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Dobrá věc se podařila
Zahájení rekonstrukce návsi Svobody
Na den 27. června 2002 bylo svoláno
Zdůvodnění se ujal zastupitel p. Petřík, který
pravidelné předprázdninové zasedání zastupitelstva nastínil, kdy by měla začít realizace a jakým způsobem
Magistrátu města Olomouce. Kromě toho, že na něm bude uhrazena,
bylo poprvé použito hlasovací zařízení, které
Když došlo k hlasování, napětím jsem ani
zviditelňuje přítomným o čem se hlasuje, jak kdo nedýchal. Vtom se na hlasovací tabuli objevilo 33 hlasů
hlasuje, nebo jak kdo dlouho diskutuje, to byla schůze z 33 přítomných PRO, věděl jsem, žeje vyhráno,
Jestli půjde všechno dle předloženého a
jako každá předcházející.
Pro občany Holice však byla přece jen něčím schváleného harmonogramu, budou práce asi za 12,5
výjimečná. Pod bodem č. 16 se skrývalo projednání mil. Kč na rekonstrukci návsi v plném proudu právě
zahájení rekonstrukce návsi Svobody - I. etapy / od když vyjde toto číslo Holických novin. Ukončení se
ulice Keplerovy po kostel sv. Urbana/.
předpokládá v říjnu 2002.
Před projednáváním tohoto bodu jsem
Ještě jednou chci touto cestou poděkovat všem
vystoupil s příspěvkem, ve kterém jsem uvedl, jaký je zastupitelům města v čele s panem primátorem ing.
současný stav návsi a jak je nezbytně třeba, aby Martinem Tesaříkem za vstřícnost a ochotu řešit
zastupitelé odhlasovali předložený návrh. Za problém holických občanů,
S.T.
pochopení a kladný přístup jsem poděkoval jménem
KMČ č. 4, jménem holických občanů.

Dějiny chrámu sv. Urbana
0 původu úcty sv. Urbana
Patronem našeho chrámu Páně je svátý Urban, papež a
mučedník. 0 původu úcty svátého Urbana vypravuje pověst tato:
Za pradávné doby, snad nedlouho po založení obce a
zavedení křesťanství v našich krajinách, žala jednoho dne služka z
usedlosti pod nynějším popisným číslem 32 na návsi kopřivy.
Najednou spatřila před sebou nevelkou sošku. V úžasu ustala v
práci, volající kolemjdoucí a ukazovala jim tento vzácný nález.
Podle papežského roucha a podle jiných okolností bylo souzeno,
že tato soška představuje sv. Urbana, papeže a mučedníka, který
za císaře Alexandra Severa 25. května r. 230 podstoupil
mučednickou smrt.
Toto bylo tehdejšími holickými občany považováno jako
neklamné znamení a vůle Boží, aby svátý Urban byl ctěn jako
patron Holice. Na místě objevení sošky byla postavena kaple a
zasvěcena tomuto světci. Nalezená soška zdobila oltář v kapli. Ale
ukázalo se, že majitel usedlosti č. 32 byl považován více za jejího
majitele nebo alespoň opatrovníka. Když se v pozdější době kaple
přestavovala na kostelík, byla soška umístěna po dobu stavby
opět v jeho domě.
Dále pak pověst vypravuje, že po dokončení stavby byla
soška přenesena do nově zřízeného kostelníka, zmizela přes noc a
byla nalezena v bytě opatrovníka. Toto se opakovalo třikrát.
Od těch dob se tato památná soška nacházela v příbytku
pololánické usedlosti č. 32, patřící zbožným manželům Josefovi a
Jenofefě Pulchertovým a tam bývala tehdy i později ve velké úctě
chována.
Tehdy se také patrocinium, čili “malé hody” sv. Urbana
mnohem více oslavovaly a jak pamětníci vyprávěli, přicházeli v
tento den četné průvody a poutníci, ale nikdy neopomenuli
navštívit také vyvolený Stánek sv. Urbana v domě č. 32. Z

v y p rá v ě n í je
rovněž známo, že
i zb o žn é
hospodyňky
často přispívaly
m á s le m
na
udržování světla
před soškou.

Soška
je vysoká asi 18
cm a zpodobňuje
sv. Urbana jako
statného starce,
oděného talárem
tmavé barvy, po
němž splývá po
kolena sahající
alba a vrchní
ro u ch o tv o ří
pláštík modré
barvy. H lavu
zdobí pozlacená
tíára. V pravici
držel papežský
kříž a v levici
kostelík s osmihrannou vížkou. Tak prý vypadala původní kaple.
Soška byla vytvořena z nějaké pevné kamenité hmoty.
Tolik pověst, jak ji zachytil v PAMĚTECH FARNOSTI
HOUCKÉ pan Jan Drápal, holický rodák. A jak to bylo s holickým
kostelem dál se dočtete v dalším článku “ Návraty do minulosti” .
Podle “Pamětífarnosti holické” zpracovatS.T.

