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Fejeton o nostalgii, zlobě v nás a také o naději
Při výročí trvání provozu určité železniční trati bývá zvykem pořádat
Nostalgické jízdy. Dýchne na nás atmosféra minulých časů. Dýmající
lokomotivy, ve vagónech dřevěné lavice, průvodčí v dobové uniformě... Říká se
nostalgie, a v naší české řeči to znamená něžné smutnění, takové zamyšlení
nad odvátým časem. Nostalgicky vzpomínáme nejen na dobu páry, ale i na
naše mládí, události, místa, atmosféru dřívější Holice. Porovnáváme s dnešní
uspěchanou dobou, sousedskými panelákovými vztahy, nevšímavostí,
lhostejností, arogancí, agresí, bezcitností a surovostí. Kde a proč se v nás £
berou sklony k takovému jednání? Lidé se takto chovali i dříve, ale určitě ne v
takové míře jako dnes. Jako příčina se uvádí napodobování vzorů a vliv y j
televize.
Místo čtení knih akční filmy, obrázkové comicsy a počítačové hry.
Jako kluk jsem s potěšením četl úpadkové rodokapsy. Vždy v nich zvítězila spravedlnost. Neúplatný šerif vyhnal desperáty z
města, kovboj zmlátil namyšleného pistolníka, rančer s mužstvem očistili kraj od bandy zlodějů koní... Pan Foglar a jeho knižní
hrdinové ještě mají své zastánce a zbytek romantických obdivovatelů. Pro mnohé jsou to však vyčpělé pohádkové postavy. Uznávají
zcela odlišně vzory. Nezáleží na charakteru, ale na brutalitě, agresivitě, na potocích krve a množství adrenalinu. Namátkou jen

několik příkladů.
Bulvár předkládá články o milenkách, rozvodech politiků a jejich báječných dovolených na luxusních jachtách. Zločinci v
médiích jsou téměřjako hrdinové, jakékoliv levárny a svinstva bývají většinou promlčeny. Studovaný výlupek, ve skvěle padnoucím
obleku, okrade tisíce občanů, čachry a podvody přes počítač. Vybuchují auta i s jejich majiteli nebo podnikatelé přivázaní k traverze
končí na dně přehrad. Mladý zakomplexovaný srab, aby měl za co fetovat, neváhá okrást za bílého dne babičku, která se vrací z klubu
důchodců. Jiní gauneři zbijí a okradou slepého kluka. Další „hrdinové" neváhají čmajznout vozíčkáři invalidní vozík. Znuděný
páníček odveze svého čtyřnohého miláčka do lesa a tam ho přiváže ke stromu. Zamindrákovaný opilý řidič v silném bouráku přejede
dítě a ujede. Děti odloží své přestárlé rodiče do domova důchodců a na návštěvu přijdou pouze ve výplatním termínu důchodu, aby
si ho mohly vybrat. Kradou se poklopy od kanálů, na pultech marketů připravené zasmrádlé maso pro kupující. Policie se cítí
bezmocná, soudkyně pustí na kauci drogového bosse a ten zmizí za kopečky. Když potkám pedagoga a zeptám se na jeho práci, tak
si jenom povzdechne. Ve školách bují šikana a násilí. Dochází k terorizování slabších žáků těmi, co ví, že sejim nemůže nic stát. Vždyť
tatíček je v balíku a zastává funkci. Má imunitu, co nezískáte v žádné lékárně na předpis. Vandalové ničí pomníky na hřbitovech,
vyznávají se z fandovství ke svému fotbalovému klubu tím, že jeho jméno nastříkají na nové fasády. Největší frajerje ten, kdo převrátí
nejvíce popelnic, vysype nejvíce odpadkových košů a pozohýbá co nejvíc dopravních značek.
Zdá se vám něco povědomé? To nebyly zprávy z Bronxu, ani scény z akčního filmu. S poctivostí a slušností nikam nedojdeš, zní
převrácená moudrost dnešní doby. S tím vším se setkáváme na každém kroku. Holice není výjimkou. Žádná nostalgická poklidná
obec. Najednou máme pocit, že se v povětří rozšířil nakažlivý virus infekčních bakterií beznaděje a nejistoty. Nelíbí se vám to?
Nesouhlasíte s tím, co se děje? Co dál? Jak to změnit? Vše je o nás o lidech. Není důležité, jak vypadáme, zda nosíme dlouhé vlasy,
čepici kšiltem dozadu, chodíme v černém, maskáčích nebo v odřených džínách a v tričku s portrétem revolucionáře. Je módní být
dohola ostříhaný a mít pokérované svalnaté paže. Dříve znak kriminálníků, dnes akční styl mužnosti. Jak se oblékáme, je naše
svoboda, naše volba. Na čem záleží je, jaký máme charakter a ne co máme na sobě. Potkal jsem nabubřelé frajery ve značkových
oblecích, navoněné drahou kolínskou, ale neopřel bych si o ně ani kolo.
Člověk si nemůže vybírat, kde spatří světlo světa, ani své rodiče, ani etnikum, ve kterém se narodí. Grázl a gauner zůstane
grázlem a gaunerem, nic na tom nezmění luxusní oblečení a je jedno, zda jsme bílí, rudí, černí, zelení nebo puntíkovatí... Hajzl
zůstane pořád hajzlem a podrazáctví z něho čpí na sto honů, nepřekryjí ho ani žádné drahé intimspreje.
Jak se tedy vypořádat s arogancí a brutalitou okolo nás? Záleží opět na naší volbě. Máme několik možností. Zabarikádovat se
doma a nikam nechodit. Pro pocit bezpečí navštěvovat kurzy sebeobrany, cvičit judo a karate. Vyřídit si zbrojní pas, mít v
pohotovosti v kapse pepřový sprej a u nohou cvičeného pitbulla. Jistě cítíte, že tohle řešení jaksi pokulhává. Nejsem teologicky
vzdělaný odborník, ani náboženský nebo politický fanatik. Bible říká, že když nám někdo jednu vrazí, máme nastavit druhou tvář.
Nikdo se nechce dobrovolně stát fackovacím panákem. Spíše je to myšleno symbolicky.
Jako klukovi mi táta říkal: „Miro, mlčet zlato, tohle můžeš říkat doma a ne někde venku nebo ve škole!" Vážím si každého, kdo
nemlčí, i když to přináší problémy a nevzdává to. Vážím si každého, kdo takto nastavuje svou druhou tvář. Vážím si redaktorů,
novinářů, policistů, soudců, úředníků, kteří poukazují na nešvary společnosti. Vážím si učitelů, kteří říkají dětem pravdu. A co
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.

