudí 
cos ž ilje  víra nevíra?Tak přátelé, přeji jaro a slunce v duši i v srdci a úsměv

na rtech.
Petr Šafránek

Váš Petr Šafránek



Mezinárodní den učitelstva
aneb dědicové Jana Amose Komenského

(28.3.1592-15.11.1670)
Vážení,
dnes se chci zmínit o práci na nevlastním dětem. Když MUSÍ, najednou umí. Neztratí se. Jen se my,

Trvale jsem byl a jsem optimistou s dobrým vztahem k těm tzv.

národa roli dědičné, o vzdělávání starší, špatněji srovnáváme se stavem společnosti, jehož jsou tyto 
a jeho významu a o těch, kteří jsou děti obrazem a odrazem. Podívejte se večer na jejich vzory ve
nástrojem této práce, o učitelích, zprávách v TV, které jsou jak černá kronika! Pak následuje akšn rejžo
Den narození J. A. Komenského je  nebo vyvolení! 
celosvětově Mezinárodním dnem Nelamentujme ale a jen ty juniory veďme podle Jana Wericha 
učitelů. Mám rád jeho citát: „Vidě- k tomu, aby když už jsou, tak aby byli něčím a k něčemu. A naše 
lavatelný je  pouie ten, kdo chce.“  holická škola? Je dobrá. Nejen ve vzpomínkách na paní učitelky 

a k tématu si dovolím uvést svůj citát: „V idětáníje trvalý boj proti a pány učitele. Ludmilu Dudovou, Annu Grohmannovou, Vlastu 
hlouposti, bohužel někdy marný. “

Osobnost a význam Jana Amose Komenského zná snad každý, dalších výborných pedagogů, kteří zde vychovali mnoho šikovných 
Mezi lidmi zlidovělo jeho vyjádření: „Všeliké koaltooání toliko pro dětí. Jiní v tom dobře pokračují. Mým dětem tato škola dala dobrý 
hooado dobré je s ť  a obecně populární je pojem „škola hrou“. Jeho základ pro střední a vysokou školu, 
humánní a pedagogické myšlení daleko předběhlo dobu, ve které žil.
Celý svět před ním smeká, my už tak ne. Naším vzorem se stal za významné osobnosti. Učitel Otokar Březina (později kněz a básník) 
doporučení Zdeňka Nejedlého Makarenko a dokonce i sami sověti se z dopisu přítelkyni Anně Pammrové ze dne 8. října LP 1892:

„Učitelstoí jest těžký, robotný úřad, vysilující duši, ochromující 
fantazii, pijící sílu z organismu; děti přicházející do školy jsou zlé, 

K této situaci se váže dost dobrý vtip z osmdesátých let. svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, 
Na vládě a ÚV KSČ probíhala ateistická výchova a při té příležitosti se zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu 
probíraly pojmy zjevení a zázrak. Tehdejší ministr školství, který úžasně neschopné; vracím se domů po pěti hodinách vyučování 
proslul hlavně svými projevy a vztahem k alkoholu, to nějak ne- fyzicky i duševně vysílen, dizgustooán, umrtven, zatemněn, tupý, 
pochopil. Zeptal se předsedy ÚV a ten řekl: „Půjdeš po Václaváku mdlý a sešlý. Pouze noc je  vyhrazena mé duševní práci a i tu 
a potkáš Jana Amose Komenského. Co to bude?“ „No zjevení." nedostačuje se vždy dispozice, vystřebaná  celodenním

rozechvíoáním  nervového systému a stá lým  krvácením

Uhlířovou, Františka Navaru, Zdeňka Vychodila, Jiřího Rédu a řadu

Nakonec jedna perlička z konce devatenáctého století od

divili, proč vše děláme podle nich, když jsme národ Komenského, 
učitele národů.

„Správně. A když ti nerozbije hubu, tak to bude zázrak!"
Naši učitelé jsou vlastně dědici jeho odkazu. Asi víte, že jsem intelektuálním. “ Až tak! 

ředitelem školy, a protože práci učitelů dobře znám, nedám na ně 
dopustit. Uvědomte si, že všichni jsou vysokoškoláci a jejich změněnými vnějšími podmínkami? Také zůstává faktem, že v Česku 
povolání je posláním. Pokud se dnes hodnotí lidé podle stavu budou nadále tvořit hodnoty zejména vzdělaní mladí lidé. A proč 
peněženky, tak plat učitele, který při nástupu dostane, je nižší než učitelé tu svou náročnou práci dělají? Je spousta prima dětí, které 
nástupní plat absolventa naší střední školy v podniku. Jasná zpráva stojí za to něco naučit. Později je naší odměnou pozdrav a úsměv, 
znějící průběžně unisono zní, za všechno může škola, tj. za všechny 
neúspěchy. Jako by rodina, která je za dítě odpovědná, mnohdy 
vůbec nebyla. Vše pak suplují učitelé, na kterých vidíte 
zejména, že mají tolik volna. Ale jejich práce není jen 
vlastní výuka, mají spoustu dalších povinností, pří
pravu, opravy a např. vedou při praxích studenty, 
budoucí učitele. A co je ta pouhá „vlastní výuka"?
Kdybych byl češtinář, tak si hodím mašli. Práce dohnat 
žáky k základním znalostem českého jazyka a literatury 
v čase TV, videa a PC je přímo sisyfovská. Já jsem učitel 
odborných předmětů, jsem absolventem průmyslovky, 
kde působím, a když jsem nastupoval v roce 1983, můj 
učitel a přítel Ing. Zdeněk Oppl, výborný technický 
pedagog, mi řekl: „Víš, Petříčku, ti žáci už nejsou jako 
vy. Když budeš ve třídě učit a bude tě poslouchat 
sedm žáků, je  to velký úspěch. “ To nevěděl, jak to 
s přístupem žáků ke studiu bude vypadat dnes.