Návraty do minulosti
Jak už bylo v našich Holických novinách uvedeno, naše obec
je poprvé písemně zaznamenaná už v roce 1275. Je ale pravdou,
že vznik naší obce bude zřejmě značně starší. Protože z čeho by
žilo město Olomouc, sídlo markrabat moravských, než z okolních
obcí, kteréjim zajišťovaly životní potřeby.
Jak to bylo celá staletí, kolikrát obec byla vypálená a
vydrancovaná cizáckými vojsky, kolikrát byla postižena živelnými
pohromami, to se nedovíme. Když byl 18. 9. 1887 slavnostně
osazen základní kámen k novému kostelu, byl zhotoven ze starého
kamenného kříže, který od nepaměti stával na návsí. Tak písmák
do základního kamene uložil dokumenty o naší obcí s
připomínkou:
“Staletí mohou nad hlavami obyvatelstva uplynouti, než ru^a
lidská základního kamene se dotkne, aby vydala spisy daleké
minulosti”!
Naše obec byla obklopena rybníky a její velikost a
význam značně vzrostl, když se začalo s výstavbou opevnění
Olomouce za panování Marie Terezie. Významu a úrovni obyvatel
odpovídal i kostelíček a škola. Naše obec byla odpradávna r/ze
česká přes silné germanizační snahy Habsburské monarchie.
Když v roce 1836 a pak znovu 1854 řádil v obci požár,
kterému podlehla většina stavení, škola a kostel.
Tenkrát nebyly pojišťovny, škody spáchané živelnými
pohromami si museli naši předkové hradit svojí prací a pílí. A

přece v takové době se stavěly školy a kostely. Po tom strašném
požáru v roce 1854 byla v roce 1874 postavena nová škola (dnešní
na návsi Svobody) za 16.800 zlatek.
Nouzově opravený kostel po ničivém požáru v roce 1854
byl pro nebezpečí zřícení 18.1.1885 úředně uzavřen.
Co následovalo pak jen ve stručnosti. Tak po 40 letech
konečně došlo k rozhodnutí postavit si nový kostel, který bude
vyhovovat našim občanům. Holiči se v té době začalo dařit díky
další výstavbě pevnostních objektů okolo města Olomouce.
Podmínkou ale bylo postavit kostel do tří let od zahájení.
Této podmínce bylo podřízeno celé další jednání. To co jsem získal
ze starých ručně psaných zápisů se dnes zdá jako pohádka. Čtěte a
uvažujte. A nemyslete si, že neexistovala tenkrát byrokracie. Divili
by jste se, jaká! Stavitel Auleck z Olomouce a Roman Zapletal z
Holice č. 47 do 5ti dnů vypracovali dokumentaci a pak nastala
úporná jednání na místodržitelství v Brně, následně ve Vídni. Když
po usilovném osobním jednání pana Otáhala ve Vídni byla stavba
schválená a to hlavně změna trámového zastropení na klenbové,
bylo vyhráno díky úplatnosti rakouských úředníků. Stavět se
začalo ihned po telegrafickém oznámení z Vídně 19.8.1887 a když
přijel do Holice určený stavební dozor p. Franc z Brna bylo zdivo už
značně vysoko. Představte si, že ještě do zimy mimo věže byla
hlavní část kostela zastřešena. V průběhu stavby se řešily všechny
detaily s panem Vašíčkem z Brna. Stavba pokračovala takovým
tempem, že ne do tří let, ale do dvou let byla stavba kostela

