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Své zamyšlení nad těmito svátky začnu otázkou. Proč jsou tyto svátky v našem kalendáři pohyblivé?
Velikonoce se slaví první neděli po jarním úplňku. Jestliže připadne první jarní úplněk na neděli /letos 8. 4.1, slaví se
velikonoce následující neděli /15. 4.1. Neděle velikonoční je základem pro výpočet ostatních návazných pohyblivých svátků.
Obecně můžeme velikonoce slavit v intervalu od 22. 3. do 25. 4.
V křesťanském kalendáři se vypočítávají velikonoce od Popeleční středy. Od ní se počítá 46 dní, což je 6 neděl a 40 dní
všedních a končí se Bílou sobotou.
Popeleční středou končí masopustní veselí a začíná doba postní.
S v a t ý t ý d e n , zvaný také „veliký" nebo „pašijový", začíná Květnou nedělí a končí Bílou sobotou.
Z e l e n ý č t v r t e k - vzpomíná se poslední večeře Páně se svými apoštoly. Ježíš odchází do Getsemanské zahrady
a tento den zní naposledy v kostele varhany a zvony. Ty pak utichají až do vzkříšení Krista. Tato mše bývá ve večerních
hodinách na Bílou sobotu.
V e l k ý p á t e k je dnem největšího smutku církve a zároveň dnem přísného půstu. Tento den si křesťané připomínají
ukřižování Krista, což byla v té době nejpotupnější smrt pro odsouzeného člověka. Ježíš Kristus tuto smrt přijal a tím chtěl
odčinit všechny hříchy světa. V kostelích bývají instalovány „Boží hroby" obložené květinami věřících.
B í l á s o b o t a - večer v tento den si lidé na mši svaté připomínají vzkříšení Ježíše Krista, v chrámech zazní opět
varhany a začnou zvonit zvony.
N e d ě le v e l i k o n o č n í je nejslavnější den církevního roku. Tato neděle je první bez půstu. Je spojena s darováním
velikonočního vajíčka svým známým a blízkým. Toto vajíčko má vztah ke vzkříšení Páně - vajíčko znamená hrob, z něhož
vyšel vzkříšený Pán, jako z vajíčka vychází živý tvor - kuřátko.
Kolorit velikonoc podporují kraslice, malovaná velikonoční vajíčka, nejčastěji v červené barvě krve. Velikonoční ozdobou
jsou také mísy s naklíčeným obilím, nebo čočkou. Je to symbol Adonisovy zahrádky, sličného mladíka, do kterého se
zamilovala sama Afrodité. Symbolem velikonoc jsou také žlutá kuřátka, housátka nebo zajíček. Obdobně jako Vánoce mají
Velikonoce svá jídla, jako jsou mazanec, jidášek, beránek, nebo ovesná kaše. Velikonoce opěvovali význační hudební
skladatelé na celém světě. Pašijové hry jsou lidovým ztvárněním trpitelského života Krista. U nás zejména Antonín Dvořák
a Bohuslav Martinů.
Krajových pověr kolem jarních svátků je mnoho. S nimi se spojují krásné lidové písně a tance, které se nám zásluhou
umělců zachovaly. Stálým zvykem je také velikonoční koleda, pomlázka, při níž se děvčata vykupují vajíčkem. Pomlázka je
upletena z mladých proutků vrby. Šlehnutí touto pomlázkou navracelo zdraví a znamenalo plodnost.
Velikonoce jsou spojovány s vítězstvím života nad smrtí, vyhnáním nepravého vladaře a osvobozením vězňů pravého
království. Na přírodní jevy navazují dva pradávné zvyky: vynášení smrtky, probuzení pramenů a otvírání studánek
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Hřejivé slunce v zeleni jara
chlapeckou duši si získá,
o radostech a uličnictvích
kluk na píšťalku si píská.

Až přijde,
zvonečky sněženek odzvoní hrany sněhu,
- trávě narostou nové zelené vlasy,
v nich se budou batolit žluté kuličky housátek,
po obloze poplynou bílé načechrané mráčky,
slunce pozlatí louky pampeliškami.
Tak přichází jaro na křídlech tažných ptáků •
a nejkrásnější je, když zazáří v tvých očích.

Kolena hlínou jsou zamazaná,
kulička v ruce se blýská,
s pomlázkou pracně upletenou
srdce mu radostně výská.