■

Správné vyluštění křížovky ze srpnového čísla HN znělo takto:
Tereza Boučková: ROK KOHOUTA
Tomáš Zmeškal: MILOSTNÝ DOPIS KLÍNOVÝM PÍSMEM
Vyhodnocení minulé křížovky ze srpna 2009. Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.
Romana Koblovská, U Potoka 5, Holice
Květa Sovová, U Cukrovaru 8, Holice
Hana Procházková, U Cukrovaru 8, Holice

knižníodměna
dárkový balíček
dárkový balíček

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného
pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

w
Redakce HN

Soutěžit můžete nejpozději do 15. listopadu 2009. Odpovědi
prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě
pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na
stěně.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
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1) závěr 2) zničení světa dle Bible 3) orgán dýchání 4) nástroj kopáče 5) autor llliady 6) biblická hora 7) sluha
rytíře 8) báseň A.E.Poa 9) spisovně Kuba 10) autor Postřižin 11) spolupracovník J.Voskovce 12) autor Švejka 13)
autor knihy Bílý tesák 14) biřic 15) patřící Ivetě 16) autor knihy Milenci a vrazi 17) opakovaná slova v písni 18)
autor Války s mloky 19) obydlí pastýřů 20) animátor a ilustrátor (knihy Fimfárum, Broučči,Špalíček pohádek)
21) tropické ovoce 22) věc málo vážící 23)jm éno autorky Babičky 24) šroub do dřeva 25) skelet
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1) básník-autor Rýmů pro kočku 2) pramen řeky na Král.Sněžníku 3) opak levé 4) určité postavení 5) vak 6)
patron České země 7) kropící nádoba 8) undergroundový básník přezdívky „Magor" 9) koňský povoz 10) autor
Krasosmutnění 11) haluz 12) taneční plocha 13) ubytovací zařízení 14) jméno herečky a spisovatelky
Chramostové 15)pracovní předpis 16) klamná vidina 17) plod dubu 18) svátý na bílém koni 19) má svátek
12.9. 20) základ státu 21)kňour 22) člověk závislý na alkoholu 23)jm éno básníka Kainara
Redakce HN
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INVESTICE v HOLICÍ - dočkáme se konečně?
V počátku září letošního roku byla naše KMČ č. 4 - Holice pozvaná na odbor investic MmOI k projednání našich požadavků, které se
vesměs týkají oprav místních komunikací. Jednání vedl pan Ing. Tichý za přítomnosti pana Ing. Václava Šnajdra z přípravy staveb
a pana Mgr. Vladimíra Puhače z odboru vnějších vztahů a informací. Hned v úvodu jsme byli mile překvapeni zprávou, že se budou v
Holiči už konečně rekonstruovat ulice Na Zábraní a U Potoka, které mají platnou projektovou dokumentaci, odsouhlasené náklady
na opravu a právě dochází k výběru stavební firmy, která akci zrealizuje. Na ulici Ječmínkovu a Na Dílkách musí být zpracována nová
projektová dokumentace podle současných směrnic a požadavků. Ulice Kroková byla na jaře letošního roku částečně opravena,
očekáváme, že z financí odboru dopravy bude ještě letos dokončena alespoň točna, která je nejvíce užívána občany z Holice. Bude
záležet na finančních možnostech tohoto odboru.
Do požadavků na zpracování projektové dokumentace byl zařazen i chodník na Hamerské ulici včetně křižovatky ulic Jaselské, Na
Krejnici, Staškovy a Emy Destinové. Zelenou dostal i přechod pro chodce v ulici Přerovské u zastávky MHD U Pekárny. Realizace by
měla proběhnout do konce letošního roku.
Nový spojovací chodník mezi Starou Přerovskou ulicí a Partyzánskou by měl být vybudován v příštím roce, projekt už byl zpracován.
Realizaci zajistí odbor investic MmOI.
Tuto zprávu z jednání na odboru investic vám podáváme hlavně proto, abyste viděli, že se maximálně snažíme splnit vaše
požadavky. Jde to pomalu a velmi ztuha, ale doufáme, že se obyvatelé prvních dvou jmenovaných ulic po letech čekání dočkají. Mají
na to plné právo.
Silvestr Tomášek, předseda KmČ