připravena k vysvěcení.
Ale teď k důležitým etapám výstavby. Hlavním
iniciátorem byl tehdejší starosta p. Otáhal na č. 20, který byl
úspěšným podnikatelem, který nabyl velkého majetku právě
při výstavbě opevnění Olomouce.
Ten prodělal celý maratón jednání s rakouskou
byrokracií. Přes odpor místodržitelství a celé řády byrokratů
se mu podařilo prosadit, že náš kostel získal na důstojnosti
právě řešením zděné klenby nad chrámovou lodí. Jen za
povolení vnitřní výzdoby zaplatil 600 zlatých (úplatek ve
výši dvou ročních platů učitelů).
Ostatní úplatky, které zřejmě byly značné, jsou
zaznamenány jako “ostatní náklady”.
Celkový náklad na výstavbu kostela a to včetně
rozšíření staré fary byl uhrazen z prostředků farníků a obce.
Jen ve stručnosti od obce a přidružených k
farnosti
(Hodolany, Nový Svět, Rolsberk)
31.529 zlatek
od náboženské matice
6.000 zlatek
25.373 zlatek
od občanů
62.902 zlatek
celkem
za provedení stavby včetně klenby staviteli Auleck a Zapletal
z Holice byly náklady 35.211 zlatek, za vybavení a vnitřní
příslušenství 27.691 zlatek celkem 62.902 zlatek.
Je třeba se zmínit o provedení krytiny z měděných
tašek podle chráněného patentu od Kohla z Vídně, kterou
byla pokryta jak věž i vížka se zvonem “umíráčkem”. Tímto
způsobem byla provedena krytina jen na Svatováclavském
dómu v Olomouci a u nás v Holiči. Bohužel válečná doba náš
kostel o tuto technickou vzácnost připravila a nakonec i za
německé okupace o čtyři vzácné zvony.
Naši předchůdci byli velmi nábožensky založení a
jen jejich zásluhou se uskutečnila stavba kostela, rozšíření
fary, postavení školy a kříže, které jsou na našem katastru,
jsou rovněž postaveny z peněz našich občanů.
Kříž v prostoru u bývalého zdravotního střediska
postavila rodina Kluková. Kříž v prostoru návsi Svobody a
Keplerové zaplatil pan Schindler, majitel gruntu č. 7. Kříž za
humny v prostoru motorestu postavila obec Holice. Kříž v
poli rovněž obec Holice. Sochu sv. Floriána na Návsi svobody
nechala postavit rodina Veiků jako poděkování, že se požár
vyhnul jejich domům.
Jen pro představu, co uvedené náklady vlastně v té
době představovaly, uvádím jaké byly tehdy výdělky. Mistr
zedník 57 - 60 krejcarů za den. Tovaryš 42 - 48 krejcarů za
den a nádeník jen 18 - 24 krejcarů.
1 zlatka byla 60 krejcarů, za 15 krejcarů byla
slepice, za 60 zlatek byla kráva.

Petr Šafránek/ Akáty
Slunce léta květy rozpaluje.
Je čas nocí akátové vůně.
Drobné trny duši zraní,
květy hojí na co stůně.

Stará pečeť obce holické z roku 1675

Takže si představte jaké obrovské částky vynaložili
naši občané před více jak sto roky na výstavbu kostela. Jak
se za jedno století změnil svět a je otázka jestli k lepšímu
ne^° horšímu. Těžko si představím jestli by dnes naši
občané byli ochotni na veřejně prospěšné akce přispět v
takovém rozsahu,
Je to velmi poučné pročítat ručně psané zápisy o
tehdejší době. Je pravda, že korupce a úplatky byly i tehdy a
je to zákonité, že o neroonopráoné spoíečnosti bude oždy

bujet korupce a to ať se režim jmenuje jak chce. Míra
korupce je přímo úměrná míře neroonopráonosti občanů.
Vidíme to bohužel i v dnešní době, která připomíná tu
biblickou dobu “klanění se zlatému teleti”. Ato je myslím to
co nejvíc poškozuje mezilidské vztahy.
Kdo ví co o nás budou psát naši následníci zase za
sto let.
Ze starých pramenů zapsat: Ladislav Zahradník

-------

Petr Šafránek / Náměsíčník
Sedím nad sklenicí vína
A mysíí bíoumám po čase
Z dáíky žpí mandolína
Zooína nocí stmíoá se
Sen se mezi hvězdy vzpíná
Rukou chytit nedá se
Měsíc na híadině oína
%ÍPře(ud vykouzlí a směje se
Nasadí masku harlekýna
\~~Siříbrným hlasem zeptá se
^> Kde je pijáku, tvoje Koíombína?
Piš vínem na stůl - hledá se!