Co se vlastně změnilo, než že zůstala trpělivá práce učitelů se

Váš Petr Šafránek

Pěkné Velikonoce přeje všem holickým občanům Josef Toman.
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SPOZ dárečků pro jubilanty. Pozornost je také za
měřena na předávání vysvědčení, výučních 
listů a diplomů.

Oblast práce se starší generací. V této 
oblasti je pozornost zaměřena na významná 
životní jubilea občanů Olomouce, kteří ji 
s vděkem přijímají a reagují celou řadou osob
ních i písemných poděkování. K nejvýznam
nějším událostem v této oblasti patří návštěvy 

činností mnozí z Vás, zejména ti starší, přišli do nejstarších jubilantek města -  nejstarší
styku. Bylo to hlavně při setkáních s Vámi při občanka loni oslavila 102 let.
příležitosti Vašich jubileí, která připravuje KMČ 
č. 4 Holice ve spolupráci právě s tímto sborem. a vyhledávané akce SPOZ, které se setkávají 

Jistě bude pro Vás zajímavé seznámení s vysokou návštěvností. Také naše KMČ č. 4
s činností Sboru pro občanské záležitosti tato setkání každoročně organizuje ve spolu-
Statutárního města Olomouc. Tento sbor se 
ve své činnosti zabývá širokým okruhem význ
amných událostí v životě občanů města 
Olomouce. Obřady jsou připravovány dle 
zájmu a požadavků občanů a členové SPOZ 
k nim přistupují s velkou zodpovědností. Čin
nost je soustředěna do následujících oblastí.

Vítání novorozeňat v obřadní síni 
radnice. Obřady vítání dětí jsou organizovány 
dle stanovených termínů. Zdravotní službu 
zajišťují studentky SZŠ v Olomouci. Kulturní 
program zajišťují žáci olomouckých základní 
škol. Každoročně se vítá první dítě roku.
Holická KMČ č. 4 využila již dva krát možnosti 
uvítat nové občánky v obřadní síni radnice.

Oblast práce s mládeží. Zde se jedná 
o spolupráci s mateřskými a základními 
školami: zápisy do 1. tříd ZŠ, vítání nových 
prvňáčků, rozloučení s mateřskou školou, 
základní školy spolupracují při realizaci kultur
ních programů a na výrobě upomínkových

v  /-

práci se SPOZ rovněž s velkou návštěvností. 
Mezi akce sboru patří i organizace oslav 
jubilejních svateb zlatých či diamantových 
v obřadní síni radnice.

Na závěr jen stručně o těch, kteří ve 
sboru pracují. V čele je předsedkyně paní 
Yvona Kubátová, tajemnicí je paní Marie 
Romanovská. Ve sboru je dalších dvanáct 
členů, kteří společnými silami zajišťují výše 
popsané akce. Myslím si, že jejich práce je 
velice záslužná a důležitá. Vždyť vítat nové 
občánky nebo vlídně pohovořit s těmi, kteří 
mají svůj aktivní život za sebou, je při naší 
činnosti to nejkrásnější.

Pod těmito čtyřmi písmeny se skrývá 
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOST, s jehož

Setkání jubilantů. Jsou to pravidelné

Silvestr Tomášek, člen SPOZ

Setkání 75íetých občanů u sále Morausíé filharmonie (2005).

X  V  Xv

RARITA NASI MESTSKE ČASTI HOLICE
Přestože naše obec Holice, která je nyní součástí města Olomouc, 

má okolo 5.000 obyvatel, nemá spolkovou místnost. Spolkovou míst
nost, kde by se holičtí občané mohli scházet při různých příležitostech 
a společenských událostech. Mám na mysli styk s občany nebo taneční 
zábavy, maškarní bály a nezapomenutelné šibřinky v době masopustu.

5.000 obyvatel, to je důvod, aby se mohli místní občané setkávat 
a tak získávat povědomí, že tato část Olomouce je jejich domovem. 
Prostě jak to bývalo kdysi a rozhodně to nebylo ke škodě naší společ
nosti. Jak se holičtí občané dostali do této nezáviděníhodné situace? 
Vždyť daleko menší obce jsou po této stránce vybavenosti na tom 
nesrovnatelně lépe. Dnes dochází k tomu, že místní občané musí 
docházet za zábavou do okolních obcí. Proč neuvádím možnost využití 
vybavenosti našeho města? Je to prosté. Ve městě nikdy nebyli a nejsou 
schopni vytvořit tu správnou atmosféru, kde se občané mezi sebou znají, 
domácí prostředí, občerstvení, tomboly a vůbec tu pohodu, jakou umějí 
vytvořit jen místní spolkové organizace.