KNIŽNÍ OKÉNKO 9.
Milí čtenáři a uživatelé knihovny,
babí léto je tu, zahradníci se těší ze svých výpěstků, kuchařinky ze svých vitamínových zásob a děti se opět slétly do školek a škol s
rozmanitými zážitky z prázdnin.
Nabízím Vám pár akcí, které knihovna připravila a společně si je pěkně užijeme. Školní rok jsme začali vyhlášením výtvarné
soutěže pro děti MŠ, ZŠ a ŠD Holice tentokrát s tématem k UO.výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory
„Malujeme s Ondřejem Sekorou“. Výtvory budou vystaveny v Týdnu knihoven v prostorách knihovny a zároveň v říjnu proběhne
ve školce veřejné čtení „Usínání s Ondřejem Sekorou“ aneb Teta knihovnice čte „po obědě“.
Od 5. do lO.října v rámci „Týdne knihoven" je odpuštěna platba všem hříšníkům!
Potkáme se na besedách v knihovně pro školkáčky, školní družinu či žáky holické školy.
A aby dětské hlavičky přemýšlely, mají v knihovně mladší a starší děti připraveny literární soutěže s malou odměnou pro nejlepšího
řešitele.
Ke 30.září 2009 skončila anketa České televize „Kniha mého srdce" ve spolupráci s knihovnami po celé repubiice.Výsledkyjsou
k vidění na internetu nebo v knihovně.
Nezapomeňte, že se na Vás těším v holické knihovně.

