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Číslo 2. Ročník II. Duben 2002

Jarní ráno
Doposud bývalo zvykem, že první strana byla ťuká na obrovská mračna, která by mu měla uvolnit 

věnována úvodníkům, které svými moudry cestu a pokračovat dál ve své každodenní plavbě, 
zaplňovali lidé zkušení a prošlí životem. Myslím si Sluneční paprsky si pomalu hledají skulinky, kudy 
však, že je spravedlivé a správné nabídnout jednou by se mohly dostat k zemi. Cesta jim ještě chvíli 
tento prostor i těm, kteří zanedlouho opustí školní potrvá, než porazí strážkyni oblak. Konečně se první 
lavice zdejší školy a své doposud načerpané paprsek ovlaží čistou ranní rosou. Zanedlouho celá 
vědomosti začnou také pomalu měnit na moudra, krajina třpytivě září. To slunce po své dlouhé pouti 
která pak později budou předávat opět těm žíznivě pije a zdraví okolní strážce lesů, stydlivá

semínka i načechranou trávu. Jen modrošedé jehličí 
Věnujeme tedy dnešní první stranu mládí a modřínů, ztepilé kmeny prastarých jehličnanů a 

začtěme se do řádků, kterými mladý člověk dovede křoviny jsou jako by stále ještě zahaleny v mlžném

mladším.
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krěsba: J. Torfran

popsat jarní ráno, které tak krásně k mládí patří.
Vše začíná pozvolna a opatrně. Mocná vládkyně paprsky? Snad již probudily celou okolní krajinu, 

tma vysvléká kabát a končí svoje kralování. Předává Potůček s průzračnou vodou dává svým bublajícím 
moc své sestře, vládkyní dne, která pyšně usedá 
třpytivý trůn.

Slunce, to krásné zlaté dítě, se po tmavé noci 
probouzí a svými dlouhými hřejivými paprsky jemně Vlasta Valouchooá, 9. B třída

oparu. Nebo snad nepocítily hřejivé sluneční

šepotem najevo, že i on je zcela vzhůru.
Krajina zalitá sluncem převzala vládu dne.
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Jak se na holické škole hrálo divadlo
20. března jsme v Divadle hudby vzpomínali na oblíbeného jeviště, loutky jsme si ušili sami a hlavně jsme měli dost odvahy 

učitele, malíře, hudebníka a spisovatele pana Dr. Františka přihlásit se do soutěže “Tvořivosti mládeže.” Napsali jsme si 
NAVARU, který na holické škole učil matematiku a kreslení, několik textů a na jaře 1959 se o našem souboru dozvěděli i 
Málokdo však ví, že se zasloužil o vznik loutkářského kroužku na olomoučtí loutkáři. “Malá estráda pro nejmenší” zaujala porotu

natolik, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší. Rok 1960 byl pak 
Tehdy se na holickou školu obrátilo vedení cukrovaru s pro nás příznivý hlavně tím, že jsme získali finanční podporu od 

prosbou, aby škola přispěla vhodným vystoupením na jejich okresního úřadu. Mohli jsme si zakoupit skládací paravánové
jeviště, loutky a náš kroužek začal působit na holické škole

holické škole v prosinci roku 1958.

předvánoční oslavě.
Napadlo to vlastně děti samy: “Zahrajeme loutkové divadlo!” pravidelně. "... vzpomíná ve svém článku pan učitel Navara.

Stovkám dětských diváků zpestřili loutkáři z holické školy 
Loutky jsme neměli, několik nejpotřebnějších jsme si nejedno nedělní dopoledne či odpoledne všedního dne, pobavili 

vypůjčili ve zdejší mateřské škole. První loutková hra, kterou j e > poučili, 
jsme hráli byla od J. Zlomnického “Jak se pejsek a kočička 
polekali.” Hříčka se malému obecenstvu velice líbila, stejně společensky závažné a že pro náš soubor to znamená i v 
nadšeněji přivítali i sami herci. Chtěli, abychom loutkové divadlo budoucnu svědomitou, poctivou, avšak také tvořivou a iniciativní

práci.” Dr. František Navara
*  *

Požádaly mě, abych jim poradil a pomohl.

■

“Uvědomujeme si, že poslání loutkového divadla je stále

hráli častěji a pravidelně.
V patronátním závodě /cukrovaře/ nám vyrobili skládací Pokračování příště
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V předvečer prvního jarního dne 20. března 2002 se konal v 
olomouckém DIVADLE HUDBY Literární podvečer k 90. výročí 
narození

%
Petr Šafránek: Perpetuum mobile

Dr. Františka Naoary 
/*9. 3. 1912 + 8. 9  1989/

(s úctou oěnováno Dr. Františku Naoarooi)Na tohoto významného olomouckého, ale hlavně také 
holického pedagoga, literáta, malíře, hudebního skladatele a 
sbormistra vzpomínali jeho přátelé Eliška Blažejová, Mojmír 
Zedník a Jiří Réda, dcera Dagmar Lakomá a bývalý žák Petr 
Šafránek. Proč hlavně holického? Protože náš pan učitel Navara 
učil na holické škole 33 let. Všechna tato léta zasvětil práci s 
mládeží.

Jako žáček jsem musel chodit do houslí. 

Kamarádi seděli pod oknem kabinetu pana Navary 

a smáli se mému fidlání.

Ovčáci, čtvéráci, šel tudy, měl dudy.

Jemná duše pana učitele naštěstí nevydržela.

Po půl roce vzájemné trápení přestalo. 

Zůstali jsme spolu jen v matice a kreslení 

a na krásných výletech, protože byl můj třídní. 

Znal všechno. Historii, památky a umění. 

Skládal pohádky, hry a skladby pro rozhlas. 

Vymýšlel písničky a maloval.

A věděl, na rozdíl ode mne, 

že nikdy nesestrojím perpetuum mobile.

On je ale , aniž to věděl, sestrojil.

Jeho myšlenky se opakují v nás 
a dál v našich dětech.

Pro mládež založil na holické škole loutkové divadlo, pro 
mládež skládal ty nejhezčí písničky a pohádky, mládež učil 
trpělivě lásce k umění a krásnu.