Jaro v nás
Příchod jara člověk odjakživa vnímá jako očistu
přírody, ale měl by jej také přijmout jako očistu sebe
sama.
Když na jaře vyraší první lístky rostlin a vypučí
první pupeny na větvích stromů, začne příroda sama
skrývat všechno to nečisté, co zůstalo po uplynulé
zimě. Nová zeleň pomalu překrývá uschlou trávu i
trouchnivějící listí a milosrdně překrývá i nepořádek,
který jsme zanechali my - 1i dé.
Je mnohdy až nepochopitelné, že se dokážeme k
přírodě ve svém okolí chovat tak bezohledně a pře
zíravě. Dává nám snad k tomu právo náš vznešený
titul: č l o v ě k - pán tvorstva? Jak si můžeme ve
svém nejbližším okolí vytvářet skládku domovního
odpadu a to navíc na břehu vodního toku? /foto 1/
Lidem přecházejícím nebo přejíždějícím železniční
nadjezd na Keplerově ulici se naskytne opravdu
úchvatný pohled na pestrobarevnou sbírku všeho
toho, co se obyvatelům přilehlých ulic doma nehodilo.
Když projdete ulicí Na Dílkách, narazíte na další
takové zákoutí, vytvořené navíc na parcele patřící
městu. Najdete zde různé rezavé díly zemědělských
strojů, hromadu hnoje a dokonce i zakopanou hadi
ci, která slouží k vypouštění fekálií do stoky, která
patří LU KANĚ. /foto 21
Největší hrůzu však můžeme najít za holickým
hřbitovem, kde se nalézá úložiště na odkládání su
chých věnců a kytic z hrobů /foto 31. Sem si někteří
holičtí občané a podnikatelé zvykli odhazovat odpad
ze svých domácností, /televizory, části křesel, stará
lina, dlažby a pod./ nebo zbytky svých různých pod
nikatelských aktivit, /plastové láhve a pod./. Nikdo z
těchto lidí si neuvědomuje, že na odkládání těchto
věcí jsou 2 x do roka organizovány s b ě r o v é s o
b o t y, a že každý podnikatel, který provozuje spole
čenské akce, při nichž vzniká uvedený odpad, je povinnen si na jeho likvidaci zajistit kontejner či popel
nice.
V souvislosti s touto připomínkou upozorňuji na
to, že TSO budou v blízké době provádět kontroly u
všech občanů, jakým způsobem likvidují domovní
odpad, zda mají, či nemají nádoby na domovní od
pad. Doufám, že tím definitivně skončí vyvážení od
padu do holické „AMERIKY", na polní cestu k LUKANĚ, či do jiných tajných zákoutí.
Dávám plně za pravdu pisatelce dopisu (zveřej
něném v únorovém vydání Holických novin) paní
Zapletalové, když mimo jiné píše: „.. v jiných měs
tech a obcích jde uklízet před svým domem a v nej
bližším okolí...", tak proč by to nemohlo jít i v Holiči?
Proč by nemohla naše městská část Holice být také
uklizená a čistá, proč by zastávky MHD nemohly být
bez odhozených nedopalků, proč by trávníky nemohly
být bez psích hromádek? Je to v nás lidech, aby těch-

to proč bylo co nejméně. Chce to jen trochu dobré
vůle a snahy všech, kteří zde žijeme a vše bude jiné.
KMČ č. 4 - Holice požádala o rozmístění odpado
vých košů i košů na psí exkrementy po celé naší měst
ské části. Jsme ale zvědavi, jestli budou Vámi, občany,
využívány a ne přehlíženy. Začněme s novým jarem a
tisíciletím každý u sebe dbát na čistotu nejn ve své duši,
ale i kolem sebe.
Silvestr Tomášek
předseda KMČ č. 4
Foto: Antonín Krempl

Foto 1.: Skládka u potoka pod Vysokým mostem na Keplerově ulici
Foto: Antonín Krempl