Vaše knihovnice Věra Fridrichovská

Vzpomínání
Letos jsem byl vyzvednout školní vysvědčení mých vnuků Pavla a Radka. Nebudu se
tady chlubit, ale měl jsem radost z úspěchů pokračovatelů rodu Svačinových.
Nemohu nevzpomenout na dobu před sedmdesáti třemi lety, kdy jsem s
vrstevníky nastoupil do naší nové měšťanské školy. Voněla novotou, a protože nebylo
všechno ještě hotovo, její slavnostní otevření se posunulo na 13. září. Pro nás, kluky
a holky, to bylo vítané prodloužení prázdnin.
Nová škola byla v tehdejší době jedna z nej modernějších v celém kraji.
Podrobnosti o jejím vzniku a realizaci už byly dříve popsány, jen bych je opakoval.
Ředitelováním školy byl ustanoven pan Štěpán Vychodil z Velkého Týnce. Základní
kádr učitelského sboru tvořili Jaroslav Duda, který přišel ze Šumperku a Ludmila
Králová z Hlušovic.
Tak jsme my, školáci odchovaní v obecné škole, značně znejistěli z nových učitelů,
které jsme neznali, a co byla největší změna, na každý vyučovací předmět byl jiný
odborný učitel. Ale abychom měli pocit, že některý učitel je „náš“ , našemu ročníku
1936 byl určen třídní učitel pan Jaroslav Duda. To byl náš druhý otec, který nesl za
rozjívenou mládež odpovědnost. Já vím, že dnes je „třídní" samozřejmost, tehdy to
byla novinka. Změnil se styl vyučování a rozhodně se zvýšila náročnost. Mělo to na
nás neblahý dopad. Takže jedničkáři z obecné školy měli najednou trojky a čtyřky. No
naprosté zděšení, které zasáhlo prakticky všechny. Naši učitelé i my jsme měli
trápení, ale pomalu a jistě se to zlepšovalo. Na konci roku už byly čtyřky jen
ojediněle, trojek bylo ale stále hodně. Zvykli jsme si na nový styl a tempo a postupně
se náš prospěch zlepšoval.
Když uvážím, že ve třídě nás bylo běžně 40 až 44, musím uznat, že učitelé měli s námi pořádný zápřah. Při vyučování byl naprostý
klid a soustředění, a když se tato zásada dodržovala, předepsanou látku jsme se naučili. Těch, co se museli učit ještě doma, bylo
málo. Převážná většina z nás měla doma spoustu povinností a výpomoci v domácnosti, takže jsme se odpoledne nenudili. Jaký je to
rozdíl v porovnání s dnešní dobou, to se neodvažuji rozebírat.
Náš třídní učitel pan Duda byl přísný, ale spravedlivý. Na to se nezapomíná. Byl to taky vlastně „vynálezce" dnešních žákovských
knížek. Vymyslel tzv. „Obálky". Byla to obyčejná modrá obálka a dvouarch, kde se zapisovaly výsledky našeho „snažení". Na jedné
straně bylo napsáno PROSPĚCH a na druhé CHOVÁNÍ. Když pan učitel přišel do třídy, po pozdravení byl strohý rozkaz: Rozdejte
obálky! Po zkoušení nebo po nějakých prohřešcích byl vyřčen ortel. Postižený si musel do příslušného listu vlastní rukou napsat, co
pan učitel nadiktoval a bylo to. Jednou za měsíc se tyto zápisky podtrhly čarou a rodiče museli podepsat výsledky našeho „snažení".
Ze jsme tento vynález proklínali, nemusím moc zdůrazňovat. Ale našeho třídního jsme přesto měli rádi, byl prostě náš, a cítili jsme
podvědomě, že nás má taky rád.
Jak šel ročník za ročníkem, situace ve světě se měnila. Ztratili jsme těžko vybojovanou svobodu, jako národ jsme byli zotročeni
a nacistickým Německem určeni k vyhubení. Ve škole jsme museli všechny vzpomínky na naši republiku odstranit, v dějepise se celé
stránky začernily a vynechávaly. Busta našeho prezidenta Masaryka bylo odstraněna v roce 1940, pomník Palackého v roce 1942.
Pamětní desky legionářů (Homola, Chytil, Sláma) na jejich rodných domech byly také zničeny. Ředitel Vychodil a učitel Duda byli
donuceni prodělat
v Praze „školení", jak se má učit. Pro náš národ to byla smrtelná doba a doba pokoření, a přesto se v celém učitelském sboru nenašel
žádný zrádce. Ba naopak, učitel Karásek byl vyhozen a pak pracoval jako dělník v Solných mlýnech, učitel Pospíšil dokonce uprchl
a vrátil se po válce jako kapitán československé armády.
Na tu dobu ponížení a vraždění by se nemělo nikdy zapomenout. Je na rodičích a našich učitelích, aby vychovávali děti k lásce k
rodné vlasti, zvláště proto, že nyní žijeme v divné době, slušnost a morálka se nevyplácí. Dnes jsou úspěšní všehoschopní lidé bez
zábran, ti slušníjim jsou pro smích.
Moji drazí rodáci, co nám starším zbývá? Jen to vzpomínání. Všechny ty neduhy dnešní doby budou muset řešit naši mladí, ať se
jim chce nebo nechce. Nám starším zbývá „vydržať". My máme svoje zkušenosti, bohužel o ně nikdo nestojí. Pravdou aleje, že za
všechno se musíjednou zaplatit. Je to smutná pravda. Za chyby budou platit ti, co je nezavinili.

Váš rodák a občan Hofiče Ladisíao Zahradník
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OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Sebevzděláváním k hodnotnějšímu životu
Zvyš svou šanci na práci

^

'o

MC Dráček Hranice, MC Heřmánek Olomouc-Holice, MC Velrybka Bílá Lhota,
MC Srdíčko Konice, MC Provázek Olomouc
Mezi maminkami malých dětí často dojde řeč na téma: „Co po mateřské? Najdu vhodnou práci? Jak budu zvládat péči o rodinu i
práci?" Návrat „do procesu" může být někdy obtížný. Naše centrum chce ženy v této situaci podpořit, a proto se zapojilo do projektu.
Projekt obsahuje 4 samostatné školicí bloky: Účastnice si rozšíří schopnosti práce s počítačem. Budou vědět, jak se prezentovat u
možného zaměstnavatele, dokáží správně napsat životopis apod. Zhodnotí své silné stránky a inspirují se, v jakém oboru se dobře
uplatní. Naučí se, jak časově zvládat náročné požadavky, jak bojovat proti stresu a dostanou informace o svých právech jako
zaměstnanci.
Vše probíhá v mateřském centru, v blízkosti Vašeho bydliště, v přátelském prostředí pro Vás i Vaše děti. Odpadá stres s hlídáním
a odloučením od dítěte - je zajištěna péče o děti v prostorách herny, takže pokud nastane problém (dítě pláče, má strach), není nic
jednoduššího než zajít vedle pro maminku.
Náš projekt by měl pomoci ženám zvýšit sebevědomí třeba při výběrovém řízení, získat nové kompetence, a tím posílit své šance na
získání zaměstnání. Kurz „Obsluha PC“ v našem centru proběhne v polovině října. Pokud vás projekt zaujal, chcete se zúčastnit nebo
máte otázky, neváhejte a kontaktujte nás.