Jeho jméno je však známé i v oblasti populární a vážné 
hudby. Věnoval se tvorbě hudby a textů k řadě písní. Je známo 
150 hudebních textů vysílaných v rozhlase, hraných na 
hudebních pódiích i divadelních scénách. Asi 20 jich vyšlo na 
gramofonových deskách u nás i v zahraničí. Jeho písně zpíval i 
Waldemar Matuška a Pavel Novák. Jiné písně se zpívaly na 
olomouckých festivalech “Svátky písní.”

Věnoval se snad všem oborům umělecké činnosti - hudbě, 
loutkářství, divadlu a literatuře až do posledních dnů svého 
života.

Vzpomínku na tohoto výjimečného člověka ukončím 
vzpomínkou jeho žáka Petra Šafránka:

Velmi bych si přál, aby můj pan třídní učitel, pan Navara 
věděl, že ne mně, ale jemu se podařilo sestrojit perpetuum 
mobile v našich duších a že jeden neposedný žák, Petr Šafránek, 
si toho velice váží a moc by mu to chtěl sdělit.



Školní ples
Naši matematiciZákladní škola v Olomouci - Holiči uspořádala 22. 2. 2002 tradiční 

školní ples. Náš ples se konal nejen v pěkně vyzdobené tělocvičně, ale 
také ve všech prostorách v přízemí školní budovy, která se nachází v 
parku školy.

0  předtančení se postaraly dvě taneční skupiny žáků školy pod 
vedením slečny Sedláčkové a pana Jano. Dále se představila i hostující 
taneční skupina ze ZŠ v Hálkově ulici v Olomouci. Zvláště bouřlivý 
aplaus provázel ukázky z tanců klasických i moderních, které předvedl 
žák 7.B třídy naší školy Radim Brach se svou partnerkou. Radim se 
tanci věnuje závodně již  několik roků. K dobré náladě jistě přispěla i 
taneční skupina pod vedením Radka Svačiny. Bohatá tombola a 
občerstvení patřily již  tradičně k dobré plesové pohodě.

Na zdárném průběhu této akce mají značný podíl rodiče, kteří při 
organizaci plesu osobně pomáhali, ale také ti z rodičů a přátel školy, 
kteří přispěli nějakým dárkem do tomboly, která byla letos velmi 
bohatá, čítala asi 100 věcných cen.
Chtěli bychom těmto sponzorům alespoň takto srdečně poděkovat.

Sponzoři plesu: (firmy)
Auto - Škoda Hlaváček, Pivovar Holice, Pekárny Penam, Dey - 

pan Híobil, S-Therma - ing. Stankuš, Saffron Moraoa, Pramat p. 
Mádrooá, Živnobanka, Helia sport, Potraviny p. Kratochvíl, Potraviny 
p. Dlabaja, Drogerie p. Leskovjanská, Autobazar p. Nešpor, Lékárna 
Holice, Roal p. Venhuda, Kadeřnictví p. Filipová, Holičství a 
kadeřnictví p. Dolejšová, fa  Stafis, fa  Luom - Omelkovi, Milo Olomouc, 
Plzeňský prazdroj Olomouc, Campanuíía, Vincentrum Holice, fa  
Makovec.

Dále děkujeme rodičům a přátelům školy
p. MVDr. Procházkovi, p. MUDr. Hlaváčkové, p. Ing. Konečnému, 

p. Ing. Zemánkovi, p. Mgr. M. Svobodovi, pí. Mgr. Smékalové, p. 
Vikovi, p. L Junovi, p. Kubíkooi, p. Junové, p. Jemelkové, p. 
Nedkovooi, p. Kudíičkovi, p. Studničkovi, p. Nováčkovi, p. Weinlichovi, 
pí. Konrádové, pí. Vyroubaíové.

Zapsala J. Horská

Okresní kolo matematické olympiády
Měsíc březen patřil na naší škole matematickým 

soutěžím. Okresního kola matematické olympiády Z 9, 
které se konalo 20. 3. 2002 v Domě dětí v Olomouci se 
za naši školu zúčastnila žákyně 9. B třídy Eliška 
Šimúnová. V této soutěži obsadila 1. místo, byla 
oceněna diplomem a my všichni j í  srdečně děkujeme za 
příkladnou reprezentaci školy a blahopřejeme k 
vítězství.
Pythagoriáda

Pythagoriáda je  další matematická soutěž, 
tentokrát pro žáky 6. a 7. ročníků. Místní kolo proběhlo 
na naší škole a žáci s nejlepšími výsledky nás budou 
zastupovat v okresním kole. Jsou to žáci 7. B třídy: 
Radim Brach, Marcel Procházka. Přejeme hodně štěstí a 
matematickou přesnost.
Klokan

V pátek 22. 3. 2002 proběhla matematická soutěž 
Klokan. Tato soutěž je  vypsaná pro základní i střední 
školy. Je rozdělena do věkových kategorií.

/. kategorie - Klokánek (žáci 4. a 5. tříd)
Účastnilo se celkem 22 žáků. Každý jednotlivec mohl 
získat maximálně 120 bodů.
1. místo - Karolina Šenková ze 4. A 116 bodů
2. místo - Robert Pospíšil 5. A 80 bodů
3. místo - Lenka Svobodová 5. A 79 bodů

II. kategorie - Benjamínek (žáci 6. a 7. tříd)
Max. zisk je 120 bodů, zúčastnilo se celkem 13 žáků.
1. místo - Radim Brach 7. B 72 bodů
2. místo - Jan Machát 7. B 66 bodů
3. místo - Moroslav Hoštička 6. A 61 bodů

III. kategorie - Kadet (žáci 8. a 9. tříd)
Max. zisk 120 bodů, zúčastnilo se celkem 10 žáků.
1. místo - Štěpán Tisoň 8. B 63 bodů
2. místo - Tomáš Vicher 8. A 54 bodů
3. místo - Adéla Hoštičková 9. B 50 bodů 
Všem blahopřejeme.
Soutěž v německém jazyce

V únoru se zúčastnila žákyně 9. B Vlasta 
Valouchová okresního kola soutěže v německém jazyce. 
Umístila se na 2. místě a postoupila do krajského kola, 
které se konalo dne 4. 3. 2002. Zde obsadila 3. místo. 
Blahopřejeme.

zapsala: J. Horská

Jak jsme se loučili se zimou
Jaro podle kalendáře letos začalo 20. 3. 2002 ve 20 hodin 16 minut. 

