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N e jv ě tš í Cech
Milí spoluobčané,
v době vydání novin už bude léto. Věřím, žejarní únavu jste zvládli
a na letní jste snad připraveni. Vždy bude totiž buď moc horko
nebo moc zima, sucho nebo mokro. Příroda je prevít a počasí je
takové, jaké se jí zachce. Kam zmizelo heslo „poručíme větru
dešti‘7
Co je ovšem příroda proti střídání počasí na naší politické scéně,
která je zmítána různými vichřicemi skandálů. Uvažte, jak dnes
zní, když prohlásím, že to s vámi myslím upřímně. Budete si
myslet, že to není pravda. Není divu, že pak budete třeba zjišťovat,
jak a kdejsem získal peníze na byt před třiceti lety. Naštěstí nejsem
politik. Povšimněte si ale, skončí skandál a vše jede pohodově dál,
jako by se nic nestalo. Prostý občan se může v klidu věnovat dál
svým koníčkům a zálibám.
Máme pak čas na různé ankety a žebříčky popularity, ve kterých
můžeme vyjádřit anonymně náš názor na vše. Mne zaujala volba
největšího Čecha. Pořad o devadesátce „velkých" slavných nebo
populárních Čechů a Češek jsem viděl. Pobavil jsem se. Naše
mládež ví, že tam patří Aneta Langerová, Jágr, Nedvěd, Gott a další
celebrity. Zajímá ji současnost, nikoliv historie, je to o popularitě.
Skokanem roku je Jára Cimerman, převálcoval i Švejka. Některé
fikce jsou krásné, já bych se nerozhodl, zda udělal pro národ víc
Vochomůrka nebo Křemílek. Do soutěže bych je nehlásil.
Desítka „největších", z nichž živ je jen Václav Havel, je zajímavá.
Mobilní mládež už zde nemá moc na výběr, slavní nejsou v
žebříčcích pop muzik a jiných. Neuměli hrát hokej nebo fotbal a
zpívat anglicky. Pro nás starší a přemýšlivé je zase zvláštní, že tam
Čech není Čech, ale třeba Lucemburk. Nad^některými laureáty
jsem se zamyslel. Mít ted Jana Zižku, určitě by se vypořádal s
teroristy tak, že by si ani neškrtli doutnákem. Ale taky nedej bože,
kdyby se rozhlédl a chtěl začít čistit boží chlév. Nad mistra Jana
Husa bych postavil Jana Palacha, který zde není. Taky byl
pochodeň za pravdu, která ale k mému smutku v duši národa
u^as^a-

Zajímalo by mě, jak by glosoval své zařazení do desítky Karel
Čapek, svěží duch spisovatelský a dramatický. A co Jan Amos?
Díky němu všichni víme, jak se má mládež správně vzdělávat. To,
že se mu trochu rozpadá hrob v Naardenu, není pro nás důležité.
Lobuji za ob|ast umě|ců; kde tíhnu k budbě Kdyby se Dvořák;
Janáček, Martinů, Smetana a další nenarodili, byl by svět méně
krásný. Na první místo kladu Antonína Dvořáka. Náš největší Čech
nesmí být velkýjen doma a Antonín Dvořák jako vynikajícíČech je
uznáván i mimo naše hranice a přesčasy. Hudba totiž nemá žádné
hranice aje nadčasová,
Mezi symboly státnosti bych zavedl pasáž z Novosvětské nebo ze
Slovanských tanců. Pro ty, kterým bych tím ublížil, bych ještě
přidal symbol půllitru piva.
A naše vlastenectví? Zapadlí vlastenci opravdu jsme. Projevíme se,
jsme-li třeba mistři světa v hokeji. To jsme těm „amíkům" ukázali,
to je bomba! No jo, klasika z historie, chléb a hry. Naštěstí už
neplatí: „Césare, jdoucí na smrt tě zdraví!" Nepopírám však, že
jsem měl stejně krásný pocit jako vy. Naše malá statečná ukecaná
myš ze srdce Evropy přeprala svět.
Ještě poznámečka. Při větší úctě ke zvířatům by největším Čechem
mohl být český lev, pro nás ideální hrdina. Hodinu žere a třiadvacet
hodin spí. Navíc je velké zvíře. Vyberte si buďzkoprnělého ze žuly
nebo vycpaného.
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Váš PŠ

