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Náoes Svobody dostává novou tvář
V polovině července byly konečně zahájeny práce
na tak dlouho očekávané a připravované rekonstrukci návsi
Svobody. Přesně tak, jak jsem Vám slíbil v posledním čísle
Holických novin, byla zahájena I. etapa a rekonstrukce od
ulice Keplerovy po provizorní panelovou cestu u základní
školy. Rozdělení I. etapy na dvě části bylo nutné hlavně z
důvodu zajištění MHD tak, abyji nebylo nutné přerušit.

Stejnéjako na jiných stavbách i zde v Holicí došlo ze
strany občanů k řadě připomínek. Jednalo se vesměs o
připomínky k vjezdům do rodinných domků, o jejich šíři
nebo zakřivení nájezdů z vozovky. Tyto záležitosti pokud to
bylo možné, se řešily dle přání občanů.
Aby se v budoucnu předešlo připomínkám k
přechodu před rozcestím u sv. Floriána uvádím, že zúžení
komunikace za posledním vjezdem do domu č. 61 bylo
nutné z bezpečnostních důvodů. Povolená šíře přechodu
pro chodce je max. 7 m. U širších vozovek je nutné uprostřed
komunikace umístit ostrůvek /viz. přechod na Přerovské
ulici u Sokolovny/.
Jinak práce probíhají podle harmonogramu. Do
konce října bude dokončená celá I. etapa. Práce na její druhé
části již byly zahájeny. Ukončení nové vozovky bude před
kostelem. Bude-li dostatek financí a bude-li nám nově
zvolené představenstvo příznivě nakloněno, měla by
rekonstrukce pokračovat v příštím roce II. etapou - od
kostela po most u mlýna včetně ulice Přemysla Oráče.
Jak jste si již jistě stačili všimnout, rekonstrukce se
týká i vybudování nových chodníků. V barvě žluté jsou
chodníky pro chodce a v barvě červené jsou stezky pro
cyklisty. V budoucnu to bude chtít ohleduplnost pro oba:
chodci se budou muset naučit chodit ve své části a cyklisté
zase jezdit po své stezce. Jedině tak nebude docházet ke
zbytečným kolizím mezi oběma.

Současně dochází postupně i k výměně starých
svítidel za nové a k výměně místního rozhlasu. Pokácené
stromy budou v budoucnu nahrazeny stromy novými.
Vysázené lípy by neměly mít tak mohutné koruny jako ty
nynější.

Můžete se těšit, že nejpozději do dvou let budeme
mít náves Svobody velice pěknou. Je potřeba poděkovat za
významnou pomoc panu ing. Látalovi, náměstku primátora
a ing. Pavlu Horákovi, náměstku primátora, kteří naši snahu
o zahájení prací na rekonstrukci důsledně a vytrvale

podporovali jak v radě, tak i v zastupitelstvu. Doufáme, že
stejné podpory se našim záměrům dostane i v nově
zvoleném zastupitelstvu po komunálních volbách, jehož
složení můžete i vy, občané ovlivnit svým hlasem.
Siluestr Tomášek předseda KMČ č. 4
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28. říjen - NEZAPOMÍNEJME!
Letos 28. října je tomu již
84 let, co vznikla Československá
republika zásluhou našich mnoha
statečných občanů. TGM tehdy
”až do
prohlásil, že obětovali vše
těch statků a hrdel” .
Na pomníku padlých
holických občanů je socha Františka
Palackého a je zde vytesáno jeho
historické prohlášení: “ BYLI JSME
PŘED RAKOUSKEM A BUDEME I PO
NĚM!”
Čo se za toto období z
hlediska historie velmi krátké doby
událo. Pamětníků, kteří zažili období
budování nového Československého
s t á t u , je čím d á l m é n ě .
Nezapomenutelný TGM položil v
roce 1918 základy pro moderní stát.
Bylo to období všeobecné lásky k
vlasti, radosti ze samostatnosti po
300 leté nadvládě Rakousko Uherské monarchie. Bylo to období
budování humanitní společnosti,
období hledání nových hodnot.
Naše sebevědomí však bylo zatíženo
300 letou porobou a co bylo
nejhorší, že za tu dlouhou dobu nesvobody se výrazným působením
církve naučila část našich občanů přisluhovačství. Přisluhovačství, to je
snad nejmímější označení deformace, které se pak v pozdějších letech
tak smutně zapsaly v období druhé světové války.
V období první republiky nebylo všechno tak ideální, ale v
porovnání s ostatními národy jsme byli v té době na velmi dobré úrovni,
Zakladatel státu Tomáš Garigue Masaryk a prezident budovatel Dr,
Edvard Beneš měli bohužel příliš málo času na budování charakteru naší
společnosti. Tech necelých 20 roků nestačilo na to, aby se převychoval
národ, který má právo být hrdý na svůj původ a historii. Úspěchy našich
lidí ve všech oborech lidské činnosti k tomu dávaly dostatek důvodů,
Republika se úspěšně rozvíjela, stávala se demokratickým státem, ve
kterém vládl pořádek a řád, kdy se uznávala poctivost a slušnost.
Když došlo k mnichovské zradě, byli jsme jako národ
obětováni těmi velmocemi, které si chtěly uchovat svoje velmocenské
postavení. Mnichovská zrada ukázala, že těch dvacet roků
samostatnosti a svobody bylo příliš málo k vybudování pevného
národního charakteru. Nebyly dořešeny všechny problémy
mnohonárodnostního společenství a tak hitlerovský nacismus slavil
úspěchy. Na proradnost velmocí tak doplatil nejen náš malý národ, ale
později i celá Evropa, včetně Anglie a Francie.
Po okupaci Československa nacistickým Německem se
ukázaly slabiny našeho národního charakteru. Bylo příliš mnoho
občanů ochotných přisluhovat za trochu “ lépe namazaný krajíc chleba.”
Úspěchy gestapa v době okupace byly proto tak velké,
protože tomu napomohli občané se sklonem k přisluhovačství. Toto
období bylo pro náš národ právem nazýváno “smrtelným” , protože
Němci měli ve svém programu náš národ zlikvidovat beze zbytku, což se
nepodařilo rakouským Němcům za celých 300 let.
Když se vracím ve vzpomínkách do tohoto surového období
hitlerovské okupace, je přesto s podivem, že jako celek náš národ v této
těžké zkoušce obstál čestně.
Společným úsilím Sovětského svazu, USA, Anglie a Francie a
všech jejich spojenců byl v roce 1945 nacismus poražen. Na tomto úsilí
jsme se i my nemalou měrou podíleli a se ctí.
V době okupace postupně narůstal odpor proti okupantům a
to i přes kruté postihy. V Holiči bylo žalářováno 66 našich spoluobčanů a
popravou ukončilo svůj život 21 mučedníků.
Jen v Solných mlýnech, kde bylo centrum ilegálních
bojovníků proti nacismu byli zatčeni:
DOHNAL Josef, ŠÍMA Aleš, BLÁHA Antonín, VYHLÍDAL Jaroslav, DOLEŽAL
Hynek, BAKALÍ František, LAMPAR František. MAZAL Štěpán.