Chtěli jsme ho přivítat a zárověň se rozloučit se zimou tradicí, která v 
Holiči nebyla nikdy udržována, je to zvyk vynášení Morény (Smrtky) na 
Smrtnou neděli před velikonocemi.

Paní učitelky s dětmi zhotovily velkou figurínu, každá třída ozdobila 
Morénu svými nápaditým náhrdelníkem. Všechny třídy 1. - 5. ročníku pak 
Morénu vynesly do vodního náhonu, který teče do řeky Moravy a vyhodily 
ji v Keplerově ulici do vody. Celý průvod provázelo hlučné veselí, pískání, 
zvonění. Děti si z domu přinesly různá chrastítka, zvonky ap.

Každá třída se s Morénou rozloučila vlastním říkadlem a 
pokřikem, které se děti naučily. Protože se tato akce konala v Holiči 
poprvé, spousta lidí, které jsme potkávali se usmívala nad tím 
dětským veselím, jin í nám z oken mávali. J. Horská

Soutěžní práce musí obsahovat název práce, jméno a příjmení 
soutěžícího, věk, adresu bydliště, název školy a označení třídy. 
Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií: 1. 11 -12  let, 2. 13 
-14  let, 3. 15 -17  let, 4. 18 - 20 let. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny v prostorách knihovny a na internetové adrese: 
www.ok-olomouc.cz. Autoři vítězných prací budou vyrozuměni 
dopisem a zúčastní se slavnostního vyhlášení výsledků 
spojeného s hodnotícím seminářem, které se uskuteční v červnu 
2002. Své příspěvky odevzdávejte v obálce označené heslem 
PRVOTINY 2002, a to soutěžící 1. a 2. kategorie v půjčovně pro 
děti a mládež, ostatní v půjčovně pro dospělé čtenáře OK, nebo 
zasílejte na adresu: Okresní knihovna v Olomouci, nám. 
Republiky 1, 771 66 Olomouc. S dalšími dotazy se obracejte na 
tel.: 068/5223417 (A. Macourková, J. Venclíková) nebo e-mail: 
macourkova@ok-olomouc.cz.

OKRESNÍ KNIHOVNA V OLOMOUCI

vyhlašuje 5. ročník literární a výtvarné soutěže

PRVOTINY  2002
na téma: “Člověk je zrozen pro radost.” (Blaise Pascal)

Soutěž je určena žákům a studentům všech typů škol 
v okrese Olomouc ve věku 11-20  let.

1) literární práce - próza (max. 30 stran strojopisu)
- poezie (5 -10 textů)

2) výtvarné práce - kresba, malba, grafika, fotografie (max. 5 prací) 
Uzávěrka soutěže je 20. dubna 2002!

http://www.ok-olomouc.cz
mailto:macourkova@ok-olomouc.cz


Galerie statečných - Jan Jašíček
Další z řady našich statečných holických občanů, kteří si beznaděj a neustálé 

zaslouží, aby se na ně nezapomnělo, ale vzpomínalo s úctou ohrožení života.
Když konečně

Je snad zákonité, že převážná většina našich občanů, došlo v roce 1944 k 
kteří se zúčastnili bojů proti Německu za naše osvobození, vylodění a otevření . ^  
nepocházela z bohatých rodin, ale právě naopak. Většina z druhé fronty. '
nich svou prací vytvářela cenné hodnoty pro naši společnost. prodělal Jan jako

Jan Jašíček pocházel z rodiny sedláře, řemeslníka se příslušník 1. čsl.
zlatýma rukama. Základní vojenskou službu prodělal od 1. samostatné obrněné
10. 1931 do 18. 1. 1933 u 152. dělostřeleckého pluku v brigády celé tažení
Olomouci a tuto svou odbornost později využil i ve 2. světové od břehů Normandie

až do osvobozené

je pan Jan Jašíček, který se narodil 12. května 1909.

V V

válce.
Když naši zem napadli Němci, tak odešel s mnohými do Plzně. Urputné boje

Polska s cílem bojovat proti nenáviděnému fašistickému zvláště v prostoru
Německu.

A právě zde v Polsku, začal stejný sled událostí, kterými obrněná brigáda jako
prošli všichni ti odvážní, součást
kteří chtěli dostát své spojeneckých vojsk

bránit svoji pod velením generála PETTNA.

Rýna, sváděla 1. čsl.

přísaze
drahou vlast. Z Polska se 
oklikami dostal do Francie, konce války. Od 1. 7. 1945 byl převelen zpět do svobodné
kde vstoupil do cizinecké Československé republiky a 18. 8. 1945 byl demobilizován.
legie. Po napadení Francie Jako mnoho jiných statečných občanů byl i on
Německem byl povolán k pronásledován. A tak v roce 1948 opouští vlast, za kterou
dělostřelectvu, které bylo nasazoval svůj život a která se k němu zachovala tak

I jeho osudem po celou dobu macešsky a odjíždí zpět do Anglie, která hrdiny dovedla
t války. Z Francie byl ocenit. V Anglii pracoval v obchodě a rovněž se zde oženil,

přemístěn do Anglie, kde Když v roce 1969 zemřel, urna s jeho popelem byla na jeho
byl zařazen jako zaměřovač přání převezena na náš holický hřbitov.

Tak skončila dobrodružná životní pouť a návrat do své

Jan Jašíček byl v aktivních bojích od 26. 9. 1939 až do

u pobřežního pevnostního 
dělostřelectva. Jako rodné obce.
školený odborník dostal 
hodnost seržanta. V těchto 
větách je skryta hrůza i

Všichni, kdo jste ho znali i vy ostatní,
VZPOMEŇTE A NEZAPOMEŇTE!

Ladisíau Zahradník

PRANOSTIKY
NA KVĚTEN "*T'NA DUBEN
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. -Přijde-li před Jiřím bouře, bude 

dlouho za kamny dobře.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.