r

vzpomínaní
Bylo to období ohrožení naší republiky nacistickým Německem.
Chodil jsem do třetí třídy naší moderní měšťanské školy v Holiči. Ten rok
1937 38 byl plný napětí a ohrožování našeho mladého státu. Tenkrát měli
naši občané daleko vřelejší vztah k naší republice Československé i přesto,
že nebylo za první republiky všechno ideální. Svátky naší samostatnosti
a vzniku republiky se slavily spontánně, nikdo nic nezařizoval. 28 října
byla všude slavnostní nálada a všude plno praporků a praporů.
U nás ve škole jsme nacvičovali besídku , kterou sestavili naši
učitelé zde bych chtěl připomenout naši paní učitelku Stloukalovou
a učitele Pospíšila, Dudu, Jaška Látala.
Besídka byla sestavena z přednesu básniček, písniček a na
závěr byla scénka, jak se děti připravují na svátek 28. října. Děvčata si
zpívala a přitom „jako“ šila náš prapor. My kluci jsme zase chytali žerď. Já
měl tenkrát za úkol k vyrobené žerdi přibít hřebíčky prapor, co děvčata
ušila. Samozřejmě to bylo vše náramně slavnostní. Na besídku byli
pozváni rodiče a zástupci obce. Já jako zručný v ručních pracích jsem měl
čestný úkol, sešitý prapor přibít k žerdi. Jak se to mohlo stát.nevím.Ale mě
jsem trému jako trám, a když jsem se chystal přibít prapor k žerdi tak mi
některý šprýmař ze zákulisí podal hřebíky ale velké. Já tenkrát s velkou
vervou přibil prapor k žerdi, ale bohužel i k podlaze. Malér nastal když
jsem měl prapor vztýčit a společně pak zazpívat písničku k oslavě našeho
státního svátku.
Utrhnout přibitou žerď od podlahy nešlo, ani když přispěchal
na pomoc školník pan Olivík. Trapas. Opona musela dolů a celá scénka
byla zkažená. Byl jsem z toho nešťastný a ostatní mi nadávali, že jsem to
udělal schválně. Co jsem ale měl dělat, když mi někdo podstrčil velké
hřebíky a já v té trémě jsem to nedomyslel. Kdo to byl jsem, se nikdy
nedozvěděl, ale podezření jsem měl, protože to moje vystoupení na
besídce mi někteří kluci záviděli. Atak nejen že besídka nedopadla dobře,
ale měl jsem na „triku" podezření, že jsem to udělal schválně. Školník byl
totiž bývalý ruský legionář a ten to nesl jako osobní pohanu a nikdy mi to
neodpustil i když jsem vtom byl nevinně (skoro jako vždycky).
Tak skončilo moje první a poslední divadelní vystoupení v mém
životě. Dlouho trvalo, než se na ten malér zapomnělo. Ale jak se říká „každá
mince má dvě strany", tak jednu výhodu to přece jen mělo,že se už nikdy
učitelé neodvážili mě nikde „angažovat" na veřejnosti.
Při tom vzpomínání nemohu nevzpomenout svého
vynalézavého kamaráda, který jako my všichni by ve „válce" proti našim
učitelům, kteří to „neuměli". Ono se to vždycky pozná, když učitel je
upřímný a spravedlivý. Přísný a nekompromisní učitel je vždycky lepší než
opak. Je stejně zajímavé, že po létech vždy raději žáci vzpomínají na své
učitele, kteří byli třeba přísní, ale spravedliví, tedy upřímní.
Matematika byl předmět prakticky všemi obávaný a je
pravda,že matematiku nelze naučit našprtat. Matematice se musí
rozumět a právě tady je zřejmě kámen úrazu. Umět matematiku učit, to je
dar nad všechny dary, které musí mít učitel. My jsme měli t štěstí,že jsme
měli paní učitelku Královou, která to uměla, a tak matematika nebyla pro
většinu trápením. Ale paní učitelka nebyla „upřímná". Vyloženě
nadržovala děvčatům a svým oblíbencům. Ale to je ve světě všude. Tak to
byla nakonec „příprava" na skutečný život, který je pln nástrah, bezpráví a
nespravedlností.
Každá akce budí reakci tojsmesetaké učili. A tak jsme my, kluci,
vyhlásili nespravedlnosti „tajnou válku" Třeba při velké přestávce jsme
měli možnost se vzdělávat, která květinka je ajak sejmenuje. Paní učitelka
měla ve vestibulu řadu váziček, kam hodní žáci přinášeli do školy různé
kytičky. Paní učitelka nepal opatřila názvy. Bylo to názorné, prostě podle
Komenského. Víte co ale dovedou někteří šprýmaři? Stávalo se dosti často,
že například u pampelišky bylo označení petrklíč a naopak. To víte, že to
bylo předmětem vyšetřování, ale viníci se nedali chytit.
Také průprava do života. Můj kamarád přišel na náramný
nápad, jako vždycky. Nachytali jsme spolu v Americe tři malé okounky
a víte co dovedou okouni udělat v akváriu s rybičkami? Raději to nikdy
nezkoušejte. Okouni za to nemohou ,jsou to dravci, ale tu spoušť v akváriu
jsme s kamarádem nedomysleli. Prostě bylo to hrozné. Sami jsme z toho
byli nešťastní, ale nikdo na to nepřišel a i tak nás to tížilo dosti dlouho.
Kdyby učitelé byli přece jen trochu lepší psychologové, tak to museli
poznat. Přece to není jen tak když vyhlášení „neposedové" jsou hodní
a chovají se „nenormálně" Tak chudák učitelka se nikdy nedověděla, co to
bylo za zločince, kteří provedli to vyvražděníjejích rybiček.

