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Zamyšlení odcházející ředitelky
Dlouhá doba strávená na holické škoíe mě určitě sedí“? Jak je  možné, je  škola, jejichž Žáci nemají 

opravňuje k tomu, abych mohla snad i trochu kriticky problémy s přijetím na střední školy a ?de zpětně 
hodnotit postaveníškoly o obci, úspěchy i neúspěchy, dokáží ocenit, co jsme je  naučili, je  označována 

Teší mě, když vidím své bývalé žáky, jak  se za špatňou? Není to tím, že učitelé řeší všechny 
úspěšně uplatňují v zimotě. Někteří se za námi rádi problémy žáků, nenechají bez povšimnutí šikanu, 
vracejí a mají ke škole pořád pěkný vztah. Setkávám záškoláctví a vulgární chování ve škole? Jak je  možné, 
se s nimi i prostřednictvím jejich dětí, které jsou že hodnocení České školní inspekce bylo velmi dobré, 
o současnosti našimi žáky. Mnozí z rodičů škole a přesto se dozvídám, že někdo z rodičů chce dát dítě 
pomáhají, ať už s organizací školního plesu nebo na „lepšíškoíu“? Zájem náš a zájem rodičů by měl být 
sponzorskými dary. Oceňuji ty rodiče, kteří se školou shodný a vždycky v zájmu dětí! 
táhnou za jeden provaz, když jde o výchovu dětí.
Přece i my se snažíme dětem co nejvíce pomoci.

Někdy se však ptám, kde se staía chyba, když práci při výchově a vzdělávání našich žáků. 
občas slyším, že Žáci „jsou vzorní“ a učitelé „na nich

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
kolegyním a kolegům, současným i minulým, za jejich

Olga Rychlá

v

Školní léto a prázdniny za rohem
Tak máme začátek června a jsme tady s těmi všude, jen pochválit. A nepovažuji za měřítko absolutní

prázdninami a dovolenými, rodičové. Bude meditace úspěšnosti školy žáky, kteří vystudovali vysokou školu, 
nad známkami na vysvědčeních dětí a čas odměn. Spíš je pro mne důležitější, že to jsou hodní a slušní lidé

Pro vaše děti mám přání, ať mají velice krásné a že chtějí něčeho v životě dosáhnout. Jsem ale názoru, 
prázdniny, ale ať přitom také dávají pozor na své zdraví, že na tohle má rozhodně větší vliv rodina než škola. 
Osmákům připomínám, že ještě před koncem roku 
by měli zvážit, že jejich známky budou určitou měrou ředitelka, Olga Rychlá, na škole končí a odchází do 
rozhodovat o přijetí na jakoukoliv střední školu příští důchodu. Za dobu svého působení na naší základce 
rok. Takže jim také přeji úspěch. Ajednu poznámku pro udělala pro holické děti hodně. Má mít z čeho radost 
všechny žáky. Ve světě prorazíme jen tím, co umíme a být s čím spokojena. Vždy, když něco děláte, byť 
a budeme to navíc muset umět předvést v němčině, plným srdcem, nezavděčíte se totiž všem. Takže, paní 
angličtině nebo jiném cizím jazyku.

A teď s troškou do mlýna o naší holické škole, děti a přejeme Vám pohodu a zdraví a víme, že nic 
Každá škola má dobré a slabší žáky. Někdy je to dané Vám nezkalí radost z Vašich dobrých žáků, kterých bylo 
jejich pílí, někdy přírodou. Já jsem domorodec a holič- za Váš učitelský život hodně, 
kou základku znám od doby, kdy jsem ji (dávno tomu) 
navštěvoval. Vážím si jí. Teď ji znám přeneseně z toho, 
jací žáci z ní přicházejí na průmyslovku. Všechny mohu, 
až na výjimky, které potvrzují pravidlo a najdou se

Možná to nevíte a je to velmi překvapivé, paní

ředitelko, my Vám také děkujeme za práci pro holické

Takže rozloučením s paní ředitelkou končím 
a koncem června opatrně: „Hurá na prázdniny! “

Ing. Petr Šafránek



Jak se na holické škole hrálo 

divadlo (II. část)
Kromě loutkového divadla však na holické škole měl svou tradici 

i dramatický kroužek pod nezapomenutelným vedením paní učitelky 
Ludmily DUDOVÉ. Kroužek vznikl brzy po osvobození Československé 
republiky v roce 1945. Abychom našim čtenářům přiblížili alespoň trochu 
činnost tohoto kroužku, budeme vám o něm vyprávět ústy paní učitelky 
Dudové, která ojeho činnosti napsala článek do HOLICKÉHO SBORNÍKU II.

Po dusném válečném ovzduší všichni začali volně dýchat a žáci 
i učitelé se s velkou chutí pustili do práce. Na škole se tvořily zájmové 
kroužky a dramatický vznikl mezi prvními. Děti se jen hrnuly a jejich 
touha vytvořit na jevišti pohádkovou nebo skutečnou postavu byla 
obdivuhodná.

Nacvičili jsme s nejvyšší třídou Petrusovu veršovanou hru se zpěvy 
a tanci JÁNOŠÍK. Hlavní úlohy s upřímnou opravdovostí zahrál Zdeněk 
Kraje, Marie Zlámalová, Ota Horáček aj. Legendární postava slovenského 
hrdiny a jeho horních chlapců, kteří bohatým brali a chudým dávali, 
dobře zapadla do oslav prvního výročí květnové revoluce.

V následujícím roce jsme se přenesli do pohádkového světa hrou 
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, která potěšila hlavně ty nejmenší. Všichni 
herci se velice snažili, ale zvláště vynikla Božena Krátká.