. X laJS
Májová vlažička - naroste travička,

' 'Jv

Na svátého Jiří vylézají hadi a
v . /v»
stiri.

májový deštíček - poroste chlebíček.;
, S U P  i

Suchý březen, mokrý máj bude humno 
jako ráj.

Jasný měsíc v dubnu škodí 
květu stromů.

Duben časy mění a obdaří fiolů 
zemí.

•«;řY

Když v máji blýská, sedlák si výská
. .

H.Š.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. - ' V  ,

%



NAŠI JUBILANT!Slovo předsedy o komunálních odpadech V měsíci březnu a dubnu 
2002 se dožívají tito holičtí 
občané významných životních 
jubileí:
VEJVODA Jindřich 
LITVÍNOVA Vlasta 
ŠTĚTINOVÁ Věra 
HUBENÁ Růžena 
DOSTÁL Slavoj 
DRÁPAL Ladislav 
HONČOVÁ Jarmila 
VÁCLAVKOVÁ Milada 
ZAORAL Josef 
BĚHALOVÁ Vlasta 
ŠOLCOVA Marie 
ZEIZINGER Miroslav 
NEPUSTÍLOVÁ Ubuše 
LYSICKÝ Miroslav 
BRADÁČ Josef

V letošním roce byla uvedena v platnost nová vyhláška č. 4/2001, která ukládá městům, jak 
zajistit nakládání s domovním odpadem a jak za jeho likvidaci od občanů vybírat poplatky. Doposud 
byla vžitá praxe, že se platilo za odvoz odpadků jednou částkou buď v nájemném u družstevních 
domů nebo složenkou u jednotlivých domácností. Nebylo rozlišeno, zda odpad vytváří jedna či více 
osob. Podle nového zákona je povinen každý občan zaplatit danou částku /v Olomouci 468,- Kč, děti 
méně/ a tyto vybrané peníze budou sloužit městu na všechny práce spojené s likvidací komunálního 
odpadu: Odvoz TKO v popelnicích a kontejnerech, odvoz a likvidace tříděného odpadu, likvidaci 
černých skládek, organizování sběrových sobot a pod.

Pro TECHNICKÉ SLUŽBY z nového zákona vyplývá rada nových úkolů a povinností, které budou 
muset zajišťovat, např. dodávky nových nádob na TKO těm, kteří je doposud neměli nebo jich 
potřebují více, častější výsyp odpadkových košů a pod. Povinnosti z tohoto zákona však vyplývají i 
pro nás občany, pokud chceme, aby likvidace odpadků byla na úrovni.

Velice často nás žádáte, aby v určitých lokalitách byla umístěna tzv. “hnízda” s nádobami na 
tříděný odpad. Rádi vaše požadavky tlumočíme na Magistrátu města Olomouce - odbor životního 
prostředí a kontejnery se na požadované místo dovezou. Když ale za několik týdnů zmizí, je to jen 
vinou neukázněných občanů, kteří do nich místo plasů, skla a papíru nahází i to, co tam nepařtí - 
shnilé ovoce, hadry do skla a pod.

Na nádobách na plasty je obrázek BOTY JAK ROZŠLAPUJE PLASTOVOU LÁHEV. Tím se občanovi 
naznačuje, že těch rozšlápnutých láhví se do kontejneru vejde daleko více. Navíc láhev se zataženým 
uzávěrem je při zpracování v třídímě velice nebezpečná. Prosím vás občané, VYHAZUJTE POUZE 
SEŠLÁPNUTÉ LÁHVE.
Kontejnery na papír také nejsou bez problému. Je třeba si uvědomit, že nestažený či rozřezaný obal 
od lednice či jiného výrobku zabere daleko více místa a plný kontejner je vlastně prázdný.

Někdo z vás namítne, že by se měly kontejnery zamykat. Původně tomu tak bylo. Technické 
služby nechaly vyrobit potřebné množství zámků na jeden klíč a kontejnery byly dodané uzamčené. Ty 
novější se zámky “padacími” pro snazší odmykání. Podívejte se však, jak to dopadlo. Žijí mezi námi 
bohužel lidé, kteří hledají peníze na svou obživu právě zde - papír do sběru, vratné láhve do obchodů 
a pod. Urazit nebo přestřihnout takový zámek není pro ně žádný problém. A pak se do nádob může 
házet i to, co tam nepatří. A kdo? Zase jen neukáznění lidé okolo nás.

Dalším zlozvykem se stalo ukládání tzv. kusového odpadu ke kontejnerům jako např. nepotřebné 
záchodové mísy, matrace, bojlery, různé desky, skříňky, linoleum, zkrátka vše co se někomu doma již 
nehodí. Tyto věci pracovníci Technických služeb nejsou povinni odvážet a proto se nesmíme divit, že 
zůstanou ležet u kontejnerů či popelnic i několik týdnů. Na likvidaci tohoto odpadu jsou Odborem 
životního prostředí dvakrát do roka organizovány SBĚROVÉ SOBOTY, kdy do přistavených kontejnerů 
u nás v Holiči dokonce na dvou místech můžete tyto věci klidně vyhodit. Není přece problém takový 
odpad prozatím někam uložit a v určený den jej odvést. Bude to daleko lepší, než jej pod rouškou noci 
zanést někam k popelnici, nejlépe ještě k cizí.

Vyhláška také hovoří o udržování čistoty na území města, ale i mimo něj by se měla udržovat. 
Týká se to odhozených papírů, obalů a nedopalků cigaret, kterými se to zejména kolem odpadkových 
košů jen hemží. Ale týká se to i psích exkrementů. Vím, že jsem o tom psal již v minulém čísle 
HOUCKÝCH NOVIN, ale musím se k tomu vrátit opět. Řada občanů se na členy KMČ obrací s dotazy, 
kdy se s tím začne něco dělat, že za chvíli nebude pro psí exkrementy kam šlápnout. Mají pravdu. 
Když na to občas někoho upozorním, odpoví mi otázkou: “A dělají to i ti druzí?” Má sice pravdu. Ale 
PEJSKAŘI, podívejte se kolem sebe, jak chodníky a zeleň vypadá. Neříkejte “co druhý” a začněte každý 
sám u sebe. Když chci pejska mít, musím se postarat o to, aby i venku po něm zůstalo čisto. Doma by 
jste to jistě nesnesli.