Když ve škole někdo moc zlobil, nebo provedl nějakou
lumpárnu, dostal pár facek a bylo to. Nikdo se neodvážil stěžovat si,
protože se trestalo vždycky jen za prohřešky. Dnes opravdu učitele lituji,že
nemohou v krajních případech použít životem prověřenou pravdu, že
„facka“ ve správný okamžik je lepší, než všechny rady a moudrosti.
Vědomí, že se nesmí fyzicky trestat, se vždycky zneužije a pak se
jen divíme, čeho všeho je možné se dočkat od našich mladých. Je zajímavé,
že v Anglii boháči a lordi posílají svoje děti do internátních škol, kde je
přísný řád. Proč, protože mají zájem, aby jim škola vychovala
disciplinované a slušné občany. Ve veřejných školách tyto zásady neplatí, a
proto je výsledek mezi mládeží takový jakýje.
Divím se, proč toto nechtějí naši zákonodárci chápat, když tato
pravda životem potvrzená byla názorně ukázána ve filmu OBECNÁ ŠKOLA.
Co se ještě musí stá t, aby se začalo s nápravou? Nebo se bude čekat, až to
začnou provádět jako v Americe? Kdyby byla vyžadována větší kázeň a
přísnost, tak by takové zvrácenosti mezi mládeži nebyly. Za našich
mladých let rozhodně taková kriminalita mládeže nebyla. Nakonec proč se
divíme, když delikventi nemusí mít obavy z trestu. Naše společnost je
zřejmě nemocná, protože to, co se dnes děje, je víc než zarážející. Velkou a
snad zásadní odpovědnost za dobrou výchovu dětí mají přece jen rodiče.
Jestli rodiče už v ranném věku nevěnují péči svým dětem a navíc je ještě
podporují v jejich nevhodném chování, pak učitelé jsou za dnešních
podmínek zcela bezmocní. Proti dětem , které svým chováním narušují
soulad a morálku, dnes není účinné opatření.
Chudáci učitelé a zřejmě i policisté. U těch je to prakticky
stejné. Musí mít obavy, aby náhodou nezvýšili hlas na delikventy, aby si ti
pak nestěžovali na porušování lidských práv. Tak daleko to dnes došlo.
Jaké je východisko z této zapeklité situace? Ti slušní (to ať žáci, nebo
dospělí) na tento stav doplácejí a náprava je v nedohlednu. Nebo je to
zákonitost dnešní „demokracie", kde honba za penězi je tím hlavním
cílem a to ostatníje až druhořadé?
Vždyť už ve starém Řecku ,kde byla první demokracie, byla
kázeň a přísnost. Slušný občan nemusí mít obavy z přísných zákonů,
pokud ovšem budou platit pro všechny bez vyjímky.
A tak se ptám, komu tento stav vyhovuje? A komu přináší
výhody? Jistě si každý na to odpoví sám.
Co tedy s dětmi ajejich rodiči, vždyťděti se nerodí jako nehodní
, to potom díky „péči" kterou jim někteří rodiče a společnost věnují, se z
nich stávají problematičtí. U nás v Holiči naštěstí není toto tak velký
problém, jako tam, kde jsou skupiny nepřizpůsobivých občanů.
Jsem přesvědčen, že pokud se nebude energicky řešit problém
výchovy mládeže, dočkáme se neblahých konců jako třeba v Americe.
Když jsme byli mladí, také jsme nebyli „svati", ale ty naše
lumpárny měli jakousi úroveň, která nepřekročila únosnou hranici.
Neznali jsme co je to šikana, nebo hrubé násilnosti končící až vražděním.
Učitelé byli vážení a společnost je respektovala.
Ale to jsem odbočil od vzpomínek na mé školní období, na
dobu první republiky Československé, na dobu, na kterou rád vzpomínám.
Přál bych si, aby dnešní mládí měli ve svém stáří také takové
krásné vzpomínání, alespoň takové, jaké máme nyní my.
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Váš rodák
Zahradník Ladislav

Dámský sloupek
Milé dámy,
když tak přemýšlím, MDŽ už neslavíme a svátek maminek se ještě
nějak neujal. Takže je nutné ujišťovat Vás celý rok, jak Vás, my
muži, obdivujeme. Jen ale nechtějte být emancipované. Mám
pocit, že emancipovaná žena dělá vše jak chlap, ale zůstávají jí
přitom všechny domácí povinnosti. Bere ovšem méně peněz, i
když odvádí stejnou práci. A dál si myslím, že pokud feministka
chce chlapa se svatozáří se všemi nej, pak to také nemusí být
vůbec chlap, ale následně třeba lesní zvěř s parohy. Jinak hluboká
úcta před tím, co vše na rozdíl od mužů zvládnete, třeba i naráz, a
ještě dáváte darživota.

Krása žen
Na rozdíl od Lenina si myslím, že lokomotivami dějin nejsou
revoluce, nýbrž ženy. Vzpomeňme třeba krásnou Helenu, Dalilu,
Šárku, Libuši a Mata Hari a další, jak hýbaly mužskými a světem. Z
toho ale plyne, že mužům trocha ostražitosti neuškodí.
S přítelem Josefem Tomanem Vám přejeme krásné léto a hodně
lásky a štěstí (přítel dává růže, já slova).

Dívky mají krásu kopretin.
Miluje mne, nemiluje mne?
Ženy mají krásu růží.
Jsou svůdně voňavě a složité.
Staré dámy mají krásu sakur.
Růžové lístky jejich moudrosti
krášlí svět.

