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Východ & Západ, aneb Myš, která řvala.
pozůstatek tradice co Čech, to muzikant.

Říká se, že bychom prý ztratili národní identitu, 
kulturu a podobně. Mně na národní kultuře dost záleží,

Milí spoluobčané, v titulu se nejedná o východy a 
západy slunce, ale o vztah východních zemí k Evropské 
unii. Podle nás je totiž nade vše jisté, že jen my, Češi, 
máme patent na rozum a víme nejlépe, jak to má ve světě ale myslím si, že je to v dnešní době téměř pojem pro
chodit. Prezentují to naši politici a také my, „obyčejní staromilce. Co je to národní kultura? Jsme otevřeni
občané". Nyní, před referendem, nám jde o diskusi na vlivům světa a naše mládež naši vlastní kulturu už ani
téma vstoupit, nebo nevstoupit do Evropské unie.

Když se tak nad námi zamýšlím, máme spíše smysl pro nechceme a nejenom my Češi. Úlevou je pro mne náhled,
dezintegraci. V minulém století potvrzeno dvakrát, že to, co nemáme, nemůžeme ztratit. Kde máme kulturu
V zn ikem  s a m o s ta tn é h o  
Československa po porážce a 
ro zp a d u  naší c ísa řské  
m onarchie  a takzvaným  
bezbolestným  rozdělením  
malého státu na dva ještě menší 
státy. Dvojdomek tehdy neuspěl 
a tak jsou teď vedle sebe Česko 
a Slovensko. A teprve větší 
časový odstup ukáže, kdo na 
čem vydělal. Slováci totiž ne vše 
dělají špatně. I hokej už umí 
hrát.

nevnímá. Vždyť splýváme se světem, ať chceme, nebo

chování a vyjadřování?
Ukázkovým příkladem naší 

národní „ku lturnosti" jsou 
pomníky. Náš holický T. G. 
Masaryk něko lik rá t stál, 
několikrát se doslova někde
válel. Také měl rozbitý nos. A 
pomník padlým rudoarmějcům 
tak dlouho měnil své místo, až 
nakonec doslova opravdu padl. 
Před vchodem do školy je 
zachován jeho  sokl. Jak 
výstižná je  písnička Jarka 
Nohavici, ve které se zpívá: 

úžasnou chytrost a schopnosti a zatím propagace vstupu napřed je oslavíme, pomníky postavíme, pak hlavy 
do Unie vázne, mám dojem, žejsme snad tak ekonomicky urazíme, 
silný stát, že Unie není potřeba. Jsme skvělí a fandíme si 
na našem písečku (nebo smetišti?). Je potom obtížně prezentovat svůj názor. Ta myš, Česko, která ráda řve a 
přijatelná představa, že bychom museli nejenže dobře poučuje svět, taky někam patří. A myslím, že do 
pracovat a obchodovat s našimi kvalitními výrobky, ale vyspělého světa. Jsem pro vstup do Unie z mnoha 
také ctít záměry a normy Unie. Rádi zapomínáme, že důvodů. Jedním z nejdůležitějších je pro mne svobodný 
takřka všechny naše výrobky dříve odebíral tehdejší společný prostor bez hranic, bez víz, s možnostmi, které v 
Sovětský svaz a neměli jsme proto problémy s odbytem něm jsou. Není sice zlato všechno, co se třpytí, ale 
czech made (přeložím ček šmejd). Rádi jsme mu za to a nezapomněli jste náhodou, co je to koukat přes zeď nebo 
za ochranu nás a světového míru splnili každé přání, škvírou v železné oponě? Být satelitem stejně 
včetně poděkování za druhé osvobození naší vlasti od ovlivňovaným otáčením planety nebo být přímo na ní? 
kontrarevoluce v roce 1968. Vybavuje se mi vtip, že v Euroskeptici, představte si celou Evropu sjednocenou a 
Kremlu rozhodli, že budeme dvacátá první autonomní uprostřed malý ostrůvek, Česko! 
republika Sovětského svazu a budeme se jmenovat 
Krachistán. Dnes je posouzení těchto událostí prací naší Vstup není důvodem k pesimizmu. Pesimizmus mě někdy 
justice, posuzující a soudící, kdo koho pozval a neměl, přepadá, když se rozhlédnu kolem sebe.
Tehdejší likvidátoři Pražského jara 1968 (taky to byl Samozřejmě je rozhodnutí pro vstup nebo nevstup jen na 
koncert pro národ) odcházejí od soudů se vztyčenou vássamých. 
hlavou a platí zase to obecné: já nic, já muzikant. Asi

Jak prezentujeme naši

To byly jen takové mé úvahy. Dovolím si ale

A ne vše máme špatné, abychom v Unii nemohli uspět.

PetrŠafránek
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V Z P O M Í N A N Í  47  -iV
Tak letos je to již 62 roků, prakticky celý lidský život. A 

pamětníků v tuto dobu je také málo. Mé vzpomínání se opírá o 
vzpomínky těch, co ještě žijí a byli přímými účastníky vzniku 
vodáckého sportu v našem kraj i.

Po rozbití Československa a potupné okupaci nacistickým 
Německem, okupanti zakázali všechny české společenské 
organizace zvláště pak Sokol, Junák, Orel a další. Všechno, co 
připomínalo období svobodného Československa, bylo rdoušeno 
všemi prostředky, a to i hrdelními. V té strašné době zavládl krutý 
režim připomínající středověk, kdy vládla surově a neomezeně 
inkvizice. A přece se našli stateční, kteří hledali jiné

osob. Na dobu mládí a krásné chvíle strávené na vodě naší řeky 
Moravy, na to se nedá zapomenout. A tak se postupně činnost 
tohoto vodáckého sportování usměrňovala a ti, co pak dali 
přednost sportovně závodní činnosti, pak pokračovali ve své řeholi i 
po skončení druhé světové války.

Svými úspěchy v tomto směru proslavili naše město 
Olomouc i mezinárodně. Nemohu ve svém vzpomínání uvést celou 
šíři jejich činnosti a úspěchů, ten obrovský rozlet vodáckého sportu.

Zakladatelé, a to jsem určitě ne některé nechtě zapomněl, 
vychovali řadu dalších nástupců tohoto krásného, ale tvrdého 
sportu.