Milí spoluobčané, zamyslete se každý sám za sebe, jestli všechno to, co děláte je správné. 
Nechceme po vás nemožné, jen se naučit pár základních návyků a uvidíte, že naše předměstská část 
Holice bude hned jinak vypadat. Když můžeme poukazovat na to, že za hranicemi u našich sousedů je 
daleko čistěji něž u nás, tak proč to nezkusit, aby to u nás bylo lepší jak v cizině.

Za to zamyšlení vám děkuji.

Obzvláště vzácného jubilea 90 a 
více roků se dožívají:
BAUEROVÁ Marie

ŠIŠKOVÁ Františka
SOBKOVA Marie
ČAPKOVÁ Hedvika

Všem našim jubilantům přejeme k 
jejich významnému životnímu 
jubileu Hodně zdraví, osobní 
spokojenosti a ještě mnoho 
krásných dní prožitých, v kruhu své 
rodiny. ..r V t

Silvestr Tomášek

ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice Činnost klubu důchodců v Holiči
V měsíci únoru KMČ jednala o:
- o záměrech MMO pronajat či prodat majetek na území Holice
- oprava místního rozhlasu a jeho eventuelní rozšíření
- o neprůjezdnosti chodníku na přechodu z Návsi svobody do ul. 
Partyzánská
- dále projednala připomínku občana na zabudování zpomalovacích 
prahů na ul. Keplerově a tím ochránit přechod u Návsi do ul. 
Partyzánské.

V měsíci lednu 2002 KMČ jednala o:
- znovu jednala o otevřeném dopisu primátorovi Ing. Tesaříkovi a o 
výsledku jednání s primátorem a na KÚ s RNDr. Kosatíkem
- nadměrný hluk a provoz kamiomů v ul. U solných mlýnů (nejen ve 
dne, ale v noci)
- různé

V rámci pravidelné činností našeho holického “Klubu 
důchodců” se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2002 malá - 
čtvrtletní oslava životních jubileí některých členů klubu. Na tuto 
oslavu byly pozvány p. Marie ROMANOVSKÁ, pracovnice odboru 
školství, p. Mgr. Jaroslava SLEPICOVÁ, členka SPOZ a p. Marta 
TELCOVÁ, pracovnice soc. zdrav, odboru MMO. Za KMČ č. 4 
Holice se tohoto setkání zúčastnila Helena ŠIŠKOVÁ. Přítomné 
oslavenkyně obdržely kytičku a malou pozornost. Atmosféra 
tohoto setkání byla velmi srdečná a veselá. Za hudebního 
doprovodu p. Mgr. Slepicové si přítomní zazpívali několik 
známých písniček, zazněla i recitace.

Bylo to velmi pěkné a mile prožité odpoledne jednoho ze 
všedních dnů.



Otazníky kolem rekonstrukce návsi Svobody
Když před rokem vyšlo první číslo HOLIVKÝCH NOVIN, 

věnovali jsme jeden článek tomu, jak bude podle nového 
projektu vypadat náves Svobody. Nikdo z nás členů redakční 
rady ani členů KMČ č. 4 netušil, že než se rok s rokem sejde, 
bude vše jinak.
Aby se předešlo různým dohadům a spekulacím, proč se něco 
dělá tak, jak se dělá a proč se to nedělá jinak, pokusím se krátce 
vysvětlit celou situaci kolem rekonstrukce.

V první polovině roku 2001 byl zpracován projekt na 
rekonstrukci návsi Svobody a byl odsouhlasen všemi
zainteresovanými stranami. Byl stanoven přibližný termín 
zahájení prací, který však byl podmíněn dokončením kanalizace 
ve východní části návsi /před poštou/, aby mohla být zajištěna 
autobusová doprava, Narazilo se také na několik
majetkoprávních nesrovnalostí, které však byly s občany řešeny 
údajně bez problémů.

Tyto problémy však začátkem druhého pololetí nebyly 
vyřešeny a proto nebylo přikročeno ani k výběrovému řízení 
na firmu, která bude práce provádět. Bylo pouze vydáno 
stavební povolení a zdálo se , že je vše na dobré cestě. Opak 
však byl pravdou.

Vše se protáhlo natolik, že rozkopávat náves před zimou se 
jevilo jako nesmyslné, prý se počká na jaro roku 2002. Pro členy 
KMČ byly tyto odklady podezřelé, ale logicky zdůvodnitelné. Šok 
jsme však zažili v lednu 2002, když jsme se dozvěděli, že 
rekonstrukce návsi Svobody byla vyřazena z investičního plánu 
města. Důvodů nám bylo sděleno několik: dokončení 
přednádražního prostoru, opravy ulic Polská, Fibichova, které se 
po zimě také rozsypaly jako náves, ale jsou podle slov 
odborníků pro město důležitější a v neposlední řadě nová kašna.

Jak vypadal povrch vozovky návsi Svobody, když polevily 
mrazy, jste viděli všichni sami. Po vozovce, která by se spíš měla 
nazývat “tankodromem” odmítly jezdit i autobusy MHD, 
poněvadž jejich kloubáky chytaly spodem o hrby a mnohdy se

nakláněly tak, že hrozilo převrácení. Vše se vyřešilo značkou 
omezující rychlost na 20 km/hod.

Navíc jsme se dozvěděli, že rada vyčlenila 1,5 mil. Kč na 
nutnou “opravu” komunikace. Podotýkám, že opravy, které se 
koncem února na návsi prováděly, nebyly z této částky. Jednalo 
se pouze o vyrovnání nejhorších míst ve vozovce prováděné TS 
Olomouc, aby mohly alespoň jezdit autobusy.