Vaši Ta Š
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OBČANE A RADNIČNÍ UŠTY
Již jednou jsem se na stránkách „Holických novin"
zmiňoval o významu „Radničních listů" měsíčníku, který
pro informovanost všech občanů vydává Magistrát města
Olomouce.
Náklady na přípravu i tisk jsou jistě nemalé a proto
si toto periodikum vůbec nezaslouží, aby bylo přehlíženo
některými občany a skončilo bez přečtení v odpadu. Tím je
znehodnocena práce všech těch, kteří se na přípravě podílí a
i těch, kteří se starají o roznášku do všech domácností.
Proč se o tom opět na těchto stránkách zmiňuji?
Není to tak dlouho, co se na holickém detašovaném
pracovišti MMO vybíraly poplatky za domovní odpad.
Hodně občanů přišlo k okénku naprosto neinformováni o
tom, za co mají platit, kolik činí výše poplatku pro dospělé či
dítě, jaké jsou slevy apod. Sháněli se po formulářích, na
kterých je třeba uvést všechny členy domácnosti. A při tom
kdyby si přečetli únorové „Radniční listy", tak by si na
vnitřní dvoustraně přečetli všechno, co měli vědět a našli by
zde i vytištěný tiskopis potřebný k zaplacení poplatku.
Kdyby si to všechno přečetli a připravili už doma,
snížili by nervozitu občanů i úřednice u okénka. Nemuseli by
se zbytečně vyptávat na výši poplatku nebo přednostně
vyžadovat formulář.
Poznámka některých občanů, že „Radniční listy"
nedostali není pravdivá. Tiskovina je doručena do všech
schránek. Přijatelníje sdělení jedné občanky: „on to manžel
vezme ze schránky a hned to ze všemi letáky vyhodí,, pak už
se není čemu divit.

Takže až se Vám zase ve schránce objeví „Radniční
listy" nevyhazujte je hned. Alespoň šije prolistujte ať vidíte,
jestli tam není něco, co by Vás zaujalo. Věřte, že jsou to listy
plné informací o tom, co se v Olomouci tedy i v naší městské
části děje, nebo bude dít. Alespoň můžete sledovat, zda
Vámi volení zastupitelé plní sliby, které Vám před volbami
dali.
Silvestr Tomášek
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takhle občas vypadá schránka holického občana

HOLICKÝ “MĚSTSKÝ DVŮR”
Obec Holice náležela pod „vrchnost" město Olomouc,
Výměra pozemků dvora byla 260 ha, občané Holičtí, jako vrchnosti
museli robotovat až roku 1779. Císařským josefínským výnosem
mohli být tyto majetky rozprodány, tak se stalo i s tímto dvorem,
1782 koupil dvůr Michal Sassatý, z toho část pozemku bylo
odprodáno devíti místním občanům, nebyli to sedláci, po odkupu se
nazývají familianti, sami nehospodařili, půdu pronajímali. Za 2 ha
výměru zaplatili 58 rýnských zlatých a 12 krejcarů, ročně odváděli
městu ještě 7 rýnských. Cena budovy a pozemků bylo 5.000
rýnských. Sedláci za to, že nemuseli robotovat (do roku 1848) platili
pevně stanovený poplatek, pro dobré hospodáře to bylo ohromná
výhoda, byli zbaveni potupného „chodit na panské". Kolem roku
1860 kupuje dvůr rodina Veikova, žádných zápisků o těchto
majitelích se v matrikách nenajde. Jsou jen dva, Bernard 67 r. zemřel
20.1.1863 a Eduard zemřel 30. 8.1890. V době rušení rybníků si
majitelé dvora přikoupili 15 ha půdy až za Novým Dvorem. Když jsem
přišel na Nový Dvůr, zjišťoval kdo to byl a proč se tomu poli říká
„Fajkovo", nikdo nic nevěděl. Po smrti posledního majitele Eduarda,
rozhodli se dědicové všechno rozprodat. Obecní radnice velmi
usilovala a přesvědčovala sedláky, aby pozemky přikoupily a nepřišly
do rukou cizáka a nepřítele naší národnosti. Pozemky si rozebrali
místní sedláci, celé stavení dvora (č.25) koupila obec, vdova Veiková
si ponechá 6 ha pozemků, sousední dům č. 26. Syn Pavel Veik lékař,
MaxVeik právník, úředníkem u c.k. finančního ředitelství ve Vídni,
jiných dědiců nebylo.
Jak dobře finančně na tom bylo hospodaření obce, je
možné posoudit z výdajů, které obecní pokladna vyplatila, na stavbu
kostela (1887) vyčlenila 20.000 zl. na dostavbu fary (1891) 2.200
zlatých. Za budovy celého dvora (1892) 18.000 zl„ když se to
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spočítá, vyjde částka obdivuhodná, je možné, že se i zadlužili. To již
byla doba kdy se u Olomouce silně rozvíjel průmysl, obchod, v
zemědělství se pěstovaly dobře zpeněžované plodiny (cukrovka,
ječmen). Hospodářské období 1870 1914 bývá nazýváno „zlatý věk
monarchie", nevalčilo se. Představení obce se starostou Janem
Zdražilem moudře uvažovali při koupi tohoto objektu, pro celou
obec to bylo přínosem i úlevou. Byl zde zřízen obecní úřad,
ubytování pro vojáky, stáje využity pro ustájení jejích koní. To byla
doba kdy armáda neměla dostatek kasáren, ukládala povinnost
sedlákům tyto mít v domech tzv, „na ležení". Tím, že obec nabídla
koupené prostory pro tento účel, velmi se ulevilo na gruntech. Jen
stručně co to bylo vojáci na ležení.
Rakousko Uherská vláda vydržovala poměrně vysoké
stavy armády, po zrušení klášterů Josefem II. (1781) do těchto
budov nasídlila vojáky, chyběly dostatečné stájové prostory pro
koně. Jednalo se hlavně o jízdní jednotky, ty se rozmístňovaly ve
vesnicích na gruntech. Musela sejim vyčlenit místnost a samostatná
stáj pro koně, zvaná maštálka. Postupně se toto omezovalo, až po
roce 1895 to bylo zcela zrušeno. Bylo to pro obě strany nevýhodné,
vojáci byli těžce kontrolovatelní, propadali pití alkoholu, šidili koně a
terorizovali domácí hostitele. Vojáci dostávali peníze na pobyt, měli
si nakupovat jak jídlo tak i krmivo pro koně, jenže... Byly známy
případy i hrubých útoků na hospodáře, pokud jim nechtěl vyhovět,
dokonce se udály případy zabití. Kronikář na Vyškovsku
zaznamenal: pan učitel se ptal Františka proč nebyl včera ve škole?
Odpověď zněla:“naši nebyli doma, musel jsem hlídat vojáka-on nám
krade". Tojen dosvědčuje jak velká to byla obtíž ajak moudře jednali
místní zastupitelé,
Stanislav Pazderka