Foto 2.: Zákoutí ulice Na Dílkách.
Foto; Antonín Krempl

Foto 3.: Všehochuť za hřbitovem. NAJDETE TO VAŠE?
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Původ názvu Holice
\
/Zpracováno podle článku ing. Jana JANÁSKA v Holickém sborníku vlastivědných
prací -1 /1966./
U
Původ názvu Holice souvisí velmi úzce s otázkou, jakého rodu je Holice, zda je čísla
jednotného nebo množného?
Pro občany z Holice je tato otázka zcela zbytečná, ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo nakupoval „v
samoobsluze v Holicích", nebo že „jde domů do Holic". Podobné chyby se občas vyskytují v tisku či v obchodní
nebo úřední korespondenci, nebo se tak vyjadřují lidé cizí. O tom, že Holice je rodu ženského a jednotného čísla
není u nás sporu.
O původu názvu Holice nejsou však názory stejné. Několikrát jsem slyšel, že je to hanácká „holica", t.j. ulice,
což by bylo vysvětlení nejjednoduší, ale nesprávné. Nejstarší část obce Holice, nynější náves, jest sice tak zvaná
„u I i c o v k a", ale název obce jest užíván dříve, než naše Holice vytvořila celou souvislou ulici.
Jedině správný výklad je ten, že Holice byla kdysi „holiče" t.j. holé, nezarostlé místo, na kterém vznikla a
vyrůstala Holice. Nejdříve snad samota, později osada, obec v blízkosti města Olomouce. Ovšem výraz „holiče"
je výraz archaický /= zastaralý/, dnes už zřídka užívaný.
Všimněme si pro zajímavost, co vše slovo „holiče" znamená či znamenalo.
Tomáš Štítný /žil ve XIV. století/ píše: ...budů jmieti miesto zkrůtilých vlasóv holycze/ nebo holicze, jinde holiče/
... čili holiče = holá hlava, pleš. Podobně píše také Alois Jirásek:"...pomyslil, že je už starý chlap a že má holiči a
ne kučeravou hlavu".
Dle „Slovníku spisovného jazyka českého" znamená „holiče", v zemědělští pšenice s krátkými osinkami, v
koželužství skopovice zbavená vlny, zpravidla usušená, a konečně holou hlavu, pleš.
Moravský jazykozpytec František Bartoš uvádí, že holá hlava znamená též nepokrytá hlava. V Trávníčkově
slovníku znamená „holiče" holé místo, pleš.
František Černý a Pavel Váša udávají, že místní jména končící na -ice, jsou většinou jednotného čísla, ale
vedle jednotného Holice mohlo být též množné Holice od osobního Hol, Holec /srovnej Holice a Holičky v
Čechách/.
Tak se konečně dostáváme k hlavnímu rozdílu mezi stejnými jmény obcí: Holice u Olomouce a Holice v
Čechách.
A. Vocel v „Pravěku země české" píše o místních jménech rodových: „Taková jména každý snadno rozezná
od těch, ježto majíce taktéž koncovku na -ice, od povahy půdy neb událostí nějaké místní odvozena jsou, neb
těch neužívá náš lid v množném, nýbrže naskrze v jednotném čísle ženského rodu, např. Bystřice, Lednice a jiné.
V dalším vypočítává Vítězslav Houdek všechna místní jména moravská končící na -ice, mezi nimiž uvádí též:
Ho-lice = holá půda, lesem neporostlá. Houdkův názor přejímá ve své rukopisné práci z roku 1925 i Ladislav
Uhlíř, který dodává, že v „místech, kde je dnes vesnice, černým lesům se nedařilo..."
K autorům, kteří se zabývali historií Holice, patří i holický rodák Karel Slavík, který ve své vlastivědné práci
„Příručka vlastivědy venkovského okresu olomouckého" z r. 1933 napsal: Holice - TA, číslo jednotné, jméno
zpodstatnělé, ženské, ne pomnožné, z původního golica, 1276 Holice, 1306 Holitz, 1430 z Holice, ale 1417 z
Holic od svob. Hol, Holec, Holek.
Ve Vlastivědě moravské z r. 1935 píší autoři o názvu obce Holice: „Původ pojmenování není jistý, ale byl tam
vyholen les".
Nakonec kvůli úplnosti, uvádím poznámku univerzitního profesora Ladislava Hosáka v jeho pojednání „Histo
rický místopis hradského obvodu olomouckého do pol. 14. století“:“Podle sdělení Rudolfa Šrámka název Holice
znamená les na holé půdě".
Snad by se daly najít ještě vysvětlivky jiné, ale byly by to pouze obměny vysvětlivek již uvedených, při čemž ta,
od Vítězslava Houdka, by byla pravdě nejbližší.
Doufám, že toto vyčerpávající vysvětlení bude dostačující i pro naše nové holické občany. Je dobré vědět, kde
bydlíme a jaká byla minulost tohoto místa. Snad se nám to tímto článkem alespoň trochu podařilo.
Podle materiálu z „Holického sborníku vlastivědných prací" - 1966
Zpracoval: Silvestr Tomášek
POZNÁMKA: V čele kolektivu, který vydával v roce 1966 a později „Holický sborník vlastivědných prací" stál ing. Jan Janásek. Narodil se 25. 11. 1898 v Žeranovicích, zemřel 8. 8. 1975 v Olomouci. V roce 1926 nastoupil do cukrovaru v Doloplazích
a od roku 1952 působil v Holiči. Dlouhá léta spolupracoval s olomouckým muzeem a aktivně se zapojil do Vlastivědného spolku
města Olomouce. Jeho zájmovým oborem byla historie a prehistorie, ale už jako student publikoval své literární příspěvky spolu s Jiřím Wolkerem a E. Valentou v přerovském „Sborníku českých studentů na Moravě a ve Slezku". Byl redaktorem
„Holického sborníku" a s archeologem J. Skutilem se podílel na archeologických výzkumech v regionu.