KAMENÍČEK Julius, BESCHONER
Ruoert, KUDLÁK Antonín, VRBA
František, BEDNAŘÍK František,
FIALA František, FACEK Františeek,
MOTÁN Karel, KRUČÍ Daniel, FUKA
Josef, KOUTNÝ František, SEKANINA
Dimitrij, MUSIL František, TOMÁŠEK
Jan, MOTÁN Bohuš, KRUČÍ Josef,
JABLONSKÝ Josef a SLEZÁK Jan.
Tento dlouhý seznam jmen
uvádím hlavně proto, aby se nikdy
nezapomnělo na ty, kteří bojovali a
kladli životy v boji proti nacismu.
Proč ale bylo v jediném závodě
v Holiči postiženo tolik našich
občanů? Bylo to jen proto, že měli
mezi sebou zrádce, který přesně
informoval gestapo o všech akcích,
kte rý m i poškozovali válečné
hospodářství. Řádění německých
šelem v Solných mlýnech přineslo
zatčeným krutou bilanci: 9 mrtvých - '
umučených, popravených a 24 na
zdraví poškozených, kteří se dočkali
osvobození.
Památku těchto statečných
symbolizuje pomník postavený v
areálu Solný mlýnů. Nezapomínejme na tyto statečné občany a vězte, že
jak se svoboda lehko ztrácí, o to tíž se za velkých obětí znovu získává,
Nezapomínejme však ani na ty nejmenované občany, kteří se každý svým
dílem přičinili o znovu získání svobody.
Nezapomínejme ani na všechny vojáky, kteří bojovali na všech
frontách proti nepříteli. Při osvobozování naší obce položili své životy i
vojáci tehdejší Rudé armády - 12 se nevrátilo do své vlasti ke svým
rodným,
Od konce druhé světové války již uplynulo 57 roků, kdy jsme
se mohli těšit z období “ bez válek” . Sice téměř po celou tu dobu zuřila
takzvaná “válka studená” , ale i ta byla stejně krutá a zákeřná.
Postiženy byly celé národy v nelítostné ideologické válce,
která si vybírala své oběti obvykle mezi lidmi čestnými, kteří se odmítli
podřídit nové nadvládě. V tomto období rozděleného světa na tábor
kapitalistický a socialistický, byly opět oběti počítané v milionech. V
našem státě sice tak vysoké nebyly, ale v krutosti si s jinými státy
nezadaly. Na tuto dobu budeme vzpomínat v příštím roce, při příležitosti
výročí konce druhé světové války, do které zavlekli Evropu a posléze i
celý svět fašisté,
Touha po ovládnutí světa je aktuální i v dnešní době. Jen
metody se mění. Svět ovládla bezohlednost a honbu za ziskem lze
přirovnat k biblickému klanění se “zlatému teleti” , kdy také morální
hodnoty společnosti byly na ústupu,
To co se děje dnes v Evropě je ukázkou metody “ rozděl a
panuj” . Doplatili jsme na to my, rozdělením Československa, doplatila na
to bratrská Jugoslávie. Ve světě je řada lokálních vyprovokovaných
konfliktů a válek. V našich řadách se opět objevili “všehoschopní” ,
kterým je láska k vlasti cizí. Dávají přednost vlastnímu prospěchu před
láskou k vlastí a národu. Protiváhou je velká síla občanů, kterým není
vlast a její prosperita lhostejná. Proto každý projev vlastenectví je
znevažován v tisku, televizi a rozhlase. Naše mládež není vedena k lásce
k vlasti, je vedena k povrchní zábavě, aby se stala snáze ovladatelnou
masou, v zájmu nadnárodních organizací.
A tak jak se nepodařilo za druhé světové války podmanit si
svět silou, zkouší se to dnes metodami ekonomického zotročení. Tato
metoda je zřejmě účinnější, protože je zákeřná a využívá lidského
sobectví a chamtivosti,
Bude záležet jen na nás, obyčejných lidech, občanech, jak se
bude dále vyvíjet naše společnostva to nejen u nás, ale v celém světě,
NEBOJE UDSTVO NEPOUČITELNÉ?
Ladislav Zahradník
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Holická škola v novém školním roce
Září je neodmyslitelně spojeno se začátkem školního
roku. Týká se nejen žáků školou povinných, ale i jejich rodičů,
mnohdy i prarodičů.
Dovolte, abychom vás seznámili se změnami, ke kterým
letos došlo. Jako ředitel školy byl jmenován pan Mojmír Chytil,
dlouholetý zástupce ředitelky této školy, který zná dokonale
problematiku školy, žáků i obce.
Celé prázdniny se pilně pracovalo na všech třech
školních budovách. Kromě malování došlo i k rozsáhlým úpravám,
V rámci projektu Internet do škol a za nemalé finanční spoluúčasti
školy byla zbudována velkoryse pojatá učebna se 13 počítači,
serverem, laserovou tiskárnou a s připojením k internetu, s novým
nábytkem i osvětlením.
V budově pro 2. - 5. ročník bylo zkolaudováno nové
sociální zařízení pro dívky ve všech třech patrech v hodnotě 607
530 Kč.
Ke krásné budově připomínající zámeček, kde se učí
první ročníky a je školní družina, byl postaven zvláštní nájezd pro
děti, které se pohybují na invalidním vozíčku.
Už se stalo pravidlem, že každý rok je jedna třída
vybavena zcela novým typem školního nábytku. Letos bylo
zakoupeno 15 lavic a 30 židlí pro děti ze druhého ročníku. Dětem
se nábytek moc líbí a samy zvou maminky, aby se přišly na jejich
pěknou třídu podívat.
Chtěli bychom pochválit a zároveň poděkovat našim
bývalým žákům Martinu Mádrovi a Janu Tisoňovi, kteří pravidelně
po celé prázdniny pomáhali panu školníkovi s údržbou školního
zařízení a zelených ploch kolem školy. Na jejich nové školy byly

Úvaha komunální

Začnu slovem communis = společný, obecný. Od něj se
odvinulo “komuna”. Jeden z výkladů tohoto slova je, že je to
administrativní jednotka s určitou formou samosprávy ev.
společnými obecnými a obecními zájmy. Obecně by se v komuně
měly poskytovat komunální služby.
Velmi aktuální pojem jsou společné, tzv. komunální
volby. Volíme tak zástupce do správy komuny. Pro naši holickou
komunitu je potřeba, aby to byli komunardi. Ato takoví, kterým na
našich společných věcech záleží. Členové naší KMČ (komise místní
části) se mohli za nás ztrhat, aie vždy rozhodovalo zastupitelstvo,
Slovo komise na radách zastupitelstva města Olomouce bylo
poradní a bylo slyšeno nebo neslyšeno. I když víme, že se v poslední
době kostky (dříve ledy) díky komisi hnuly.
Myslím, že je velmi důležité, abychom měli v