V
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VANDALOVÉ JESTE NEVYMREL
Při pocházkách po naší nádherné Návsi
Svobody se potkávám s řadou občanů, kteří děkují za
to, že se s přispěním magistrátu města Olomouce
podařilo tuto krásu vytvořit. Obzvlášť teď na jaře když
vzduch zavoní čerstvě posečenou trávou a nově
vysazené keříky se obalují listím a probouzejícími se
květy, je procházka či posezení na návsi velmi příjemné.
Jako rána pěstí pak na vás zapůsobí okolí sochy
Františka Palackého, které bylo velice vkusně osázeno
tújemi, které během několika dnů změnily své
stanoviště, patrně do zahrádek „méně majetných11
majitelů rodinných domků.Asi podle rčení: „Proč to
budu kupovat, když si to mohu ukrást11. Tito vandalové
postupovali. Nepředpokládám, že po tomto článku se
keříky vrátí zpět na své místo, ale mrzí mně, že se
nemůže naplnit další rčení: „Kdo ten keřík ukradne,
tomu ruka upadne!11Bylo by velice zajímavé pozorovat,
kolik „bezrukých11bychom potkali.
Keříky se samozřejmě k pomníku vrátí, ale
bude je muset KMČ č.4 Holice ze svého rozpočtu.
Škoda jen, že za tuto částku jsme mohli někde opravit
kus chodníku, nebo pořídit koše na odpadky. Vandalům
to ale nevadí, ti mají to co chtěli zadarmo.

Zahradní slavnost se bude konat ve čtvrtek 23. června 2005. Čas a program bude zveřejněn na pozvánkách v obchodech v Holiči.
Provoz veřejného hřiště v průběhu prázdnin: všechny dny bude hřiště otevřeno od 9 h do 20:30 h (skatepark do 12 h). V areálu
hřiště si mohou děti zapůjčit od správce po předložení průkazky míče, potřeby na tenis, badminton, stolnítenis aj.
Informace o činnosti školy lze získat na webových stránkách www.volny.cz/zsholice (historie i současnost školy, aktuality,
dokumenty atd.).
Pro potřeby výtvarných kroužků i všech žáků školy chceme ve spolupráci s Rodičovským sdružením získat keramickou pec. Žádost
o grant je již podána, je však nutný i vlastní finanční podíl. Obracíme se na všechny občany Holice s prosbou o finanční příspěvek na její

nákup.
I na naší škole probíhá kampaň k prevenci úrazů hlavy na kole pod názvem „Na kole jen s přilbou". Žáci kreslili obrázky s touto
tematikou (zdobí tramvaje a autobusy MHD), všichni obdrželi poukaz na slevu na nákup přilby a byli informování o přednostech užívání
přilby.
Žáci od 2. B po 5. třídu pobývali od 23. do 27. května na škole v přírodě v Karlově, 1. A a 2. A čeká pobyt v Malé Morávce od 6. do 10.
června.
Zájemci od 6. do 9. třídy měli možnost se přihlásit na šestidenní poznávací zájezd do Anglie (od 9. do 14. června) či na vodácký
výlet (rafty na Moravě) od 27. do 28. června.
Hlavní prázdniny jsou v termínu od 1. července do 31. srpna 2005. Výuka pro tento školní rok končí rozdáním vysvědčení ve
čtvrtek 30. června. Výuka pro školní rok 2005/06 začíná ve čtvrtek 1. září 2005.
Sešity pro příští školní rok objedná hromadně škola. Peníze za ně se budou vybírat v průběhu září. Rozpis ostatních potřeb bude
vyvěšen na budovách školy v průběhu srpna.

IŠ

Postřehy z Norska
Že je Norsko překrásná země plná fjordů, jezer a překrásných lidí
víme možná všichni. A že jezera a fjordy jsou plné ryb víme také, ale
většinou jen z obchodů v mražené formě.
Když se to po roce 1989 otevřely hranice, objevili i čeští
rybáři, že rybolov v Norsku je úplně o něčem jiném, než u nás. A tak
začali za norskými rybami jezdit.
Vypravil se za nimi i náš nový dopisovatel a básník Mirek
Marusjak, ale nejen za rybami. Jako člověk, který vnímá srdcem i
krásu kolem sebe, napsal pro vás to co cítil, když chytal ryby. Snad se
vám to bude líbit.
S.T.
RYBÁŘSKÝ KVAPÍK
Po kamení skáče
Fousatý chlapík.
Skáče jako ptáče
Rybářský kvapík
Nožičky ujely
Do vody spad,
Nebyl dost bdělý
Proto ten chlad.
Fousy samé perličky
Vodník málo
Mokrý celičký,
Slunce se mu smálo.