Nemohu si nevzpomenout na rok 1950! V tomto roce se 
přihlásili k závodu „Primátorek" v Praze i naši chlapci ve složení: 
Pepek Havelka (idol dívčích srdcí), Blahoš Dvořák, Standa Smysl 
(známý nezmar a dříč), Jaromír Zapletal, Luboš Zapletal, Franta 
Plíhal, Josef Nechvátal, Zdeněk Smékal a Josef Kalina.

Co tomu předcházelo, je snad možno hodnotit jako 
naivnost až drzost. Trénovalo se na vypůjčené osmiveslici a to v 
podmínkách, kterým vodáci říkali „na chlupaté vodě". A možná 
právě proto to vyšlo! V ten památný den se v Praze objevili neznámí 
kluci z Hané. Nikdo o nich nic nevěděl. A tak 3. června v 11,15 hod 
na vypůjčené  a neodzkoušené  osm ives lic i t i to

Primátorky 50 - na start finále

cesty ke sdružování mladých lidí. Můžeme býti právem hrdí, že 
právě v naší obci Holiči se našli zakladatelé vodáckého sportu, a to v 
době, kdy vládla německá „inkvizice".

V této době pro náš národ doslova smrtelné nebyly dobré 
podmínky pro vodácký sport, a to jak materiální, tak i sportovní. 
Snad proto Němci nepřikládali této činnosti takovou důležitost, že 
by byla pro jejich plány nebezpečná. A tak u zrodu vodáckého 
sportu se objevila mládež vychovaná v Sokole a v Junáku. 
Zakladateli tohoto „mokrého" sportu v naší obci byli Josef Šubrt, 
Miroslav Konečný, MUDr. M. Karásek, Jaroslav Novák, Miroslav Klos. 
To byli ti obětavci, co vytvořili základnu pro vodácký sport. Oni 
nasměrovali vodácké snažení k závodní činnosti a nakonec jako 
příslušníci veslařského oddílu byli přece jen částečně podporovaní 
VOSK Olomouc firmou ASO. Ta druhá skupina nadšenců byla 
početnější a jejich činnost byla zaměřena na vodní turistiku. V 
tomto oddíle se o úspěšnou činnost přičinili prakticky všichni: Mirek 
Kočíř, Josef Zaoral (zvaný Job), Vratislav Rychlý, Bořik Rychlý, Ivan 
Navrátil, Josef Svoboda, Rosťa, Jaroslav a Ladislav Alkovi, Karel 
Pohlídal, Josef Drlík, Zdeněk Čapka, Vašek Smysl, Čeněk Koutný, 
Jaromír a Luboš Zapletalovi a z děvčat Boženka Kužiovová Alková, 
Draha Kirnigová a další.

Ti, co se dali na veslařský sport a závodní činnost, měli 
svoji klubovnu v blízkosti bývalého Skautského domova u 
nepoužívaného skladiště firmy Heikorn (nyní Milo). Vodáci si 
postavili svépomocí klubovnu v blízkosti železničního mostu na 
řece Moravě u Novosad. Začátky obou oddílů byly skromné, ale bylo 
to období nadšení a obětavosti v těžké době války. Co jsme zažili 
krásných chvil ve staré loděnici, kdy jsme si stavěli své lodě z 
materiálů různě a těžko získávaného. Ti, co ještě žijí a i pozdější 
následníci nikdy nezapomenou na tuto dobu. Láska, obětavost, 
přátelství, to byly hodnoty, které v té těžké době byly základnou 
těchto nadšenců a vlastenců. Nikdy nezapomenou na své lodě, které 
si postavili vlastními prostředky a vlastníma rukama.

Byl to například celoplátěný kajak „RACEK" nebo kánoe 
„MÁTI" pro čtyři osoby. Nezapomenutelnou byla loď „GALEJ" pro 8

Z leoa do praua: Luboš ZAPLETAL, Standa SMYSL, Franta PLIHAL, 
Jaromír ZAPLETAL, Blahoš DVOŘÁK, Pepek HAVELKA - kormidelník, 

Zdeněk SMÉKAL, Josef NECHVÁTAL, Josef KALINA

„nezmaří" vyhráli „Primátorky". Pamětní medaile předával primátor 
Dr. Václav Vacek. Na to nelze opravdu nikdy zapomenout. Jistě ještě 
dnes žijící veteráni tohoto závodu Standa Smysl a Jaromír Zapletal 
by mohli mnohem zajímavěji vyprávět. Jako třeba že při předávání 
medailí se nahrnulo na pontonové molo tolik obdivovatelů a 
nadšenců, že „paluba" nevydržela tu tíhu slávy a začala se potápět. 
Primátor Prahy Dr. V. Vacek však zachoval klid a rozvahu a slavnostní 
akt, na který se nezapomíná, ukončil stojíce po kotníky ve vodě. A co 
filmaři? Ti s kluky z Hané vůbec nepočítali. Byli zaměřeni v průběhu 
závodu jen na známé favority. Když pak skončil závod, tak naši 
chlapci museli sundat vítězné medaile a znovu nasednout do 
osmiveslice a „předvést" vítěznou plavbu, aby filmaři mohli 
dodatečně nafilmovatjízdu našich hrdinů.

Můžeme být právem hrdí na to, že chlapci z naší obce 
Holice byli nejen u zrodu vodáckého sportu, ale že proslavili svými 
úspěchy svoji vlast i za hranicemi. Jejich odchovanci pak šířili slávu 
naší vlasti i na olympiádách.

Přál bych naší mládeži, aby našli svou správnou cestu a cíl, 
aby pak při vzpomínání na dobu svého mládí měli stejně krásné 
vzpomínky jako jejich předchůdci, mezi které se také počítám.

Ladisíao Zahradník
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Než se ucho utrhne, aneb ohýbaj ma mamko•  •

Jak a kdy vznikla stará dobrá česká přísloví, se dá 
jen těžko dohadovat. 0 tom, že však platila a platí stále, je 
důkazů kolem nás víc než dost. Příkladem toho je i osud 
holického rodáka Mikuláše pastýře. Jeho činy a životní 
osudy mu umožnily to, co se nepodařilo většině jeho 
současníků. Vystoupil z anonymity a vešel do historie. 
Zařadil se tak po bok hlav korunovaných a pomazaných, o 
kterých se učí v hodinách dějepisu. O tom, v čem vynikal a 
jak skončil, vypráví výslechy v jedné z olomouckých 
městských knih uložených v Státním okresním archivu v 
Olomouci.

na Matěje pyskatého z Citová, včetně krádeže u koželuha. 
Svou výpověď však rozšířil ve chvíli, kdy pánové přikázali 
pokračovat ve výslechu na mučidlech.