Nejvýznamnější ze všech holických organizací byla nesporně 
sokolská jednota. Tato sice byla v Holiči ustavena až po roce 1900, to je 
později, než v Olomouci, Velkém Týnci, Příkazích aj. Zato však její vliv 
zaznamenal nebývalý růst činnosti, a to jak v divadelní, přednáškové 
či osvětové oblasti. Hlavní však přece jen byla činnost tělovýchovně -  
sportovní. Sokolská jednota Holice se stala v krátkém čase nejsilnější 
jednotou v rámci Župy Olomoucké -  Smrčkové. Svoji činnost 
provozovala v pronajatém obecním objektu bývalého statku Veik. Tento 
objekt byl však městem prodán. Dnes je situace u nás taková, jak jsem 
uvedl. 5.000 obyvatel nemá žádnou spolkovou místnost. Proč sokolská 
jednota neměla svou vlastní sokolovnu, jakou najdeme téměř v každé 
obci? Protože byli naši sokolové také trochu furianti. Chtěli si vybudovat 
vlastní sokolovnu i s atletickým stadionem, jako mělo město Olomouc. 
A tak se šetřilo a šetřilo. V pronajatém objektu se nejen cvičilo, ale 
posléze se provozovala kinopředstavení. Veškeré příjmy jak z příspěvků

členstva, darů, z provozu kina, z tanečních zábav a slavných sokolských 
šibřinek se střádaly v Rolnické záložně Olomouc až do doby, kdy došlo 
k napadení naší republiky Německem, které zotročilo nejen náš stát, ale i 
celou Evropu. Těžce nastřádané hodnotné peníze byly uloupeny a nikdy 
pak nebyla naše sokolská jednota za tuto loupež odškodněna. Bohužel 
takto byli postiženi i ostatní v našem státě.

Ale vraťme se k tomu, co jsem uvedl v úvodu. Nemáme v naší obci 
žádnou společenskou místnost pro spoluvytváření pocitu domova 
našich občanů. Je to opravdu rarita, když největší příměstská část, kdysi 
bohatá obec Holice, je odkázána na sousední obce v době masopustu 
a při jiných příležitostech.

To, že máme nyní pěkně upravenou náves, nám všem dělá radost, 
ale plné uspokojení kalí vzhled některých dalších ulic. Jsou mnohdy 
velmi těžce sjízdné a na tento neutěšený stav už léta upozorňujeme. 
V naší předměstské části je tedy toho mnoho co napravovat od roku 
1974, co jsme součástí města Olomouc.

Například naši občané, kteří nemají rodinné zázemí, se musí na 
stáří stěhovat ze své rodné obce. Pro starší osoby je změna bydliště 
a prostředí skličující. Jen oni sami ví, jak se těžce žije v cizím prostředí.

Přitom máme v srdci naší návsi vhodný objekt, který je nyní 
městským majetkem. Tento objekt bývalé záložny a hostince U Přemysla 
Oráče je ideální svou polohou, rozsahem a zázemím pro vybudování 
domu pro seniory. Je přece třeba přihlížet k tomu, že 5.000 našich 
občanů má právo na to, aby měli zázemí v době svého stáří. Jsme sice 
součástí města, ale svým charakterem přece jen nejsme městem a to je 
to, co je pro naše občany to nejcennější.

Je proto nutné přihlížet k významu a velikosti příměstské části. 
Naši občané si zaslouží větší pozornost ze strany města, aby se cítili 
dobře a pokládali tuto část města za svůj domov a ne jen za místo 
k přespání.

Ladislav Zahradník, rodák a pamětník
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Skautský ples ĴL
„Skauting pro soé cíle humánní, pro suou fcen  po praodě, 

spravedlnosti a kráse, se může stát náboženstvím mládeže. Je 
v něm tolik vábivého koukla, těžké pravdy, že můžeme očekávat, 
Že vychová tělesně zdatné občany vyznávající ctnosti demokratic
kého občanství. “ Prof. A. B. Svojsík

Od půlnoci se vylosovaní šťastlivci radovali z cen skutečně 
bohaté tomboly. Výtěžek z ní bude použit na zvelebení táborové 
základny Kandia a na sportovní pomůcky a kroje pro děti.

Doufáme, že se ples vydařil, účastníci se pobavili, zatančili si 
a setkali se s přáteli. Takže příští rok na shledanou. Otázkou zůstává, 
kde (v kterém sále) se ples uskuteční.

Za 6. středisko Olomouckých skautů Jana SedlákováTato slova zakladatele skautingu naplňují holické oddíly při 
6. středisku skautů v Olomouci a Holiči. V dnešní době plné drog, 
arogance, nevšímavosti se snaží předávat mládeži tyto ideály a vy
chovávat z nich platné čestné občany společnosti.