9. květen 1945 - OSVOBOZENÍ
Vážení občané a naše mládeži.
Od konce II. světové války letos již uběhne 56 roků. Je to málo nebo moc? Je však
třeba tuto hrůznou dobu znovu připomínat, protože už těch, co toto období prožili, je
mezi námi málo a každým dnem přímých účastníků, svědků ubývá. Je nutné našim ob
čanům a hlavně naší mládeži připomínat nejen tu hrůznou válku, ale hlavně příčiny a co
všechno té strašné válce předcházelo.
II. světová válka začala 1. září 1939 přepadením Polska nacistickým Německem.
Této válce předcházela řada agresí, jako např. v roce 1935 italský útok a zotročení Habeše /Etiopie/, v roce 1936 obsazení svobodného Porýní nacistickým Německem, v roce 1938 anexe Rakouska a obsazení
našeho pohraničí a pak následně rozbití Československa a okupace Čech a Moravy. Tyto agrese a zločiny se staly za
tichého souhlasu tehdejších velmocí Anglie a Francie.
Válka se postupně rozšířila na celý svět. Zúčastnilo sejí 70 států s počtem 1,7 miliard obyvatelstva, t.j. 60% obyvatelstva
naší planety. To byl krutý účet za lhostejnost a netečnost tehdejších velmocí, které zapříčinily svým postojem vznik uvede
ných událostí.
Boje se odehrávaly na území 40ti států, ve zbrani bylo, téměř 110 milionů lidí. Podle odhadu v této válce padlo až 65
milionů lidí, z toho 13 milionů zahynulo za nelidských podmínek v koncentračních táborech a miliony byly umučeny na
územích obsazených nacistickým Německem. Koncentračními tábory a věznicemi prošlo přes 450 tisíc našich občanů, z
nichž po válce se vrátilo s podlomeným zdravím necelých 80 tisíc.
Za dobu okupace naší vlasti bylo zničeno 43 182 budov, 1 520 mostů, 2 500 km tratí atd. Odhad škod způsobených
našemu hospodářství, které před válkou patřilo mezi 10 nejvyspělejších na světě, bylo přes 700 miliard korun českosloven
ských t.j. korun, kdy za jednu korunu se dostalo 5 rohlíků. Znehodnocením tehdejší měny a úspor našeho ovbyvatelstva,
jsou tyto škody dnes nevyčíslitelné.
Podle plánů nacistického Německa měl být náš národ zotročen a postupně likvidován. Tomuto germánskému programu
podlehli i Pobaltští Slované a Lužičtí Srbové.
Německem rozpoutaná válka s cílem zotročit a vyhladit převážně Slovanské národy skončila v naší obci 4. května 1945,
ukončena však byla až 2. září 1945. Naše obec byla osvobozena vojsky Rudé armády, která jako armáda bývalého Sovět
ského Svazu nesla hlavní břímě této hrozné války. Její oběti na lidech a materiálních hodnotách mnohonásobně překročily
všechny ostatní oběti této zločinecké války. U nás byly zničené vesnice Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština, kdežto na území
bývalého Sovětského Svazu takových obcí byly desetitisíce. Je naší povinností nezapomínat na všechny, kteří se zúčastnili
bojů proti nacistickému Německu, nikdy nemáme zapomenout na obrovské ztráty, které přinesla tato válka všemu lidstvu.
N i k d y n e z a p o m e ň t e na p ř í č i n y a h r ů z n é n á s l e d k y v á lk y .
N e z a p o m e ň m e , že c í l e z ů s t á v a j í , j e n m e t o d y s e m ě n í!
Kdyby nebyla rozpoutaná II. světová válka, mohlo naše vyspělé Československo zdárně pokračovat ve svém vývoji.
Nebylo by pak poválečné totality a následný mravní úpadek naší společnosti. Bude třeba obrovského úsilí o znovuzískání
morálního vědomí, aby slušnost a poctivost byla základním zdrojem rozvoje naší společnosti.
Je před námi hodně a hodně práce. Naše situace je o to těžší, že nemáme takové vedoucí osobnosti, jako byli T. G.
Masaryk, dr. Edvard Beneš, Rašín, Švehla, Havlíček, Jirásek, Palacký, Tyrš a řada dalších vlastenecky smýšlejících obča
nů.
V posledních letech se diskutuje o vstupu do EU, kde hlavní silou jak ekonomickou, tak i politickou je zase Německo.
Podbízení se našich vedoucích činitelů je nedůstojné a je znevážením všech našich obětí a padlých, kteří položili svoje
životy jen proto, abychom mohli žít ve své domovině.
Jediným pozitivem II. světové války pro naši vlast jsou Benešovy dekrety. Proto jejich platnost musí být zachována a
důsledně dodržována. Nikdo nemá právo na nás požadovat, aby Benešovy dekrety byly revidovány. Tyto snahy jsou výsmě
chem a znevažováním milionů padlých, umučených a popravených ve II. světové válce.
Při této příležitosti uvádím úryvek ze stále aktuálního projevu dr. Edvarda Beneše na Sjezdu osvobozených vězňů dne
14. 12. 1945. Tehdy v projevu mimo jiné uvedl: „říkal jsem při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět,
co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, aby jste vyložili nám všem svá utrpení, ale
proto, abyste se mohli znovu bránit, až oni začnou svoji „očišťovací kampaň". Neboť na válku z let 1939 až 1945 se nesmí
nikdy zapomenout! A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová generace, která opět spojí útok
a pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své
záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako v politice. A proto bude zase nutno podržet všem
našim odpůrcům z let 1938 až 1945 před očima to, co svět z jejich rukou zažil v Osvětimi, Mauthauzenu, Revensbruku a
stovkách jiných německých mučíren. My Češi a Slováci máme na to plné právo"!
Tolik z projevu dr. Edvarda Beneše před 56 léty, jehož smysl a platnost je aktuální dodnes.
Vážení občané a naše mládeži, neduďme proto lhostejní a pasivní. Takový postoj se nevyplácí. Na nás obyčejných
občanech bude záležet, jak se bude dále vyvíjet naše společnost, náš stát a v jakém prostředí budeme žít. Nebuďme
lhostejni k věcem, které se nám nelíbí. Jen společnou snahou docílíme, aby se u nás zase začala vyplácet slušnost a
poctivost.
Ladislav Zahradník
V Holicí duben 2001
člen KMČ č. 4 - Holice