poslány děkovné dopisy za jejich nezištnou pomoc.
Přišli se podívat a pomoci i další bývalí žáci, což jsme
ocenili tím spíš, že žáci současní na nás tentokrát pozapomněli. V
přípravném týdnu, kdy vrcholí přípravy na start do nového
školního roku, jsme vděčni za každého pomocníka,
Naše škola letos přichází s nebývalé širokou nabídkou
mimoškolních aktivit. Pro žáky 1. stupně je určen loni velmi
úspěšný výtvarný kroužek. Novinkou je kroužek taneční a aerobik
určený i pro žákyně ze 2. stupně. Nadstandartem je i možnost
výuky němčiny.
| starším žákům jsme se snažili vyjít vstříc a je pro nás
velkým zklamáním, že žáci zcela ignorovali možnost zapojit se do
výtvarného či pěveckého kroužku. S odezvou se setkal jen kroužek
sportovně-turistický,
V době po vyučování, nad rámec výuky, je žákům
umožněn vstup do počítačové učebny včetně možnosti využít
zdarma přístup na internet.
Pro nejmladší děti otevíráme dvě oddělení školní družiny.
V odpoledních hodinách slouží školní prostory třikrát v
týdnu výuce hry na klavír, flétnu a kytaru.
Tělocvičny školy využívají i další oddíly a zájmové
skupiny - např. výcvik sebeobrany, cvičení pro ženy aj.
Přejeme si, aby počáteční elán vydržel žákům, rodičům i
nám, pedagogům. Uvítáme veškeré vaše náměty či připomínky pro
zlepšení práce školy, vaši pomoc či sponzorský dar. Vždyť vy i my
máme společný cíl, aby se dětem ve škole líbilo, neboť jen tehdy se
J.H.
může dařit hlavní úkol, vzdělávání a výchova.

zastupitelstvu své lidi a to takové, kteří o našich problémech vědí a
kteří budou moci za nás vznést na radách na radnici hlas
rozhodující,
V závěru si dovolím nekalou reklamu. Pro mne nejsou
rozhodující politické strany, ale preferuji solidní občany, kteří jsou
jako kandidáti členy stran nebo jsou vedeni jako kandidáti
nezávislí. Na komunálním listu KDU- CSLje jako nezávislý kandidát
pan Silvestr Tomášek. Někteří můžete mít vůči němu výhrady, je to
ale člověk, který zná kde nás v Holiči boty tlačí. Zvažte jeho
kandidaturu.
Jinak ještě jedna slovníková vysvětlivka. Komunální list je
úvěrový cenný papír emitovaný bankou pro veřejnoprávní instituce
a orgány. Tady jsme bankou my a úvěrem naši zástupci, kterým
důvěřujeme a zvolímeje.
Váš spoluobčan Ing. Petr Šafránek

Knihovna v Holiči
Jestliže patříte mezi pravidelné čtenáře knihovny a
během září jste ji již stihli navštívit, pak jistě neuniklo Vaší
pozornosti několik drobných změn. Od září jsem zde začala
pracovat já, a proto dovolte, abych se Vám tímto článkem
představila a zároveň Vás do knihovny pozvala. Knihovna je
otevřena v pondělí od 13,00 do 18,00 a ve čtvrtek od 10,00 do
12,00 a odpoledne od 13,00 do 18,00 hod. Vybrat si můžete knihy
ze 13 000 svazků, z beletrie i z literatury naučné, pro děti i pro
dospělé. Vybírat můžete také z několika titulů časopisů.
Možná ani netušíte, že kromě knih je Vám v knihovně k
dispozici také internet, kdy za 1 minutu připojení zaplatíte 1,- Kč.
Pro děti je zde na výběr několik CD - ROMŮ, svoje znalosti si sem
mohou přijít ověřit z biologie, češtiny, dějepisu, sportu i zeměpisu.

Pokud ještě stále váháte, jestli knihovnu navštívit, pak
bych Vás ráda pozvala na čtvrtek 10. října 2002, kdy v rámci Týdne
knihoven proběhne Den otevřených dveří a Vy si tak během celého
dne budete moci přijít knihovnu nejen prohlédnout, ale v tento
den se budete moci také zdarma zaregistrovat. Kromě bezplatné
registrace budete mít možnost také využít čtenářské amnestie,
tedy vrácení dlouhodobě půjčených knih bez toho, že byste museli
platit jindy vymáhanou pokutu. A ve středu 9. října od 8,00 do
14,00 hod. budete moci knihovnu výjimečně navštívit také, pokud
budete mít zájem se v rámci Týdne knihoven přijít seznámit s
počítačem, s jeho možnostmi využití, s internetem, elektronickou
poštou, i s prací s CD-ROMy.
Jana Bantooá
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Tělocvičná jednota Sokol v Holiči
Na stránkách HOLICKÝCH NOVINjsme se seznámili postupně s
historií obce, školy, farnosti, ale doposud jsme se nezmínili o činnosti
rovněž velmi významné v životě obce - o tělocvičné jednotě SOKOL. A tak
se začtěte do vyprávění o holických Sokolech jak je zapsal do kroniky
sokolské soudce br. Jan Dvořáček. Čtěte a uvažujte o dnešní platnosti
jednoho ze sokolských hesel: “VEZDRAVÉMTĚLEZDRAVÝDUCH”.
Milujeme rovnost, milujeme svobodu!
Poměr otrocký se nesnáší s vědomím síly mužné důstojností.
Dr. Miroslav Tyrš
První jednota sokolská byla založena v Praze r. 1862, Česká
obec sokolská r. 1889. V Olomouci byla založena sokolská jednota r.
1869, v Holiči r. 1900. Dříve než v Holiči byly založeny jednoty ve Velké
Bystřici a Velkém Týnci. Kromě tělocvičné jednoty Sokol v Olomouci, byla
ještě v r. 1873 založena pro Olomouc a okolí jednota “Horymír” /jak již
název napovídá odbor sokolské jízdy/, jejímž starostou v r. 1893 byl Josef
Vychodil /Topolany/, náměstkem starosty Tomáš Otáhal /Holice/,
jednatelem J. Tvrdík /Olomouc/, pokladníkem Josef Váca /Holice/,
náčelníkem J. Neudeher/Hněvotín/, cvičitelé Řoutil /Holice/, Jan Psota
/Topolany/, Kobalis/Věrovany/, v župě nesdružené.
Ustavující valná hromada v Holiči se konala v sobotu 1.
prosince 1900. Dostavilo se na ni z 51 přihlášených členů 48 členů,
Schůze se zúčastnil též duchovní římskokatolické církve, farář p. Karel
Šubert. Během valné hromady se přihlásilo dalších 11 členů.
Před ustavující valnou hromadou se přihlásili:
Ambros Alois, Buchal Metod, Bartošek Bedřich, Drápal Jan, Bartošek
Liboslav, Hanzlík Josef, Hofmeister Jindřich, Patrman František, Homola
Alois, Pekař Florián, Homola Ferdinand, Plachý Leopold, Homolovič Vláďa,
Přikryl František, Hořínek Josef, Pulchert Ladislav, Janáček Antonín,
Sadílek Alois, Janáček Arnošt, Sánger Karel, Jánošík Martin, Sehnal
Antonín, Koutný Jarolím, Sláma Vincenc, Kluka Metod, Spurný Jan,
Krejčiřík Karel, Svozil František, Kvapil Jan, Šnajdr František, Látal
František, Tatírek Metod, Látal Ignác, Tomášek A., Matloch Alois, Trsek
Jan, Měcháček Cyril, Tůma V, Mlčoch František, Vařeka Bohumír, Mlčoch
Tomáš, Vězeňský Bohumil, Novák Jan, Vykopal Metod, Nešpor Tobiáš,
Vraný Václav, Páťal Eduard, Zdražil Vavřín, Páťal František, jméno
nezjištěno, Páťal Tomáš
Během valnéhromady se přihlásili:
Zdražil Bohumil, Blatník František, Stojan Cyril, Kluka Martin, Švarc
Rostislav, Rychlík Josef, Zapletal Josef, MUDr. Hudec Jakub, Pilný Alois,
Blatník Ladislav, Kožušníček Jan
Při provedených volbách byli zvoleni tito bratři: starostou Boh.
Vězeňský, místostarostou Metod Buchal, náčelníkem Karel Sanger; členy
výboru Vavřín Zdražil/hospodář/, Tobiáš Nešpor /pokladník/, Metoděj
Vykopal /jednatel/, Josef Hořínek. Náhradníky František Svozil a Eduard
Páťal, přehližiteli účtů Karel Krejčiřík a František Látal.
Na IV. všesokoiský slet, který se konal v r. 1901, jelo 12 členů v
kroji, z nich 7 cvičilo. Dne 8. září bylo uspořádáno 1. veřejné cvičení
jednoty v Hanáckém pivovaře za velké účasti obecenstva. Obětavost
členstva byla veliká. Vtomto roce bylo uspořádáno divadelní představení
“U bílého koníčka” a přednáška Dr, Smrčka z Olomouce “O bitvě
bělohorské”.
Přednášky byly nejen o činnosti sokolské, ale i vzdělávací z
různých oborů, přednášené vzácnými, řekl bych dnes již historicky
známými osobnostmi, a proto je uvádím: O Karlu Havlíčku Borovském
/Dr. Kalabis/, o dějinách stavu selského a o Janu Kolárovi /Dr. Geisler/, o
českém státním právu/R. Bechyně z Prostějova/, o první pomoci při úrazu
/MUDr. Zdražil/a pod.
Jelikož není možné si představit tělocvičnou jednotu bez
nářadí, byl v tomto roce pořízen inventář v hodnotě 690K; 40 malých a
dvě velké činky, 2 můstky, 2 míče, kůň, koza, bradla, hrazda, 2 žíněnky a
jiné drobné nářadí.
V roce 1902 měla již jednota 71 členů - 42 činných, 29
přispívajících. Konaly se tři přednášky a tři divadla.
Kromě cvičební činnosti se konaly pravidelně vycházky
například do Moravské Hůzové a Štěpánova, do Velké Bystřice a pod., což
se dá hodnotit jako slušná pochodová cvičení. Holičtí Sokoli se zúčastnili
župního sletu v Bludově uspořádali vlastní veřejné cvičení a zúčastnili se
sletu Moravsko-Slezské obce v Moravské Ostravě.
Vtomto roce přistoupila župa olomoucká a s ní naše jednota