Vyvrcholením činnosti jsou letní tábory. Od roku 1990 holičtí 
skauti a skautky byli na patnácti táborech. Ten letošní proběhne od 
2. 7. 2006. do 22.7. 2006 na základně holických skautů v malebném 
prostředí Kandia.

Také se stalo tradicí pořádání skautského plesu. Vzledem 
k tomu, že v Holiči není v současné době vhodný sál, konal se ten 
letošní v sobotu 18. února opět v kulturním domě ve Velkém Týnci. 
Pro účastníky byla zajištěna autobusová doprava od vlakového 
nádraží a holické pošty. K tanci hrála skupina Fragment. Vedle 
mladých tanečníků také old skauti provedli své partnerky po parketě 
a zavzpomínali na časy svého skautského mládí. To dnešní z 18. 
střediska (Dub nad Moravou) nám předvedlo v dobových kostýmech 
americké lidové tance. V přestávkách mezi jednotlivými bloky písní 
se mohli tanečníci posilnit „zálesáckým gulášem" nebo vychutnávat 
lahodná vína z Jižní Moravy. Skauti z 18. střediska předvedli americké lidové tance.

A takhle průběh skautského plesu vnímali 
Měsíc a Mirek Marusjak:

Za zdárný průběh 

a podporu plesu děkujeme 

těmto sponzorům: 1foyer Měsíc
Šmírák Měsíc ze stanoviště mezi topoly 

sleduje bedlivě tah losů tomboly 
Kapela nástroje ladí 

rozkurážené nedočkavé mládí 
vyžaduje další hity 

chápající Měsíc na noty svítí 
Řekl již  dříve někdo jin ý  

„A ť mlčí slova, mluví činy “
Tajně mizí dvojice z parketu 
hrají venku podivnou ruletu 

Měsíc hvězdám čas měří 
ve stínu domovních dveří 
mládenci polibky kradou 
řídí se osvědčenou radou 

„Mlčet slova, konat skutky" 
plení dívčí živůtky

Také bych si užil téhle romantiky «  
Bohužel, j iž  patřím mezi revmatiky *'■

Algraf -  I. Hrbáček, Olomouc; Ak. malíř L. Rusek, Olomouc; 
Ak. malíř p. Toman, Holice; Balus, 01.; Bistro pí Čechová, Holice; 
Cukrárna -  kavárna Ranč, Velký Týnec; Drogerie -  pí Leskovjanská, 
Holice; Hnilica -  pálenice, Velký Týnec; Juta a.s., 01.; Koutná Libuše, 
01.; Lékárna Flóra, OC Olympia; Linhartová L. -  chovatelka, Hol.; 
Litovel -  pivovar; LUOM -  kož. gal., pí Omelková, Hol.; Kavárna pí 
Macáková, Hol.; Manek -  stavební stroje, OL; Restaurace Na statku, 
Hol.; Malba na sklo -  p. Marusjak a Krutílek, Hol.; Olma a.s.; Opravna 
obuvi -  pan Lichnovský, Hol.; Potraviny pí Poláchová, Hol.; 
Květinářství- Kratochvílovi, Hol.; Pramat -  Mádrovi, Hodolany; 
RV Klub a Klondike, Hol.; Sedláček Jan, OL; Sedláková J. -  vedení 
účet., OL; Sekne s.r.o., Hol.; Schwamach V. Týnec; Skauti Čechovice; 
Skauti 6. středisko; Sklenářství Malata; Smíšené zboží Komárov; 
Stolářství p. Kapsia, Hol.; Textil, obuv -  pí Černíková, Hol.; Veter, 
poradna MVDr. Poledna, V. Týnec; Veterinář MVDr. Procházka, Hol.; 
Vincentrum, Hol.; Vlašič Petr -  rybárna, Zlín; Chovatelské potřeby 
V. Týnec; Zora -  čokoládovna Nestlé, Ol.; Zuštinová Lenka, Holice.
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Milí čtenáři, je velká škoda, že neluštíte a neodevzdáváte tajenky. Ceny 
pro vítězejsou opravdu pěkné a hodnotné.
Výherci z únorového čísla: Nosková Jarmila, Staškova 3; Kapsiová 
Oldřiška, Partyzánská 21; Melzer Antonín, Náves Svobody 44. Dárkové 
balíčky, které připravila DROGERIE paní LESKOVJANSKÉ si můžete vy
zvednout na detašovaném pracovišti KMČ č. 4 každé pondělí od 13.00 
do 17.00 hod.

KŘÍŽOVKA
OPĚT O CENY!

ZNÁTE HOLIC! LÉPE NEŽ PRAŽÁCI?
Chlubí se Pražák Holičákooi, kam ušude pojede na dovolenou a o kterých mořích se bude koupat. Ten mu odpoví: / ví{  tajenka/ Pražák jen udiveně 
dodá: „Hele, vy hanáci musíte bejt děsně bohatý, v iď ‘.

