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Stejně tak jsem pohádky vyprávěl vnoučatům, když byla malá. 
Dětem ze školek a základních škol i studentům středních škol 
přeji hodně úspěchů, dobré kamarády a také dobré učitele. Zdraví 
a lásku. Dobré lidi kolem nich. 

Všem vám přeji, ať je váš rok 2023 lepší než byl letošní a vše 
se na přání paní Marty Kubišové v dobré obrátí, lide český.

Váš Petr Šafránek

Mám pro vás ještě jedny verše pana Stehlíka: „Sněží, na srdce 
sněží. Snítka nepohne se. Vzpomínka, srna, těká v ztichlém lese.“

Tajemství vloček

Tajemně víří vločky

ve světle luceren ulice,

hvězdičky s poselstvím

lehoučkým a laskavým:

My jsme narozené z ledu,

ale ty měj srdce horoucí,

plné všeobjímající lásky.

Adventní čas

Vážení, 

zdravím vás v adventním čase. Máme teď poněkud šedé podzim-
ní dny. Mnozí z vás mají teď na podzim v jeho krátících se dnech 
chmury. Ovšem počasí a ročním obdobím neporučíme. Vysvět-
lím vám to částí pohádky. Král Rok měl čtyři dcery, Vesnu, Ladu, 
 Jeseň a Moranu. Vládu v ročních obdobích jim rozdělil. Vesna má 
jaro, Lada léto, Jeseň podzim a Morana zimu. A pohádka vešla 
v realitu. Ale kolotoč času nezastavíme. Tak si svých dnů užívejte 
co nejlépe. Lidé budou vždy kvůli něčemu nespokojení a my Češi 
jsme na to přímo specialisté.

Osobně si myslím, že člověk jako živočich se Stvořiteli moc 
nepovedl. Obávám se, že to možná byl pokus, co se sebou doká-
žeme udělat. Jedině člověk zabíjí bez nutnosti hladu nebo ochrany 
rodu. Nehledí na druhé, snaží se urvat ze všeho co nejvíc pro 
sebe, dokonce i to, co mu nepatří. Špatných dějů ve světě vidíme 
každý den hodně. Vždy jsem s pobavením sledoval, jak při vol-
bách Miss všeho druhu mladé dámy hlásaly, že si přejí světový 
mír. Nyní vím, jak důležité je tohle přání. Narozený těsně po válce 
jsem si myslel, že už další válka nebude, že už mocipáni světa 
mají všeho dostatek. Hluboce jsem se mýlil. Je ještě mnoho diktá-
torů, jimž nestačí moc, kterou mají, a chtějí ještě větší.

Za chvíli bude konec roku a s ním přichází kouzelný vánoč-
ní čas. Přináší poselství lásky, štěstí a také vzpomínek. S man-
želkou na Štědrý den býváme sami. Všichni naši blízcí, které 
máme v srdcích a duších, jsou ale také s námi. Ti z vás, kteří 
budete sami, vyvolejte si pěkné vzpomínky. Mám pro vás úryvek 
z básně Ladislava Stehlíka: „I tam, kde nikdo nečeká, dnes hosty 
mají, vzpomínky. Přichází z daleka a k stolu usedají.“ My vždyc-
ky na Štědrý den dopoledne navštěvujeme tři hřbitovy. Týnecký, 
starý hodolanský a holický. Zapálíme svíčky a ve vzpomínkách 
jsme s rodinou. 

 Všem vám přeji dar zdraví, štěstí a pohody. Rodičům dětí 
přeji, ať si užijí jejich radostí z Vánoc. Není nic krásnějšího než 
dětský úsměv. Já si to užívám ve školce coby pohádkový dědeček. 