Zájemců o práci v dramatickém kroužku přibývalo, aby mohlo více kterém hlavní roli zahrál František Kubeš.

„Letíme do nebe"

Na jaře roku 1952 se dětem zalíbil upravený Havlíčkův námět: 
KRÁL LÁVRA, který vzbudil v obecenstvu salvy upřímného smíchu a ve

Rok 1953 potěšil malé publikum zdramatizovanou pohádkoudětí zkusit své herecké umění, sehráli jsme v roce 1948 dvě divadelní hry: 
výpravnou, zajímavou hru o prvních letech v balónu Jar. Panenkové: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA a rok následující vtipnou a moderní hříčkou
LETÍME DO NEBE a pohádkový kus oživený skřítky, vílami a květinami 
TAJEMNÝ OSTROV od R. Blára.

JAK SE HONZA KRÁLEM NESTAL. Zahráli sí v nich Jiřina Horská, 
R. Zdražilová, V. Petrželková.

K 10. výročí osvobození se znovu nastudovala oblíbená Petrusova 
hra JÁNOŠÍK a hrála se v Holicí v květnu 1955. Zúčastnili jsme se s ní 
soutěže v dětské umělecké tvořivosti a získali I. cenu. Hlavní role vytvořili 
J. Mezerová, I. Vavrouchová, M. Duda, R. Koutný, J. Bartošková. Krásné 
slovenské písně a tance každého uchvátily.

V roce 1956 jsme začali zase z jiného oboru a nacvičili poměrně 
náročnou, ale velmi půvabnou pohádku J. Vančury o soužití člověka 
s medvědem KUBULA A KUBA KUBIKULA. Nezvyklé a dosti těžké role 
zvládly úspěšně L. Kvizdalská, E. Zdařilová, Drománková a J. Dostálová.

Pro rok 1957 byla vybrána veršovaná pohádka K. M. Walló: 
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE, která zaujala lahodnou 
češtinou, pěknými myšlenkami a tanečními vložkami. V hlavních rolích 
se představili M. Otipková, Tománek, E. Spáčilová, K. Opravil.

Na MDŽ 1958 se nacvičila Kožíškova STŘÍBRNÁ STUDÁNKA, která 
poetickými verši oslavuje lásku mateřskou. Hráli: Nekoksa, Zdařil, Šiška aj.

V roce 1959 jsme se představili holickému publiku věčně krásnou 
ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU. Pod oblouky divokých růží čekala na princovo 
políbení a probuzení světlovlasá Růženka v podání L. Štěpánkové a budila

„O rozmařené Pamele“

Podníceni úspěchy začali jsme cvičit výchovnou hru o rozmazlené dojetí u malých diváků, 
dívce, která se nakonec polepšila. Ve hře M. Koláře O ROZMAZLENÉ V roce 1960 se nám podařila hra 0. Lichardové POPELKA, se kterou 
PAMELE bylo tolik vtipného, že sál bouřil smíchy a hlavní hrdinka v podání kroužek v Soutěži tvořivosti mládeže získal čestné uznání. Závadou bylo
Marie Přibylové se ve svém hereckém snažení opravdu překonala, pouze to, že některé chlapecké role byly pro nedostatek vhodných hochů
Ke zdaru hry přispěli žáci: Mazal, Petrželková, Krátká, Dobešová aj. obsazeny děvčaty. Opravdovým hereckým elánem zaujala tehdy Hana 

V roce 1950 se žáci představili veřejnosti vtipnou hrou ze života Maciuchová, A. Navrátilová, L. Obzinová, H. Manková, F. Hrudník, 
čmeláků od J. Koláře BZUNĎA a BRUNĎA. Kostýmy a výprava byla bohatá, Bartoníková aj.
víření a tance vodních vážek a motýlů velmi ladné a líbivé. Pěkně hrály:
H. a I. Šafránkovy, V. Sklenářová, L. Straková, J. Litvínová, J. Neprašová, POHÁDKA hraná v roce 1961, ve které tančilo mnoho dětí z národní školy
J. Vykydalová.Znojilová a jiné. Přes velké vydání za kostýmy a výpravu byl v roztomilých úborech květin, světlušek, včelek a mravenců. Hráli v ní Petr

Pěknou myšlenku oslavující lidskou práci měla Kožíškova MEDOVÁ

čistý výtěžek 8.821,- Kč.
Za získané peníze jsme nakoupili knihy a pomůcky a část byla 

rozdělena mezi žáky na školní výlet.
V roce 1951 jsme sehráli oblíbenou hru M. Holkové POPELKA. 

S ní jsme zajeli potěšit děti v Dubě nad Moravou a ve Štěpánově.

Kadlec, S. Skalický, Jana Vedralová, Zd. Buriánová, K. Kabelíková.
Činnost kroužku jsme zakončili ne bez lítosti v roce 1962 pohádkou 

M. Voglové PASÁČEK VEPŘŮ. Stalo se tak po mém odchodu do důchodu.
Mimo divadelní hry účinkovali členové kroužku na školních 

akademiích a při oslavách památných dnů. Nacvičili jsme i mnoho



krátkých veselých výstupů, které jsme předváděli při různých 
příležitostech v patronátních závodech. Děti vystoupením proslunily 
vážná jednání, vnesly do shromáždění radost a vyvolaly na tvářích 
přítomných úsměv.

Pro ně samé měl dramatický kroužek také velký význam. Naučily se 
více a jasněji vnímat čistou krásu české řeči, cvičily správný přednes, 
získaly jistotu ve vystupování a zdravé sebevědomí. Mnozí se zbavili 
pocitu méněcenností.