Podrobněji o náplni kurzů, které začínají koncem října v MC Heřmánek Olomouc-Holice (kurzje zdarma, hlídání dětí zajištěno).
Zájemci, hlaste se přímo do Heřmánku. Počet míst omezený.

Obsluha PCse zaměřením na Portál MPSV a vyhledávání vhodných pracovních míst
Účastníci se naučí používat počítač pro práci s internetem, elektronickou poštou, textem, tabulkami a grafy, základní ovládání
počítače. Dále se naučí Operační systém Windows I., Práci s texty, textové editory Word I., Internet I., Tabulkový procesor Excel I.,
Tvorbu prezentací v Powerpointu, Antivirovou problematiku, Autorská práva, poznají přehled typů software.
Dále se seznámí s webovým portálem MPSV a s výběrem soukromých zprostředkovatelen práce akreditovaných MPSV.
Na jaře a podzim 2010 mohou zájemci/zájemkyně pokračovat dalšími bloky
vzdělávání:

Bilanční diagnostika
Zaměřuje se na možnosti, silné stránky, rezervy, limity a osobnostní předpoklady, které
jsou významné pro optimální pracovní zařazení. Jde o vzájemné propojení vnitřních
předpokladů, schopností a dovedností a jejich vzájemnou vazbu v celkovém
osobnostním profilu. Součástí je návrh a doporučení v orientaci na pracovní pozici, pro
niž máme nejoptimálnější předpoklady. Rovněž cenným výstupem bilanční diagnostiky
jsou podněty pro individuální osobnostní růst.

■■
Kontakt:

D

ó<sb<eVzdšLaním

k
hodnotnějšímu životu

Mateřské centrum Heřmánek
PhDr. Petra Tenglerová
604339220 mc-hermanek@seznam.cz
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Klub Bílý jeřáb Olomouc-Holice
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Před 20 lety bylo tai-či u nás téměř neznámé. Tomuto sportu propadlo mnoho lidí včetně mě a po 13 letech praktického cvičení u
nás jako žačka a později i lektorka jsem měla možnost prožít část letošního léta v Číně konkrétně ve Wudangských horách a Pekingu.
Se svým učitelem Ing. Turneberem a skupinou kamarádů jsme na vlastí kůži zažívali cvičení v čínských parcích, kde lidé cvičí tai-či
pro vlastní potěšení, zdraví, pohodu a zjistili jsme, že i my Nečíňané cvičíme stejné sestavy a skoro stejně. Byl to velmi příjemný pocit
každé ráno si v 6 hodiny zacvičit s velkou skupinou obyčejných Číňanů. Pro mnohé jsme byli zajímavost, vzbuzovali jsme pozornost,
ale i uznání. V parcích se necvičíjen tai-či, ale praktikují se různé druhy sportu, které třeba ani neznáme. Pánové pouští draky a to se
vší vážností, skupinky zpívají, cvičí aerobic a hlavně tančí společenské tance, a když si uvědomíme, že to se děje každé ráno od 5
hodin, jsou některé činnosti pro nás těžko pochopitelné.
Dalším velkým zážitkem pro nás bylo zdolávat Velkou čínskou zeď, část, která zatím není běžně přístupná turistům. V některých
místech byla zeď velmi rozpadlá, kameny hodně vyhlazené, postranní zdi často chyběly... Ale nádherné výhledy po krajině a sluníčko
nám vše vynahradily.
Další místo, které jsme navštívili, byly Wudangské hory. Tato oblast je posetá mnoha kláštery a školami tai-či a v jedné z nich
jsme zažívali krásu a bolest cvičení. Krásu proto, že naše cvičení bylo na nádvoří Chrámu purpurových oblak, kde již cvičilo mnoho
mistrů a jejich žáků a my měli tu možnost také. A bolest, protože naše těla nejsou zvyklá cvičit tak intenzivně dvakrát denně ve vedru
a velké vzdušné vlhkosti. Ve volnu, které jsme měli mezi cvičením, jsme chodili po horách a obdivovali spoustu malých i velkých
chrámů. Cesty v lesích jsou na rozdíl od našich lesů vydlážděné a hlavně je tu spousta schodů. Kjednomu chrámu ve výši 1600 m
nad mořem vedlo 5000 schodů. Byly to pohádkové zážitky. Nás však zajímalo především tai-či. Viděli jsme cvičit žáky různých škol,
ale i staré mistry.
Tai-či má pro širokou skupinu lidí svoje kouzlo, můžete se jím zabývat léta a stále v něm budete objevovat něco nového. Je to
cvičení, které vás naučí rozumět sobě samému. Jen to chce zkusit si zacvičit a hlavně vydržet, najít v sobě pokoru a trpělivost. Tomu
všemu se můžete naučit pokud se přidáte k nám.
Info www.bilyjerab.cz