Galerie statečných - Zbyněk Očenášek
Jedním z nejmladších našich statečných je holický
občan Zbyněk OčenášekC nar. 10.4.1923).
V březnu 1943 byl odvlečen jako student stavební
průmyslové školy do Berlína a v dubnu do okupované
Francie do přístavu St. Nazarie. Zde prožil peklo, které bylo
nesrovnatelně horší, než celé období válečného tažení,
kterého se pakjako voják zúčastnil.
Ponorkové doky, to byl denní cíl těžkých leteckých
náletů, za kterých museli novodobí otroci pracovat
prakticky bez ochrany. Kdo nezažil tu beznaději a hrůzu,
těžko si představí, když je život bezbranných ohrožen
minutu po minutě. Pro odpor nastoupit do práce na
odstraňování následků bombardování, kdy umíraly desítky
lidí z celé okupované Evropy byla, pro. výstrahu skupina
Čechů nasazena na odstraňování škod v suchých docích,
kde nacisti opravovali a vyzbrojovali ponorky. Počátkem
dubna 1944, kdy bombardování zesílilo na neudržitelnou
mez, Němci přesunuli českou skupinu do prostoru přístavu
Nantes, kde musela opravovat most přes řeku Loiru. V
květnu při velkém náletu spojeneckých svazů (bombardérů)
se podařilo tento důležitý dopravní uzel zcela zničit a tak
přerušit transporty německých vojsk a materiálů k pobřeží
Atlantiku.
Hrůzu a chaos využili Češi a uprchli na venkov a do
srpna 1944 se zúčastňovali akcí FFI (Frances Forsic Interiér),
Po osvobození Paříže 25. 8. 1944 pak navázali spojení s
tajemníkem čsl. konzulátu (legionář Hildebrant). Na
vyslanectví ČSR v Paříži po prověření byl Zbyněk s ostatními
odvelen a nejbližším transportem odjel z přístavu Le Havre

do Anglie
Tady po intensivním výcviku byl jako radista tanku
zařazen do samostatné obrněné brigády a přepraven do
Belgie. V městě Brugy se setkal při dalších prověrkách s mjr.
Pospíšilem, který nás učil na měšťance. Vzpomínám na tu
pohnutou dobu okupace, kdy jsem chodil do IV. třídy
měšťanské školy, když náš učitel (říkali jsme mu
“ Pinkosárek”) nepřišel do školy. Tenkrát to bylo naše
“tajemství” , že učitel Vítězslav Pospíšil utekl za hranice
bojovat proti nenáviděným Němcům.
Jak byl ten svět malý, když se Zbyněk při prověrkách
setkal právě s našim učitelem, který byl zpravodajským
důstojníkem.
Zbyněk sloužil v záložní rotě, která byla součástí
Čsl. brigády obléhající přístav Dunkerque, kde naši vojáci
přinutili celou armádu Němců ke kapitulaci.
Po kapitulaci německých “nadlidí” se celá brigáda

přesunula po vlastní ose směrem domů do Plzně. Poslední
místo jeho útvaru byla vesnička Břežany u Klatov.
Po slavnostní přehlídce po válce (červen 1945) na
Václavském náměstí skončil svoji válečnou činnost. Požádal
o trvalou dovolenou za účelem dokončení studia na
průmyslové škole. Maturoval úspěšně s ostatními stejně
postiženými studenty v Liberci.
Vojenskou základní povinnost pak dokončil v
Dědicích u Vyškova.

Zbyněk měl nakonec štěstí; že nebyl pronásledován
jako mnozí zahraniční vojáci, kteří bojovali za naši svobodu
na západních frontách,
V civilu pracoval na stavebním úřadě a v dalších
stavebních reorganizovaných podnicích.
Po celou dobu než se přestěhoval do Olomouce, byl
předsedou ZO českého svazu protifašistických bojovníků.

10. 4. 2003 se dožije náš občan Zbyněk-Očenášek
80 roků. Přejeme mu hodně zdraví a pohody do dalších roků.
Ať se život v naší vlasti utváří tak, aby oběti našich bojovníků
nebyly nadarmo. Je to pro nás všechny závazek, všem těm co
se zasloužili o naši svobodu,
Ladisíao Zahradník —
^
.
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“KRAJINA KVETOUCÍ V DUŠI”
(upozornění nejen pro milovníky poezie)
Vyšla sbírka básní holického rodáka pod názvem “ KRAJINA KVETOUCÍ V DUŠI” a zasvěcenější již tuší.
Známý z Holických novin Petr Šafránek, zavede nás do dálek, vzdálených i přítomných, ve svých verších
nevšedních. Svět vzpomínek, dojmů a fantazie, Vám otvírá tato sbírka poezie.
Knížka je k dostání na holickém pracovišti MMO a také v prodejně drogerie p. Leskovjanské- cena 67,- Kč.
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N A Š I ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
JUBILANTI Na 2 schůzíchv měsíci červnu KMČprojednala:
TVRDÝ Miroslav
ZDRAŽIL Miloš
THINOVÁ Božena
OBZINOVÁ Ludmila
LIŠKOVÁ Vilma
SPURNÁ Žofie
BŘEZINA Rostislav
VALENTÍKOVÁ Ludmila
Všem našim ju b ila n tú m
přejem e hodně zdraví,
spokojenosti a ještě mnoho
pěkných chvil prožitých v
kruhu svých nejbližších.