Vážení spoluobčané
Komise městské části č. 4 - Holice vyhlašuje v týdnu před sběrovou sobotou t.j. od 21.
dubna do 28. dubna VELKÝ JARNÍ ÚKLID MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Prosíme všechny, kteří mají zájem o to, aby naše městská část byla čistá a upravená,
aby uklidili prostory nejen před svými domy, ale i ve svém nejbližším okolí. Zaměřte se na
zelené plochy, které jsou plné plastových lahví a poletujících papírů, pejskaři ať se zaměří
na zbytky po jejich miláčcích, zkrátka postarejte se o to, aby Holice byla uklizená. Sesbíra
ný odpad je možné dát do kontejnerů při sběrové sobotě 28. dubna 2001. Těžší odpad
např. vyhrabané kameny, či jiné věci dejte na jednu hromadu, místo uložení nahlaste paní
Šiškové na detašovaném pracovišti MMO vedle pošty, nebo telefonicky na čísle 531 43 94
nebo telefonicky panu Tomáškovi na číslo 531 30 72. Odvoz zajistíme u TS města Olo
mouce.
KMČ č. 4 - Holice
Zprávy zjednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci únoru KMČ jednala o:
- zpráva o vodoprávním řízení dne 26. 1. 2001
-jarní sběrové soboty - Holice 28. 4. 2001 - 2 stanoviště
- seznámení s časovým plánem odvozu TDO
- připomínky k projektu rekonstrukce Návsi svobody
- došlá pošta
V měsíci březnu KMČ jednala o:
- manipulačním řádu na Dolním jezu na řece Bystřici v Bystrovanech
- o odpovědi na stížnost týkající se soužití v domě Náves svobody č. 37
- petici občanů z ul. Hollarovy
- příprava příštího čísla Holických novin
- došlá pošta
S O U T Ě Ž -S O U T Ě Ž -S O U T Ě Ž
P Á T R Á N Í!
Nejen peníze, drahé kovy a jiné vzácné nerosty, ale i jazykové zvláštnosti jsou pro
každý národ a jeho krajany velkým pokladem. Jeho hodnota se časem může zvětšovat,
zmenšovat i zcela vytrácet. Nikomu z češtinářů, bohužel, nenapadlo zpracovat slovník
vývoje holické hovorové řeči. Proto bychom rádi vyzkoušeli, jak dalece se kdysi běžné
výrazy v Holiči do dneška udržely - každý holický kluk ještě před čtvrt’ stoletím věděl, co
znamená: 1. košle, 2. ozíbat, 3. kuženica, 4. škrut, 5. ogédat, 6. zgrndat se. Kdo nám
vysvětlí význam těchto slov, dostane knižní odměnu. Napovíme, že všechny výrazy spolu
souvisejí a mají vztah k vymizelému místu.
Odpovědi napište na lístek papíru, napište jméno, adresu příp. telefon a vhoďte do
schránky KMČ č. 4 ve vstupu do budovy místní pošty.
:mh:
Pranostiky na duben a květen.
Březen za kamna vlezem - duben ještě tam budem.
Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
Dubnový sníh rodí trávu.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Je - li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce dají.
Je - li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen.
Městská policie informuje
Oddělení Městské policie Olomouc do jehož kompetence patří vaše část města sídlí na ulici Jeremenkova 23.
V říjnu loňského roku se toto oddělení přestěhovalo z prostor ČSAD do budovy hlavního nádraží ČD. Vchod na
oddělení je z prvního nástupiště, kde můžete denně najít stálou službu do 22,00 hodiny.
Vedoucím oddělení je pan BC. Oldřich Korhoň, oddělení čítá 20 strážníků včetně tří strážnic, sloužících ve 12
hodinových směnách.
Telefonní spojení je 068/4725404, po 22,00 hodině možno využít telefonní linky 068/5209511 nebo v případě
nutné pomoci tísňovou linku 156.
František Kovářík
tiskový mluvčí MPO

NAŠI JUBILANTI
V měsíci dubnu a květ
nu 2001 se dožívají vý
znamných životních ju 
bileí tito h o ličtí obča
né: Devadesátéčtvrté na
rozeniny oslaví paní
Hermína STRAKOVÁ
70 roků
JANÍK Josef
KUTLÁK Ondřej
TOMEČEK Jindřich
KREJČIŘÍKOVÁ Ludmila
SLAVÍKOVÁ Božena
NAVRÁTILOVÁ Eva
ZAMYKALOVÁ Bernarda
KUBALOVÁ Jiřina
PALUCHOVÁ Šarlota
ZDRÁHAL Miloslav

75 roků
POLZEROVÁ Libuše
AXMANOVÁ Libuše
BAIEROVÁ Zdenka
LITVÍN Lubomír
POSPÍŠIL Ladislav

80 roků
ČAPKOVÁ Dobroslava

K významnému životní
mu ju b ile u přejem e
všem jubilantům hodně
zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.