Neustálé dotazy a útoky na členy KMČ Holice vyústily v 
napsání otevřeného dopisu panu primátorovi a pánům radním. 
Text dopisu byl zveřejněn v Olomouckém dni. Tento dopis dal 
impuls k setkání pana primátora Ing. Tesaříka s předsedou KMČ 
č. 4 Holice panem Tomáškem. Obsahem schůzky bylo najít 
přijatelné společné řešení této situace tak, aby bylo vyhovující 
pro obě strany. Že na zahájení rekonstrukce prozatím nejsou 
peníze bylo známé již dříve. Provést provizorní opravu za 1,5 
mil. Kč bylo posouzeno jako zbytečné vyhození peněz, udělalo 
by se něco za hodně peněz a efekt by byl nulový, nebo alespoň 
téměř nulový. Nakonec jsme se s panem primátorem dohodli na 
tom, že se se zahájením “opravy” počká až do května, kdy bude 
radnice vědět, kolik peněz dostane od Krajského úřadu a kolik 
ze státní pokladny. Podle uvážení a možností by se přidalo k 
částce 1,5 mil. Kč a zahájila by se řádná rekonstrukce třeba v 
několika etapách.

Myslím si, že toto řešení je pro obě strany zatím přijatelné 
a reálné. Prosím vás tedy o trpělivost a vyčkejme, jak se věci 
dále vyvinou. Za KMČ vám slibuji, že máme opravdový zájem o 
zahájení rekonstrukce a uděláme pro to maximum. Chceme, aby 
se holičtí občané dočkali důstojného vzhledu návsi Svobody a to 
v takové podobě, jak jsme vám vylíčili v prvním čísle HOLICKÝCH 
NOVIN. O dalším průběhu vás budeme včas informovat.

Za KMČ č. 4 Silvestr Tomášek

K výše uvedenému článku jsme udělali malý průzkum mezi chodíme do klubu důchodců a o klubu už také bylo psané, 
holickými občany. Vyzbrojili jsme žákyně 9. třídy holické školy Silnice? Jsou strašně prašné. A když jedete v autobuse, tak by 
magnetofonem a požádali je, aby položili několika náhodným vám to páteř v křížích vyvrátilo, co to s vámi dělá. 
chodcům otázku: “Jak se vám líbí současný stav návsi paní Konečná, důchodkyně 
Svobody?” Zde je několik odpovědí: - Co mám říct, no hrůza, zrovna se o tom bavím s kolegou. Je to 

hrůza a děs. Je to tak na ničení aut a autobusů.- No náves Svobody jako taková by nebyla špatná. Až na tu 
silnici. Po kanalizaci je ještě v horším stavu, než byla před tím. 
jméno nesrozumitelné
- Stav cesty? No ten se mí vůbec nelíbí, měla by se opravit i s 
chodníky. 
jméno neuvedeno
- Nelíbí vůbec. Člověk by si tady zlomil tak nohu, protože stav 
chodníků je katastrofální.
-Přidává se manžel: A to už tady byl primátor v Holiči, který 
neudělal vůbec nic pro holické občany. 
manželé Knápkovi Toto jsou názory jen několika občanů. Jistě se s nimi
/poznámka redakce: za pana primátora Kosatíka, který bydlí v ztotožňujete i vy ostatní. Věříme, že KMČ Holice ve spolupráci s
Holiči, se toho udělalo s jeho přičiněním velice mnoho. Bohužel Magistrátem města Olomouce dosáhne toho, že se městská část
je to skryto pod zemí / kanalizace, vodovod /. Zveme pana Holice dočká důstojného vzhledu nejen návsi Svobody, ale i 
Knápka na schůzi KMČ č. 4 aby se o tom přesvědčil/.
Nelíbí se mi ten stav. Jak ty silnice, chodníky, okolí, prostředí. A 
nečistota je všude kolem. Lidé to dělají, samozřejmě. Ale ta 
silnice by se měla spravit. 
paní Hrbáčooá Jiřina
- Náves se mi líbí. Kostel je pěkně spravený zepředu. Dále Re<j 
dozadu moc nechodíme, tak nevíme jak to tam vypadá. My

řidiči autobusů MHD
- Nelíbí se mi vůbec. Jsou tam díry, měli by to spravit pořádně. 
Nic se mi nelíbí jak je to rozkopané. Když jedu autem, tak by mi 
upadl podvozek.
paní Kapsiová
- No cesta je katastrofa. Auty se nedá jezdit, na kole se nedá 
jezdit. Já už jsem se na to teď ptala. Urgovat opravy je asi 
zbytečné. Nejsou nikde peníze. Tak asi nějak.
paní Hudcová Jana

ostatních ulic, které na to netrpělivě čekají již mnoho let.
P.S. Omlouváme se občanům, kteří odpovídali a jejich jména 
nejsou uvedena. Chyba vznikla nezkušeností našich reportérek 
při nahrávání.



Žili mezi námi - Dr. Hudec
V HOLICKÉM SBORNÍKU II jsem našel článek od pana 

Bohumila Smejkala, který seznamuje holickou veřejnost se 
čtyřmi životopisy lékařů, kteří se narodili v předminulém a 
zemřeli v minulém století. Myslím si, že i dnes si rádi přečtete o 
lidech, kteří se v Holiči narodili a zasvětili svůj život lékařství.

Na holickém hřbitově je pohřben místní obvodní lékař 
Jakub H u d e c .  Narodil se v Bystrovanech 15. dubna 1846, 
jako syn rolníka Josefa Hudce a jeho manželky Terezie, rozené 
Vyhlídalové. Po studiích na německém gymnáziu v Olomouci 
studoval lékařství na medicínsko - chirurgickém ústavu v 
Olomouci.

Ve svých 29 letech se oženil a přestěhoval do Holice. 
Rodiče jeho manželky Marie, rozená Otáhalová, zakoupili 
novomanželům chalupu číslo 38 za kostelem, která patřila R. 
Urbanovi. Manželé Hudcovi později chalupu zbourali a na jejím 
místě vystavěli jednopatrovou usedlost, která stojí dodnes v 
blízkosti budovy školy. K usedlosti patřily hospodářské budovy a 
pole. Dnešní opravená budova školy vedle pošty je dědictví po 
Dr. Hudcovi.