Dnes jsou tyto děti dospělými lidmi na nejrůznějších pracovištích. 
A ať jsou v životě čímkoliv, jistě si rádi vzpomenou na pěkné a veselé 
chvíle, kdy s chutí a nadšením nacvičovaly divadlo. V tomto kroužku 
začínala a hrála Hana Maciuchová, která pak vystudovala AMU a dnes 
patří mezi naši hereckou elitu. A že na své divadelní začátky nezapomněla, 
dokázala při oslavách 725. výročí první zmínky o Holiči, kdy přijala 
s radostí naše pozvání a zúčastnila se koncertu v kostele sv. Urbana.

Tak vzpomínala ve svém článku naše milá paní učitelka Ludmila 
Dudová. Žena s velkým srdcem, která svou lásku k lidem a rodné vlasti 
rozdávala až do konce svého života. Divadelní kroužek na holické škole

vedla plných 17 let od roku 1945 do roku 1962. Při divadelních hrách 
vždy účinkoval žákovský orchestr pod vedením Dr. Františka Navary, který 
sám skládal hudbu a texty písní. Tance nacvičovaly paní učitelky Talová, 
Palečková, Kratochvílová, Blažejová, Hlobilová a Hřebíčková. Jako 
maskéři působili R. Petříková, B. Svačinová a pan ředitel školy L. Kovařík. 
0 výpravu, kulisy a osvětlení se obětavě starali J. Kutra, V. Bartoněk, M. 
Kozák a J. Vilhelm, kteří se vždy upřímně těšili ze zdaru hry spolu s dětmi.

“A tak na závěr můžeme říci, že společnými silami se vždy dobrá věc 
podařila, neboť byla konána s láskou k dětem a k divadlu a nepočítala 
moře času a námahy pro dobré dílo.”

Ludmila Dudová

Zde končíoypráoěnía napomínání duou holických pedagogů, kteří 
svůj (iuot zasvětili dětem a lásce k umění a rodnému jazyku. 
Mně nezbývá než jim  jménem všech, kdo jste je  znali poděkovat za jejich 
záslužnou práci a říci jen NEZAPOMENEME NA VÁS.

Podle HOLICKÉHO SBORNÍKU VLASTIVĚDNÝCH PRACÍ

v

Životní jubileum pana JOSEFA TOMANA
Dá se říci, že skoro denně potkáváme v holických ulicích milého, přívětivého, stále se usmívajícího našeho spoluobčana

pana JOSEFA TOMANA
V měsíci červenci se dožije krásného životního jubilea - 75 roků. Z rodných Ratiškovic - kraje krásných krojů, písní a vína 
ho vítr zavál na naši krásnou úrodnou Hanou a zde také natrvalo zakotvil. Našel zde svoji životní družku a založil rodinu. 

Dá se říci, že jeho skoro celoživotním koníčkem je malování, kterému věnuje opravdu většinu svého volného času. 
Jeho umělecká tvorba - krásné obrázky promlouvající snad každému do duše a jejich krásné barvy,

jsou opravdovým pohlazením na duši.

Mnozí naši občané již  zhlédli některou z jeho výstav, která jistě zanechala v každém jen tu nejpěknější vzpomínku. 
Přejeme našemu milému jubilantovi panu TOMANOVI hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody 

a ještě mnoho a mnoho uměleckých úspěchů.

KMČ č. 4  Holice



Galerie statečných - Vítězslav Lepařík
Motto: dr. Eduard Beneš
„Pravděpodobnost, že parašutisté musí přinést při plnění 
suých úkolů oběť nejoyšší" se o mnohých případech měnila 
téměř o jistotu! A přece šíi!

Nadporučík Vítězslav Lepařík velitel skupiny GLUCINIA pocházel 
z rodiny velkého vlastence a ruského legionáře. Narodil se 14. 8. 1914 
školu vychodil v Holiči a Hodolanech. Po vystudování vyšší hospodářské 
školy nastoupil do vojenské Akademie v Hranicích. Jako mladý poručík 
zahájil svoji vojenskou dráhu v Hlohovci na Slovensku. Po rozbití naší 
republiky a vytvoření “slovenského štátu” byl potupně vyhnán jako mnozí 
naši občané. Hned se však zapojil do odboje a 6.7.1939 odchází spolu se 
skupinou důstojníků do Polska,s cílem bojovat proti německému nepříteli. 
A tady je jeho osud tak podobný všem, co prošli tu cestu zklamání, naděje 
a pevného odhodlání se nevzdát. Prodělal přesun do Francie, prošel 
výcvikem v cizinecké legii. Po strastiplné cestě se konečně dostal do 
Francie, kde byl velitelem protitankových kanónů. Po hájení mostu přes 
řeku Aeel, aby ustupující francouzská armáda mohla uniknout, byl 
ponechán svému osudu, aby se se zbytkem svých vojáků vzdal a odebral 
do zajateckého tábora. Tak se velení francouzských vojsk zachovalo. 
Naprostá demoralizace a nechuť bojovat vykonaly své. Této “nabídky” se 
zřeklo přes 800 Čechů a všemi dostupnými prostředky se snažili dostat do 
Anglie. Víťa Lepařík se tak přes severní Afriku dostal osobně řízeným 
člunem do Gibraltaru a pak konečně do Anglie, která se odmítla pokořit.

Jako mladý důstojník s vysokými morálními i fyzickými vlastnostmi byl 
vybrán do nej nebezpečnější služby - do paradesantní zpravodajské. 
Ztvrdého výcviku byl hodnocen jako vynikající. Podmínky pro parašutisty 
byly pro Československý odboj nejhorší v Evropě, především z hlediska 
prostoru. Bylo bohužel mezi našimi občany příliš mnoho kolaborujících.