do svazku České obce sokolské v Praze. Musíme vskutku jen vyslovit podiv
nad tak bohatou činností a obětavostí,
Vroce 1903 se zúčastnil náčelník jednoty Metoděj Vykopal 28.
a 29. června sletu Sokolstva polského ve Lvově. Až do tohoto roku měla
jednota spolkové místnosti ve “starém dvoře”. Koncem roku byla
sjednána dohoda s hostinskou paní Mlčochovou o používání sálu hostince
pro cvičení a jiné podniky a místnosti pro schůze. V sokolské kronice v
zápise z r. 1903 se poprvé praví, že bylo zapsáno 10 dorostenců.
V roce 1904 odchází z Holice dosavadní náčelník Metoděj
Vykopal a novým náčelníkem byl zvolen Arnošt Pánek.
V roce 1905 bylo již zapsáno 47 dorostenců. Ačkoliv při
veřejném cvičení jednoty, které se zajisté konalo v pivovaře, bylo vstupné
30 haléřů, byl bufet, kam přispívaly sestry vlastními výrobky, činil čistý
výtěžek 283 K 55 h, hledíme li na tehdejší hodnotu peněz, jistě pěkný
obnos.
V roce 1907 byl v Praze V. slet všesokoiský. Při župnlch
závodech na nářadí, kterých se zúčastnili bratři Findling, Vařeka a Horák,
docílil Findling 70 bodů a při sletu v Praze 81 bodů a obdržel velký diplom.
Podle záznamů z 15. července propůjčila holická obec jednotě místnost v
obecním dvoře za cvičební sál.
V zápise za rok 1908 je uvedeno, že 18. ledna navrhoval br.
Tomáš Otáhal stavbu sokolovny a zavázal se, že zdarma dodá potřebný
kámen, br. Šnajdr přislíbil část dřeva, bři Bohumír Zdražil, Alois Homola a
František Zdražil veškerý dovoz, br. Pánek 100 Ka br. Látal 20 K. Na valné
hromadě 31. ledna 1909 bylo zjištěno, že pro nepříznivou dobu nebylo
možno se stavbou začít a odkládá se na dobu pozdější. 8. července navrhl
br. Vařeka zřízení ženského odboru a 26. září byl ženský odbor ustaven, za
vedoucího zvolen br. Kryštof, za cvičitele bři Findling a Beránek.
V roce 1911 měla jednota 100 členů přispívajících /62 mužů a
38 žen/, 40 členů činných /25 mužů a 15 žen/, 17 dorostenců a 38 žáků.
7. července v r. 1912 bylo usneseno zařídit tamburašský
orchestr. Tamburíny zapůjčil jednotě tamburašský kroužek v Olomouci. V
tomto roce se splnila konečně touha jednoty mít přiměřenou tělocvičnu. K
žádosti jednoty povolil obecní výbor upravit a užívat sál v obecním dvoře k
účelům tělocvičným,
V roce 1914 byly cvičební hodiny věnovány ponejvíce nácviku
na sokolský slet v Brně. Bohužel slet v Brně byl ihned po cvičení mužů
přerušen, neboť došla zpráva o atentátu na následníka trůnu Rakousko Uherského, arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho ženu v Sarajevě. Další
pořad sletu byl úřady zakázán. Brzy nato /26. července/ byla vyhlášena
mobilizace a tělovýchovná činnost Sokola byla tím úplně zastavena.
Poslední schůze byla 5. června 1915. Nato došlo 26. listopadu 1915 k
rozpouštění ČOS a zastavení veškeré činnosti sokolské vůbec,
Přiblížil se 28. říjen 1918 - den vyhlášení svobodné republiky
Československé,
IPrvní schůze výboru po válce konaná 19. listopadu 1918. Řídil
ji starosta br.Fr. Zdražil a byli přítomni členové výboru, zvolení r. 1914.
V roce 1919 byly zřízeny a naší jednotě přičleněny dvě nové
pobočky Sokola a to v květnu v Grygově a v září na Novém Světě,
Dne 5. května usneseno poříditi kroniku jednoty, k čemuž se
zavázal br. Josef Zapletal. Nikde však není zmínky, že by vešla v život. 4.
května byla zasazena “Lípa svobody” v Olomouci, 11. května pak v Holiči
před kostelem.
podíe "Holického sborníku"ipracooaíS. Tomášek
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Pokračování příště