Holické noviny
Již 22 let Holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

ročník XXII 

 prosinec 2022

Foto: Petr Šafránek
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DRAKIÁDA

V sobotu 8. 10. se holická mateřská škola tradičně zúčast-
nila drakiády ve spolupráci s Holickým lesem pod vedením 
Ivany Kalodové. Tento rok je již dvacátý ročník této akce. Ze 
začátku to sice vypadalo, že nám počasí nebude příliš přát, 
ale nakonec vysvitlo sluníčko, příjemně foukal vítr a účast 
byla opravdu veliká. Děti ze všech oddělení se postaraly 
s pomocí paní učitelek o občerstvení. Kromě pouštění dra-
ků zde mohli rodiče s dětmi plnit i spoustu úkolů, případně 
si něco vyrobit v našem stanu. Učitelky z oddělení Berušek 
nachystaly spoustu krásných výrobků z přírodních materi-
álů, a tak si děti mohly vyrobit dráčka, houbu či věneček. 
Děti si z akce odnášely diplom za účast, krásné výrobky 
a ještě krásnější zážitky z celé akce. Tato akce měla velice 
pozitivní ohlasy, jak ze strany dětí, tak i rodičů, a doufáme, 
že v následujících letech můžeme plánovat další drakiádu. 

text: Jarmila Petříková  
foto: archiv MŠ

PODZIMNÍ  
SLAVNOST V MŠ
Již tradičně se naše MŠ loučí společně se školou s létem 
podzimní zahradní slavností doprovázenou lampiónovým 
průvodem. Letos se nesla ve velmi příjemné atmosféře, 
i počasí se nad námi slitovalo a občas vykouklo i sluníčko. 
Byli jsme potěšeni hojnou účastí. Rodinní příslušníci se při-
šli potěšit se svými blízkými a s dětmi se podívat na straši-
delnou výzdobu ve školce, kterou dělala všechna oddělení. 
Podél stezky jsme mohli vidět spoustu nasvícených rekvizit 
např. pavouka se svítícíma očima, různé kostlivce, oběšen-
ce, muchomůrky nadměrných velikostí, dýňovou rodinu 
a také strašidelnou popelnici. O přímé strašení se postarala 
paní asistentka Markéta Heinzová, která dělala čarodějnici.

Průvod byl doprovázený hudbou, o kterou se postaral 
pan Lór společně s paní učitelkou Bártlovou. Všem moc dě-
kujeme a těšíme se na hojnou účast i v příštím roce.

text: Jarmila Petříková  
foto: archiv MŠ
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PODZIMNÍ „DÝŇOVÁNÍ“

Taky se bojíte strašidel v době Halloweenu? My se nebojí-
me! Ničeho! Použili jsme velmi nebezpečné věci, jako jsou 
ostré kuchyňské nože. Stačilo už pak jen připravit návrh 
a pustili jsme se do práce. Pracovali jsme nejen ve třídě, ale 
použili jsme také naši předzahrádku před budovou školní 
družiny, protože počasí nám přálo. Všichni se díla chopili 
velmi zodpovědně a s vervou. Jak se nám to povedlo, po-
suďte sami. Svítící dýňová strašidla ozdobila v halloween-
ském čase nejedno okno či vchod do domu.

Za všechny žáky 5. A a 5. B  
paní učitelky Pavlína Doležalová a Monika Pávková 

foto: archiv



4/ Holické noviny     4/2022

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ 2022

Naši žáci třetích a sedmých tříd se v průběhu měsíce října 
účastnili celostátního testování tělesné zdatnosti realizova-
ného Českou školní inspekcí ve školním roce 2022/2023. 
Jak jsme dopadli v rámci porovnání populace českých dětí 
stejného věku, ukazují přiložené grafy.