Jako velitel skupiny GLUCINIUM byl vysazen 3.7.1944 mimo určený 
prostor, chybou anglické posádky Halifaxu a navies nešťastným koncem, 
kdy technické vybavení bylo zničeno. Bez rádiové stanice, bez kontaktních 
adres byli parašutisté bezbranní. Skupina se pak podle daných pravidel 
rozešla s cílem navázat kontakty na “slepo”, což bylo spojeno s obrovským 
rizikemPetr Šafránek /  Moravice

řeka se ue slunci t řp y tí  ja k o  z la to  
šumí a přeskakuje kameny 

uypráoí si s olšemi a orbami 
o soých pramenech o dá li 

potocích a říčkách které  otéka jí 
zrcadlení slunce a oblak 

bratrech strom ů  p ro ti proudu 
pstruzích a j in é  oodní čeládce 
dvojicích  l id í  na procházkách 

milencích které si naoždy ozala 
mrtoé a žioé vodě... 

u skály s to jí díoka a zd rav í slunce 
je  skutečná nebo se je n  zdá? 

přes cestu feze šnek 
a nese svůj hnědý domeček 

uvědomuji si ja k  krásně pom alý je  jeho  čas 
a ja k  mu závidím  že nespěchá 

jd e  také ja ko  já  poslouchat řeku? 
cestu hrad í červenobílá závora 
nemá žádný h ran ičn í význam  
mně a m otýlům  kolem nevadí 

řeka a kra jina  opojně von í 
Zpívají si svo ji rom anci 

Zní ja ko  píseň o dívce a divoké růži 
házím z mostu do řeky ja vo ro vý  lis t 

aby j i  poh lad il ja k o  moje dlaň 
ja ko  oběť abych se v rá t il

Pouze 35% nasazených parašutistů přežilo. Všichni zajatí 
parašutisté, sestřelení letci, byli předáváni Gestapu jako vyzvědači 
a teroristé. Tito nešťastníci pak zakusili nejkrutější metody výslechů, 
podobných kruté “svaté inkvizici” . Teror, rukojmí celých rodin, fyzické 
mučení, psychologické metody za použití i lékařských odborností 
a popravy. To byly metody “nadlidí” za které se Němci vydávali.

A tak se stalo, že skupina byla postupně dopadena a to právě proto, 
že bylo příliš mnoho zrádců mezi našimi lidmi.

Dostat se do spárů Gestapa to nikdo, kdo to neprožil, nemůže 
pochopit. Vítězslav Lepařík měl svoji rodinu velmi rád a tak Gestapo této 
lásky k mamince a tatínkovi plně využilo. V důvěře, že se mu podaří 
zachránit aspoň životy rodiny, přistoupil na spolupráci s konfidenty, kteří 
byli nasazeni v partyzánské skupině na Zábřežsku.

Tam Víťa vedl jako velitel jak výcvik, tak činnost této skupiny. Když 
ale Gestapo zjistilo, že Víťa je pro jejich záměry nebezpečný, byl zatčen 
a žalářován v Terezíně. 28. 4.1945 byl zastřelen, aniž věděl, že v Terezíně 
je rovněž jeho milovaný tatínek, který byl od 3.12.1943 vězněm Gestapa.

Po kapitulaci nacistického Německa se jeho tatínek vrátil 
s podlomeným zdravím až 10. 6. 1945. Po válce byl pak dlouholetým 
jednatelem Svazu osvobozených politických vězňů. Když však 
v padesátých letech začalo pronásledování zahraničních vojáků, byl 
tatínek Víti zatčen STB a po týdenních výsleších se nervově zhroutil. Bylo 
to pro něho strašné, když se na STB setkával s lidmi, kteří kolaborovali 
s Gestapem. Týdenní pravidelné výslechy dokonaly své. 19. 3. 1971 
zemřel. Víťova maminka Růžena se utrápila k smrti nad ztrátou těch, které 
měla tak ráda.

Nechť těchto několik záznamů jest upomínkou na vlasteneckou 
a osudem stíhanou holickou rodinu.

Ladislav Zahradník



Vážení spoluobčané,
uplynulo již více jak půl roku od doby, kdy v poslanecké 

sněmovně a na stránkách tisku i obrazovkách televize 
probíhaly bouřlivé diskuse o podobě nového mysliveckého 

, zákona. Vzájemně se střetávaly velmi protichůdné názory na 
jednotlivá ustanovení návrhu nového zákona, což bylo 
příčinou přijetí značného množství pozměňovacích návrhů. 
Celý proces vyústil v kompromisní řešení přijaté 
zákonodárnými orgány v závěru loňského roku, kdy nový 
zákon o myslivosti vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 
449/2001 Sb.

Proč se k němu vracím s odstupem několika měsíců? 
Činím tak z toho důvodu, že tento zákon nabude účinnosti 
dnem 1.7. 2002 a podstatně ovlivní činnost nejen myslivců, 
ale i vlastníků honebních pozemků a jiných skupin naší 
společnosti. Především na něj musí v této době reagovat 
vlastníci pozemků, neboť nový zákon zásadním způsobem 
mění tvorbu honiteb a v jejich návaznosti i vlastní 
provozování myslivosti. Jestliže stávající zákon o myslivosti 
umožňoval vytvořit honitbu kromě vlastníků pozemků 
i nájemcům pozemků, pak nový zákon takovýto způsob 
neumožňuje a jednoznačně preferuje práva vlastníků 
pozemků.