„Souc týž Mikuláš outrpným a světlým právem 
tázán, v ničem se více neznal, ač jemu žena jeho v oči 
mluvila, že jest on sám také kradl, a když ho trestala (kárala), 
že jí  bil i z komory vyháněl v světnici, kde na lavici ležet 
musela.

Souc v týmž trápení, on Mikuláš k tomu se zná, že 
dvě kůže hovězí a dvě skopový, i ty šaty, jakž v uzlu svázány 
byly sám u koželuha ukradl, a to že z opilství učinil".

Po tomto „zlomovém okamžiku" právního přiznání 
následuje dlouhý výčet Mikulášových krádeží.

Svému bratru ukradl dva koně, které prodal ve 
Věrovanech, v Olomouci sedlákům kradl v době trhů obilí z 
vozů, které pak prodával se svými kumpány po domech. 
Pytle pak dával uhlířům za dva krejcary.

Ve výpovědi Mikuláše se objevuje i jedna zajímavá 
pověra. Mezi kradenými věcmi, které se u něj našly, byl i řetěz 
od šibenice. Když byl dotazován, proč ho ukradl, odpověděl: 

„....že Matěj pyskatý a Kristin chromej z Věrovan, 
byvši u Martina sládka na Dolním rynku na pivě spolu 
rozmlouvali, kdo má řetěz od šibenice, že má štěstí na šenk a 
potomně přinesouc ten řetěz Matěj pyskatej, že jej jemu 
Mikulášovi dal..."

Nechrne tedy hovořit krevního písaře, který 
zapisoval jeho příběh, než páni soudci vynesli přísný ortel.

Celý příběh se začal odvíjet na jaře v roce 1590. 
Před rychtáře Havla Breynera a konšely Volfganga Focka a 
Mikuláše Geislera byla předvedena Marta, pastýřka z Holice, 
manželka Mikuláše. Ta dobrovolně vyznala, že její muž je, 
moderní terminologií řečeno, notorický zloděj, který krade, 
kde přijde, a na její napomínání nedbá, spíše naopak.

...jmenovaný Mikuláš pastýř, manžel její jedné noci 
(kteréž nepamatuje) břemeno přinesl, v němž byly dvě kůže 
hovězí, jedna vydělaná, druhá nevydělaná, dvě skopové 
nevydělané, jedna košile mužská, jeden čechel, troje rukávce 
a dva fěrtochy ženské. A ona, že se jeho ptala, kde to vzal. On 
že řekl, že koželuhovi vzal a ona, že jej z toho trestala proč to 
činí. On Mikuláš řekl, „darmo mě tresceš, nemohla mne 
matka má trestati, ani ty mne neztresceš".

Také si postěžovala, že v době olomouckých trhů se 
potuluje po městě a krade a domů přijde až svůj „výdělek" 
propije s kumpány Kristinem z Věrovan a Matějem Poučkem, 
řečeným Pyskatým z Citová. Ona sama do jeho krádeží 
zapojena nebyla. Když sejí ptali, kde získala oblečení, které 
prodávala v Olomouci na jarmarku, když nepocházelo z 
krádeží, dokázala, že to bylo oblečení po zemřelých, když v 
Holiči řádila epidemie a ona připravovala nebožtíky na 
pohřbení.

Domnívám se, že tyto čarodějnicko pověrečné 
praktiky byly hlavním důvodem neslavného konce Mikuláše 
pastýře, zvláště když řetěz pocházel ze šibenice na 
olomouckém popravišti.

Asi za týden po prvním výslechu na mučidlech byl 
Mikuláš znovu dotazován útrpným právem. A opět svou 
výpověď rozšířil. Ve snaze pomoci své ženě zopakoval, že 
jeho žena se mu snažila krádeže rozmluvit, ale on na ni nikdy 
nedal, spíše poslouchal svého kumpána Matěje pyskatého, 
který „jest příčina smrti jeho, neb on jeho navozoval a krást 
jemu velel a že také on, Matěj pyskatý ten řetěz na šibenici 
olomoucký vzal".„Nejprve po Slaných dvou synech a služebným 

pacholku tři košile a číšku lněnů, dvě konopný. Ty prodala a 
číšky sobě nechala.

Po nebožtíku Suchým tu v Holiči dostala kožich 
plátnem pošitý, jeden fěrtoch, rukávce a opasek.

Po nebožce Andrlce odtud dvoje rukávce, jedny 
lněné a druhé konopné a opasek.

Po nebožce Ryšavý dcerách rukávce a dva opasky".
Tímto se podařilo Martě pastýřce prokázat svou 

nevinu, zůstalo pouze u výslechu a páni nepřistoupili k 
doplnění výpovědi na mučidlech.

Poněvadž Mikuláš pastýř se v tu dobu ukrýval u 
svého společníka v Citově, trvalo až do podzima, než byl 
uvězněn a mohl být vyslechnut.

Tentokrát před rychtářem Martinem Kreyslem a 
konšely Volfgangem Fockem a Bartolomějem Schablem.

Při prvním výslechu se snažil veškerou vinu svalit

On sám pak skepticky dodává, „že jest kradl k čemu 
přijíti mohl, co unésti nemohl, to že za sebou vlekl".

V tu chvíli již tušil svůj osud a vyslovil svou poslední
prosbu.

„Zač on Mikuláš prosí, pro pána Boha, aby 
jmenovanému Matějovi pyskatému odpuštěno nebylo".

Jinak vše, co vyznal je pravda a na tom jako křesťan 
umřít chce, což se mu splnilo, nebož byl 3. prosince 1590 
oběšen.

Jeho žena, také díky jeho výpovědi, trestána nebyla.
Jak dopadl Matěj pyskatý, prameny neuvádí. Říká se 

však, že spravedlnost je slepá, na druhou stranu ale také, že 
boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Lze předpokládat, že 
stará rčení pravdu mívají a Matěj pyskatý trestu neušel. 
Vždyť i Mikuláš pastýř tak dlouho chodil se džbánem pro 
vodu...
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Holicí
Plníme slib, který jsme vám dali v posledním čísle Holických 

Novin. V něm jsme vas informovali o založení Hasičského sboru v 
Holiči v roce 1884.

roky byl předsedou pan Josef Váca. V roce 1899 byl opět zvolen pan 
Josef Rychlý a svou funkci vykonával až do roku 1923. kdy se pro sve 
stáří funkce vzdal. Byl ale valnou hromadou jednohlasně zvolen 
„čestným předsedou" a byl mu odevzdán diplom za jeho vzácnou 
práci ve sboru, zvláště ve funkci předsedy, kterým byl 35 roků. Na jeho 
místo byl pak zvolen pan Albín Sklenář, rolník a holický občan, který 
byl činným členem SDH 33 roků.