-vzala na vědomí z došlé pošty - zahájení úz. řízení umístění garáže
- odpověď na stížnost obyvatel z ul. Partyzánská a odpověď na dopis p. Štůlové, týkající
se opravy vozovky v ul. Staškově
- oznámení o projednání změny UpnSU
- schválila prodej části pare. č. 806 o výměře 347 m
- nově projednala umístění košů na odpadky
- opravu oken v kanceláři detašovaného pracoviště
- propojení ul. Keplerové s ul. Průmyslovou
- vzala na vědomí zprávu o šetření provozu šrotiště na Keplerové ul.
- schválila prodej pare. č. 1794/1 o výměře 42 108 m
- umístění bankomatu v Holiči - zatím nebude umístěn, dle zjištění by byl málo využit
- vzala na vědomí odpověď týkající se nadměrného hluku z dílny zámečnictví na ul.
Přerovské
- povolení rozkopávek na vědomí zahájení územního řízení
- stížnost občanů na nevhodné parkování aut v holických ulicích

O TEJ VELKEJ LAPÁUI, ANEB KTERAK PANÍ
Setkání jubilantů ADLÉTA RAUBÍŘE SVINSKÝM KROKEM HNALA
KMČ uspořádala dne 27.
č e rv n a 2 0 0 2 “ SE TKÁ N Í
JUBILANTŮ” - 75, 80 a 85 letých,
které se uskutečnilo v holické
obřadní síni. Jubilanty za KMČ č. 4
pozdravil pan Ladislav Zahradník.
V kulturním programu vystoupili
senioři z Póvlu, pod vedením p.
Mgr. Jaroslavy Slepicové. Toto
setkání, které mělo opravdu velmi
srdečnou a krásnou pohodu, bylo
u s p o řá d á n o p ro ju b ila n t y
narozené od 1.1. do 30.6.
Po prázdn inách to to
setkání zopakujeme pro jubilanty
narozené od 1. 7. do 31. 12.

Rytíř Petr Žirovec z Tamberka nevěřícně zíral na kus pergamenu,
který před ním ležel na hrubé desce stolu. Pohledem sklouzl po rudé
královské pečeti na jeho okraji. Pomyslel si něco moc ošklivého o králi
Matyášovi. Není to ani čtvrt roku, co ho v Olomouci zvolili a on už volá do
války.
Jak se to dále událo ve čtrnáctém století a jak to proběhlo při

:,kton0,triulřit” jH É

jedenadvacátém si
přečtěte v Holických
novinách v říjnu, kdy
vám slovy hejtmana
h o lic k é s k u p in y
historického šermu
Marka BEBARA vše
vylíčíme. A máte se
opravdu na co těšit!

Těšíme se na další setkání.
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P R A N O S T IK Y
SRPEN:

ZÁŘÍ:

V srpnu, když půlnoční oětr oěje, bez deště síunéčko
hřeje.

Teplé září - dobře se ovoci a vínu daří.

Když 0 srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Vavřinec - první podzimec.
Síunce-íi o Nanebevzetí Panny Marie svítí, fze hojnost
vína se nadití.
Bartoloměj svátý odpoíedne krátí.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Stětí svátého Jana - přestávajíjiž parna.

Pro ornici i osení výhoda, když na diíjího slunná pohoda.
Na svátého Štěpána krále je už léta namáíe.
O Marie narození vlaštovek tu více není.
Po svátém Kříži podzim se blíží.
Na Václava českého bývá vína nového.
Svatý Václav tady - sklízí hady.