Výsledky jsou prezentovány po jednotlivých ročnících, 
které byly ve škole do testování zdatnosti zapojeny, po jed-
notlivých disciplínách a zvlášť pro chlapce a dívky. Graf 

ukazuje, jak velké jsou podíly žáků, jejichž výkon náleží 
do příslušné zóny dle kvality výkonu (vzhledem k pohlaví 
a věku žáka). Výkony žáků v jednotlivých testech jsou hod-
noceny na základě jejich zařazení do jedné z následujících 
tří zón úrovně zdatnosti:

Kritická zóna (červená) – příslušná oblast zdatnosti 
žáka je na úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik, aso-
ciovaných rizik zranění, připravenosti pro výuku či zvládá-
ní každodenních pohybových úkolů zcela neakceptovatel-
ná. Pro žáka musí být zvýšení úrovně zdatnosti považováno 
za prioritu.

Zóna zvýšené pozornosti (žlutá) – příslušná oblast 
zdatnosti žáka je na úrovni, která není z hlediska zdra-

votních rizik, asociovaných rizik zraně-
ní, připravenosti pro výuku či zvládání 
každodenních pohybových úkolů do-
statečná. U žáka by měla být věnována 
dostatečná pozornost a podpora rozvoji 
této oblasti zdatnosti s cílem dosažení 
optimální zóny.

Optimální zóna (zelená) – příslušná 
oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která 
vypovídá o připravenosti jedince vyko-
návat pohybové a sportovní aktivity bez 
větších limitů. Související rizika zranění 

nebo onemocnění asociovaná s touto oblastí zdatnosti jsou 
přiměřená či akceptovatelná. 

 text a foto: Mgr. Jaroslav Bargl  
(zdroj grafů: ČŠI – Česká školní inspekce)
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KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU? 

a měli tak možnost získat informace o studiu nejen pro-
střednictvím letáků nebo internetu, ale přímo od studentů 
vystavujících škol. Doufáme, že všechny zmíněné aktivi-
ty pomohou deváťákům ve volbě střední školy, a budeme 
 držet palce, aby se každý z nich dostal na tu „svoji“ vysně-
nou školu. 

text: Mgr. Pavla Modrianská

Žáky deváté třídy čeká v prvním pololetí školního roku ne-
lehké rozhodování – musí si zvolit, kam dál po ukončení 
základní školy. Řada z nich má zatím neurčitou představu, 
jaký typ střední školy či jaký obor zvolit. S dalším směřová-
ním se jim snaží pomoci nejen rodiče, ale i škola. Výchovný 
poradce poskytuje informace o nabídce středních škol v na-
šem kraji, popřípadě v jiných krajích ČR. V rámci předmětu 
volba povolání žáci pracují na vlastním sebepoznání, učí se 
rozpoznat své silné a slabé stránky a nasmě-
rovat se na vhodný typ školy. Tradiční školní 
akcí je také beseda v Informačním středisku 
Úřadu práce v Olomouci, kde žáci dostávají 
souhrnné informace o možnostech studia 
a o tom, o jaké profese je mezi zaměstnava-
teli zájem. Velmi přínosná je také návštěva 
prezentační výstavy středních škol a vyšších 
odborných škol Olomouckého kraje Schola-
ris, která se již tradičně koná v prostorách 
Střední školy polytechnické v Olomouci. Naši 
deváťáci navštívili Scholaris dne 23. 11. 2022 

Ilustrační foto: Pixabay
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BLAHOPŘÁNÍ MLADÝM VÝTVARNÍKŮM
Žáci druhého stupně naší ZŠ se i letos zapojili do výtvarné 
části soutěže EVROPA VE ŠKOLE. Mottem tohoto ročníku 
byla „Udržitelnost života v Evropě“. Při své výtvarné tvorbě 
se děti zamýšlely nad krásou rozmanitých forem hmyzu, 
jeho křehkostí a nad nepostradatelností hmyzu pro život 
na naší planetě. Techniku linorytu použily k vytvoření otis-
ků včel samotářek, čmeláků, škvorů a mravenců. Plochu 
kolem hmyzích tělíček pak dokreslily do podoby hmyzích 
hotelů a mravenišť. 