Prvním náčelníkem sboru v r. 1884 byl pan František Košut, 
povoláním učitel, který však záhy odešel z Holice na jiné působiště. Na 
jeho místo byl zvolen za přítomnosti 31 členů pan Vavřín Kožušníček, 
hasič tělem i duší, povoláním kovářský mistr. Při své kovárně svou 
podnikatelskou schopností zřídil obchod s uhlím a stavebním 
materiálem s pobočkou v blízkém Prostějově, a tak se z něj stal 
velkoobchodník. Svou rozvážnou povahou a láskou k bližnímu vedl 
SDH v Holiči k jeho rozkvětu. V roce 1888 byl jedním ze zakladatelů 
Župní hasičské jednoty v okrese Olomouc, ve které zastupoval 
hasičský sbor v Holiči jako župní dozorce. V roce 1894 byl zvolen 
župním starostou okresu Olomouc a jeho náměstkem byl zvolen pan 
Rudolf Bednář ze Štěpánova. Náčelníkem holického SDH byl 14 let. 
Župním náčelníkem byl až do své smrti v roce 1900.

V roce 1898 byl náčelníkem holického SDH zvolen pan 
Arnošt Janáček, povoláním učitel, který byl zároveň jmenován jako 
župní dozorce. V této funkci pracoval 9 let. Náčelnictví se vzdal proto, 
že byl jmenován jako řídící učitel do Dolan. SDH se s ním velice těžce 
loučil, neboť právě jeho přičiněním a pílí byl nejlepším sborem v celé 
župě. Při odchodu byl jednohlasně zvolen „čestným náčelníkem".

Tím končím své vyprávění o počátcích činnosti SDH v Holiči.
Jestli se vám mé vzpomínání líbilo, těšte se na příští číslo, ve 

kterem budeme ve vzpomínkách pokračovat.
P o d le  n e js ta r š í  k ro n ik y  S D H  z p r a c o v a l

Miroslav Sedláček

Holice, ležící na rovině, v tomto roce čítala 158 domů s 
převládající břidlicovou krytinou. V obci bylo převážně rolnictví a 
řemesla. Před léty, kdy ještě v obci sbor nebyl, byla v užívání obecní 
stříkačka, k níž bez jakékoliv organizace řadil se každý silný občan 
jako pomocník. Stříkačka pocházela z roku 1807. Mezi největší 
požáry v obci je nutno počítat požár v roce 1836, kterému padla za 
oběť téměř celá osada. Druhý, stejně zhoubný požár, byl pak v roce 
1854.

Při založení hasičského sboru bylo přihlášeno 34 činných 
členů a 27 přispívajících. Sbor získal značnou přízeň akciového 
rolnického cukrovaru, rolnické záložny, obecního výboru a občanů 
Holice. Za jejich přispění byla zakoupena čtyřkolova stříkačka, hadice, 
výstroj pro mužstvo a potřebné nářadí pro hašení požáru. Postupem 
času se výbava sboru doplňovala. První členové s výborem uspořádali 
na den sv. Floriána 4. května 1884 oslavu k založení SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ /SDH/ s tímto programem: dopoledne se 
konala velká mše svata, po mši se konal průvod k soše sv. Floriána, 
patrona hasičů, s Božím požehnáním. Odpoledne pak byla volná 
zábava v místnosti hostinského pana Jakuba Kopeckého a večer pak 
byla taneční zábava. Na slavnost byl pozván sousední hasičský sbor z 
Hodolan, který byl založen již 10. dubna 1882.

První předseda sboru pan Josef Rychlý, rolník a 
místopředseda rolnického cukrovaru v Holiči, o kterém již byla 
zmínka, pracoval ve své funkci do roku 1895, kdy při volbě svou 
opětnou volbu nepřijal. Byl zvolen pan Tomáš Otáhal, který se však na 
první schůzi své funkce vzdal, takže na mimořádné valné hromadě 28. 
1. 1895 byl předsedou zvolen pan Jan Musil, technický adjunkt 
cukrovaru v Holiči a podpůrce hasičů. Ve funkci byl dva roky. Další dva

Vážení spoluobčanéPetice
Jistou možností, jak dosáhnout na úřadech řešení různých 

problémů občanů, je sepsání a podepsání petice. V minulém měsíci byly v 
naší městské části Holiči sepsány petice dvě.

První se týkala zrušení chodníku, který byli občané zvyklí 
používat více jak dvě desetiletí. Jedná se o chodník, který spojoval ulici 
Přerovskou s ulicí Krokovou. Procházel zeleným parčíkem a občané, kteří 
tudy procházeli, se vyhli chůzi po frekventované ulici Brunclíkové, 
zamořené výfukovými plyny z desítek aut, která tudy projíždí.

Odprodejem části parčíku, která byla v minulosti soukromým 
majetkem, na výstavbu rodinného domu, byl chodník přerušen. Přes 
veškerou snahu KMČ č. 4 i občanů se nepodařilo získat část soukromého 
pozemku na vybudování náhradní trasy chodníku. Proto přikročili občané, 
kteří bývalý chodník nejvíce používali, k sepsání petice, ve které žádají 
příslušné orgány o pomoc. O výsledku vás budeme příště informovat.

Druhou petici sepsali občané, kteří bydlí na ulici U Potoka. Tato 
ulice je opravdu v dezolátním stavu a podle našich informací se s ní 
nedělalo nic od roku 1936. A to je opravdu dosti dlouho. Vůbec se nedivím 
netrpělivosti občanů, kteří zde bydlí. Snažili jsme se jim  v minulosti 
pomoci tím, že jsme nechali uzavřít výjezd přes chodník na ulici 
přerovskou. Některým občanům se tato úprava dodnes nelíbí, ale bylo to 
jen z důvodů bezpečnosti.

Oprava ulice U Potoka je již delší dobu zanesena do registru 
investičních akcí jako jedna z nejdůležitějších. Ale kdy dojde na realizaci, 
vám dnes ještě říci nedovedeme. Ale budeme se snažit, aby tomu tak bylo 
co nejdříve. Je to zatím jen slib, protože to, čeho chtějí svou peticí 
dosáhnout obyvatelé ulice U Potoka, požadují obyvatelé z ulic Hanácké, 
Jaselské, Na Krejnici, Na Zábraní a jiných. Všechny jsou stejné, ale na 
všechny najednou peníze radnice nemá. Není přece JEN městská část 
Holice.