Rozloučení se školou
Přiblížil se konec školního roku a s ním už i v loňském
roce započatá tradice: slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd
ve starobylé, obřadní síni. Letošní rozloučení se připravovalo pro
dvě deváté třídy. V obou byl stejný počet premiantů. Osm
vyznamenaných je opravdu pěkné vysvědčení pro obě třídy.
Zahájení oslavy se ujal předseda KMČ č. 4 pan Silvestr
Tomášek. Ve svém projevu se zmínil o tom, jak žáci prožívali roky
čerpání vědomostí na holické škole a co je čeká v letech dalších.
Připomněl jim, aby se vždy rádi vraceli do míst, kde začínali brát
své vědomosti pro další životní cíle.
V závěru projevu se rozloučil s paní ředitelkou Olgou
Rychlou a poděkoval jíjménem všech holických rodičů, jejichž děti
převáděla přes úskalí začátků vzdělávání. Na rozloučenou jí předal
kytici.
Malá oslava pokračovala předáním pamětních listů a
diplomů pro premianty. Od KMČ Holice dostal každý pamětní list a
premianti navíc malého slona pro štěstí.
0 závěr se postarala žákyně IX.B třídy Renata
Habigerová, která poděkovala všem tímto milým projevem:
Milí učitelé, milí spolužáci,
sešli jsme se, abychom se společně rozloučili s první etapou
našeho života - dětstvím.
Byly to první krůčky do budovy školy v doprovodu
rodičů. Každý den byl naplněn poznáním prvních číslic, písmen,

slabik, později slov a vět.
Školní léta ubíhala a my jsme společně s Vámi, učiteli,
prožívali pěkné chvíle na výletech. Jezdili jsme na výstavy,
koncerty nebo na jarní prázdniny. Nastaly chvíle horší, v podobě
písemných a slohových prací nebo zkoušení.
Vážení spolužáci, ani jsme se nenadáli a už je tu IX. třída
a my se musíme rozloučit s dobrými kamarády, rozpadne se nám
kolektiv, i když nebyl někdy nej pevnější.
Začínáme novou etapu života, půjdeme na střední školu
nebo na učiliště pokračovat v tom, co jsme se od Vás učitelů po
celou dobu školní docházky naučili.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří s námi ne
vždy prožívali krásné chvíle, za jejich trpělivost a usilovnou práci.
Zvláště pak děkujeme paní učitelce Jarmile Kubíčkové a Anně
Hromádkové, které byly našimi třídními právě v tom nejtěžším
období našeho dospívání, za jejich rady a velkou trpělivost.
Poděkovat bychom chtěli i našim rodičům za jejich lásku,
pochopení a čas, který nám věnovali po celých devět let.
Oslavu ukončila krátkým projevem paní ředitelka Olga
Rychlá a pan Tomášek se rozloučil se žáky slovy pana ing. Šafránka
z posledních HOLICKÝCH NOVIN: Hurá na prázdniny.......a do
života.
S.T.

v

Seď holických paneláků dostává barvu
V sedmdesátých létech začala Holice měnit podstatně
svůj vzhled. Za nízkými budovami bývalých statků a rodinných
domků se začaly zvedat vícepodlažní panelové domy, které
svou fádní betonovou šedí nijak nepřispěly ke kráse obce. Nic
nepomohly protesty občanů a majitelů pozemků, kdyžjim byly
násilně vykoupeny části jejich zahrad a dvorů, aby vznikl
prostor pro vybudování dlouhé řady panelových krabic, které
se měly stát domovem pro desítky nových rodin.
Postupem doby si holičáci zvykli na šedivé domy
natolik, žeje dnesjižani nevnímají.
Se zaváděním nových technologií zateplování právě
panelových domů se postupně začínají tyto šedivé krabice
pomalu, ale jistě měnit k lepšímu. Díky Fondu rozvoje bydlení
/FRB/, který každoročně otevírá pro zájemce Magistrát města
Olomouce, lze získat za výhodných podmínek peníze na
zateplení panelových domů a tím tedy i na barevné řešeníjejich
fasád. A tak pomalu mění svou tvář sídliště na Slunečné,
panelové domy na ulici U Cukrovaru i na návsi Svobody. Mizí
jednotvárná šeď panelových zdí a je nahrazovaná jásavými
barvami v různých kombinacích. Otevřené lodžie některých
domů se postupně zasklívají a domy tím získávají pěknější
vzhled a obyvatelé bytů lepší tepelné podmínky ve svých
bytech.
Doufám, že těchto možností využijí i další doposud
nezateplené paneláky a přispějí tak k lepšímu vzhledu naší
městské části.
Komise městské části č. 4 - Holice upozorňuje všechny
občany, že příspěvek z FRB lze využít i na zateplení a opravy
rodinných domků. Jenom je třeba včas o něj počátkem roku
požádat.
S.T.