POHLEDNICE
Kraj s nádhernou přírodou.
Kraj strmých vodopádů a jezer.
Kraj zasněžených vrcholů.
Kraj fjordů zařezávajících se hluboko do pevniny.
Kraj pohádkových trollů,
to je Norsko.

-5-

VEČER NA MOLU
Sluneční dýka krvavě tvoří
paletou odstínů v moři,
za skučení větrů,
barvy v tónech módních svetrů.
Z fjordů čnící strmé skály
skřehotavý chechot racků v dáli
Již řad generací
mořské škeble, raci
pozpátku jak pošťáci laskaví
přinášejí z vodních hlubin pozdravy,
Pohlednice plné exotických mořských známek
doručují do svých prázdných schránek
Vlny mají stále svou práci
znovu a znovu spláchnout skály se vrací.
V kraji pohádkových trollů
na kamenném molu
chytám tresky
v hlavě žádné stesky
Vždyť smutky jsou jen klamy
štěstí otep prázdné slámy.
A přesto s úsměvem na tváři
v polární záři,
sleduji okouzlen
jak po půlnoci končí bílý den.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
KMČ. Č. 4 - HOLICE

NAŠI JUBILANTI
V krásných měsících léta blahopřejeme:
Ludvíku Odstrčilovi
Karle Kráčmarové
Rudolfu Kalendovi
Karlu Kořalkovi
Adéle Pařenicové
Zdeňku Konečnému
Dobroslavě Svobodové
Anně Sehnalové
Bedřichu Felklovi
Jarmile Majerové
Zdeňce Drápalové
Marii Kubínové
Emilii Slezákové
Aloisii Novákové
Marii Štrbíkové
Anně Barabášové
Miroslavě Velčovské
Emilii Pukasové

DUBEN 2005
kontrola zápisu z minulé schůze
majetko právní záležitosti prodej a pronájem pozemků
informace o posílení tramvajového provozu
zamítnutí zřízení aut.zastávky „Hamerská"
dopravní značení na obslužné komunikaci
stížnost na průjezd kamionů na ul. Přemysla Oráče
opravy ulic U potoka a Jaselská

KVĚTEN 2005
kontrola zápisu z minulé schůze
zpráva Mě Policie
informace o službách zajišťovaných TSMO
informace zahájení stav. řízení
seřízení světelné křižovatky „Přerovská"
informace o prodeji bytů v domě Náves svobody 37

Vám všem, naši milí jubilanti, přejeme pevné zdraví, hodně životního
elánu a rodinnou pohodu, kterou prožíváte se svými milými
v současnosti, ať Vás všechny provází ještě mnoho a mnoho let.

PRÁNOSTÍKY
ČERVEN
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto
potom přicházívá.
Medard nemá mrazův více, by nezmrzly nám vinice.
Pohoda od svátého Víta do svátého Jana,
pro obilí je vyhraná.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Je li od Petra až do Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno.

ČERVENEC
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
Když na Navštívení Matky Boží prší,
čtyřicet dní se voda vrší.
Déšť na Prokopa zmokne každá kopa.
Déšť na Sedm bratrů hnijí kobzole (brambory).
Je li teplý svátý Jakub, studené jsou vánoce.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.

UVAŘTE SI S NÁMI

brokolicový salát

1 brokolice
15 dkg nivy
1 konzerva tuňáka
Olivy
POSTUP
Brokolici uvaříme, rozebereme na malé růžičky a necháme
vychladnout. Do misky vyklopíme konzervu tuňáka i s
olejem, přidáme na kostičky nakrájenou nivu, na plátky
nakrájené olivy a vychlazenou brokolici. Vše zamícháme a
uložíme do chladna do druhého dne.
Dobrou chuť
Přeje Karel Vraga

H.Š.

HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO
V měsíci dubnu je provoz hřiště ve všední dny od 15.00 do 19.00
do hodin.
hod., v sobotu, neděli a svátky od
Provoz v dalších měsících je vyvěšen ve skříňce u vchodu do školy.
Zveme všechny sportovce, malé i dospělé, aby využili toto hřiště ke
svému sportovnímu vyžití.

S.T.

Výsledky přijímacího řízení
Navzdory tolik diskutované a obávané změně pravidel
přijímacích zkoušek jen jedním povinným kolem dopadli letos žáci
naší školy opět velmi dobře.
S největším napětím vždy sledujeme výsledky žáků 9. tříd. V
letošním roce u nich přijímací řízení dopadlo stoprocentně úspěšně
všichni vycházející žáci, kteří se hlásili ke studiu či do učení, uspěli
hned v prvním kole. Zde jsou jejich výsledky v číslech:
4 žáci
Gymnázia:
5 žáků
Střední odborné školy:
Učební obory s maturitou:
4 žáci
Ostatní učební obory (tříleté): 9 žáků
Dvě dívky podnikají společně s rodiči.
Pro jejich úspěch v této významné zkoušce se snažíme
podnikat mnohé již tradičně jsou v deváté třídě zavedeny nepovinné
předměty cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky se
zaměřením na přípravu k přijímacím zkouškám (každý s týdenní dotací
2 hodiny).
Bezprostředně potom, co většina středních škol přistoupila
k jednotné podobě přijímacích zkoušek formou testů společnosti Scio,
jsme začali s nákupem těchto testů pro žáky od páté do deváté třídy
s cílem vyzkoušet si tyto testy v prostředí blízkém přijímacím zkouškám
(testy následují v přesném sledu po sobě v průběhu jednoho dne, žáci
sedí v průběhu testování buď sami nebo s žákem z jiného ročníku atd.).