Na poslední schůzi předsedů komisí městských částí, 
které se zúčastnili primátor města ing. M. Tesařík, náměstek 
primátora M. Petřík, náměstek primátora J. Pokorný a členka 
rady PhDr. M. Hanáková spolu se zástupci odboru životního 
prostředí, se dosti obsáhle řešily otázky týkající se hlavně 
problematiky odvozu domovního odpadu a znečišťování 
veřejných ploch.

Ze strany předsedů byl nejčastěji kritizován špatný 
odvoz TŘÍDĚNÉHO ODPADU, a to zejména plastů. Nádoby na 
plast jsou naplněny rychleji jak nádoby na papír a sklo a 
harmonogram jejich odvozu je nedostatečný. Přeplňování 
kontejnerů je však z velké části zaviněno neukázněností občanů, 
kteří si stále nemohou zvyknout na sešlapování plastových 
lahví. Není přece tak těžké pochopit, že sešlápnutých lahví se do 
kontejneru vejde daleko více než nesešlápnutých.

OBČANÉ. SEŠLAPUJTE PLASTOVÉ LÁHVE 
PROBLÉMU NA OBOU STRANÁCH.

Další kritika se snesla opět na majitele pejsků a jejich 
neukázněnost při venčení. Nejen že nejsou využívané plochy pro 
volný pohyb psů, pejsci pobíhají volně všude, kde se to 
pánečkům zrovna hodí, ale ani sbírání exkrementů se vůbec 
nenosí. Majitel psa, který volně pobíhá po zelené veřejné ploše, 
jde klidně po chodníku a dělá, že si vůbec nevšiml, že jeho 
pejsek zrovna udělal hromádku. Vůbec mu nevadí, že třeba 
kousek za nimi jde maminka s dítětem, které si v té krásné 
zelené travičce chce utrhnout žlutou pampelišku a při tom 
šlápne do té kluzké záludnosti, která na něj právě zde číhá. 
Majitelé psů, seznamte se s vyhláškou, která vám říká, co váš 
pejsek smí a co nesmí. Naučte seji respektovat, protože Městská 
policie vaše přestupky respektovat nebude.

NAUČTE SE, PROSÍM, UKLÍZET ZA SVÝMI PEJSKY, JE 
TO PRO BLAHO NÁS VŠECH.

UBUDE

Takže PETICE ? Ano. Třeba nám pomohou v naší snaze něčeho 
dosáhnout. Aleje třeba také z naší strany občanů trochu tolerantnosti a 
trpělivosti. S.T. S.T.
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OVOCNÁŘSTVÍ V OBCI HOLICÍ PŘED 45 LETY
Zalistoval jsem 

opět v HOLICKÉM SBORNÍKU 
II.. který vyšel v letech 1967 - 

J S S S 68. Zaujal mne článek pana
ing. Jaroslava FUKSY, který se 

/  / Y j t i  I zabývá prob lem a tikou
i  ovocnářství v naší obci.

C. ’  J Pěstování ovoce se v té době
1 věnovalo asi více pozornosti

A. j a í  než dnes. Řada sadů a
ovocných stromů kolem alejí 
již zanikly stářím nebo proto, 

že musely ustoupit výstavbě domů nebo nových silnic. Dnes má 
každý zahrádkář jen stromy pro svou potřebu nebo vozí přebytky 
do sběren.

dobře využívány a jejich majitelé, někteří velmi zkušení zahrádkáři, 
pečlivě své stromy ošetřují a využívají svých odborných znalostí a 
rad jiných zkušenějších zahrádkářů ke zvýšení a zkvalitnění sklizní 
ovoce.

(ŤF>
Kromě zmíněných polních alejí, rolnických zahrad i 

rodinných zahrádek jsou v katastru obce zahrady založené na 
ploše bývalých pevnůstek, u „Hamerského mlýna", na „Šancích" a 
u „Ameriky11. Z těchto jen sad u „Ameriky11 byl s ohledem na dobu 
svého založení v r. 1951 dobře vysazen. Pevnůstku tuto koupil si 
po odvezení tvrdého stavebního materiálu, kterého dřívější 
majitel, stavební inženýr použil k postavení „vysokého mostu11 
přes železnici, holický rodák MUDr. František Koutný, lékař v 
Hodolanech. Spolu se svým bratrem Arnoštem Koutným, 
hospodářem na usedlosti č. 8, provedl řadu náročných terénních 
úprav a sad nechal odborně vysadit. Podle terénu, který je tam 
velmi rozmanitý co do ploch: málo vyšších hladiny močálu až na 
místa nejvyšší na svahu bývalém válu pevnůstky, byly podle 
nároků na polohu a hlavně spodní vodu vysazeny druhy ovoce: 
nejvýše vlašské ořechy, třešně, višně, níže pak hrušně a jabloně a 
okolo močálu či rybníka švestky.

V roce 1945 za válečných událostí použila německá 
armáda výhodné polohy a vlnitého terénu k přechodnému 
opevnění a pokácela též řadu stromů. Stromy v sadě díky 
dostatečné zásobě spodní vody dobře prospívají a hlavně jádrové 
ovoce, které na jiných místech katastru trpí nedostatkem vody v 
období suchých roků, má zde dobré podmínky k růstu. Nad silnicí 
z Přerova do Olomouce byl ve stejnou dobu založen větší sad 
vysokokmenů jádrového a peckového ovoce rolníkem Františkem 
Zdražilem. V suchých letech tam však jádrové ovoce trpí 
nedostatkem vody, poněvadž spodina je štěrkovitá. Pěkné sklizně 
tam však dávají peckoviny a též meruňky, pokud mrazy nezničí 
květy anebo plůdky v nejranějším stadiu vývoje.