1 / zájmová organizace holických dětí zabývající se pobytem v přírodě 2 / předseda KMČ č. 4 3 / dřívější název holického motorestu U sv. Jana 
4 / druh sportu provozovaného na hřištích na konci ulice Na krejnici 5 / pojmenování D+Z u lamfeště 6 / dřívější pojmenování dnešní ulice Krokový 
7 / část Olomouce patřící k Holiči 8 / stavebniny v bývalém areálu Uhelných skladů 9 / dřívější pojmenování dnešní Hanácké ulice 10 / vývojové 
stadium žáby 11/ ubytovací zařízení na Hamerské ulici 12 / zaniklé stavení a prodejna u lamfeště 13/ mísírna betonových směsí v bývalém 
areálu JZD 14/ jméno sochy svátého v parčíku u konečné zastávky MHD 19, 23; 15/ užívaný název pro činžovní domy na Přerovské ul. 
16/ holická škola 17/ název dřevařské prodejny v ul. U hřiště 18/ zaniklé zařízení a sál na konečné MHD č. 23,19; 19/ název zaniklého rybníka 
u dnešní Průmyslové zóny 20 / objekt, který dodával surovinu pro holický pivovar 
2 1 / živočichové holického potoka 2 2 / zakladatel českého skautingu 2 3 / místo 
posledního odpočinku holických rodáků 2 4 / zaužívané pojmenování přírodního 
koupaliště v Americe 25/ druh stromů podél „Vysokáče" 2 6 / jméno zaniklého 
mlýna na holickém potoce 27 / holický akademický malíř (jeho obrázky často 
uveřejňujeme v HN) 28 / druh mohutných stromů v ul. U potoka 2 9 / druh listna
tého stromu před kostelem sv. Urbana 3 0 / holický „velrybář", prodejce ryb 
3 1 / holická ulice pojmenovaná po hanáckém králi 3 2 / patron Holice 3 3 / část 
Olomouce 3 4 / místo, kde se nachází „lovecká chata" holických myslivců 3 5 / firma 
na Hamerské ulici zabývající se dopravním značením 
Nápověda (pokud něco nevíte): a/ vydejte se na procházku po Holiči 

b/ zeptejte se pamětníků
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V poslední době se stále množí stížnosti občanů na řádění 
skupinky mladíků, kteří svou tvář i činy skrývají ve stínu kapucí svých 
mikin. Ten, kdo by si myslel, že tak činí proto, že je jim v letošní mrazivé 
a vytrvalé zimě zima na uši, ten by se krůtě mýlil. Dělají to jen proto, aby 
nebylo možné rozeznat jejich tváře při páchání činů, které za nimi 
zůstávají. A prozatím jich není málo. Ohnuté označníky na autobusových 
zastávkách, rozbitá světla veřejného osvětlení, rozbitá informační tabule 
KMČ č. 4 na zastávce u drogerie, popsané a posprejované fasády domů, 
dopravních značek a jiné jim vyhovující plochy atd.

Mají toho na svědomí již dost, a jak je patrno z připomínek a stíž
ností občanů, i Vám dochází trpělivost.

Pokud ale budete zůstávat jako stěžovatelé v anonymitě, budete 
jako ti „KAPUCÁŘI". S Vaší stížností se nic nemůže udělat, pokud ne
bude konkrétní a Vámi podepsaná. Jde o to, že konkrétní osoba podepíše 
to, co viděla, a zbytek už bude na naší policii. Stačí také okamžitě zavolat 
číslo 156 na Městskou policii nebo 158 na Republikovou policii.

Písemné oznámení předejte kterémukoliv členovi KMČ č. 4.
Nebuďte prosím lhostejní k tomuto vandalství. Těchto pár výrostků 

ničí majetek, který patří nám všem a stál mnoho peněz. Tak proč zavírat 
oči a dělat, že nic nevidíte.
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NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
Únor 2006Blahopřejeme našim milým 

jubilantům, kteří se v těchto měsících 
dožívají vzácných životních jubileí:

Březen 2006
- nedodržování dopravního značení

- stav komunikace na ul. Ječmínkova
- čištění chodníků (sníh) - informace 

o prodeji domu Náves svobody 37
- oprava chodníků na ul. Sladkovského
- majetkoprávní záležitosti

- zřízení Mateřského centra
- ničení veřejného majetku partou nezletilců
- oprava „Přáslavické svodnice"
- personální obsazení míst velitelů MěPolicie
- majetkoprávní záležitosti
- připomínky občanů

Anna SEČKÁ 
Mikuláš HAMY 
Irena SVOBODOVÁ 
Jarmila VÁGNEROVÁ 
Zdenka HRDLIČKOVÁ 
JurajKUTLÁK 
Jindřich TOMEČEK 
Božena SLAVÍKOVÁ 
Bernardino ZAMYKALOVÁ 
Jiřina KUBALOVÁ 
Eoa NAVRÁTILOVÁ 
Miloslao ZDRÁHAL 
Libuše POLZEROVÁ 
Libuše AXMANOVÁ 
Zdenka BAIEROVÁ 
Lubomír LITVÍN 
Ladislav POSPÍŠIL