Světíuše Kostrunkooá

■ ■■■■
*
Rozpis pravidelného cvičení v
tělocvičně ZŠ Olomouc-Holice
každou středu od 30.9.2009
18 hodin: sestava 42
/pro
pokročilé/
19 hodin: sestava 16
/pro
začátečníky/ pomalé, klidnější
20 hodin: sestava s vějířem /pro
začátečníky/ dynamické sestavy
Rozpis cvičen í tě lo c v ič n a
Zdravotní školy,
každé úterý od 29.9.2009
17.30 hodin:
sestava 16
čchi- kung pro začátečníky
čchi18.30 hodin: padající list
kung pro začátečníky
Do obou kurzů přijímáme nové
začátečníky pro cvičení čchi-kung.
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Smutný konec sedláků v Holicí
V letošním roce tomu bude 50 let, co byli zlikvidováni sedláci. Dělo se to na základě vládních pokynů vytvářet tkz. „zemědělská
družstva". Byla to násilná akce, mnohdy s krutými následky. Když se podíváme na historické poslání tohoto stavu, byla to dlouhá
cesta, místy i trnitá. Začátky této činnosti najdeme již ve 13. století, tehdy bylo společné hospodaření přiděleno pro jednotlivé
rodiny. Půda byla rozdělena na tkz. „lány" /kolem 40 ha/, rodiny nebyly vlastníky, jen obdělávatelé s povinností platit daňové
poplatky a odvádět naturální dávky. Plnými vlastníky se stali až po zrušení roboty/po roce 1850/. Tito venkovští živitelé národa to
neměli nikterak jednoduché, válečné události s doprovodnými jevy těchto událostí, s požáry a drancováním, epidemiemi nemocí, i
nepřízní počasí, nutily venkovský lid tvrdě bojovat o holé přežití. Postupem času vznikl pevný rodinný vztah k této činnosti. V druhé
polovině 19. století se stali „svobodnými sedláky".
Při nuceném združstevňování se toto zcela odlišovalo od „družstevní" myšlenky z 19. století. Ta byla založena na pomoci, ale
úplné dobrovolnosti přistupujících členů. Velkou pomocí byly Občanské záložny, Rolnické cukrovary, sladovny, lihovary, později i
společnosti dělnických obchodů.
Nahánění do družstev předcházelo tkz. „rozkulačování větších majitelů půdy", začalo to s velikostí hospodářství nad 50 ha.
Vysoké, často nesplnitelné dodávky produktů dávaly možnost neplniče pokutovat a žalářovat, k tomu jim byly odebrány traktory
a jiné potřebné stroje. Nesměli zaměstnávat žádnou pomocnou pracovní sílu. Tento proces započal v letech 1952-55, po tomto
období se tvrdě nahánělo do družstev, konečný termín byl rok 1959, kdy byl venkov zcela socializován. Po skončení žní a sklizně
cukrovky již nebylo sedláků. Tímto bylo soukromé sedlačení ukončeno, uzavřela se dlouhá kapitola svobodných lidí na gruntech. Po
dlouhé období tvořili pracovití, houževnatí sedláci základnu, ze které byl živen celý národ. Najednou přišel z Východu krutý, zhoubný
komunistický vítr, který vše smetl. Svobodní sedláci byli označeni jako příživníci, vykořisťovatelé, nepřátelé socialismu.
Na sedláky v Holiči, v té době samostatné obci, tyto akce dopadly nesmírně krůtě, 8 sedláků bylo z rodinných hospodářství
vystěhováno, 6 z nich uvězněno na různě dlouhou dobu. K těmto postiženým je nutno přiřadit i rodinu Kožušničkovu /obchod s
uhlím/. Jediným větším sedlákem, který nebyl vystěhován, byl František Stolička, který při práci se zemědělským strojem utrpěl
těžký úraz nohy. Tohoto invalidu přece jen pardonovali.
Tímto velkým zlomem nastaly v zemědělském podnikání problémy a trvalo poměrně dlouhou dobu, než se celková produkce v
zemědělství pozvedla. Nešťastní a poškození hospodáři si tuto křivdu odnesli s sebou do hrobu, další generace se již musela
přizpůsobit /mnoho jich opustilo práci v zemědělství/. Přešel čas „Se Sovětským svazem na věčné časy" a dědicové půdního
majetku a odebraných domů se dočkali jakéhosi navrácení, i když k úplné náhradě zabaveného majetku dodnes nedošlo.
Čas, ten velký lékař vše „pofoukal", zapomenout na tyto křivdy by se ale nemělo.
Stanisíau Pa^derka.