Vcelku lze říci, že v katastru obce není všestranně 
vhodných míst pro pěstování ovoce ve velkém, hlavně pro 
štěrkovitou spodinu, která při průměrných srážkách 600 mm 
ročně ohrožuje stromy ve vývoji a hlavně u ovoce jádrového 
podstatně snižuje sklizně ovoce. V domácích zahrádkách mohou 
pěstitelé doplnit chybějící vodu doplňkovou zálivkou z jiných 
vodních zdrojů jako potoka a studní a tak mohou se zdarem 
pěstovat i jádrové ovoce v intenzivních nízkých tvarech, hustších 
sponech, které poskytují při řádném ošetřování vyšší sklizně 
kvalitnějšího ovoce, jehož přebytky lze dobře odprodat. Řada 
drobných pěstitelů ovoce a zahrádkářů je organizována v 
Československém ovocnářsko - zahrádkářském svozu, který se 
stará o odborný růst svých členů odbornými přednáškami, 
praktickými ukázkami řezu atd. Jejich zahrady a dosažené 
pěstitelské úspěchy jsou vzorem a pobídkou pro ostatní držitele 
zahrádek k lepšímu ošetření stromů a tím k zvýšení a zkvalitnění 
sklizní.

Přečtěte si proto, jaké možnosti skýtala úrodná hanácká 
půda pro ovocnářství před 45 lety.

Půdní poměry holického katastru jsou velmi rozdílné. 
Okolo obce, kde je většina zahrad za bývalými rolnickými 
usedlostmi a rodinnými domky, je spodina povětšinou štěrkovitá 
se slabou vrstvou oranice a tyto půdy trpí v letech sušších 
nedostatkem vláhy a i ovocným stromům se nedostává potřebné 
vody. Zvláště na severovýchodní straně obce a nejvíce v trati zv. 
„Na štěrku" se mnoho ovocným stromům nedaří a s úspěchem 
tam lze pěstovat jen peckoviny - třešně, višně, ryngle a případně 
meruňky, které mají menší nároky na vláhu. Jádroviny- jablka a 
hrušně jsou náročnější na vláhu a vyžadují zde doplňkovou 
závlahu. Proto také není v katastru obce větších ovocnářských 
výsadeb tržního charakteru. Okolo polních cest jsou aleje 
vysokokmenných třešní a višní, kterým tolik nevadí sušší 
štěrkovitá spodina a stromy přinášejí pravidelné průměrné sklizně 
kvalitního ovoce. Okolo státní silnice zůstalo z bývalých 
stromořadí třešní, které přinášely veliké sklizně, už jen několik 
starých dožívajících stromů. Také na druhé straně obce za 
železnicí jsou v alejích vysazeny jen třešně, přestože půda v této 
části katastru je povětšinou zase těžká se spodinou dostatečně 
vlhkou.

Zahrady za rolnickými usedlostmi sloužily především k 
samozásobení rodiny rolníka ovocem a byly osázeny povětšinou 
vysokokmeny všech druhů ovoce, tedy jádrovinami, peckovinami i 
ovocem skořápkovým a bobulovým. Půda v sadech byla ponejvíce 
zatravněna a i s ohledem na ostatní ošetření stromů i půdy pod 
stromy se nedalo mluvit o intenzivním ovocnářem'. Dnešní stav 
většiny zahrad za usedlostmi je velice neutěšený, špatné jednak 
pro vysoké stáří stromů, jednak pro jejich ošetření a nevhodné 
obdělávání půdy pod stromy. Bylo by výhodnější postupně 
likvidovat staré výsadby a po nejnutnějším zúrodnění půdy 
provést novou výsadbu nízkých tvarů čtvrtkmenů, zákrsků anebo 
moderních plošných tvarů zv. Ovocné stěny v osvědčených, 
plodnějších a i chuťově kvalitnějších odrůdách.

Zahrádky za rodinnými domky jsou povětšinou velmi
Podle HOUCKÉHO SBORNÍKU II. zpracoval Siloestr Tomášek

Letní Červenec
Oblohou prochází se déšť. 
Svatá Anna červencem 
chladí žízeň polní 
a když slunce vysvitne, 
tak ráno déšť 
padá z trávy vzhůru.

íČas plyne jako voda v Lamfeštu, nezastaví se. Bude ještě jarní 
referendum a pak i bez našeho přičinění přijde zas léto. Pro děti tak 
očekávané prázdniny a pro nás dovolené. Přeji všem krásné léto, 
dovolenou v pohodě, tzn. relaxaci a nové síly. A pokud vás bude zlobit x  y  / '  
déšť, omluvte přírodu. Ona už z nás někdy neví, kam dříve skočit. '  /  I

Váš Petr Šafránek

r\

i
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ZPRÁVY zjednání KMČ č. 4 HoliceNAŠI JUBILANTI
Duben 2003Významných životních jubileí se dožívají tito  

holičtí občane: - oznámeni o zahájení kol. řízení přeložka VN č. 1 a 21/22
- sdělení OŽP ochrana vodních toků
- zahájení územního řízení výstavba haly „GTL FRUIT“
- stavební povolení pro světelné signalizační zařízení křižovatky Přerovská 
Hamerská - Přemysla Oráče a Přerovská - Brunclíkova

- pronájem parcel
- příprava „Vítání dětí“

Miroslav ZEMAN 
Věra DVOŘÁKOVÁ 
Vítězslav LAKOMÝ 
František ŠEBELA 
Libuše MICHÁLKOVÁ 
Eva MAJEROVÁ 
Evženie BOUCHALOVÁ 
Jaroslav KŘIVÁNEK, MUDr. 
Zdenka BŘEZINOVÁ 
Ludmila POSPÍŠILOVA

Květen 2003
- práva zjednání na MMO týkající se ul. U Solných mlýnů
- odpověď na dotaz týkající se chodníku na novém 

mostě v rámci výstavby železničního koridoru
- zahájení územního řízení výstavby multifunkční 

budovy na ul. Šlechtitelů, prodej parcely
- stížnost občanů z ul. U Potoka
- černé skládky
- revize veřejného osvětlení

Všem našim milým jubilantům  přejeme 
pevné zdraví, veselou mysl, hodně radosti 
nejen v kruhu svých nejmilejších, ale hlavně 
hodně radosti ze života.

V těchto dnech slaví své krásné životní 
jubileum  91 roků 

Pan Martin HROMEK
K tom uto krásnému životnímu jubileu  
přejeme jen to  nejlepší, hlavně zdraví, 
spokojenost a ještě hodně pěkných chvil 
prožitých v kruhu svých nejmilejších.