Bude vhodné stručně se zmínit o organizaci zdravotnictví 
na olomouckém okrese na přelomu 19. a 20. století. Okresní 
hejtmanství v Olomouci spravovalo 79 obcí v nichž žilo více 
než 70.000 obyvatel. Těchto 79 obcí tvořilo devět zdravotních 
obvodů, v nichž pracovalo celkem 13 graduovaných a 3 
diplomovaní lékaři, 1 lékárník a 2 zvěrolékaři. Na jednoho lékaře 
připadalo tedy asi 4.000 obyvatel. Obce Holice a Hodolany 
tvořily 4. obvod. Kolem roku 1900 v něm pracovali lékaři 
Antonín Dostál a Josef Přikryl, oba bytem v Hodolanech a náš 
Jakub Hudec. Z nekrologu, který byl napsán po smrti Jakuba 
Hudce zemřel 28. srpna 1924 - se dovídáme, že neměl potomků, 
že vedle své lékařské praxe pracoval v zemědělství a byl 
především velkým lidumilem. Citujeme doslova: “Byl znám 
celému okolí jako hledaný lékař chorých, jako uvědomělý 
pracovitý rolník, neboť přivedl statek svůj k nejvyšší 
vymoženosti a rozkvětu a hlavně jako dobrodinec všech kdož se 
k němu obraceli. Za pomoci své choti poskytoval často nuzným 
chorým vydatnou stravu ze svého domu, za války pak sta a sta 
hladových sytil zdarma, neboť přenechávaje jim za ceny 
nepatrné, obilí ze svých lánů....

Po ordinačních hodinách pracoval s dělníky na poli, jídal s 
nimi u jednoho stolu, staral se o zvelebení svého hospodářství.

Propagoval u svých dělníků spořivost. Sám peníze převzal a 
spousty knížek malých vkladatelů nosíval s úsporami do 
záložny. V jeho ordinaci viselo mnoho čestných diplomů obcí, 
různých spolků a jednot. Holickému kostelu daroval zvon, 
nazvaný po jeho křestním patronu. Na poslední cestě ho 
doprovodilo tisíce lidí. Jeho manželka Marie zemřela náhle 5. 
července 1930.

Holický rodák MUDr. Jan Z d r a ž i l  provozoval svou 
lékařskou praxi v Olomouci. Narodil se 29. srpna 1867 v Holiči 
č. 19. Otec František byl půlláníkem, matka Matylda byla 
rozená Štěpánková z Holice. Při křtu mu byl kmotrem rolník 
Martin Kluka s manželkou. Z holické národní školy odešel na 
středoškolská studia do Olomouce. Na Slovanském gymnáziu 
maturoval v roce 1887. Lékařskou fakultu absolvoval ve Vídni a 
stal se graduovaným lékařem. Po povinné nemocniční praxi si 
otevřel v Olomouci vlastní ordinaci.

srdeční mrtvicí, 3. března 1926 a byl pohřben 
na olomouckém ústředním hřbitově. I on měl 
pověst lékaře lidumila. Ve vzpomínce, 
uveřejněné po smrti jeho se psalo: “Byl to 
tichý, nenáročný lékař a mnohé zejména chudé 
rodiny, k nimž zemřelý obětavě docházel, 
budou želeti jeho skonu. Byl to lékař lidový, 
humánní a milý.”

Mezi těmi, kteří padli v první světové válce 
a jejichž jména jsou uvedena na holickém 
pomníku obětí této války je též jméno MUDr.
Ignáce Františka K lu k y .  Narodil se 1. února 
1874 v Holiči. Jeho rodiče Florian Kluka a 
Mariana rozená Ošťádalová, byli majiteli rolnické usedlosti čp. 
42. Ignác maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v r. 
1893. Po studiích na pražské lékařské fakultě se stal vojenským 
lékařem. Specializoval se jako chirurg. Za práci na Balkáně byl 
vyznamenán pamětní medailí Bosny a Hercegoviny. Postupně 
získal další pocty: jubilejní pamětní medaili ozbrojených sil, 
jubilejní kříž, pamětní kříž. V roce 1913, tedy těsně před 
vznikem první světové války, byl štábním lékařem a patřil k 
osobní gardě vídeňské pěší roty, pěší pluk “Gustava V., 
švédského krále.” Jakmile vypukla válka byl Kluka poslán ihned 
do válečného pole a 3. prosince 1914 jako 40ti letý padl u 
Něgowornice, oblast Kielce na dnešním území Polska. Víme o 
něm, že byl skutečným členem podporovacího spolku pro vdovy 
a sirotky vojenských lékařů.

Nejmladším ze čtyř lékařů, o nichž píšeme, byl MUDr. 
František K o u tn ý .  Narodil se v Holiči, v domě číslo 8, jako 
syn půlláníka Jakuba Koutného a Voršily, dcery Jana Zdražila z 
Holice. Navštěvoval obecnou školu v Holiči, Slovanské 
gymnázium v Olomouci. Maturoval v roce 1907. Spolu s ním 
maturoval další holický rodák, František Smysl, který předčasně 
zemřel jako posluchač práv. Studia na lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze ukončil Koutný promocí 8. května 
1914. Necelé tři měsíce zastával místo sekundáře na vnitřním 
oddělení zemské nemocnice v Olomouci. 1. srpna 1914 
nastoupil vojenskou službu a jako lékař prošel mnoha 
vojenskými nemocnicemi. Vojenský stejnokroj odložil až 30. 
ledna 1920. Do 1. srpna 1920, tedy půl roku, byl sekundářem 
na očním oddělení a na porodnici v olomoucké nemocnici. Od 
toho data se stal praktickým lékařem a pokladenským lékařem v 
Olomouci - Hodolanech. Byl členem Ústřední jednoty 
Československých lékařů, olomoucké župy.

S Holicí udržoval takřka denní spojení. Dojížděl sem ke 
svým příbuzným a na zahradu, kterou si založil v části obce 
zvané “Amerika” . Dlouhá léta dojížděl k pacientům na jízdním 
kole, až později si koupil starší automobil Tatra. Zůstal 
svobodným.

Měl velmi rozsáhlou klientelu jak v Olomouci - Hodolanech, 
tak i v Holiči. O jeho obětavosti a lidském vztahu vypráví dodnes 
mnoho pacientů. V mnoha rodinách byl takřka domácím 
lékařem. Zemřel 6. dubna 1953 ve Fakultní nemocnici v 
Olomouci. Urna s jeho popelem je uložena na hrobě rodiny 
Koutných na holickém hřbitově.