&

Barvy podzimu
(Mirek Marusjak)
Na podzim
opuštěná krajina
a můj vlastní stín zebe
Namodralý dým
stoupá z komína

podepřít nízké nebe
Slunce znaveným krokem
brodí se v záplavě
žlutého listí a mazlavého bláta
Vítr nad paloukem
drnká akordy tesklivě
na struny pavučin babího léta
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NAŠI JUBILANTI
/ //

ZPRÁVYZ KMČ Č. 4 ....
Zprávy z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu. Přečíst si je můžete
ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a Jaselská.

Maria Blahutooá
František Krátký
Gabriela Bahounkouá
Alena Panákouá
Vlasta Eichlerová
Anna Dolejšooá
Svatava Maceášíková
Jarmila Nosková
Marie Zaoralová
Alois Frank

Děti a zdravotní výchova
Celkem 26 dětí z naší MŠ v Holiči přijalo pozvání
budoucích sester ze Střední zdravotnické školy v
Olomouci na zajímavou akci pod názvem „Děti a
první pomoc.“

K životním jubileím přejeme našim
oslavencům
I, štěstí a osobní pohodu.

Krásného životního jubilea
90 roků se dožívá

Děti byly rozděleny do pěti družstev, ve kterých si
vyzkoušely obvazování odřených končetin,
zastavení krvácení, pomoc při zlomenině atd.
Po ukončení zajímavé akce byly děti pasovány na malé lékaře a domů si odnesly lékařské
vysvědčení a mnoho zážitků. Ty pak zachytily kresbou na papír a byly zaslány jako dík
zdravotnické škole.
L. Gerši, učitelka MŠ

paní Eíifabeta Bartoňkooá

OSOBNOSTI HOLICE ■■■■■■■■■■■■

Všem našim jubiíantům přejeme pevné
zdraví,
spokojenost a rodinnou pohodu do dalších

let.

PRANOSTI
ŘÍJE fitiiftb)

• I

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a
nevylézá,
není daleko od sněhu.
Letí-li jeřáb počátkem října,
na Šimona a Judy bude zima.
Když se táhnou ptáci blízko stavení,
bude tuhá zima.
Mnoho bukvic - mnoho sněhu.
Na svátého Havla víno do sklepa.

Štěpán Vychodil
Š. Vychodil se narodil 16. 2. 1886 v Tučapech u Dubu v rodině rolníka jako jeden z
deseti dětí, z nichž pět vystudovalo střední školu.
Byl absolventem reálky v Prostějově. Udělal doplňovací maturitu na Učitelském
ústavu, zkoušku učitelské způsobilosti a odbornou zkoušku z předmětů prvního odboru
(český jazyk, zeměpis, dějepis).
Nejprve působil na škole v Luboměři, pak v Tršicích. V roce 1922 byl jmenován
ředitelem na nově založené měšťanské škole ve Velkém Týnci na okrese Olomouc (1922
1936).
V roce 1936 byla postavena nová školní budova a založena měšťanská škola v Holiči.
Štěpán Vychodil vyhrál konkurz a stal se 1 .9.1936jejím ředitelem.
Týnecká i holická škola dosahovaly za jeho vedení velmi dobrých výsledků. Pracoval
veřejně v Sokole, v obecní knihovně, na obci byl pokrokového smýšlení, ale členem žádné
politické strany nebyl.
Za německé okupace byl v roce 1941 v pětapadesáti letech jako politicky nespolehlivý
předčasně penziován.
Po osvobození v roce 1945 se vrátil na holickou školu opět jako ředitel. Byl ředitelem
přísným, ale oblíbeným pro svou spravedlnost.
Zemřel 17. 3. 1951 v šedesáti pěti letech v Brně v nemocnici na zhoubný nádor
hlasivek.
Redakce

LISTOPAD
Jaký bývá v listopadu čas, taký
obyčejně v březnu zas.
Je - li suchá na Vše svaté z buku tříska,
často v zimě pršívá.
Když napadá sníh na zelené listí, bude
tuhá zima.
Když krtek v listopadu ryje, budou na
Vánoce
létat komáři.
Listopadové sněžení neškodí vůbec
osení.

Chryzantémy
Poslední fialové chryzantémy
jehlicemi propichují podzimní ticho
chycené ve zvlhlých pavučinách
čekají na trnité koruny jíní
pak budou pokorně umírat
pro příští fialovou krásu
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.
Správné vyluštění křížovky ze srpnového čísla HN znělo takto:
Tereza Boučková: ROK KOHOUTA
Tomáš Zmeškal: MILOSTNÝDOPIS KUNOVÝM PÍSMEM
Vyhodnocení minulé křížovky ze srpna 2009. Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.
Romana Koblovská, U Potoka 5, Holice
Květa Sovová, U Cukrovaru 8, Holice
Hana Procházková, U Cukrovaru 8, Holice

knižní odměna
dárkový balíček
dárkový balíček

w
.T

Redakce výhercům blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného
pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

t

Redakce HN

Soutěžit můžete nejpozději do 15. listopadu 2009. Odpovědi
prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě
pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na
stěně.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS
O PĚKNÉ CENY OD NÁS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21