KMČ č. 4 Holice

V- *mrv  -
VÍTÁNÍ DĚTÍ Ludmila Seršeňouá

Dne 29. dubna 2003 se uskutečnilo „Vítání nově narozených dětí" do 
svazku města. Na této slavnosti bylo přivítáno do svazku města 13 dětí ze 17 
pozvaných za velké účasti rodičů a nejbližších příbuzných. Slavnostní projev přednesl 
a děti přivítal předseda KMČ č. 4 Holice p. Silvestr TOMÁŠEK, obřad byl zaháien 
členkou SPOZ Helenou ŠIŠKOVOU. J

Kulturní pořad předvedly dětí Mateřské školy Holice pod vedením p. učitelky 
Kamily POSPÍŠILOVÉ. Hudební doprovod celou slavností zajistila p. Mgr Jaroslava 
SLEPIC0VA. Zdravotní dozor p. Hana PÁTKOVÁ. Jako host a zástupce MMO se obřadu 
zúčastnila tajemnice SPOZ p. Marie ROMANOVSKÁ.

Do života, do kterého jsme naše nejmenší přivítali, přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásku rodičů a pevné rodinné zázemí. Až jednou pak vykročí na svoji životní 
dráhu, aby je  provázelo zdraví, štěstí, úspěch a život bez válek a násilí.

Pranostiku
ČERVEN
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, 
koroptvích budem mít řídko.

Červnové večerní hřmění ryb a raků nadělení.

Červen stálý, prosinec dokonalý.

Na boží tělo den jasný, celý rok šťastný.

Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

Pohoda od svátého Víta do svátého Jana pro 
obilíje vyhraná.

O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.

Na svátého Petra Pavla když hrom tříská, hřiby 
dozemězatiská.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Jako každým rokem, tak i letos uspořádáme 

tradiční setkání našich JUBILANTŮ
Uskuteční se 25. června 2003

ve 14,30 v obřadní síni KMČ číslo 4 Holice.
Tešíme se na setkání s vámi.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
M ilí rodiče, děti a ošichni občané Holice!

Stejně jako v loňském roce jsme pro Vás přichystali k ukončení školního roku

„Zahradní sfaonost“.
Bude v posledním školním týdnu, v úterý 24. 6. 2003.

Tentokrát Vás čekají nejen hry, soutěže a táborák, aie můžete se těšit i na 
vystoupení žáků naší školy, tradiční „Galerii v zahradě", občerstvení a také na nové

drevene hriste pro děti.

Program: 15 -1 6  h: hry a soutěže, 16 -1 7  h: táborák 
17 -18:30  h: vystoupení žáků, 18:30 - 22 h: diskotéka, tanec....

Všechny Vás na „Zahradní slavnost" srdečně zveme, těšíme se na Vás a doufáme, 
že nám bude přát krásné letní počasí.

Za celý koíektio ZŠ o Holiči Kateřina Mičunkooá

ČERVENEC
Když dne ubývá, horka přibývá.

Navštívení Pany Marie čisté přináší ovoce jisté. 
Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.

Svatá Markyta vede žence do žita.

Na svátého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

Je-li na svátou Maří Magdalénu vítr, jde dobře 
každý obchod.

Od svatej Anky žimne podranky (studená rána).
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Zamyšlení
Musím se ač nerad vrátit k svátkům, které byly 

zákonem stanoveny jako státní. My starší máme takový 
ošklivý zvyk všechno porovnávat s dobou, kdy jsme byli 
mladí a aktivní. Je jistě pravda, že svět se mění a je naivní 
si myslet, že vztahy mezi lidmi, hodnoty, které 
společnost uznávala, zůstanou neměnné. Všechno se 
mění, lidé i příroda. Jak se říká „nevstoupíš do stejné 
řeky“ , ale měli bychom ty dobré hodnoty chránit a 
rozvíjet.

skutečných výsledků. Domnívám se, že největší podíl 
na tom má právní a morální stav naší společnosti. 
Dnešní doba je nakloněna jen lidem všehoschopným a 
právní ochrana těch druhých je chatrná. A tak jeden 
režim, kdy si byli všichni rovní, jen někteří si byli 
„rovnější", sice zanikl, ale dnes je v tomto směru 
situace stejná. A to si myslím je pravá příčina vztahu 
mezi lidmi. Naše mládež, a to v každé době, byla velmi 
citlivá na tyto rozpory ve společnosti a výsledek se 
vždycky na mládeži podepsal. Dnešní mladé lidi jistě 
nelze paušalizovat, ale přece je to znát. Dříve by nikoho

Proč ten úvod? Všichni pociťujeme, že jsou věci 
kolem nás, které nám vyhovují, nebo dokonce jsou nám 
příjemné. Ale život je 
b o h u ž e l  ja k o  ta  
příslovečná mince: má 
dvě strany. A ta druhá nás 
ale netěší. Každý máme 
jiné  měřítko životních 
hodnot a podle toho 
pak věci posuzujeme.

Chtěl bych se 
zastavit jen u malé části 
dění kolem nás i když 
jsem  přesvědčen, že 
všechno souvisí se vším.
Tak třeba dříve se svátky 
slavily  spontánně  a 
doprovázela je  vždy 
slavnostní atmosféra. Asi
to bylo tím, že po 300 
leté porobě svoboda byla 
pro nás všechny vzácná a 
vážili jsme šijí.

Pak ale proběhla 
krutá 2. světová válka, Tak se dříoe slavií 28. říjen

ani nenapadlo ničit výzdobu pomníků při státních 
svátcích. Dříve přece jen takové projevy necitlivosti a 
vandalismu nebyly, aspoň v naší obci.

Proč někomu tak vadí kytička a praporky na 
pomníku našich padlých a na pomníku TGM. Pomník Fr. 
Palackého je počmárán a okolí znečišťováno. Je smutné, 
že na kritiku chování nelze z důvodů slušnosti uvést 
reakci mladých. Co dál, jak budeme pokračovat jako 
národ? Jak dlouho budeme nevšímaví k necitlivosti 
hraničící až s cynismem? Co na to rodiče, škola? 
Nedělejme, že o tom nevíme. Jak s takovým postojem 
budeme vstupovat do „jednotné Evropy"?

Nebo podlehneme vlivu americké kultury a stylu 
života s bezohlednou honbou za penězi, které jsou pro 
dnešnídobu jako to biblické klanění „zlatému teleti".

Ladislav Zahradník

kterou znovu rozpoutali
Němci. Svátky se sice slavily, ale jen ty, co okupanti 
nařídili. Proto „slavení" svátků také tomu odpovídalo.

Po skončení 2. světové války bylo bohužel jen 
krátké období, kdy se zase slavily státní svátky 
spontánně a lidí tím projevovali svůj vztah ke státu a 
jeho vládě.