Z uvedených důvodů byl z řad vlastníků honebních pozemků 
v kat. území Holice u Olomouce vytvořen přípravný výbor 
Honebního společenstva Olomouc - Holice, který v současné 
době pracuje ve složení Ing. Bohumír Zdražil, Ing. Jaroslav 
Fuksa v zastoupení Martina Fuksy a Mgr. Vladimír Horský 
v zastoupení Zdeňky Zahálkové. tento přípravný výbor si 
vytkl za cíl připravit podklady pro vytvoření honebního 
společenstva z vlastníků pozemků nacházejících se 
v prostoru mezi komunikací Olomouc - Lipník, novou dálnicí 
a železniční tratí Olomouc - Přerov, to představuje především 
získání souhlasu jednotlivých vlastníků a spoluvlastníků 
těchto honebních pozemků s členstvím v honebním 
společenstvu, připravit ustavující valnou hromadu 
honebního společenstva, která zvolí honebního starostu 
a rozhodne o způsobu a využití budoucí honitby.

Přípravný výbor proto touto cestou oslovuje všechny 
vlastníky, kteří mají své pozemky v uvedeném prostoru, aby 
byli nápomocni tomuto procesu a pokud se na ně obrátí 
osoba pověřená přípravným výborem k získání souhlasu 
s členstvím v honebním společenstvu, aby svým podpisem 
podpořili zachování myslivosti v Holiči. Vzhledem k tomu, že 
zvládnutí celé problematiky a vyhovění všem požadavkům 
nového zákona je velmi náročné na písemné zpracování 
podkladů, přípravný výbor uvítá každého z vlastníků 
pozemků, který by byl ochoten spolupracovat na přípravě 
potřebných dokumentů. Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír 
Horský, náves Svobody 55, tel. 53150 42.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že založení honebního 
společenstva a případné uznání nové honitby nijak nenaruší 
současný nájemní vztah o nájmu pozemků pro zemědělské 
účely, který mají vlastníci uzavřený s AGROU VELKÝ TÝNEC 
a.s., nebo s Ing. Jaroslavem Spurným a který nadále trvá. 
Upravuje se pouze způsob provozování myslivostí tak, aby 
o něm mohli rozhodovat vlastníci pozemků. Pokud by 
kdokoliv z vlastníků pozemků v Holiči potřeboval doplňující 
informace k problematice nového zákona a myslivosti, může 
se obrátit na kteréhokoliv shora uvedeného člena příprav
ného výboru.

Doposud byla myslivost v Holiči organizována tak, 
že v části katastrálního území Holice u Olomouce má 
uznanou honitbu jednak AGRA Velký Týnec a.s. a v druhé 
části, v oblasti Nového Dvora má uznanou honitbu 
Ing. Jaroslav Spurný, oba jako nájemci honebních pozemků. 
Z uvedeného vyplývá, že v Holiči musí dojít ke změně, má-li 
být myslivost v Holiči zachována a současné být v souladu 
s novým zákonem. Největší problém je vtom, že držba půdy 
v katastrálním území Holice u Olomouce je natolik 
rozmělněná, že požadavek zákona, aby vlastník pozemků, 
který chce uznat honitbu vlastnil minimálně 500 ha, je 
nesplnitelná. Zákon však umožňuje způsob vytváření 
honitby i tak, že vlastníci, kteří sami nemají požadovaných 
500 ha pozemků se mohou sdružit, vytvořit honební 
společenstvo a pokud výměra pozemků ve vlastnictví členů 
takto vytvořeného honebního společenstva dosáhne 
minimální výměry 500 ha, může být honebnímu 
společenstvu honitba uznána. Vlastníci pozemků, nikoliv 
nájemci, jak tomu bylo doposud, tak mají možnost přímo 
ovlivňovat provozování myslivosti na svých pozemcích. 
Mohou rozhodovat, zda budou vykonávat myslivost 
ve vlastní režii, nebo zda honitbu někomu pronajmou 
např. Mysliveckému sdružení, jak je tomu v Holiči nyní. Mgr. Vladimír Horský



ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 HoliceNAŠI JUBILANTI
V měsíci březnu jednala KMČ o:
- zpracován a odeslán otevřený dopis primátorovi Ing. Tesaříkovi, kterým jsme vyslovili nesouhlas s vyřazením opravy 
návsi Svobody z plánu oprav pro r. 2002
- stížnosti občanů z ul. U Solných mlýnů na rušení nočního klidu vozidly zajíždějícími do areálu bývalého skladu nábytku
- připomínky občanů

V měsíci dubnu jednala KMČ o:
- projednala stížnost občanů z panelových domů na ul. Ječnínkově, týkající se dětských her na trávníku pod okny těchto 
domů. KMČ souhlasí s vybudováním travnatého hřiště pro dětské hry, domy pak odstínit výsadbou vyšších stromů
- prodeji a pronájmu pare. č. 436/1 o výměře 270 m2 a pare. č. 16 o výměře 672 m2, pare. č. 250 o výměře 14,72 m2. 
Nesouhlasí s prodejem pare. č. 1501.
- KMČ byla seznámena se zprávou ze zasedání předsedů KMČ
- byla podána zpráva o výběru poplatků za TDO
- stále se množícím ježdění aut do ul. Partyzánské přes chodník

V měsíci květnu jednala KMČ o:
-znovu zřízení travnatého hřiště na ul. Slunečná - Ječmínkova
- znovu o stížnosti na areál skladu nábytku
- stížnost obyvatel z ul. Holarovy, kde se v loňském roce prováděla oprava komunikace a nebyla dodělána vjezdová část 
zul. Přerovské
- projednala nové jízdní řády a pojmenování nových zastávek pro spoje, které budou zajíždět do průmyslové zóny
- schválila prodej pare. č. 834 a nesouhlasí s prodejem pare. č. 1959, jedná se o komunikaci
- projednala záležitost průchodnosti parčíku mezi ul. Přerovskou a Krokovou, opravu chodníku na ul. Přerovské, dopravní 
značení na Keplerově ul.