jesty Sl hradl S£*mi rodiče, škola testováni zorganizuje, obstara

dozorující učitele, zpracovaní, odeslaní výsledku a následný rozbor
testů.
Ze sedmé třídy se dvě dívky dostaly na šestiletá gymnázia (tzv.
cizojazyčná), v páté třídě uspěli rovněž dva žáci o studium na
osmiletém gymnáziu.
Výše uvedené údaje svědčí o tom, že naše škola poskytuje kvalitní
vzdělání vždyť zvláště v ostře sledované „kategorii" gymnázií a
středních odborných škol si naši žáci vedou dobře již mnoho let.
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ŽILI MEZI NÁMI: p. Jan DRAPAL
JAN DRÁPAL 1844-1901
Byl to první muž z Holice, který zpracoval písemně historii
obce ze zvláštní pozorností na stavbu nového kostela 1887 1889.
Sám tuto útlou brožurku vydal tiskem. Není to nikterak obsáhlé dílo,
ale podává obraz, jak obec vypadala na konci 19. století. Jeho život je
celkem pohnutý a trochu se vymyká představám vzdělaného
intelektuála. V žádné společnosti nejsou lidé jen s vlastnostmi
kladnými. To nic nezmenšuje jeho význam, chybovati je lidské.
Pocházel z rodiny tzv.familiantů, to znamená držitelů menší
výměry polností. Rodina bydlela v městském dvoře č. 47 v Holiči. Na
přelomu 18. 19. stol. zde žily 4 rodiny familiantů. Půdu ve výměře 2,5
ha získali koupí při podeji městského dvora č. 25 (tehdejšího
číslování) roku 1779. Jedním z nich byl děd František Drápal bydlící
a pracující ve dvoře. Tam se Jan 14.12.1844 narodil a žil až do
vychození školy, tehdy zvané Triviální (číst, psát, počítat). Matka jej
hodlala posílat do nějaké vyšší školy, která v té době byla jen
s vyučovacím jazykem německým. Zájemci museli poslední ročník
chodit do školy německé. Žák Jan s ostatními Holičáky studoval na
novém Světě (1857/58). K dalšímu studiu nastoupil v Olomouci na
dvouletou školu pro učitele (1858 60) zvanou tehdy Somer Ause,
podle záznamů v třídní knize s prospěchem jen výborným. Další jeho
životní kroky jsou zaznamenány až do doby jeho návratu do Holice,
Kronikářjeho osudy zaznamenal takto:
„Nešťastný tento muž“ . Pracoval na berním úřadě v Třebíči,
bez penze by propuštěn, s celou rodino v bídě. Přestěhoval se do
Olomouce, živil se písařstvím. Později mu byla přiznána penze (1886)
300 zlatých ročně, byl nadaný a pilný, vynikal dopisy svými do
katolických listů a byl považován za hlavního stoupence. Stal se
pokladníkem a správcem Nemocenské pokladny v Olomouci s platem
1.000 zlatých a diety. K tomu byl v Holiči č. 4 za udržování pořádku

MALA MORAVKA KARLOV
ŠKOLAV PŘÍRODĚ 2005
Jako každý rok jsme přemlouvali paní učitelky, aby s námi jely na
školu v přírodě. Letos to vyšlo. Pobývali jsme v překrásném prostředí
Jeseníků v Karlově, v rekreačním zařízení Eden. Počasí snad nemohlo
být lepší. Dopoledne jsme se učili a odpoledne patřilo sportovním
hrám a soutěžím. Paní učitelka Opravilová přivezla z domu chůdy,
na kterých jsme celý týden trénovali. Ve čtvrtek odpoledne byl
vyhlášen turnaj v chůzi na chůdách bez zaklopýtnutí. Některá
děvčata byla schopna ujít i více než 30m s naprostou jistotou.
Navštívili jsme také lázeňské město Karlovu Studánku, kde se léčil
i pan V. Havel a ochutnali jsme tamní minerální pramen. Pátá třída
připravila pro 2. 4. ročník Stezku odvahy. Děti si mohli vyzkoušet
chůzi po laně, hod na cíl, poznávání zvířat podle obrázku a další
dovednosti. Večer jsme se mohli vydovádět na diskotéce, jin ý večer
jsme uspořádali rej masek na karnevalu a soutěž Super Star ve
zpěvu Karlov 2005.
Pohodu a náladu nám zkazila jenom viróza, která se objevila
mezi dětmi. Trvala sice jen 24 hodin, ale přesto některé děti museli
odjet s teplotami předčasně domů s rodiči do Holice.
Děkujeme p. učitelkám za přípravu programu a za trpělivost, kterou
s námi měli.
Veronika Pallové 5.A. třída
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v tomto gruntě, patřící rodině Primavezi, bydlící ve Vídni. Byl vítaným
hostem na farách. Vedl nezřízený, nemravný život, vydržoval si ženu
s dítětem, tím dával pohoršení. Měl sám četnou rodinu, tuto dostšidil.
Finanční problémy jej přivedly k defraudaci značné částky
spravovaných peněz. Utopil se u Klášterního Hradiska, tam byl také
pohřben. Zůstala vdova a 4 děti bez prostředků v bídě, rodinu
podporovala obec Holická,
Jeho rodina byla usazena v Holiči již v polovině 18. stol. Děd
František přišel do Holice pracovat do městského dvora (č.47) a oženil
se zde. I jako kočí ve dvoře uměl šetřit a spořit (neboť dostal menší
podíl z rodinného majetku v Bystrovanech). Když se roku 1779
rozprodával „holicky městský dvůr“ koupil 8 měřic (2 ha) pozemků,
Byl dvakrát ženatý , z prvního manželství zůstal jen syn Josef, dcera
Marie byla z druhého. František zemřel 20.10. 1837, vdova Viktorie
58r. se 7. 2.1842 vdala za Andrease Pulcherta 72r. Pokračovatel rodu
Josef žil ve dvoře č.47, v rodině se narodilo pět dětí, všechny zemřely v
dětském věku. Nezůstal žádný pokračovatel.Marie se nevdala, syn Jan
nar. 14.12.1844 v domě č. 36, zemřel 29.10.1901,a je pochován na
Černovírském hřbitově.Jan se oženil „pravděpodobně v Třebíči",
manželka Albína pocházela z Jevišovic. V Holiči se Janovy narodily
čtyři děti, aje možné, že se po smrti otce vrátily na Vysočinu.
Mohl by vzniknout dojem, že osudy takových lidí se ani
nemají publikovat. Není správné však malovat vše na růžovo a
vytvářet iluzi, že v Holiči žili jen bezchybní lidé. Život má i stinné
stránky. Když se probádá historie podrobněji, je vidět, jak se chovali
tehdejší majitelé gruntů. Jsou to mnohdy až úsměvné osudy, to by
bylo na dlouhé popisování. Dá se k tomu dodat: byl to nadaný člověk,
nedokázal však správně nakládat s penězi a to jej přivedlo ke špatným
koncům. Nynější holičtí Drápalové nejsou s touto rodinou spřízněni,
Za přispěníZdenky Sladké Drápalové zpracoval Stanislav Pazderka