O TEJ VELKEJ LAPALII, ANEB KTERAK PANÍ
ADLÉTA RAUBÍŘE SVIŇSKÝM KROKEM HNALA
Rytíř Petr Žirovec z Tameberka nevěřícně zíral na kus
pergamenu, který před ním ležel na hrubé desce stolu. Pohledem
sklouzl po rudé královské pečeti na jeho okraji. Pomyslel si něco moc
ošklivého o králi Matyášovi. Není to ani č tvrt roku, co ho v Olomouci
Zvolili a on už volá do války. Petr zaskřípal zuby. Na ja ře se oženil s
krásnou dcerou rytíře Vrchoty Adélou a očekával od své paní
vytouženého dědice. Těžko k němu ale přijde, když vymění lůžko své
krásné paní za bahnitý vojenský tábor. Ještě ej dnou zaskřípal zuby.
Co naplat, král čeká. Vyběhl na nádvoří svoíat čeládku. Do večera se
musí všichni připravit na cestu, aby druhý den z rána mohli vyrazit.

Dolany 24.5.2002
“A je to tady” pomyslím si. Pátek 24. května je ten den, na
který jsme se připravovali celý rok. Rok zmatků, běhání, shánění a
ukecávání. Ona to totiž není žádná legrace, dát dohromady takový
šermířský podnik. Copak my z Holice, na vystoupení je nás pár. My ale
očekáváme, že dnes dorazí dobrá stovka bojovníků. A tak sedíme v
Dolanech před Sokolovnou, kde jsme ubytovaní a čekáme. Pomalu se
blíží večer a kluci se začínají sjíždět. Zdravím kamarády, kteří vážili
dlouhou cestu až z Čech, ale i kamarády z Olomouce. Jsou zde slyšet
zvučná jména skupin historického šermu /SHŠ/ ze všech koutů
Moravy i Čech: REMEMBER, HERN, POTULNÍ RYTÍŘI, KLADENŠTÍ Z
KLADNA, BARONI, TERTAS, ŠEJDÍŘI, SLEZSKÁ KOROUHEV a mnozí
další. Bojovníci pomalu odkládají podivné hadry jednadvacátého
století a oblékají pestré šatstvo našich předků ze XIV. století. Místní
obyvatelstvo nestačí žasnout nad barevností kostýmů a rozmanitostí
zbraní. Blíží se pomalu půlnoc. Vše se pomalu zavírá, poslední
bojovníci odkládají pohár a jdou spát. Zítra bude perný den. Blíží se
bitva.
Rytíř Petr vyrazil se svými zbrojnoši brzy ráno. Teďse blíží
poledne a už ho dohání posel, kterého vyslala jeho žena Adéla. 2
poslova zmateného blekotání vyrozuměljen to, že jeho soused ry tíř
Otík, řečený Pukaoec hned po jeho odjezdu oblehl hrad. Pomyslel si
něco o smradlavých hňupech, ale potěšilo ho, že e
j ho mladá ženuška
nechala zavřít bránu a nemíní se vzdát. Věděl, že se proti přesile
dlouho udržet nemůže, proto vydal jediný možný rozkaz•' “Zpět!”
Bezděky zaťal pěsti. Však on tomu chrapounooi ukáže co proto!
Dolany 25.5.2002
Všechno probíhá od rána tak jak má. Zvládli jsme
spolubojovníky vzbudit a nakrmit. Nácvik nebyl sice podle představ
nás, organizátorů, ale co se dá dělat. Snad to nějak zvládnem? V
tomhle obrovském shonu jsem si stačil odskočit jen na hodinku. Byla
to hodinka hezká a výjimečná. Dva naši kamarádi se totiž rozhodli
uzavřít sňatek zrovna v den konání naší akce na dolanské radnici,
Svědomitě jsem splnil povinnost svědka, protože se nevěsta
nenechala přesvědčit, aby tuto čest přenechala někomu jinému.
Svatebního veselíjsem si ale příliš neužil, povinnosti organizátora mě
odvolaly na bojiště. Pomalu se začínají scházet diváci. Letos jejich více

jak 500. Hlediště se pomalu plní a moje nervozita roste. Bojovníci
odění v různé zbroje a vyzbrojeni všemi typy zbraní jsou seřazeni na
cestě pod zříceninou. Před chvílí jsme je rozdělili do jednotek a určili
jim velitele. Naposledy přehlédnu sevřené šiky šermířů, zaklapnu
hledí své přilby a zvednu ruku s mečem: “ Kupředu!”
Těžká vrata hradu se zacvakla. Rytíř Petr visel na rameni
zbrojnoše Zbyška. Vrátil se sice včas a opadl Otíkovým chrapounům
do zad, ale marná snaha. Otík Pukaoec mě! příliš velkou přesilu.
Rozehnal jeho pacholky jako h ouf slepic. Pan Petr m ěl štěstí, že s
posledními pronikí na svou torz- Paní Adéla byla u něj skoro
okamžitě a snažila se odepnout kus zbroje zjeho raněné ruky. Mírně
j í odstrčil. Teďmusí na hradby. Polkl na sucho a pomyslel si “Božejak
je krásná a já možná nedožiju večera”. P olíbilji na tv á ř a šplhal po
Žebříku na hradby.

Dolany 25.5.2002
Bitva byla v plném proudu. Tak, tak jsem stačil vnímat
bojovníky kolem sebe. Stáli jsme s kamarádem Kožichem sami dva
proti značné přesile a měli jsme plné ruce práce. Kolem nás létaly šípy
a bouchaly hákovnice i děla. Všude kolem kouř, smrad síry a hlavně
zmatek. Přesně podle scénáře jsme odráželi jeden útok za druhým.
Kluci v celoplátových zbrojích pěkně funěli a mlátili kolem sebe jako
ďáblové. Nicjiného se nedalo dělat. Vždyť proti těm osmi někdy stálo i
40bojovníků.O dplivljsem si:“ Herdek,cojestímscénářem?Tohleuž
dlouho nemůžeme vydržet",
Konečně se vrátil Petra bitva se začala chýlit ke konci.
“Toje konec” pomyslel si ry tíř Petr, “d á l už to nemůžeme
vydržet”. Opevnění tvrze bylo na několika místech pobořeno a
bojeschopných obránců je sotva tucet a Adéla? Kde je vlastně
Adéla? Rozhlédne se po nádvoří a vidí svou paní, ja k se třemi
zbrojnoši tahá ze sklepa kádě. Do nosu ho udeří silný zápach. Nežsi
uvědomí, že jsou to syrečky, letí první káď přes hradby na dotírající
útočníky. Kolem to páchne hůř než 0 čeledníku. Ale světe div se!
Útočníci se obracejí a utíkají. Zápach zrajícího sýra je žene rychleji
než dvě korouhve lučištníků. Petr se směje a přitáhne k sobě svoji
statečnou Adélu. Krásně voní po tvarůžkách. Políbí ij . Bojje u konce.
Tvrzje zachráněna.
Dolany 26.5.2002
A je konec! Rok práce je pryč. Zbroje a zbraně jsou pečlivě
uloženy v batozích a kufrech aut. Středověké šatstvo vystřídá opět
oblečeníjednadvacátého století. Pohostinství se pomalu vyprazdňují,
Stejně jako na začátku podáváme všem klukům ruce. Možná se tu za
rok zase sejdeme, když úřady a sponzoři dovolí. Pokládám svou přilbu
za zadní sklo auta a nasednu. Vůz se pomalu rozjíždí a míříme domů,
do Holice. Tak na shledanou možná za rok.
Průběh bitvy vlastní rukou zapsal za SHŠ SARRAS hejtman.