 V krajském kole odborná porota ocenila kolektivní  práci 
„Mraveniště“ Matěje Konvičky, Daniela Pechy a Viktora 
Spáčila ze 7. A prvním místem ve své věkové kategorii. 
Oceněná práce postoupila do ústředního kola soutěže, 
ve kterém obdržela čestné uznání.

Matěj Konvička, Viktor Spáčil a Daniel Pecha

Po dvou letech měla naše škola znovu příležitost pre-
zentovat výtvarné práce dětí na soutěžní přehlídce tvorby 
žáků a studentů škol a školských zařízení olomouckého re-
gionu OLOMOUCKÉ BIENÁLE. 

Naši školu úspěšně reprezentovaly malby a grafiky vy-
tvořené v hodinách výtvarné výchovy v 8. a 9. ročníku. 
Tvorbě předcházela detailní studie tvaru a struktury šišek 
našich jehličnanů. Žáci hledali zajímavé výřezy, které zvět-
šili a převedli do výtvarných kompozic. Kolekce byla odbor-
nou porotou oceněna čestným uznáním.

Oceněné práce bylo možné zhlédnout v Galerii Podkroví 
v budově Konviktu UP v Univerzitní ulici.

text a foto: Mgr. Ludmila Moupidová
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 práce žáků 8. A. a 9. A
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Zajímá Vás, jak se slavily Vánoce v Arcibiskupském paláci, 
jestli dostávala Marie Terezie dárky a jaký habsburský císař 
si oblíbil oslavu Vánoc u vánočního stromku? Tak se spolu 
s námi vydejte na cestu za betlémskou hvězdou.

Slavnostně vyzdobené sály vás provedou obdobím ad-
ventu až do Štědrého dne. Latinské slovo adventus zna-
mená příchod, právě od něj se odvozuje název adventu 
jako období čekání na narození Ježíška. Dodnes je mezi 
lidmi hojně rozšířen zvyk zapalování svíček na adventním 

 věnci. Jak s každou zapálenou svící postupně přibývá světla 
na věnci, blíží se Vánoce. Čím více světel svítí, tím blíže jsme 
narození Ježíška, který je pro všechny věřící věčným svět-
lem života a vítězem nad temnotou. Proto se také vypráví, 
že jeho příchod ohlásila hvězda, která vyšla nad Betlémem. 
Tehdy se věřilo, že objevení nové hvězdy je předzvěstí vý-
znamné události, a tak se za betlémskou hvězdou vydali tři 
mudrci. Hvězda je tenkrát dovedla do Betléma, kde spatřili 
Jezulátko v jeslích na seně. Adventní prohlídky jsou proto 
symbolicky zakončeny výstavou betlémů.

S přípravou na Vánoce jsou dnes spojené hlavně nákupy 
dárků, příprava vánočního cukroví nebo zdobení stromeč-
ku. Vždycky tomu tak ale nebylo. Vánoce tak, jak je známe 
dnes, se začaly formovat až v průběhu 19. století. V době 
baroka byly Vánoce převážně církevním svátkem, který se 
slavil hlavně v kostelích. V chrámech byly umístěny jeslič-
ky, a dokonce se tam i hrály o narození Ježíška. Vše se ale 
změnilo s dobou osvícenství. Už Marie Terezie považovala 
vánoční hry i vystavování jesliček za dětinské. Jejich záka-
zem nechtěně přesunula oslavy narození Páně k rodinným 
krbům a pomohla i rozvoji lidového betlémářství.

VÁNOCE V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI

Na co se můžete těšit?
Na návštěvníky letos čekají slavnostně vyzdobené sály nebo 
již tradiční výstava betlémů. Květinové dekorace v sálech 
jsou dílem aranžérek ze Správy Arcibiskupského zámku 
a zahrad, za zapůjčení betlémů vděčíme panu Jaroslavu Te-
sařovi z Českého sdružení přátel betlémů.

Ke každé vstupence dostanete navíc jako bonus punč 
zdarma v nedaleké restauraci U Kristýna.