MATEŘSKÉ CENTRUM HEŘMÁNEK 

OLOMOUC -  HOLICE
Milí rodiče, děti a všichni příznivci, setkávat se budeme vždy v pátek dopoledne od 9.15 do 11.15 
hod. v MŠ Olomouc -  Holice, ve 2. budově (kde sídlí ordinace dětské lékařky MUDr. Losové a pobočka 
Knihovny města Olomouce).
Co nabízíme
Pro rodiče: možnost zajímavě prožít čas na „rodičovské dovolené", výměnu zkušeností, nové infor
mace, posezení a malé občerstvení, specializované programy (pro těhotné, kojící maminky, o zdravé 
výživě, aromaterapie...)
Pro děti: kontakty s vrstevníky, nové zážitky
Společné: hry, malování, zpívání, cvičení a mnoho dalšího...
Součástí MC Heřmánek je laktační poradna a půjčovna pomůcek ke kojení.

Program Mateřského centra Heřmánek Holice na duben 2006:
7. 4. 2006 -  Velikonoční výzdoba -  tvoříme s dětmi velikonoční přání 

14. 4. 2006 -  Velikonoční výzdoba -  malujeme s dětmi velikonoční vajíčka 
21.4. 2006 -  Aromaterapie s Mgr. Veronikou Jurečkovou 

28. 4. 2006 -  Šití waldorfských skřítků a panenek 
Koordinátora projektu: Petra Tenglerová, mobil: 604 339 220

Všem upřímně 
přejeme 
„Mnogaja ljeta“

Krásných 97 roků se dožívá 
Rudolf SOJÁK.
Do dalších let mu přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a hlavně ten 
neutuchající životní elán.

MORANA JE UTOPENÁ A ZIMA SE NEVRÁTÍ
I přesto, že jsme s dětmi volali „a zima se nevrátí", paní 
zimě se od nás letos nechtělo a zatím moc nechce!
Řekli jsme si, že našim nejmenším dětem letošní počasí 
zpříjemníme alespoň přípravou a motivací na blížící se 
jaro.
Kolektiv p. učitelek MŠ v Holiči tak připravil akci, která 
pokračovala a navazovala na dřívější zavedenou tradici 
„Vynášení zimy" ze vsi. Zapojeny byly všechny děti 
z celé MŠ. Někteří připravovali pestrobarevnou loutku 
symbolizující „MORANU", jin í hráli na rytmické ná
stroje a melodizovali veselá říkadla a popěvky. Děti se 
moc těšily a na maminkách, které nás doprovázely, 
bylo vidět, že jaro už klepe na dveře. Dětem zářily oči, 
zapojily se do předjarní výzdoby ve třídách a ptaly se:
„Kdy už tu Moranu konečně vyneseme?"
Akce se uskutečnila dne 17.3.2006 v 10.00 hodin.
Ano, tradice a staré zvyky by neměly zůstávat jen ve vzpomínkách našich babiček, ale měly by jí t s námi dál. I přesto, že 
na nás tu a tam spadla ještě nějaká vločka, s bouřlivým voláním a potleskem jsme paní „Zimě" nadobro zamávali a hodili 
j i do potoka v Holiči. Děti při slavnostním průvodu přednášely říkadla. Například: „Morana je  utopená a dma se neorátí, 
za rohem už čeká jaro, slunce všechno pozlatí!"
Věříme, žejaro užje konečně za dveřmi!

PRANOSTIKY
DUBEN
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.

Panská láska a dubnový sníh 
dlouho nevydrží.

Je-li Zelený čtvrtek bílý, 
bude teplé léto.

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.

Prší-li na Bílou sobotu, 
bude málo třešní.

Takto vynášely zimu dětí z mateřského centra „Heřmánek".

KVĚTEN p. učitelky MŠ Holice

V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.

Když v májová rána zvučně žáby 
skřehotají, vydatný déšť s přívaly 
znamenají.

Když v máji blýská, 
tak si sedlák výská.

Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.

UVAŘTE SI S NÁMI: Krabí salát
1/2 kg krabích tyčinek,
1 menší celer,
2 citrony,
6 lžic olivového oleje, 
sůl, koření, petrželová nať, 
cukr.

Postup:
Rozmražené tyčinky nakrájíme na kostičky, celer najemno na
strouháme na nudličky. Z ostatních surovin připravíme dresink, 
promícháme se zeleninou a krabím masem.
Upravíme na miskách a zdobíme zelenou petrželkou.
Dobrou chuť.
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LAMFEŠŤ ALE NA ROVINU ...UŽ NAPOSLEDv
V pátém čísle v říjnu 2005 jsme otiskli článek pana Ing. Josefa náhonu, jako  je  nádrfní rybník před mlýnem, který je  bolestným 