Marek BEBAR
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N A Š I
JUBILANTI
NOVOTNÝ Radko
HLOBILOVÁ Jaroslava
PÁŤAL Jaroslav
NOVÁKOVÁ Milada
MAZANÍKOVÁ Emílie
HRAZDILOVÁ Božena
Našim milým jubilantům přeje
KMČ č. 4 Holice hodně zdraví,
spokojenosti a hodně pěkných
chvil, prožitých mezi svým i
milými.

ZPRÁVY zjednání KMČ č. 4 Holice
Na schůzi v měsíci

BLAHOPŘÁNÍ KE KRÁSNÉMU DOŽITÉMU JUBILEU
“90 - TI ZASTAVENÍ JAR”, PANÍ MARUŠKY TOMÁŠKOVÉ
Nad Holicí svítá, právě vychází sluníčko
a obhlíží si ten náš široký svět.
Zahřálo už nejedno to srdíčko
a snad ví, že se dožíváš, Maruško, devadesáti let.

V měsíci říjnu se dožívá
krásného životního jubilea 90
roků paní

V těchto dnech Ti přichází jistě mnoho lidí přát,
společně se s Tebou upřímně radovat.
I my přicházíme do té dlouhé řady gratulantů stát,
stisknout ruku, hodně a hodně zdraví přát.

Marie TOMÁŠKOVÁ
Naší jubilantce přejeme k tak
krásnému jubileu, hodně zdraví,
spokojenosti a je ště mnoho
pěkných chvil, prožitých v kruhu
své rodiny a k tomu všemu aby ten
životní elán, který má dnes, ji
nikdy neopustil.

Tak jak básníci ve svých verších píší,
na Tvé zdraví, Maruško, pozvedneme plnou číši.
Asi je to přímo od Pána Boha dar,
dožití se tak krásného věku, devadesáti jar.
K tomu Ti moc přejeme štěstí, a že všechno smíš,
protože, právě ty, si krásné stáří zasloužíš.
Plnou náruč růží a polibků ti rádi dáme,
opravdu "Je Maruško, všichni moc rádi máme.
Také Tvé přátelství nemělo nikdy žádný kaz,
neukřivdila jsi nikdy žádnému z nás.
Kolem našeho domečku jsi zahrádku zbudovala,
vážit si krásy jsi nám všem stále vštěpovala.

PRANOSTIKY
V

KMČ projednala:

- povolení užívání veřejného prostranství (rozkopávky, skládka materiálu a pod.)
- zahájení územního a stavebního řízení
- schválen prodej části parcely č. 1951/1
- protipovodňových opatřeních
- stanovení priorit požadovaných investičních akcí pro rok 2003:
1) komunikace ul. U Potoka 2) rekonstrukce komunikace ul. Na Dílkách + rekonstrukce
komunikace ul. Na Zábraní 3) rekonstrukce komunikace ul. Ječmínkova 4) rekonstrukce
ul. Slunečná 5) komunikace ul. Na Krejnici 6) komunikace ul. Jaselská
- předběžné oznámení o konání sběrových sobot
- osvětlení a kanalizace v ul. U Pekárny
- dopravní značení na přechodu náves Svobody - Partyzánská

/

RIJEN:

V našem domě ses nám hezkým vzorem stala,
s radou a pomocí jsi nikdy dlouho neváhala.
Zachovej si stále svěží elán a svůj úsměv k tomu,
ať jsi ještě dlouhá léta váženou paní našeho domu.

Bouřka o říjnu třebas malá
sotva na to zima stála.
Je - fi říjen díouho zelený,
bude leden pěkně studený.

Buď stále svěží, svou dušičku chovej jako v peří.
Přemlouvat Tě k odpočinku se nám podaří asi stěží.
Ajá to dnes prozradím ve své skromné básni,
že květiny a vyšívání jsou Tvou velkou vášní.

Po teplém září zíe se říjen tváří.
V říjnu hodně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.

Přejeme Ti Maruško, ještě mnoho krásných roků,
ať na tomto světě ujdeš mnoho svěžích kroků.
Mnoho krásných nocí, sladké sny a krásná přání,
tím bych zakončil své skromné vínšování.

USTOPAD:

Tvé vlasy kvetou jako jabloň zjara ...
O tom zpívá jedna moc hezká písnička.
I my Ti všichni přejeme z domečku na návsi,
stálý úsměv, hodně a hodně toho zdravíčka.

Jaký bývá v listopadu čas
taký obyčejně v březnu zas.
Listopadové sněžení
neškodí vůbec osení.
V listopadu hřm í
sedlák vesnou sní.
Začátkem - li listopadu sněží
m ívá sníh p a k výšku vě ží

W

srn;