Pohled na proměnu panelového domu

Žili mezi námi - Julius Pelikán a Holice
Pod tímto titulem se setkáváme s osudy lidí, kteří skladech, které Kožušníček vlastnil v bezprostředním
v Holiči žili, žijí, nebo jejich život byl s Holicí nějakým sousedství nádraží Olomouc - město. V přízemních
způsobem spojen.
zděných kůlnách, dnes značně zchátralých, byl první
Dnes vás seznámíme s životem a dílem člověka, Pelikánův ateliér. Zde také vznikly jednotlivé části
který se sice v Holiči nenarodil, který zde nežil, ale pro holického pomníku: postava Palackého, socha Čechie a tří
Holiči vytvořil řadu pěkných sochařských děl.
legionářů.
Julius Pelikán se narodil 23. února 1887 v Novém
V roce 1939 nařídili němečtí okupanti, že pomník
Veselí na Českomoravské vysočině. Od roku 1912 bydlel v musí být odstraněn. Tehdejší tajemník obce A. Šafránek a
Olomouci, ale na své rodiště nezapomínal. Jeho tatínek byl ředitel měšťanské školy Štěpán Vychodil uzavřeli s J.
obuvník a zemřel předčasně ve svých jedenačtyřiceti Pelikánem dohodu, že sochy od obce “odkoupí” a tak se
letech. Mamince zůstala starost o výchovu a výživu šesti stanou soukromým majetkem. Sochy byly brzy sneseny a
dětí. Když učitelé poznali výtvarné nadání Julia, pomohli uloženy vjedné holické stodole. Po osvobození v roce 1945
mu ke studiu na sochařské škole v Hořicích. Jakmile školu byly opět vráceny na podstavce.
opustil, pracoval pět let jako sochař v Čechách a v
V roce 1923 zemřela v Holiči Ludmila Bartošková,
Německu. Ve svých 21 letech byl z Německa vypovězen. rozená Kožušníčková. Manžel zesnulé Liboslav Bartošek
Důvodem byla ochrana domácího pracovního trhu a dal zhotovit u J. Pelikána pro její náhrobek plastiku, poprsí
Pelikánovo slovanství. Od Němců se dočkal ještě i druhého Ježíše Krista. Plastika z bílého mramoruje 75 cm vysoká a
příkoří a to za protektorátu. S manželkou a dvěma syny byl je usazená na dvoumetrovém soklu. O dva roky později
uvězněn a manželka v koncentračním táboře zemřela.
vytesal umělec do bílého mramoru sousoší Piety /75 cm
Přes všechny potíže s nimiž se v životě a zvláště vysoké/, které bylo postaveno na Kožušníčkův hrob. Obě
během dvou světových válek potýkal, uchoval si do svého plastiky jsou umělcem signovány při dolním okraji vpravo a
vysokého věku obdivuhodný životní optimismus, velikou jsou ozdobou holického hřbitova.
pracovitost a uměleckou náročnost. Těmito vlastnostmi
V roce 1930 byl Juliu Pelikánovi umožněn pobyt
“ načichl” již doma, upevnil a rozvinul je na pražské na zámku v Židlochovicích. Portrétoval zde tehdejšího
Akademii výtvarných umění, ve speciálce prof. Josefa presidenta T. 6. Masaryka. Výsledná práce Pelikána byla
Myslbeka /1909 -1913/.
vysoce oceněna uměleckou kritikou pro své prosté, přitom
Listujeme v seznamu děl, která Julius Pelikán však působivé pojetí. Sochař pořídil v roce 1937 odlitek
vytvořil. Seznam sestavil jeho přítel prof. Jan Andrys. Za této plastiky a ten byl umístěn na kvádrovém podstavci
léta 1908 -1948, tedy za čtyřicet let, vytvořil umělec více před budovou měšťanské školy v Holiči.
než 240 plastik. V tomto počtu nejsou uvedenyjeho práce
Pátou Pelikánovou prací umístěnou v Holiči, je
medailérské. Po roce 1948 vytvořil více než stovku dalších pomník obětem II. světové války. Najdeme ho v parčíku
prací. Jeho plastiky zdobí veřejné budovy a pomníky ve před hlavní podnikovou budovou v Solných mlýnech, kde
městech i na vesnicích na Moravě i v Čechách.
stojí na podstavci 1,20 m vysoká socha, vytesaná do
Pro obec Holiči vytvořil Julius Pelikán šest pískovce. Představuje dělníka jednou rukou okovem
sochařských děl. Největší z nich je pomník padlým v první i připoutaného ke sloupu. Pravou volnou ruku svírá v pěst.
druhé světové válce, který stojí v parčíku na konci návsi. Nápis na pomníku zní: “Živ buď, národe, pro tebe jsme
Jan Andrys charakterizuje toto Pelikánovo dílo: “Kolik život dali” . Památník byl odhalen v roce 1946.
Nejmladší šesté sochařské dílo, kterým Julius
příkazů ke kázni a svornosti zní z pomníku padlým v Holiči.
Hrdinové - legionáři a alegorie vlasti přimykající se k Pelikán ozdobil Holiči, je památník připomínající
podstavci, na němž vysoko ční postava otce národa osvobození obce Sovětskou armádou v roce 1945. Byl
Palackého, připomínající: “ Kdykoli jsme zvítězili, dálo se to postaven z popudu Okresního výboru v Olomouci v roce
víc převahou ducha nežli mocí fyzickou!”
1951. Čtyřboký pískovcový sloup zakončený nízkým
Plastiky pomníku jsou tesány v hořickém pískovci. jehlanem je dva a půl metru vysoký. Pod vrcholem v
Postava Palackého je dva a půl metru vysoká. Pomník byl rozšířené krychlovité části je sochařská reliéfní
předán veřejnosti v roce 1923. Když umělec vzpomíná na výzdoba: sovětský hrdina podává ruku českému dělníkovi.
tuto práci, připomíná jednu zapomenutou historku. O Památník sovětských osvoboditelů byl 1 x postaven na
pomníku padlých pro Holiči jednal s místními činiteli, návsi Svobody, obklopen zelení a nízkou zahrádkou. V roce
zvláště s řídícím učitelem Sadílkem, (již v březnul918), 1962 byl přemístěn do parčíku na křižovatce Přerovské ul.
tedy ještě před koncem I. světové války. Mezi dvěma a konečně v r. 1967 před budovu ZDŠ. Odtud v roce 1989
stylizovanými sloupy měla být umístěna socha truchlící zmizel neznámo kam.
Hanačky. K realizaci tohoto prvního návrhu nedošlo.
Většina holických občanů zná popsaná výtvarná
Druhé jednání o vytvoření pomníku padlým v díla. Menší je počet těch, kteří znají i jejich autora. Proto
Holiči vedl se sochařem Pelikánem tehdejší starosta obce jsme vás chtěli seznámit s Juliem Pelikánem, zasloužilým
Alois Kožušníček. Se sochařem se dobře znali. V roce 1913 umělcem, jemuž výtvarná práce byla největší životní
se umělec rozhodl, že se usadí v Olomouci, nabídl mu p. radostí.
Kožušníček, že může bydlet a pracovat v uhelných
Bohuslav Smejkal