SVOBODY a Josefa SVOBODY -  LAMFEŠŤ ALE NA ROVINU. K tomuto trnem o oku Statutárnímu městu Olomouc, majiteli oodníelektrárny 
článku nám autoři dodali foto až po vytištění obtahu pro kontrolu, na mlýně i občanům. Problém je  v tom, že tyto usazeniny jsou ze 
Jeho zařazením do textu došlo k posunutí textu a tak nedopatřením zákona o odpadech klasifikovány jako  nebezpečný odpad, který se 
došlo k vypuštění jeho konečné části. Za to jsme se omluvili. Nestačilo nesmí vyvážet na pole, ale je  nutno ho odvážet na příslušné skládky 
to však a autoři článku poslali žádost o opravu v Holických novinách za příslušné horentní částky kolem 600,-Kč za 1 tunu. K tomuje třeba 
až na Magistrát města Olomouce. Chybějící text článku dodatečně počítat s náklady za dopravu. Na to nemá finanční prostředky ani 
otiskujeme:

„Při napouštění do náhonu jen 80 l/sec. jako  minimálního místní části Holice. Snad se najdou prostředky z nějakého fondu 
hygienického průtoku by tomu tak nebylo.

Pro všechny náhony, tedy i pro Hamerský náhon v Holiči, jsou 
existenční tragédií usazeniny na některých málo spádových částech

Statutární město Olomouc, ani majitel oodní elektrárny, ani Komise

Evropské unie, a f budou opraveny místní silnice v Holiči. “
Ing. Josef Svoboda 
Josef Svoboda st.

Dále autoři požadovali i otištění dopisu zaslaného na Magistrát města Olomouce, což také činíme:

Inq. Josef Svoboda, mlýn, vodní elektrárna. Brunclíkova 2, Olomouc-Holice

Magistrát města Olomouce 
Odbor tisku 
Horní náměstí 
Olomouc

Olomouc, 5.3.2006
Věc: Žádost o opravu v Holických novinách

Oprava

Ve Vašem čísle 5/2005 jsme podali podrobné vysvětlení ke stavu Hamerského náhonu 
i části nádržního rybníka, zvaný Lamfešt a to pod podmínkou, že bez našeho souhlasu 
nebude článek korigován. Tuto podmínku jste nedodrželi a vznikla u toho nechutná 
polemika. Proto žádáme o vytištění celé této opravy v nebližším následujícím čísle.

Ve výše uvedeném článku jsme objektivně popsali stav Hamerského náhonu a 
nádržního rybníku v návaznosti na nutnost úplné srážky vody pro jeho nezbytnou 
údržbu, zejména zatrubněné části mezi mlýnem a cukrovarem v Holiči. Je tam i 
uvedeno že Magistát města Olomouce, Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství vydalo 
příslušnými rozhodnutími souhlas k úplné srážce vody na Hamerském náhonu. 
Hamerský náhon je dle manipulačního řádu vodohospodářské dílo, na kterém je 
zakázáno vysazovat ryby. Dle ohlasu to většina čtenářů pochopila. Vlastníkem 
Hamerského náhonu je Statutární město Olomouc.

Pokud dáváte do tisku článek Lamfešt obrácená rovina, pak prokazujete že Holické 
noviny v č. 1/2006 mají charakter bulvárního tisku s různými polopravdami, narážkami a 
urážkami. Na takové neobjektivní články psané jen proto, aby se o někom vědělo a 
aby mu bylo umožněno někoho zpochybňovat, odpovídat nebudeme. V nezbytném 
případě pak správní cestou.

Ing. Josef Svoboda 
Josef Svoboda st.

Konec opravy.

Redakce Holičkách novin dále sděluje, že vše, co bylo v článcích o Lamfešťu na holickém náhonu uvedeno, jsou osobní názory pisatelů, 
a neděláme v nich žádné korekce. Provedeme jen opravy chyb. S tímto nám pomáhá Dr. Milan Polák, který vyučuje český jazyk na Univerzitě 
Palackého.

Dále uvádíme, že tímto článkem končíme veškeré polemiky, které se týkají problematiky Lamfešťu nebo Holického náhonu.
Redakce Holických novin
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W  l.HFK  Olomouc
po operaci dá do pořádku a bude působit dále ve funkci asistenta trenéra, 
neboť on i hlavní trenér Leoš Kalvoda prodloužili s naším klubem smlouvu až 
do 30. 6. 2007. Na druhou stranu je třeba říci, že noví hráči představují 
jednak zkušenost (Šíma), tak i naději do budoucnosti (Korčián).

Teď krátce několik novinek:

Vážení sportovní přátelé,
podzimní část pro naše mužstvo a klub dopadla velmi úspěšně. 