Bohužel po rozdělení světa a rozpoutání 
studené války došlo znovu k situaci nenormální, kdy se 
sice slavily svátky velmi okázale, ale nebyla v tom 
přirozená a spontánní nálada. Odrážela se v tomto 
vztahu sounáležitost k vládě.

Dnes máme znovu svobodu a demokracii, kdy 
můžeme zcela svobodně projevit svůj názor a vztah k 
vládě. Jak to ale vypadá dnes, není dobrou vizitkou jak 
pro naši vládu, tak i národ. Zřejmě jsou lidé už unavení z 
neustálé konfrontace mezi vyhlašováním programů a
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HOLICKY  SPORT
HODNOCENÍ  VÝKONŮ  STARŠÍHO  DOROSTU  

1. HFK  V SEZÓNĚ  2 0 0 2  ■ 2 0 0 3  PO 22 .  KOLE
Moravskoslezská dorostenecká

divize skupina E
Pro jarní část sezóny byly cíle 

daleko vyšší, než pro její podzimní část. To 
už jsme reagovali na desetibodový náskok 
po podzimu.

Hlavním citem jara byl: ,
1) postup do vyšší soutěže, 2) co nejdříve 
zařadit do družstva mladší hráče s 
výhledem na příští sezónu, 3) zařazeni 
alespoň dvou hráčů do tréninkového 
procesu s druholigovým A mužstvem

Do odvetných zápasů jarní části 
soutěže jsme vstoupili s vědomím, že nas 
čeká velmi těžký úkol udržení vysokého 
standardu naší výkonnosti. Od ledna jsme 
se připravovali na škvárovém hřišti v Holiči, 
hráli turnaj na hřišti Milá Olomouc (2. 
místo), dále jsme absolvovali soustředěni 
na „Jeskyňce" v Javoříčku. Po celou dobu jarní části mistrovských utkám 
si udržujeme výrazný bodový odstup od ostatních týmů. Ve zbývajících 
čtyřech kolech již nemůžeme být dostiženi, ale i my se musíme potýkat se 
specifiky této věkové kategorie jako jsou časté absence v tréninkovém 
procesu z důvodu maturit, či jiných školních povinností, popř. nechuť 
věnovat odpovídající pozornost neustálému zvyšování svého výkonu. 
Velkým problémem je udržet stálý zájem všech hráčů o tréninkový proces,

jehož zakončením je mistrovský zápas. Přesto však můžeme být s výkony a
výsledky spokojeni.

Statistika po 22. Kole:
1 místo 19 vítězství 3 remízy 0 porážek 67:8 60 bodů
Na hřišti se vystřídalo celkem 17 hráčů. Náskok na 2. Tým v tabulce je v
současnosti 12 bodů. Pučálka Josef trenér staršího dorostu

NOHEJBAL
Zprvu, jak to bývá zvykem, to byla jen parta nadšenců, která 

ani neznala pravidla této hry. S o to s větším nadšením se pravidelně 
scházeli na holickém fotbalové hřišti. Postupem času přibývalo hráčů 
a začalo se jezdit po turnajích, které se pořádají v olomouckém 
okrese.

Přemek, Kopečný Karel. Klub je otevřený všem, kteří mají zájem si
zasportovat a třeba i posílit naše řady.
V letošním roce proběhnou na našem hřišti tyto turnaje:

- sobota 24. května 2003
- sobota 5. července 2003

V roce 1998 se nám podařilo vybudovat hřiště v Holiči Na 
Krejnici směrem k Milo závodům. Zde během krátké doby vyrostla dvě 
nohejbalová hřiště. Vyrostla na smetišti nejrůznějšího odpadu 
porostlého lebedou a mohutnými kopřivami. To se podařilo partě 
nadšenců bez jakékoli finanční pomoci! Postupně se upravily okolní 
plochy, které jsme zatravnili a které pravidelně sečem. Vznikl pěkný 
areál v klidném prostředí, kterému ale chybí více zeleně stromů, což 
bychom chtěli v letošním roce napravit.

Areál využívají i nečlenové klubu. Především je to Holický 
volejbalový oddíl, ale i spousta mladých lidí, kterým zapůjčujeme sítě 
a balony. Také rodiče s malými dětmi zde často tráví volný čas.

Klub má již i sportovní úspěchy. K nejvýznamnějším patří 
vítězství na turnaji v Pivovaře, Cernovíře, jakož i několik vítězství v 
domácích turnajích. Veškeré úspěchy a činnost klubu jsou zachycena 
v klubové kronice. Každoročně pořádáme v Holiči čtyři až pět turnajů, 
které jsou velmi populární, o čemž svědčí vysoká účast týmů, včetně 
těch, které provozují nohejbal závodně. Také zde probíhá turnaj 
Správy silnic Olomouckého kraje pod patronací ředitele silnic.

V klubu se od založení vystřídalo přes dvacet hráčů. 
Vedoucím klubu je jeho zakládající člen pan Kroutil Josef a dále pak 
stálí členové: Zapletal Radek, Výskala Miloš, Marusjak Zdenek, Přikryl

- sobota 13. září2003
Na tyto akce zveme všechny přátele sportu.

Za krásného počasí proběhl v sobotu 24. 5. 2003 již 15. 
turnaj v nohejbalu. Této akce se zúčastnilo čtrnáct tříčlenných 
družstev. Taková velká účast potvrzuje vzrůstající popularitu těchto 
akcí pořádaných v holickém nohejbalovém areálu.

Po těžkých bojích v základních skupinách se do finálové 
skupiny probojovaly čtyři týmy: Vojnice, Týneček, Diablo Čechovice a 
tým Holice I. Vítězem se nakonec stal tým Vojnice, který předváděl 
nejlepší výkony a na jeho pestrou hru se nenašel žádný přemožitel. Na 
druhém místě skončil Týneček, třetí příčka patří domácímu mužstvu 
Holice I., které hrálo ve složení: Přemek Přikryl, Josef Kroutil a Miloš 
Výskala. Na čtvrtém místě se umístil tým Diablo Čechovice.

K zajímavostem turnaje patří věkové složení týmů. Od 
nejmladších „Kajmanů", jejichž věk nepřekročil dvanáct roků, až po 
„Dědky", kde se objevili i padesátníci a dokonce nejstarší borec již 
překročil šedesátku. Všichni bojovali s obrovským nasazením a 
zápalem. I přes velký věkový rozdíl mezi hráči, měl turnaj vysokou 
sportovní úroveň. Nakonec tedy zvítězili všichni, kteří se turnaje 
zúčastnili, bez ohledu na celkové umístění.

Miloš Výskala
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