ZAPLETAL Jaromír 
PLUTZOVÁ Marie 
ZAPLETALOVÁ Helena 
MARKOVÁ Miroslava 
KIMLOVÁ Gerda 
LÁTALOVÁ Marie 
HAVLÍKOVÁ Naděžda 
JUŘENOVÁ Albína 
TOMAN Josef 
POSPÍŠIL Josef 
ŠNAJDROVÁ Anna 
ZAPLETALOVÁ Růžena 
VRAGOVÁ MILADA 
POSPÍŠILOVÁ Bohumila 
ŠIŠKOVÁ Anežka 
FUKSOVÁ Ludmila 
NOVÁK Josef 
JOKLOVÁ Berta 
LITVÍNOVÁ Božena 
ROLÁKOVÁ Marie 
WOLFOVÁ Blažena 
KVAPIL Josef 
MALÝ Miroslav 
BULVA Josef 
NOVOTNÁ Jiřina 
HÁJKOVÁ Božena 
POHLÍDALOVÁ Olga 
VÁVROVÁ Ludmila 
MRAVCOVÁ Zdenka 
ZDRAŽIL Ivo 
KUBALA Ladislav 
TOMANOVÁ Jarmila 
DUDA Jaromír 
NĚMEČKOVÁ Eliška

H.S.

SVÁTEK MATEK V KLUBU DŮCHODCŮ
Druhá květnová neděle se opět stala svátkem matek, tak jak tomu bývalo v minulosti. Je to den, kdy děti dávají svým 
maminkám dárečky, nejčastěji srdíčka, bonbony a květiny, jako dík za jejich péči a lásku.
A protože největší kumulace bývalých maminek je v našem Klubu důchodců, uspořádalo jeho vedení pro ně malou oslavu. 
A jaká by to byla oslava bez dobrého cukroví, které upeče laskavá ruka maminky, dnes už vlastně babičky či prababičky. 
Jako obvykle bylo bohatě napečeno, ze šálků voněla káva a přípitek se uskutečnil jako obvykle výbornou malinovou šťávou, 
která prý rozum nekalí.
Za KMČ č. 4 - Holice se slavnosti zúčastnili pan Tomášek, který předal maminkám symbolickou kytici a pan Zahradník, který 
se ujal funkce fotografa. Vedoucí klubu paní Kapsiová krátce připomněla vznik tohoto svátku a jeho historii.
Každá návštěva klubu je velice pěkná a hostéjsou zde vždy srdečně přivítáni. Přijďte se také někdy sami přesvědčit.

R.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Od 17. června 2002 bude platit pro linky 19 a 23 nový jízdní řád. Mění se pouze některé spoje, které budou zajíždět na novou 
ulici PRŮMYSLOVÁ se zaměstnanci do nově zřízených podniků. Na této ulici budou zřízeny i dvě nové zastávky - KEPLEROVA, 
která bude na začátku této u lice a PRŮMYSLOVÁ - TOČNA, která bude na nově zřízené točně autobusů.
Tato změna přijde však v platnost až 1. července 2002, kdy se předpokládá dokončení zmíněné točny.
Současně vás chceme seznámit se záměrem Magistrátu města Olomouce, vybudovat na ulici Keplerova nový chodník, který 
bude navazovat na chodník končící před Holickým náhonem. Náhon bude přemostěn kovovou lávkou. Končit bude na ulici 
Průmyslová. S.T.

Kulturní akce
Zvlášť vzácného jubilea 
se dožili:
93 roků pan Rudolf SOJÁK 
92 roků pan Jan SPÁČIL

Ve středu 12. června se v 19. hodin koná v olomouckém Muzeu umění literárně hudební večer. Verše Petra Šafránka 
recitují studenti Slovanského gymnázia, hraje Muzica variata. Zároveň bude představena knížka našeho básníka Krajina 
kvetoucí v duši, která právé vyšla v olomouckém nakladatelství Poznání.

P R A N O S T I K Y
Všem jubilantům přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a 
krásné pohody v kruhu svých

• I l - V V /  Inejblizsich.
Omlouváme se jubilantům, 
kteří svá výročí oslavili již v 
měsíci březnu a dubnu. I v 
našich novinách někdy 
provozuje svá kouzla 
tiskařský šotek, za což ho 
chválit nemůžeme.
O to srdečněji našim 
jubilantům blahopřejeme.

ČERVENEC:ČERVEN:
Chladný květen, červen vlažný -je pro sýpky, 
sudy blažný.
Netřeba o červnu o déšť prošiti, přijde, 
jak začnem kositi.
O svátém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu. 
Medardova krápě - čtyřicet dní kape.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
Na svátého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá. 
Na svátého Aloise poseč louku, neboj se.
Roj, který se o máji rojí, za plnou fůru sena stojí, 
ale o svátém Já ně ani za vodu ve džbáně.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.

Když na Navštívení Matky Boží prší, 
čtyřicet dní se voda vrší.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
O svátém Kamilu slunce má 
největší sílu.
V den Maří Magdalény rádo poprchává, 
neboť svého pána oplakává.
Je-li teplý svátý Jakub, studené jsou 
oánoce.
Svatá Anna - chladno zrána.
Od svátého Ignáca - léto sa obraca.



v

Žili mezi námi - Radoslav Kutra
(ufastní životopis a vyhnání)Doma o Hoíici.