Skončili jsme v tabulce na vynikajícím druhém místě a musím konstatovat, 
že jsme si 26 bodů uhráli, tzn. že to nebyla nějaká shoda náhod a štěstí, ale 
že jsme opravdu podávali velmi kvalitní výkony. S určitým štěstím jsme sice 
získali jeden bod, a to v Kunovicích, kde jsme vyrovnali na 1:1 v 90. minutě, 
ale můžeme remízu doma s Hradcem Králové a na hřišti Ústí nad Labem 
považovat za ztrátu celkem 4 bodů. Druhé místo se pak promítlo do 
odchodů třech hráčů do I. Ligy. Se Sigmou jsme se dohodli na předčasném 
ukončení hostování Aleše Chmelíčka, do stejného klubu přestoupil Marek 
Kaščák a do ligového Brna zamířil Tomáš Ineman. Někdo může namítnout, že 
jsme se výrazně oslabili, ale vedení klubu je povinno zajistit ekonomicky klub 
a těmito přestupy se tak stalo. Finanční prostředky se také použily na 
přestupy práčů do klubu. Z podzimního hostování hráčů Dadáka, Lose 
a Ondry Kalvody se staly přestupy, dále jsme na přestup získali Davida 
Korčiána, Luboše Července, Jaromíra Matěje a Igora Jurgu. To je 7 hráčů, 
u kterých byl realizován přestup do klubu za částku více jak 1,4 mil. Kč. 
Na hostování tak u nás zůstává Doležal a přišel Jiří Šíma. V průběhu zimní 
přípravy však došlo k největšímu oslabení kádru tím, že Josef Mucha byl po 
vleklých problémech se zády nucen ukončit hráčskou kariéru. Věříme, že se

- v letošním roce bude postavena tribuna za zadní brankou hlavní plochy,
- vybudujeme nové dvě šatny se sociálním zařízením a sprchami za podpory 
vedení města,

- budeme otevírat sportovní třídy na základní škole Zeyerova ul. v Olomouci,
- žádáme o přidělení Sportovního centra mládeže,
- loňský rok jsme ukončili s přebytkem 20 tis. Kč, když příjem byl 17 mil. Kč,
- šéftrenérem mládeže je od prosince Dan Matuška,
- bylo zvýšeno vstupné (měli jsme nejnižší v celé II. lize).

Závěrem Vám všem přeji hodně zdraví a štěstí a chci vyjádřit 
poděkování všem, kteří náš klub finančně podporují, tzn. sponzorům, vedení 
města Olomouce i krajskému úřadu Olomouckého kraje, poslanci Ivanu 
Langrovi za získání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 8 mil. 
Kč, které budou v letošním roce proinvestovány, a také Vám, divákům, kteří 
nám zachováváte přízeň.

Vladimír Dostál, předseda představenstva

Fenomén  fo tb a l
„Hipp hipp! Hurááá hopl"

Brankář zneškodnil pokutový kop 
Davy šílí 

petardy střílí
Golman vítězně kyne rukou jako gladiátor 
zbývá přečkat soupeřův závěrečný nápor 

Ručička časomíry na devadesátku přeskočila 
„Máme doma bod! Utkání končí 0:0“

Rozhodčí již píská 
„Honem nosítka!"

Útočník s bolestivou grimasou 
úspěšně pro diváky hraje šou 

sudí zase mariáš 
„Srdcové eso -  tady máš!“

Bílý obránce s kartou červenou 
Opouští plochu zelenou 

„Co to pískáš?!? Děláš si legraci?!? 
Ty nevíš, kdo jsou domácí?!? 
Neříkej, že nebereš škváru, 
když jezdíš v takovém fáru!

Běž pískat vlaky na nádraží!"
Nadávky kotlem se odráží 

Penalta v předposlední minutě 
s bodem to vypadá nahnutě

Nalajnované hřiště 
Zaplněné hlediště 

Kelímky piva 
Chorál se zpívá 

Ofenzíva
Pomezní pozorně se dívá 

praporek zdvihá 
Ofsajd jako z čítanky 

A teď 
Hleď!

Staví se zeď 
Strkanice u branky 

Obrana řinčí halapartnami 
záloha s vozovými hradbami 

šikuje se u tyče 
„Fuj! Faul bez míče!"

Fandové jak pestrobarevný had 
odchází rozebrat 

jak to bývá 
v klidu u piva

sestavu a hru obránců i útočníků 
Začíná seminář fotbalových odborníků...

Mirek Marusjak

Z a tím n í  Š a frá n k ů v  ko u tek  pro  d ě ti
Milé děti, tak jsem vám posledně 

dal do novin dvě říkanky a dva obrázky, 
jeden od slečny, která jej namalovala, 
když byla malá, a jeden můj. Chtěl 
jsem, abyste se koutku novin ujaly vy 
a kvetly v něm vaše říkanky a básničky 
a vaše obrázky. Možná je to s vámi, jak 
s kytkami na jaře. Rozkvetete, až bude 
svítit sluníčko, zahřeje vás a budete 
mít nápady. Tak to ještě zkusím jednou 
a snad přijdou jako zpěvní ptáčci vaše 
výtvory, které vám vytiskneme.

Váš Petr Šafránek

Rosnička
Rosnička je  chytrá žába, 
chytřejší než nc osl bába, 
co počasí rozumí 
Když je  tlaková níže, 
podle šimrání kůže 
tak naše žabka oí, že 
oen bez deštníku nemůže.

Slůně
Jedno malé slůně 
má rýmu a stůně. 
Nemělo být rozpustilé 
a skákat do tůně.

Milé děti -  nespoléhejte se jen na strejdu Šafránka. Trumfněte ho svou básničkou, povídkou či obrázkem. Ať si nemyslí, že to umíjen on!
Redakce Holických novin
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