1 holického sportu
Do třetího pohárového kola prošel druholigový
1. HFK Olomouc, když překvapivě snadno zdolal
Rýmařov 3 : 1. “ Nikdo nečekal tak snadný průběh
zápasu", řekl asistent trenéra Tomáš Trucha. Brankové
zazářili hned v první půli Lošťák, Zavadil a Macečka.
Domácí pak zkorigovali skóre minutu před koncem
zápasu.

HFK Olomouc se tak pomalu chystá na zahájení
druhé ligy a proto rozložili zátěž utkání na více hráčů. O
základní sestavě pro ligu mají trenéři jasno od zápasu
se Sigmou,
Na třetí kolo se můžete přijít podívat 10. září,
kdy Holice na svém hřišti přivítá prvoligový Hradec
Králové.

Oprava holického stadionu
V plném proudu je modernizace holického
Mimo schválený rozpočet bude klub investovat
stadionu. Jak mi sdělilo vedení 1. HFK Olomouc, bude stát během roku do šaten a sociálního zařízení. K dnešnímu dni
osmnáct m ilionů. A bude zcela podle regulí byly již rekonstruovány interiéry v hlavní tribuně, následně
Českomoravského fotbalového svazu.
dojde k vytvoření VIP a PRESS centra.
Pokud se do jednoho roku dají dohromady
Je vidět, že to vedení 1. HFK Olomouc vzalo pořádně
prostředky bude v Holiči zastřešený stadion pro tři tisíce dvě do rukou. Svědčí o tom výsledky. Mládežnické celky se
stě sedících diváků včetně důstojného zázemí. Oddíl si umístily na vedoucích místech a druholigový celek se také
podal žádost o finanční dotaci na Magistrát města nenechal zahanbit.
Olomouce a další finance by měly přijít z ČSTV nebo z dotací.
Zbývá tedy popřát do nastávající sezóny přesnou
1. HFK Olomouc počítá pro nadcházející sezónu s mušku, přední umístění a vysokou návštěvnost na kvalitní
rozpočtem deset milionů korun. “ Dostali jsme druholigovou fotbal,
licenci celkem bez výhrad a to svědčí o naší kvalitní finanční
S.T.
politice”, řekl ekonomický ředitel klubu Libor Vychodil.
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