1. HFK Olomouc a.s
vede tabulku moravskoslezské fotbalové soutěže

Dvě kola před koncem MSFLje l.HFK Olomouc na prvním místě před mužstvem FC Hlučín. Matematika před zápasem byla
jasná. Pokud Olomouc vyhraje, může slavit postup do 2. ligy. Pokud remizuje, pak jí stačí ve zbývajících dvou kolech, kdy hostí Dolní
Benešov ajede do Bystrce, jednou vyhrát. Kdyby ale l.FIFK prohrál, budou na tom bodově stejně jako Hlučín a rozhodovat bude skóre.
Pak by záleželo na tom, kdo z obou soupeřů by měl lepší vzájemné zápasy, a kdyby i ty byly stejné, tak na celkovém skóre. Náskok má sice
jen 3 body, ale s pronásledovatelem má lepší vzájemný zápas, když na jaře první utkání l.FIFK Olomouc vyhrál 1:0. V sobotním derby,
které sledovalo 1500 diváků na zaplněném stadionu v Hlučíně se obě mužstva nakonec rozešli smírně 2:2, když za HFK se trefili Mucha a
Kropáček. Velký podíl na remíze mají fanoušci l.HFK, kteří burcovali hráče k lepšímu výsledku. Tímto bych jim chtěl za celé mužstvo
poděkovat a pozvat je na sobotní utkání s Dolním Benešovem. Když holický celek na domácí půdě vyhraje s dolním Benešovem, tak po
roce může znovu hrát 2. nejvyšší fotbalovou ligu.
V mládežnických kategoriích se už tak dobře l.HFK Olomouc nevede. V Moravskoslezské dorostenecké lize patří starším
dorostencům HFK 12 příčka, která ještě nezaručuje záchranu v této soutěži. V žákovské lize už rozhodnuto o záchraně je, i když ani
9.místo není moc dobrá vizitka pro holickou mládež. Alena výchově nových talentů se v HFK stále pracuje, a proto bych chtěl upozornit
na probíhající výběr nových hráčů ročníku narození 1995 a výš, který se koná každou středu vždy od 16.00 hod. na stadionu l.HFK
Olomouc (sebou - sportovní oblečení, kopačky a míč). Zájemci se mohou hlásit osobně u pana Pavla Černého na sekretariátu v hlavní
budově stadionu nebo telefonicky na čísle 777 271409 a rozšířit tak základnu pro výchovu nových talentů.
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SLOVA UZNANÍ
V roce 2004 se objevilo poutavé literární dílko nazvané „Paměti obce Holice."
Srdečně díky všem, kteří je iniciovali a zajistili peníze na vydání. Autor je mistrem pera, protože dovedl naplnit zadání u obces
tak dlouhou a rušnou historickou tradicí, že dokázal vybrat podstatné a toto vložit do brožury. Není to ojedinělé zpracování. Znám oblast
na Jižní Moravě, kde samostatně obce zadávají zpracování v mnohem reprezentativní formě. Jenže to jsou obce samostatné s velkou
soudržností. Tím spíš toto dílko přivítalo mnohem víc občanů dnes již „bývalé" obce Holice i těch, kteří se do dnešní městské části
přistěhovali.
Je dobře, že se našli osoby, které vynaložily svou iniciativu k vydání této publikace, která informuje veřejnost o tom, jak se žilo, co
všechno se dělo. Přejemejim, aby se i dále práce dařila.
Stanislav Pazderka
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v dubnu 2005.