Mé vzpomínky na dětství se spojují především s podzimem. To stávali na auta, alegorické vozy. Snažíoaíjsem se a často se mi to i podařilo být
před naším domem vozy, koně, voli, krávy a pacholci a čekali, až budou s prací hotov dřív, než bylo určeno, zavřel jsem se ve své dílně a maloval
moci složit svou řepu o cukrovaře. Nekonečná fronta se pohybovala jen jsem pro sebe. Jednou jsem po několika hodinách takového tajného
Zvolna kupředu. Před hospodou, která stála nablízku, pili pacholci pivo, malování vyšel ze své boudy. Venku seděli u dveří dva starší muži, jejich
kořalku nebo obojí dohromady, bavili se, hádali a šlehali se biči. úkolem bylo převážet na vozíku různé součástky z jedné dílny do druhé.
Fascinovali mě a cosi jsem jim  
záviděl, ale neoěděljsem co.

U mé odlehlé boudy asi nejraději 
odpočívali. Pozdravil jsem je  a šel 
dál. Za sebou jsem slyšel, jak  jeden z 
nich říkal tomu druhému: “Taky 
čeká”. Po několika letech se mi

Školy
Náš pan učitel (Ladislav Uhlíř) na 
obecné škole nám se zalíbením vždy 
kladl otázku, čím bychom se chtěli 
stát. Věděljsem už sice, že chci vždy 
jen kreslit, ale že je  možno stát se 
malířem, mi nebylo jasné a taky bych 
se za to byl styděl. Proto jsem vždy 
rozhodně odpovídal:

“Chci se stát zahradníkem” 
a časem bych tomu byl i uvěřil.
Ale můj starší bratranec, široko 
daleko jediný “studovaný ” o našem 
příbuzenstvu, přemluvil mé rodiče, 
aby mě dali na reálku. Měl jsem se 
stát druhým studovaným v rodině.
Neměl jsem k tomu sice vůbec chuť, 
ale oddal jsem se osudu. Studoval 
jsem průměrně a kreslil pilně. Když 
mi ale bylo jasné, že je  možno se stát 
malířem a že to i chci, rozhodl jsem se reálku opustit a j í t  na 
uměleckoprůmyslovou školu. Tenkrát to byla třídní učitelka, která 
mi to pověřena mými rodiči rozmluvila. Měljsem to napřed dotáhnout 
k maturitě. V době, která k tomu ještě scházela, jsem studoval jen tak, 
abych jakžtakž prošel a o to pilněji jsem kreslil. Po maturitě a skončení 
války jsem začal studovat malířství na pražské Akademii výtvarných 
umění.

podařilo prosadit se jako malíř 
natolik, abych dostal zakázky, 
Z nichž bych se svou rodinou mohl 
Žít. Po dalších letech a několika 
výstavách jsem dosáhl i jakéhosi 
uznání: pověřili mě vyučováním na 
výtva rné  katedře Palackého 
univerzity, zatímco se na mne stále 
ještě vztahoval zákaz studia na 
všech vysokých školách o ČSSR. 
Byla to externí činnost. V roce 1968 
jsem však dostal stálé místo 
profesora na Střední umělecko
průmyslové škole a tím se můj boj 
o existenční jistotu skončil. Ne na 
dlouho. Vzápětí na to postavily 
neočekávané politické události mou 
“jistotu” na hlavu. Celý svět stál na 

hlavě, napřed jsem celé týdny seděl jako zkamenělý ve svém ateliéru 
na uměleckoprůmyslové škole, pak jsem se však naráz rozhodl odejít 
a pokusit se postavit je j opětná nohy.

A^yl.
K mému zklamání stojí svět přes všechno mé snažení stále na hlavě. 
1  mé činnosti v azylu oznikla malířská škola, která je  svou podstatou 
vlastně školou vidění. Z této pozice se snažíme vysvětlovat umění tak, 
Že se o jeho podstatě nesmí přehlížet jeho náklonnost k náboženství, 
stejně jako se z náboženského cítění nesmí vylučovat touha po 
uměleckosti. ve spojení těchto fenoménů je  jediná záchrana obou: jinak 
přestane být umění uměním a náboženství náboženstvím a konec konců 
i svět světeHh, neboť v nich se prezentují dvě pohlaví jedné 
treanscedence, která jediná může dát smysl životu a dějinám. Nooéje to, 
Že umění nechce být o této realizaci tím, čím bylo dříve, totiž poddaným 
vládnoucího náboženství, ale rovnoprávným partnerem.
Je samozřejmé, že toto partnerství není jen věcí organizace. Patří 
do kategorie milostných partnerství. Snad právě pro tento symbolický 
význam mě zajímá stále znovu jako námět “Píseň písní" a v poslední 
době “Malířka”, která, jak se mi zdá, by mohla ještě nejspíš “svést” 
křesťanský svět, příliš jednostranně nábožensky orientovaný 
k partnerství s uměním.

Druhé narození.
Bylo mi dvacet let, věk, ve kterém se člověk rozhoduje pro určitý životní 
postoj. Hledá něco, čemu by věřil a co by mělo pro žiaot rozhodující 
význam. Říká se, že se musíme podruhé narodit a to z ducha. V této 
souvislosti se mluví o duchovním otci. Své druhé narození ale musím 
interpretovat v plném smyslu toho slova a mluvit nejen o duchovním 
otci, ale i o duchovní matce, tedy o duchovních rodičích a o všem, co 
kolem vzniku člověka obvykle probíhá. Prožívaljsem totiž o sobě spojení 
Ženského a mužského ducha. Socialisticky angažované moderní umění 
a moderní katolicismus, tato dvě pohlaví moderní kultury, která se jinak 
tak těžko snášejí, si usmyslela, že se budou ve mě milovat. Z toho jsem 
vznikl a podruhé se narodil: “nemanželské dítě”. Trpím celý život tím, 
Že mojí duchovní rodiče se tak rozhořčeně odmítají, zatímco bych si tak 
přál jejich manželské spolužití a svůj jediný pravý domov.