Sr

Nejkrásnější růži, chci dnes pro Tebe utrhnout,
políbit Tvoji ruku a upřímně Tě obejmout.
To Ti dnes, pro Tebe, v tak významný den,
za všechny přeje velice
Milan Čunát z naší krásné Holice
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Žili mezi námi - Jakub Kratochvíl
Výhodou stáří jsou zkušenosti a prožitky z uplynulého života.
Stáří může prožitky z mládí posuzovat a třeba i hodnotit, které změny v
lidském životě celé společnosti prospěly či naopak.
Proč ten úvod? Aby bylo názornější, co které období
charakterizovalo. Nemohu popisovat z vlastní zkušenosti období před
první světovou válkou, to znám jen z vyprávění rodičů a prarodičů. Doba
mého mládí, to bylo období budování naší mladé republiky. V té době už
jezdila auta, ale jezdily ještě i sentinely. Radiopřijímače byly vzácné a
biografy, to byla výsada pouze velkých měst a snad některých větších
obcí. Značný čas byl vyplněn tvrdou prací, kterou si lidé zajišťovali své
živobytí. Kulturní vyžití bylo omezené na nedělní bohoslužby, kam si
chodili naši předkové oddechnout po těžké celotýdenní práci. Večerní
besedy na návsi a vyprávění pamětníků, to byly náhrady za veškeré
kulturní vyžití. Je ovšem pravda, že se v té době daleko více četlo.
Je zákonité, že si každá doba vytváří své zdroje a náplň. Jedním
takovým zdrojem kulturní činností v Holiči byl náš občan Jakub
Kratochvíl. Narodil se sice ve Velké Jedlové/13.6.1890/ a své rané mládí
prožil u svého kmotra - železničáře v Břeclavi. Další část svého mládí
prožil u svého stařečka Jana Kratochvíla, který byl strojníkem v nově
vybudovaném cukrovaře v Holiči. Bydleli v domě č. 119 na Keplerově ulici
/nyní je již zbourán/. Mladý Jakub v osmnácti letech nastoupil k c.k.
námořnictvu v r. 1908. Toto rozhodnutí velmi ovlivnil jeho strýc, stařeččin
bratr Vincenc Slezák, který byl starým námořníkem. Zájem o moře
probudil i u svých synů a tak Jakub se svými bratranci Františkem a
Čeňkem sloužili v námořním arsenálu v Pulji/tehdejší Rakousko - Uherská
monarchie/. Tehdy se sloužilo u námořnictva 7 - 9 roků. Za tak dlouhou
dobu si Jakub užil všeho - tvrdý výcvik a ponižování, ale uviděl i cizí kraje s
celou slávou tehdejší doby “vznešených”, ale i otroků. Prožil v závěru i
peklo I. světové války.
Jakub Kratochvíl byl velice citlivý a vnímavý člověk, který po
návratu domů uplatnil své zkušenosti a prožitky ve svých divadelních
hrách, které začal psát. Byl nejen literát, ale i režisér a výtvarník, zkrátka
byl všestranný v ochotnickém divadelnictví. Své divadelní hry a dokonce i
operety psal pod pseudonymem Jaromír PUUANOVIČ. Všechny hry jsou z
námořnického prostředí, které tak dobře znal. Jeho hry byly velice známy
a oblíbeny mezi ochotníky, kteří propadli divadlu. Jen v Holiči byly tři
soubory. Hrálo se v Sokolovně, bývalé Orlovně a v hospodě /nynější
Klondajk/. Náplň jeho her byla nejen zábavná, ale i poučná. Byly tak
oblíbené, že některé byly vydány i tiskem. Byla to doba, kdy kulturní vyžití
bylo velmi omezené a tak ochotnické divadlo vyplňovalo tuto potřebu.
Jakub Kratochvíl, jako bývalý příslušník válečného
námořnictva toho hodně prožil, procestoval mnoho krajů a zažil na
vlastní kůži rozporuplnost tehdejší doby.
Jeho první hra “Člun zasvěcených smrti” byla po úpravě
mnohokrát opakována. Druhé vydání v r. 1932 vyšlo dokonce tiskem a
věnoval jetém, u kterých vyrůstal: “Vám drahý stařečku a stařenko, Vašim
ustaraným hlavám a rukám mozolnatým, jež odpočívají ve stínu trnitých
akátů holického hřbitova” . O této hře divadelní kritika uvádí, že je to
drama nezapomenutelné, které dohnalo spoustu lidí k slzám.
Je opravdu obdivuhodné, že při své práci v Solných mlýnech,
kde pracoval, napsal, režíroval, hrál a technicky zajišťoval takovou
spoustu divadelních her. Dobře si na Jakuba Kratochvíla vzpomínám,
když jsem jako malý kluk nosil tatínkovi do Solných mlýnů oběd. Jenže
tenkrát jsem si neuvědomoval, jaký člověk to žije mezi námi.
Je škoda, že v dnešní uspěchané době je tak málo času pro

aktivní kulturní činnost,
jakou je např. ochotnické
divadlo. Kultura se nám
nabízí v masovém měřítku v
televizí, v kinech, ale jsou to
vesměs díla podřízená jen
komerčnímu úspěchu bez
ohledu na kladný vliv na
naši společnost. Člověk si v
průběhu týdne prohlédne
řadu filmů, na jejichž obsah
si mnohdy druhý den ani
nevzpomene. Dříve prožitek
z divadelní hry byl daleko
trv a n liv ě jš í a lidé na
p ř e d s ta v e n í d lo u h o
vzpomínali.
Pro představu
p lo d n o s ti J a k u b a
Kratochvíla v divadelní
tvorbě uvádím jen část jeho

her:
“ B y l je d n o u je d e n
n á m o řn ík ” ve se lo hra ,
“ Námořnická krev” romantická hra, “Stréček Křópal námořníkem”,
“Stréček Křópal z Břochovan v říši mořských panen” / I. cena v celostátní
divadelní soutěži v r. 1935/.
Napsal trilogii “Za světlem majáku”, “Úskalím a bouří v
přístavu” a “ Poselství z moře hlubin”, kterou připsal své mamince,
tatínkovi a ženě Marii. V divadelní hře “Soumrak před bouří nad mořem”
zachytil tragédii potlačené vzpoury námořníků v Boce Kotorské. Tehdy 1.
2.1918 se vzbouřili námořníci na čtyřiceti lodích c.k. námořnictva. Přes
6000 námořníků na obsazených lodích vztyčilo rudé vlajky na znamení
odporu proti nenáviděné Rakousko - Uherské monarchii. Vzpoura byla
sice krvavě potlačena, ale to už monarchie prožívala poslední dny své
existence.
Řadě námořníků se podařilo přeběhnout. Mezi nimi byl i Jakub.
Dostal se do československých legií a vrátil se po skončení bojů jako
legionář vyznamenaný řadou medailí. Po válce byl v nové republice
vyznamenaný čsl. válečným křížem, což bylo nejvyšší vyznamenání za
aktivní bojovou činnost.
Tak žil mezi námi člověk, který se aktivně podílel na
vysvobození vlasti z Rakousko • Uherské nadvlády. Žil skromně, bez
odměny za své zásluhy.
Svému setkání s Jiřím Wolkrem na Sv. Kopečku v r. 1919
věnoval divadelní operetku “ Habešanka”, která jako jediná jeho hra
opěvovala věčné tuláky moře, exotiku a romantiku z té veselejší stránky.
Vzpomínky na Jakuba Kratochvíla jsou jen stručné a není ani
možné vypsat vše, co za svého života vytvořil.
Zemřel 10. 2.1967 a je pochován u staré kapličky-Boží muky v
rohu holického hřbitova. Ještě rok před svou smrtí tuto kapličku opravil a
vymaloval, jako by chtěl zkrášlit místo, kam brzy odešel snít svůj věčný
sen. Bohužel dnes je tato kaplička v zoufalém stavu ajiný Jakub Kratochvíl
už mezi námi není.

Ladislav Zahradník

Není to tak dlouho, co jsme v naší rubrice “Žili mezi námi”
uveřejnili článek o vynikajícím akademickém sochaři panu
Rudolfu DOLEŽALOVI
Dnes Vám milí čtenáři musíme se smutkem oznámit, že
tento vzácný člověk, který v posledních letech pracoval v
Holiči, tolik ji chtěl vidět opět krásnou, zemřel náhle 6. září
2002 ve věku 86 let. Loučíme se s ním alespoň tímto
způsobem. Zůstane po něm nedokončená práce a velké
prázdno. Čestjeho památce.