22 23

24

25

1) závěr 2) zničení světa dle Bible 3) orgán dýchání 4) nástroj kopáče 5) autor llliady 6) biblická hora 7) sluha
rytíře 8) báseň A.E.Poa 9) spisovně Kuba 10) autor Postřižin 11) spolupracovník J.Voskovce 12) autor Švejka 13)
autor knihy Bílý tesák 14) biřic 15) patřící Ivetě 16) autor knihy Milenci a vrazi 17) opakovaná slova v písni 18)
autor Války s mloky 19) obydlí pastýřů 20) animátor a ilustrátor (knihy Fimfárum, Broučči,Špalíček pohádek)
21) tropické ovoce 22) věc málo vážící 23)jm éno autorky Babičky 24) šroub do dřeva 25) skelet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21

22

23

1) básník-autor Rýmů pro kočku 2) pramen řeky na Kral.Sněžníku 3) opak levé 4) určité postavení5) vak 6)
patron České země 7) kropící nádoba 8) undergroundový básník přezdívky „Magor119) koňský povoz 10) autor
Krasosmutnění 11) haluz 12) taneční plocha 13) ubytovací zařízení 14) jméno herečky a spisovatelky
Chramostové 15)pracovní předpis 16) klamná vidina 17) plod dubu 18) svátý na bílém koni 19) má svátek
12.9. 20) základ státu 21) kňour 22) člověk závislý na alkoholu 23)jm éno básníka Kainara
Redakce HN
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HOLICKÝ SPORT
HFK má novou trenérskou dvojici
13. 9. 2009 bylo na mimořádném jednaní představenstva klubu
rozhodnuto o odvolání trenérské dvojice Miroslav Kouřil a Valdemar
Horváth z důvodů neutěšených výsledků v mistrovské soutěži.
O nástupcích se rozhodlo v pondělí 14.9. 2009. Novým trenérem
fotbalistů 1. HFK Olomouc byl jmenován Petr Uličný. Asistenta mu
bude dělat pan Karel Trnečka.
Devětapadesátiletý zkušený trenér, který naposledy v první lize
vedl Brno, podepsal v Holiči smlouvu do konce sezóny.
Ve své kariéře vedl Zlín, Brno, Baník Ostrava, Plzeň, Žižkov, Hradec
Králové či Sigmu Olomouc a působil také na Slovensku u mužstva
Ružomberku.
V pondělí se ujal odpoledního tréninku společně s asistentem
Karlem Trnečkou. „První trénink je spíše seznamovací. Hráče jsem
viděl v utkání s Olomoucí, kde prohrály i s juniorkou Sigmy a teď, při
posledním nevydařeném utkání se Znojmem. Výsledky nebyly dobré,
ale hra zase tak špatná není. „Ceká nás hodně práce, ale já už se moc
těším. Trénování mi za ten rok už chybělo,“ prohlásil nový lodivod
holické lavičky.

HFK posiluje v průběhu soutěže
Po pátém odehraném utkání Moravskoslezské fotbalové ligy přišla do klubu nová hráčská posila. Ve středu dopoledne přivítal předseda
představenstva pan Vladimír Dostál v útrobách stadionu l.HFK novou posilu - levonohého záložníka Tomáše Kazára.
V dresu HFK působil od 1.7. 2005 až do 10.7. 2007. V červenci 2007 přestoupil do Sigmy Olomouc, kde působil až do 1.2.2009. Poté
byl půl roku na hostování v druholigovém Slováčku a nyní se představí v dresu našeho týmu. V první lize odehrál 31 mistrovských utkání
a vstřelil 4 branky.
Talentovaný hráč přišel na půlroční hostování z prvoligové Sigmy Olomouc. "Jedná se o hráče, který u nás už působil, takže obě strany
ví, do čeho jdou. Kádrje sicejiný než v době, kdy hrál v dresu HFK, ale určitě jsme všichni rádi, že se Tomáš u nás znovu objevil. Své kvality
několikrát potvrdil v utkáních první ligy. Věříme, že pomůže našemu klubu k lepším výsledkům," podotkl sekretář klubu Miroslav Derco.
Trenér s ním může počítat už do utkání se Znojmem. "V těchto dnech se už dolaďují jen administrativní věci, vše bude
dotaženo do pátku," doplnil sekretář klubu.

Vizitka:
Tomáš Kazár
Narozen: 08.10.1984
Přišel: na hostování do 31.12. 2009 z klubu SK Sigma Olomouc
Herní post: záložník
Odehráno v lize: 31 utkání
Odehráno minut: 1175 minut
Vstřeleno v lize: 4 branky
Výška: 177 cm
Váha: 67 kg
Číslo dresu v HFK: 18
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