Zprávy z městské části Holice
HOLICKÁ KNIHOVNA
Každý, kdo má rád dobrou knihu, si k ní najde cestu, buď si ji sám koupí a rozšíří si svoji knihovnu,
nebo si najde cestu do veřejné knihovny. V naší městské části má své sídlo pobočka Okresní knihovny
v Olomouci, o kterou se svědomitě stará paní BRTNOVÁ.
Vypůjčit si zde můžete nejen beletrii, ale i naučnou literaturu, různé časopisy pro dospělé i mládež.
Je zde zavedena poradenská služba, meziknihovní výpůjční služba i rezervace knih. Knihovna zajiš
ťuje i různé knihovnické lekce a tématické besedy pro mládež, dospělé a pro Klub důchodců.
Půjčovní doba: pondělí 13,00 - 18,00 hod
úterý
8,30 - 10,30 hod
čtvrtek 13,00 - 18,00 hod
Dovolte mi v krátkosti Vás seznámit s historií naší knihovny. Nejstarší záznamy o naši knihovně se objevují v knize Jana Drápala
„Paměti farnosti holické". V roce 1883 byl v obci založen Čtenářsko - pěvecký spolek. Hlavní zásluhu na tom měli pan Ferdinand H a r n
a, obchodník Vavřín K o ž u š n í - č e k a nadučitel František B l a t n í k . Knihovna měla 195 svazků.
Po založení SOKOLA v r. 1900 tento spolek zaniká a knihovnu přebírá Jednota Sokolská. Od této doby prochází knihovna různými
úskalími dějin, ale nepřerušila svou činnost ani za 2. světové války. Ani v poválečné době nepřerušila svůj provoz a tehdy se do podvědomí
občanů Holice zapsal učitel František Š n a j d e r, který ve funkci knihovníka setrval až do osmdesátých let.
1. 4. 1985 se knihovna přestěhovala do upravených prostor v suterénu mateřské školy a zde začíná její nová etapa v příjemném a
kulturním prostředí. Čtenáři zde mají k dispozici přes 12 tisíc svazků knih a ke konci roku 2000 bylo registrováno 288 čtenářů, z toho 112
dětských. Vedoucí knihovny se snaží zaujmout pěkným povídáním o knížkách a ilustracích děti z mateřských škol, pro děti ze ZŠ je
pořádán již 5. ročník soutěže „O nejlepšího čtenáře" a další tématické besedy, hlavně pro členky holického Klubu důchodců, který sídlí
vedle knihovny.
ŠKOLNÍ PLES
Věrni každoroční tradici i letos zorganizovali pracovníci Základní školy v Holíci již pošesté slavnostní školní ples. Konal se 16. února
a jeho návštěvníci zaplnili všechny prostory, které byly pro ples připraveny. I když tanečníků letos přišlo méně jako v letech minulých, měl
ples opět velký úspěch. Dostatečný prostor pro tanec, bohatá tombola i chutné občerstvení přispěly k veselé náladě všech příznivců školy.
p. uč. Kubíčková
SBĚROVÉ SOBOTY
Podle sdělení Magistrátu města Olomouce - odboru životního prostředí, oddělení péče o prostředí spolu s Technickými službami bude
v naší městské části Holice organizována „jarní sběrová sobota" a to v SOBOTU 28. dubna 2001, opět na dvou stanovištích: v ulici U
Cukrovaru /velká kotelna/ a v ulici U Hřiště /u křížku/.
Občanům se tak dostává možnost zbavit se nepotřebného kusového domovního odpadu, včetně domácích spotřebičů /ledničky,
televizory a pod./ a drobného nebezpečného odpadu /zbytky barev, baterie, zářivky a pod./. Na každém stanovišti bude po celou dobu
přítomen pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.
Kontejnery budou přistaveny od 8,00 hod. do 14,00 hod. a ještě týž den budou odvezeny. Upozorňujeme občany, že kromě sběrových
sobot je možné odpad bezplatně ukládat v areálu sběrového dvora pro nás nejbližšího v Hodolanech - Chelčického ulici. Provozní doba:
úterý až sobota od 9,00 do 17,00 hod.
V souvislosti s upozorněním v únorovém čísle Holických novin vyhlašuje KMČ č. 4 v týdnu před jarní sběrovou sobotou t.j. od 21.
dubna VELKÝ JARNÍ ÚKLID MĚSTSKÉ ČÁSTI HOLICE. Obracíme se na všechny občany, aby uklidili nejen před svými domy, ale
podívali se i kousek dál, za své zahrady, nebo na nejbližší zelené plochy. Myslíme si, že se nám bude lépe žít, když naše okolí bude čisté,
bez poletujících papírů a povalujících se plastových lahví. Majitelé pejsků by se měli zaměřit na hromádky, které jejich miláčkové na
zelených plochách zanechali a měli by si do budoucna dát závazek, že tyto hromádky budou za svými pejsky uklízet.
Uvědomte si všichni, že pan Jahoda, který jako pracovník TS se stará o čistotu městské části Holice na všechno sám nestačí. A jestliže
mu teď na jaře vytvoříme svou pílí výchozí bod v čistotě městské části, bude se mu pak tato čistota snáz udržovat k radosti nás všech. Na
tomto místě mu za jeho dosavadní práci a péči o čistotu jménem všech občanů d ě k u je m e .
Na závěr vás upozorňujeme, že posbíraný odpad lze vyhodit v sobotu do připravených kontejnerů. Věříme, že se všichni zapojíte do
této akce a že na svou vyčištěnou městskou část Holicí budete pyšni.
NEJLETITĚJŠÍ HOLICKÁ PAMĚTNICE
Nepochybně je jí paní Božena N á p r s t k o v á , někdejší úřednice Národní banky československé v Praze, narozená 29. července
1908 v tehdejším městě Nové Ulici 185/XVI. Její maminka Kamila Náprstková, rozená Wondreysová /tak se kdysi česká příjmení musela
psávat, aby je úřady dovedly správně česky vyslovovat/ se narodila 30. listopadu 1880 a zemřela 20. července 1968. Vystudovala ženský
učitelský ústav v Řepčíně. Jako svobodná učitelka obecné školy v Holicí se chodila stravovat do vyhlášené Krejčířovy restaurace v
Hanáckém pivovaře. Tam se seznámila se svobodným sládkem z příbuzenstva proslulého Vojty Náprstka Václavem, narozeným 9. května
1871 a zemřelým 12. května 1931. Na Domě měli svatbu a narodily se jim čtyři dcery, které všechny překročily osmdesátku. Božena a
vloni zemřelá její sestra Vlasta chodily v Holiči do školy. Božena má podnes výbornou paměť a dovede své vzpomínky poutavě vyprá
vět i popisovat...
:mh:

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Milí čtenáři, na tomto místě vás chceme postupně seznamovat s lidmi, kteří žijí nebo žili v
naší městské části Holiči. Bude to formou rozhovorů nebo životopisů, které vám přiblíží život a
osudy těch, kteří měli či mají Holiči rádi a kteří pro ni udělali něco navíc. Věřím, že se vám tato
rubrika bude líbit a že třeba i vy do ní přispějete svými vzpomínkami na někoho, kdo pro nás
něco znamenal.
Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jedním z velkých zážitků loňských oslav 725.
výročí první zmínky o Holiči, byla výstava obrazů pana Josefa T o m a n a - malíře, který žije v
Holiči již řadu let a svou tvorbu zaměřuje hlavně na motivy ze svého okolí. Jistě již mnozí z vás
jej viděli se skicákem nebo malířským stojanem, jak zachycuje prchavé okamžiky toho krásné
ho, co nás obklopuje. A protože právě s takovými lidmi vás, čtenáře, chceme postupně sezna
movat, navštívil jsem pana Tomana a trochu jej vyzpovídal.
1. Pane Tomane, Vy nejste holický rodák. Jak jste se do Holice dostal?
Máte pravdu, nejsem.Pocházím z Hodonína. Do Olomouce mě přivedla vojenská služba. Oženil jsem se tady a zůstal
natrvalo. V Holiči bydlím od roku 1953. V jedné písničce se na Slováčku zpívá: „V Hodoníně za vojáčka mě vzali, do
Olomouce mě poslali."
2. Na výstavě jsme byli okouzleni Vašimi obrazy. Řekněte nám, kdy jste vlastně začal malovat?
Již ve škole mě bavilo kreslení. V pozdějších letech jsem se snažil odborně vzdělávat. Externě jsem studoval výtvarnou
výchovu na Palackého univerzitě v Olomouci pod vedením profesora Aljo Berana a Aloise Kučery. Dalším učitelem mi byl
akademický malíř Stanislav Menšík ze Svatého Kopečka. V současnosti působím ve výtvarné skupině „Olomoučtí" při
Domě armády v Olomouci.
3. Co považujete za největší úspěch Vaší malířské tvorby?
Za jeden z mých úspěchů považuji výstavu k 725 letům existence Holice. Byla pro mě příležitostí ukázat spoluobčanům
část mé tvorby s holickými motivy. Zachycují nejen místa dosud známá, ale i utajovaná a navždy zmizelá. Mezi nimi je
prostor bývalého olomouckého vojenského cvičiště „Na Hamrech", kde císař František Josef I. přihlížel na poč. 20. stol.
manévrům. Nebo místo na návsi Svobody mezi čísly 8 a 46. Zde se 18. září 1921 zastavil T. G. Masaryk. A také „lamfešť" u
mlýna, rybníky v „Americe" a bývalé romské tábořiště u kříže směrem k Přerovu.
Úspěšnou byla pro mě i výstava v nizozemském Veenendaalu v roce 1999, kterou naše výtvarná skupina uspořádala
společně s tamější skupinou výtvarníků. Naše prezentace Olomouce a okolní krajiny měla řadu obdivovatelů. Veenendaalští
a olomoučtí malíři navázali mnohá osobní přátelství.
Pane Tomane, děkuji Vám za příjemné posezení a povídání s vámi. Přeji Vám za sebe i všechny čtenáře Holických novin
hodně zdraví a pohody při Vašem dalším malování.
Rozmlouval Silvestr Tomášek

VZPOMÍNKA NA STAROU HOLIC!
Úklid, který se může vyplatit

Holice - přelom 19. a 20. století

Vykupujeme stále za hotové následující věci od
starého papíru cca do roku 1950:
- staré obálky z korespondence všech dob a
území
- staré korespondenční lístky použité i nepoužité
všech dob i území
- poštovní známky všech dob i území
- staré pohlednice, použité i nepoužité všech dob i
území
- staré svaté obrázky z modlitebních knížek z
krajkovými okraji
- staré dobové fotografie se zajímavými záběry
- staré bankovky a mince
- staré mapy a cestovní průvodce
- staré zajímavé knihy, ne beletrii
- vše ostání co je staré a je z papíru, včetně
reklam všeho druhu