Otevírací doba:

středa 30. 11. | 7. 12. | 14. 12. | 21. 12.
pátek 2. 12. | 9. 12. | 16. 12.

16:00 a 17:00 (2 prohlídky denně)
sobota 10. 12. | 17. 12.
neděle 4. 12. | 11. 12. | 18. 12.
10:00-12:00 a 13:00–17:00 (poslední prohlídka v 16:00)
sobota 3. 12. | 31. 12.

10:00–14:00 (poslední prohlídka ve 13:00)
 

Cena prohlídek:
160 Kč (plné)
120 Kč (snížené: děti 6–15 let, senioři nad 65 let)

Arcibiskupský palác v Olomouci
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Vánoční dílna 
Kdy: ve čtvrtek 15. 12. 2022 

Čas: 16:00–18:00  

Kde: budova 1. stupně ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

S sebou: dobrou náladu 

Program: tvoření dekorací 

posezení pod střechou 

pěvecké vystoupení žáků 

1. a 2. stupně

Pořadatel: ZŠ Holice 

Autor: Erik Stara  

Těšíme se na všechny děti a rodiče. 
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ZE VZPOMÍNEK DŮSTOJNÍKA V ZÁLOZE

Na vysoké škole jsem absolvoval vojenskou katedru. Stal 
jsem se tak důstojníkem v záloze. Musel jsem často na mě-
síční vojenská cvičení a po každém jsem byl povýšen. 
 Nakonec jsem se stal kapitánem. S touto šarží jsem dostal 
na podzim roku 1987 povolávací rozkaz do vojenského 
prostoru Libavá. Vlakem jsem přijel do Domašova, auto-
busem jsem dojel do Města Libavá, kde sídlil náš vojenský 
útvar. Hlavně tam vládl štáb sovětské armády. Od důstoj-
níků útvaru jsem dostal zvláštní instruktáž: „Tvůj prostor 
je útvar, autopark, ubytovna důstojníků, obchod a hospo-
da. Nesmíš chodit sám nikam do terénu, nepij a nekšeftuj 
s Rusy a už vůbec si nevšímej jejich žen. Oni jsou tu ve vá-
lečném stavu. Když jsme v terénu, oni i my máme nabité 
ostré a hlídky se míjí tak, že si ukazují prázdné ruce. V auto-
parku ti ukážeme prostřelený GAZ.“ Jakto? „Jeli jsme lesem 
a někdo na nás vystřelil dávku ze samopalu. Kulky proletěly 
v úrovni našich nohou a jen náhodou nikoho netrefily. Také 
nám zemřel důstojník. Údajně spáchal podivnou sebevraž-
du. Prý vypadl z okna. Vypadal ale, že ho někdo táhl, měl 
odřená kolena a boty. Taky se letos ztratil jeden záložák.“

Stal  jsem se velitelem záložáků ženistů. S nimi jsem 
si také užil. Když jsem jim dal vycházku, zamířili hned 
do hospody a zpráskali se. Druhý den jsem byl na kobe-
rečku. Hájil jsem se, že jsem myslel, že se neopijí. Odpověď 
mám v hlavě na celý život. „Soudruhu kapitáne, myslet ne-
znamená vědět!“ 

Jednu noc mě vzbudil strašný rachot. Spal jsem na rohu 
u okna. Měl jsem zakrytý celý rozhled obrovským mon-
strem. Rozměry neodhadnu. Připadalo mi jak ležící vysoká 
pec. Byl to tahač tehdy tzv. křižujících raket s odpalovacím 
zařízením. Za měsíčních nocí to byla na satelitech ukázka 
síly. Dalším nočním zážitkem bylo auto s rozhlasem, které 
hledalo zběha. Chmurným hlasem opakovalo dokola výzvu: 
„Ivane, Ivanoviči, vraťte se. Myslete na vlast a na matku. Nic 
se vám nestane.“ Nevím, jak to dopadlo, ale dezertéři vždy 
dopadli špatně. 