Lékařský slib, který složili jmenovaní lékaři na závěr svých 
Dr. Jan Zdražil vlastnil dům v Olomouci, Kapucínská ul. č. 8 vysokoškolských studií, měli po celý život na mysli. Obětovali se 

- popisné číslo 118. Tam měl i svou ordinaci. Zastával celou pro nemocné, snažili se mímiti nouzi potřebných. Ať jsou
řadu let místo soudního lékaře, pracoval jako lékař nemocenské příkladem dnešní generaci obyvatel naší obce. 
pokladny a jako vojenský lékař v záloze. Zemřel náhle, raněn podle Holického sborníku zpracoval Siloestr Tomášek



Holický fotbal slaví letos 70 let
Před sedmdesáti lety byl založen fotbalový klub v Holiči, bezpečnostních opatření, nutných pro II. ligu. Také příspěvky

Za tu dobu vychoval stovky sportovců a dosáhl různých z loterií, výhodná nájemní smlouva na klubovou prodejnu,
úspěchů. Mohli bychom jmenovat mnoho osobností z řad bezúročná půjčka, to je další významná podpora od vedení
fotbalistů nebo funkcionářů, ale určitě by se mohlo stát, že města Olomouce,
na některého zapomeneme a zapomínat se nemá. Proto 
vzpomínáme na všechny, kteří reprezentovali klub Sokol Holice, Spartak Holice nebo TJ Olomouc-Holice. To
v holickém dresu, na mnoho dobrovolných trenérů a funkcio- jsou některé z názvů, V současné době působí jako akciová
nářů, kteří se starali o mládež, o výstavbu stadionu. Holický společnost l.HFK Olomouc, tedy l.Holický Fotbalový Klub
klub patřil vždy spíše k malým klubům s regionálním působě- Olomouc a.s.. Jejím akcionářem je z 99,5% občanské
ní, i když členskou základnu měl vždy velkou. Nejvyšší soutě- sdružení FK Holice 1932, 0,5% akcií vlastní Vladimír Dostál,
ží, kterou mužstvo Holice v dřívější době hrálo, byl krajský 
přebor. Až v posledních letech dosáhl výrazných úspěchů, do podvědomí v celé České republice, neboť k nám soupeři
Cesta k těmto úspěchům započala v roce 1994, kdy se přijíždějí i z Prahy, Mostu, Plzně, Českých Budějovic atd.
holický fotbal spojil s fotbalovým klubem z centra Olomouce, V dresu našeho klubu nastupují i tři cizinci ze Slovenska,
a to s FC LOKOMOTIVA Olomouc. V roce 1996 postoupilo hlavním trenérem a současně sportovním ředitelem je Mgr
mužstvo do divize, kde dvakrát obsadilo druhé místo, aby Roman Pivarník, bývalý vynikající hráč Dukly Praha, Sigmy a
v třetím roce postoupilo do III., tedy do Moravskoslezké Rapidu Vídeň, asistentem je také bývalý vynikající hráč Slavie
fotbalové ligy. Tu, hned jako nováček soutěže, vyhrál a Praha a Sigmy, Miroslav Kouřil. Prezidentem klubu je pan
mužstvo postoupilo do II. celostátní ligy, kde hraje druhým Josef Picek.
rokem. Návštěvy se zvýšily mnohokrát a největší návštěva 
byla zaznamenána v utkání s Jihlavou o postup do II. ligy, II. ligy. Proto má vlastní prodejnu sportovních potřeb
kdy na náš stadion přišlo 2.500 diváků. V současné době v Riegrově ulicí v Olomoucí, na ulici Kosmonautů vlastní bar
utkání mužstva navštěvuje průměrně 1.200 diváků. Holický se sázkovou kanceláří, pronajímá velkoplošné reklamní
klub nezaznamenal úspěchy jen u mužů, ale i v jiných oblas- panely na Přerovské ulici a na stadioně. Z těchto aktivit
těch. Mládež se rozšířila do deseti družstev a v současné získává finanční prostředky na svou činnost. Je pravdou, že
době tři družstva bojují o postup do vyšší soutěže. Také většina firem, které podporují klub v Holiči, z Holice
stadion zaznamenává změny. Byla provedena plynofikace, nepocházejí a to je určité zklamání pro všechny, kteří se
oprava sociálního zařízení a šaten, byla postavena první část snaží pracovat pro holický fotbal. Snad přijde i doba, kdy
tribuny se sedačkami. Pronajali jsme si 1,5 ha pozemků za každý podnikatel a firma na území místní části Holice, bude
plotem stadionu, kde budeme mít tréninkové plochy, chtít se prostřednictvím sportu a našeho klubu prezentovat.
Největší změnou v této oblasti bude výstavba nových šaten a 
rekonstrukce stávající budovy v letošním roce. Na tuto akci tohoto výročí. Děkujeme všem, kteří se na této době podíleli
jsme získali, díky poslanci parlamentu ČR, panu Ivanu a popřejme klubu ještě mnoho úspěšných let ve své činnosti.
Langrovi, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 milionů Kč.
Také město Olomouc nás maximálně podporuje.a dotací ve Vladimír Dostál-předseda předstaoenstva l.HFK Olomouc a.s. 
výši 700 tis. Kč nám výrazně pomohlo při zajištění

V historii působil fotbal pod různými názvy. SK Holice,

Je pravdou, že zájem o fotbal v Holiči stoupá, dostává se

Je snahou vedení klubu stabilizovat klub do podmínek

Fotbal v Holiči je již 70 let a v červnu proběhnou oslavy

V Holiči jistě není fotbal jediným 
sportem. Víme, že v Holiči vzniklo 
hřiště na nohejbal, ale víc o životě 
tohoto a snad i jiných sportů 
nevíme. Prosíme zástupce či 
vedoucí sportovních oddílů, aby 
zaslali své příspěvky do redakce 
“ HOLICKÝCH NOVIN” . (Adresa: 
Silvestr Tomášek, U Cukrovaru 10, 
783 71 Olomouc - Holice) Na tuto 
adresu lze zasílat i jiné příspěvky 
do H.N.
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