Podmínkou je zachovalost všech věcí vhodná ještě pro sběratelské účely!
Denně 10.30 - 12.30 a 13.30 - 18.00 mimo středu, doporučujeme však telefonický dohovor předem o termínu Vaší náštěvy!
- OLPHILA OLOMOUC pasáž proti orloji k Prioru, horní náměstí č. 5, OLOMOUC,
tel.: 068 / 522 47 53

HOLICKÝ SPORT
1. Holický fotbalový klub Olomouc informuje.
Naši fotbalisté naskočili do jarních odvet druhé fotbalové ligy velice úspěšně. Za čtyři odehraná
jarní kola je to zisk sedmi mistrovských bodů, což znamenalo posun v tabulce o tři příčky na jedenácté
místo. Vstupní utkání jarní části v Ratiškovicích se nám sice nevyvedlo, když jsme po hrubých chybách
v obraně hned na začátku utkání dvakrát inkasovali. Do poločasu domácí přidali ještě branku a tak byl stanoven i konečný
výsledek 3 : 0 pro domácí.
Doma jsme sehráli výbornou partii s
JIHLAVOU a bylo vše napraveno. V tomto
utkání se střelecky prosadil exligový Ro
man Sedláček, který dal v tomto utkání dva
góly. Divákům předvedl, jak se kopou trest
né kopy. Z dobrých pětadvaceti metrů vy
metl pavučinu z růžku hostujícího branká
ře a stanovil konečný výsledek 2 : 0, ale
hlavní byl zisk tří bodů. Utkání přihlíželo 1
200 spokojených diváků.
V dalším utkání jsme zajížděli do XA
VEROVA, který je v tabulce na třetí příčce
a netají svůj úmysl postupu do prvoligové
elity. A stalo se. Naše bojovnost a odhod
lání neprodat svoji kůži zadarmo dalo zá
klad největšímu překvapení ligového kola.
V tomto utkání se rozstřílel mladý, naděj
ný Radek DRULÁK (syn bývalého kanonýra ligových střelců) a dvakrát rozvlnil síť
bezmocného brankáře. Dokázali jsme, že
je možno hrát s kterýmkoliv mužstvem, bez
Fotografie: Opora mužstva, exligový Roman Sedláček urputně bojuje o míč s obranou Jihlavy.
ohledu na jakém je místě v mistrovské ta
bulce. Dokázali jsme otočit nepříznivé skóre poločasu na celkovou výhru 2 : 1 a dovezli tři důležité body pro záchranu.
V předehrávaném utkání s exligovou OPAVOU, která již zřejmě postoupí do 1. ligy, se podařilo sehrát dobré utkání. I když
Opava byla fotbalovější a vytvářela si šance, byla to právě Holice, která šla do vedení, když se v pokutovém území nejlépe
orientoval SPÁČIL a pěkným obloučkem přehodil, brankáře -1 :0 . Dlužno říci, že Opava ještě za bezbrankového stavu nepro
měnila přísně nařízený pokutový kop. Exekutor střílel jen do horní tyčky Axmanovy brány. Po našem vedení se Opava viditelně
trápila, když největší překážkou byl vynikající AXMAN v naší bráně. Radost však trvala jen do 80. minuty, kdy nešťastně
odkopnutý míč se odrazil od nic netušícího hostujícího hráče do sítě a bylo vyrovnáno 1 :1 . Tento výsledek byl na ukazateli
skóre i po devadesáti minutách hry a tak jsme si s výborným mužstvem připsali jeden bod, což s takovým mužstvem je také
„výhra". I když se hrálo ve všední den za poměrně chladného počasí a sněhové bouře, přesto utkání přihlíželo 1 300 diváků. Do
konce soutěže zbývá jedenáct utkání a každý mistrovský bod bude mít cenu zlata. Cesta ke konečné záchraně bude ještě
nesmírně těžká. Celkem devět mužstev nemá pro další ročník vykopanou definitivu.
Program 1. HFK Olomouc na utkání na domácím trávníku v dubnu 2001
7. dubna v 16,30 hostíme vedoucí mužstvo tabulky HRADEC KRÁLOVÉ
21. dubna v 16,30 fotbalové derby s PROSTĚJOVEM
5. května v 16,30 hostíme NERATOVICE
Sportu zdar a holickému fotbalu zvlášť - zveme Vás srdečně na STADION v Holiči
Václav Novotný
VÁŽENÍ ČTENÁŘI HOLICKÝCH NOVIN
Redakce novin se na Vás obrací se žádostí, aby jste se i vy zapojili do jejich tvorby. Přivítáme jakýkoliv Váš příspěvek
odborný či literární, který má vztah k naší městské části. Mohou to být i kritické připomínky k dění v Holiči, nebo rady, co by
se dalo zlepšit či odstranit. Zkrátka, napište vše, co máte na srdíčku a my to v HOLICKÝCH NOVINÁCH otiskneme. Děku
jeme.
P.S. Má - li někdo z občanů zájem pomáhat nám s vydáváním novin, je vřele vítán, zejména kdyby měl svůj počítač a
uměl na něm dobře pracovat.
Redakce HOLICKÝCH NOVIN
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G rafické zpracování a tisk Holických novin zajistila reklamní agentura SIGNUM.