Já jsem se zběhům nedivil. Vojáci ze strážních hlídek mi 
popsali život obyčejných lidí. Bydleli ve stanech trochu za-
kopaných v zemi. K jídlu měli jen cihličky chleba, polévku 
z neočistěné zeleniny vařenou v kotli, do kterého se házela 
celá zelenina. K pití hořký čaj. To bylo vše. Za jídlo nebo la-
hev čůča vám dali samopal, pistoli, dalekohled, cokoliv. Jen 
svých bojových nožů si vážili, ty by nedali ani za nic. 

Vykládal se příběh, že jeden velitel se pořádně nalil a na-
bízel ke koupi tank. Naši důstojníci nechápali, jak je to mož-
né. Opověděl: „U nas vajna. My vjechali v bažinu i tanka 
nět.“ Jejich důstojníci si nesměli kupovat alkohol v obchodě. 
Jeden z nich přišel do hospody s kufříkem, koupil si čtyři li-
try vodky a bylo to. Těch zážitků jsem měl více, byly i horší. 
Je vám jasné, jak rád jsem se z cvičení vrátil domů a zařekl 
se, že už nikdy na cvičení nepůjdu. Podařilo se mi to. 

Když nyní po letech vidím zprávy o dění na okupovaném 
území Ukrajiny, okamžitě mi naskočily tyto  vzpomínky.

Na závěr tehdejší vtípek na sovětská vojska z té doby. Měli 
vojska válečná a bojovná. Válečná se válela v Českosloven-
sku a bojová se bála v Afganistánu. A otázka zní: „Co se 
od té doby změnilo?“ 

text: Petr Šafránek

Ilustrační foto: Pixabay
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VÝSTAVA MEZIGENERAČNÍHO   
PROJEKTU PODÍVEJ, CO DOKÁŽU…  

V říjnovém čísle Holických novin jsme čtenáře informovali 
o přípravě mezigeneračního výtvarného projektu Podívej, 
co dokážu, do něhož byli zváni zájemci ve věku 15–99 let. 
Autorkou projektu byla Ing. Lenka Vyhlídalová a celá reali-
zace probíhala ve spolupráci s RC Heřmánek. Hlavní myš-
lenkou projektu bylo ukázat, že při zvolení vhodné techni-
ky, bez nároku na konkrétní kresbu či malbu, lze dosáhnout 
výtvorů, na nichž není jednoznačně rozpoznatelné, kolik let 
bylo jeho autorovi či autorce. 

Práce na projektu znamenala oslovování a vedení 
 jednotlivců, i tvoření s klienty spolupracujících zařízení – 
DS František v Náměšti na Hané, DS Pohoda ve Chválko-
vicích a Senior centra SeneCura v Olomouci. Po týdnech 
intenzivních příprav však můžeme říci, že dobrá věc se 
 podařila.

Ve středu 16. 11. 2022 proběhla vernisáž výstavy Podívej 
se, co dokážu. Při této příležitosti promluvila kromě autor-
ky projektu Ing. Lenky Vyhlídalové a pohádkové babičky 
Miluše Švarcové, autorky jedné z vystavených prací, také 
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., z Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Ústavu zdravot-
nických věd. Její odborný vstup nabídl všem přítomným 

možnost uvědomit si přínos celého projektu v rámci ce-
lospolečenského pohledu na seniorskou populaci. Setkání 
bylo protkáno krásnými tóny houslí PaedDr. Josefa Dvořáka 
a Edity Dostalové, členů Komorního orchestru Iši Krejčí-
ho v Olomouci. V čem byl celý projekt jedinečný? Celkový 
 počet prací přesáhl číslo 70. Nejmladší autorce bylo 19 let, 
nejstaršímu autorovi 97 let. Výstava byla v prostorách 
Knihovny UP Zbrojnice, Biskupské náměstí 1, Olomouc, 
přístupná do 6. prosince 2022.

Tým RC Heřmánek 
 foto: archiv RC Heřmánek 
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