Život.
Na Akademii mě jednou přistihl kolega, který byl povoláním mnohem víc 
revolucionář než malíř, při četbě knihy známého českého katolického 
básníka Jaroslava Durycha. “Tak takhle je  to s tebou”! Tato okolnost 
a diskuse, které následovaly, byly dostatečnými důvody, abych byl po 
revoluci, která se stala režimem, z Akademie vyloučen a označen jako 
Živel režimu nepřátelský. Do katolických studentských okruhů jsem se 
nikdy nemohl začlenit: pro ty jsem byl příliš velký revolucionář.
Vojenskou službu jsem strávil u pétépáků, v nezapomenutelném 
prostředí, které mi v jakémsi smyslu připomínalo naší ulici během řepné 
kampaně. Práce v dolech nám byla svěřena jako čest a byljsem šťasten, 
Že užjsem nemusel mít nic společného s puškou. Po této vojenské službě 
jsem chtěl žít jako malíř, byl jsem však žcnat a měl jsem dvě děti. 
Pracovaljsem tedy v jedné továrně, kde jsem museí například malovat 
velké portréty někdy docela malých politiků. Kromě toho plakáty, čísla

A tak náš rodák a spolužák (ročník 1925) zakotvil v poklidném 
Švýcarsku, kde vyučuje adepty malířství a uvádí do krásného umění své 
následníky. Svoji školu rozšířil na letní období v Itálii (Belfort), kam za ním 
putují ti, co mají dar od Boha a mají cit a schopnosti se vyjádřit malbou. 
Kreslení a vyjádření malbou je jedno z nejstarších umění, které provází lidstvo 
odjeho prazačátku.

Tož ať náš Radek Kutra má ještě dlouhá léta hodně sil a pohody ke své 
ušlechtilé činnosti.

Ladislav Zahradník

Petr Šafránek/  Červenec

Oblohou prochází se déšť 
svátá Anna červencem 

chladí Žkeň polí

a když slunce vysvitne 
tak ráno déšť 

padá z trávy vzhůru



Holická
fotbalová
mládež

[isag
&Poněkud ve stínu úspěšného působení holických £ 

fotbalistů ve druhé celostátní lize ČMFS zůstává 2 
činnost více než dvou stovek mladých fotbalistů, kteří 
reprezentují Holiči na regionální úrovni v rámci 
Hanácké fotbalové župy. A nereprezentují ji vůbec 
špatně! V l.HFK Olomouc rozvíjí v současné době 
činnost celkem devět mládežnických družstev - dvě 
družstva dorostu, 4 žákovská družstva, dvě družstva 
benjamínků a celek fotbalové přípravky. Věnuje se jim 
celkem 18 trenérů a vedoucích. Jak si vedou na své

l.HFK Olomouc - staréi žáci A

Počet
zápasůStarší dorost Vítězství Remíza Prohra Skóre Body

1. / l.HFK Olomouc 26
2. /  Břidličná
3. /  Mohelnice
4. / Moravská Třebová 26

23 2 1 105:13 71
6 79:36 56
6 73:23 52
7 60:43 47

26 18 2
26 16 4

14 5

Počet
zápasůMladší dorost Vítězství Remíza Prohra Skóre Bodyfotbalové cestě nejlépe dokumentují uvedené tabulky 

tří nejstarších kategorií - staršího a mladšího dorostu 
a starších žáků A. Tyto celky obsadily první místa 
župních přeborů a bezpečně kráčí za vytčeným cílem - 
postupem do dorostenecké MSFL a žákovské ligy. 
Starší žáci A navíc na jaře vyhráli župní kolo „0  pohár 
předsedy ČMFS“ a v červnu se zúčastní celostátního

1. / l.HFK Olomouc 26
2. /  Bruntál
3. /  Hodolany
4. / Moravská Třebová 26

26 0 0 161:8 78
5 70:27 53
6 83:28 50
6 54:37- 50

26 16 5
26 15 5

15 5

Počet
zápasůStarší žáci A Vítězství Remíza Prohra Skóre Body

1. / l.HFK Olomouc 18
2. / Sigma Olomouc 18

finále  v Roudnici nad Labem. Budeme j im  držet palce, . 3./fkm Přerov b
4y Rýmařov

16 1 1 70:10 49
1 65:9' 49
5 37:19 33
6 24:33 24

16 1
18 10 3
18 6 6aby Holiči co nejlépe reprezentovali.

Předfetní zastavení Petr Šafránek /  Co přináší uítr

Zbožňuji vonící letní vítr 
Voní senem z pokosených luk 

Voní mateřídouškovými stráněmi 
Voní těly dívek od řeky 

Voní zrajícím chlebem obilí 
Voní rozehřátými lesy 

Voní stájemi a chlévy vesnic 
Voní zahradními hospůdkami 
Voní černými bezy °  lípami 

Voní teplými dešti a bouřkami 
Voníjetelovými poli 

Voní kouřem ze dřeva 
Voní vodami rybníků 

Voní horami na obzoru 
Voní cestami, dálkou a předzvěstí

Milí lidé, spoluobčané,

léto je pro mne sluneční čas cestování a vnímání 

krás a vůní krajiny. Kdysi jsem v televizním pořadu 

Studio netopýr pana Dr. Přidala řekl, že léto je pro mne 

Vysočina, kolo a poezie. To platí pořád. Vám všem přeji 

co nejméně rozmarné léto a když bude pršet, tak ať 

krásně.

Váš Petr Šafránek
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