VZPOMÍNKA
Buď mistrem nad mistry - přec tvaru není,
jenž předem uchystán by nebyl v kvádru
pod hlatí; probrat se a prodrat k jádru
zná ruka jen, když duch ji v nástroj změní.
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Přichází podzim a čas na dobré víno
U dobrého vína se dá vyřešit řada zapeklitých pracovních a
studijních problémů a pití vína s mírou je podle názoru řady významných
vědců zdravotně prospěšné a je také lékem na řadu nemocí těla i duše.
Léčivé účinky vína již znali staří Řekové a zdůrazňoval je řecký lékař
Hyppokrates. Skutečně vědecké informace o blahodárném účinku vína
jsme se dozvěděli až 80. a 90. letech min. století. Stručně lze říci, že víno
obsahuje mnoho důležitých látek a také tzv. antioxidanty, které slouží
jako prevence srdečních onemocnění, rakovině a úspěšně pomáhají
snižovat cholesterol v krvi.
Má to však jeden háček, tyto léčivé účinky se projevují pouze
při velmi malé konzumaci vína, a to 2 - 3 sklenky denně. Při této malé
spotřebě vína je konzument ve výhodě oproti abstinentovi.
Je skutečnou radostí posedět s přátelí u dobrého jídla a
sklenky vína. Obecně platí, že k lehkým jídlům podáváme vína mladá,
svěží, k těžším pokrmům a omáčkám vína těžší. K bílým masům a rybám
se lépe hodí bílé víno, k masům červeným a tmavým je vhodné víno těžší,
červené a starších ročníků.
Snad ještě nikdy nebyl tak velký zájem o víno jako v současné
době. Víno se stalo součástí kultury a životního stylu, protože je prevencí
sklerózy, posiluje imunitní systém, dá se o jeho chuti, vůni a barvě dlouze
povídat a hlavněje moc dobré.
Teprve v poslední době se otevřely nové možnosti našim
vinařům. Daří sejim prosadit na vinařských výstavách a veletrzích a získat
pro mnohá vína ocenění.
V současné době je v České rep. přibližně 11155 ha vinic, mor.
region je rozdělen do 10 vinařských oblastí. Na 74% plochy vinic se pěstují
odrůdy pro výrobu bílých vín a na 20% odrůdy pro výrobu vín červených.

Současné poměry ve vinohradnictví a vinařství upravuje Zákon
č. 115 Sb. z roku 1995 a následné novelizace. Podle tohoto zákona se
révové víno třídí na stolní víno, které se připravuje z hroznů s nižší
cukernatostí (1 1 stupňů ČNM ), nesmí se označovat názvem odrůdy a
oblasti. Stolní víno patří k těm nejlacinějším, bývá lehčí a s nižším
obsahem alkoholu ajedná se o víno konzumní, ideální například pro vinný
střik. Kvalitně vyšší kategorie je víno jakostní, které může být buď
známkové nebo odrůdové. Vyrábí se z hroznů, které dosáhly min. 15
stupňů cukernatosti. V této kategorii již můžeme najít zajímavé víno, které
může být též označeno ročníkem sklizně. Nejkvalitnější vína u nás jsou
označena jako vína s přívlastkem, jsou vyráběna z nejkvalitnější suroviny
bez přídavku řepného cukru. Tato vína se dále člení podle stupně
vyzrálosti hroznů na kabinet ( cukematost hroznů 19 stupňů ), pozdní
sběr (cukernatost 21 stupňů) a výběr z hroznů (cukematost 24 stupňů),
U těchto vín se na etiketě dozvíme co nejvíce, kromě vinařské oblasti je zde
povinně uváděna i vinařská obec, někdy i trať, ročník, přesný obsah
alkoholu. Láhve bývají opatřeny velmi kvalitním korkem, aby se víno
mohlo archivovat. Jako speciality lze označit ledové a slámové víno, které
se vyrábí z velmi vyzrálých hroznů ( cukematost 27 s t.), u ledového vína
musejí hrozny projít mrazem - 6 st. C.
A několik rad na závěr...
Při koupi vína pečlivě čtěte údaje na etiketě, chcete - li někomu
dát kvalitní víno, určitě kupte víno s přívlastkem. Tato vína se také nejlépe
hodí k archivaci. Pokud si nejste jisti ve výběru vína, nechejte si poradit ve
vinotékách a specializovaných obchodech. Najdete zde často zajímavá
vína za příznivé ceny aještě se o kupovaném víně dozvíte něco nového,
Na Vaše z d ra ví - Vaši vinaři.

“ČUGAJA - ČÓGAJA” - KAM SE JEN PODĚLA?
Pamětníků jakékoliv události v lidském životě každým
dnem ubývá. A nezachovalo - li se k ní nic hmotného, jejich paměť
slábne rychleji. Najdou - li se však nadšení badatelé, vždycky
aspoň přibližně je možno popsat co už dávno vymizelo.
Tentokrát nám velkou laskavost prokázal tiskař Petr
Blatný, který slng. Vladimírem Londinem mravenčí pílí zpracoval
dějiny průmyslových rozchodek z Grygova.
Jedna z nich v délce 9 a půl kilom etru z tamních
vápencových lomů procházela Holicí po celé délce “ Umrlé cesty” pozdější Stalinovy, dnes Přerovské třídy - na Rolsberk v
Hodolanech. Zde nedaleko Hanáckého pivovaru, vTovární ulici 14
/popisné číslo 168, knihovní vložka 3 62/ v roce 1897 Oldřich
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spřaženy taiířovitým i táhly. Při jedné jízdě jic h mohlo být spínáno
až osm. V lomech i v cementárně byly točny pro tažný stroj,
K pojízdnosti vláčku sloužily od roku 1911 dvě parní
lokomotivy. Po vyřazení jedné z nich od roku 1918 v Holiči
nejznámější byla třínápravová typu R III c.
Její snímek se bohužel sehnat nepodařilo.
o v a
Každá jízda vláčku pro celou obec byla
velkou
událostí. Kluci ze zadního konce od
= 160 MM #*1996
“Ameriky” se pokoušeli svézt se na
zadním voze. Když jiskry z komína létaly,
W~
byla obava, že z a p á lí Zachovalou
doškovou střechu. Husy kejhaly, koně se
k a -ra e-n i,
vzpínali, děti kolem běhaly a výskaly.
Pískot lokomotivy varoval vše živé, aby
zavčas uvolnilo cestu.
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Rosenberg založil a po roce 1900 se společníkem Hrůzou
provozoval výrobu cementu. K ní právě z Grygova potřeboval levně
dopravovat obyčejný i modrý vápenec. Doprava povozy po silnici a
normálně rozchodnou železnicí byla nákladná a tak ji nahradil
vlastní kolejovou dráhou. Celá je jí trať byla vybudována na
dřevěných a ojediněle i na železných pražcích s kolejnicemi
různých průřezů, 600 mm od sebe vzdálenými. Dopravní vozy byly
dvounápravové, dřevěné, klečové, o možnosti obsahu tří
kubických metrů vápence, z boku otvíratelné. Mezi sebou byly
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Proměny majitelů cementárny a s
nim i konec všemu udělal rok 1932, od
něhož provoz dráhy byl zastaven,
kolejnice a pražce postupně byly vytrhány
a v celé délce tra ti jedinou podnes
Zachovalou památkou je mostek přes
potok Týnečku u Vsiska. Ať spolu s ním
vzpomínka na vláček se zachová i v
blaťáckou hanáčtinou psaném popěvku....
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