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Státní svátek
i

Milí lidé, spoluobčané,
připadá mi to před chvílí, když jsme slavili 

výročí Holice a přítel Silvestr Tomášek mě znovu 
postavil do situace vyjadřovat se soukromně k 
věcem veřejným a zadal mi povinnou úvahu k 
výročí naší státnosti. Jsem názoru, že nejsem ani 
zdaleka oprávněn vydávat hluboká moudra, a tak 
si jen dovolím Vám sdělit svůj náhled na slavné 
dny září a října, které spolu souvisí a měly by se 
týkat nás všech.

Jsou to oslava patrona české země a Den 
vzniku Československé republiky. Pokud se týče 
svátého Václava, je zvláštní náhoda, že Přemy
slovci vymřeli po meči vraždou Václava III. právě 
v Olomouci v roce 1306.

Oba 28. dny souvisí s naší historií. Jsme sice 
malý stát, ale máme tisíciletou minulost. 
Položme si otázku, co je vztah k historii, která se 
často vykládá různě - podle potřeby té dané 
společnosti. Je to národní cítění, vlastenectví, 
patriotismus nebo nacionalismus (přitom mé 
generaci byl vštěpován internacionalismus)?

Myslím, že stačí obyčejně pěkný vztah 
k místu, kde žijeme, k lidem, kteří jsou kolem 
nás, a cítění společné sounáležitosti. Hrdost na 
to, že jsme srdce Evropy a že se v Evropě tak jako 
tak nacházíme, aniž bychom do ní museli vstupo
vat. Zamysleme se ještě nad jednou věcí. Možná 
to někteří nevíte, ale v Evropě jsme získali 
renomé druhých největších pesimistů, hned za 
Portugalci. My, národ s takovou historií, dědicové 
Václavů, Jana Žižky a masarykovské tradice! Co 
vlastně té Evropě a světu přinášíme? Zlaté české 
ruce, hudebnost, smysl pro humor, kritičnost ke 
všemu nebo tzv. "českou poctivost"?

Náš přínos je v nás samých, v každém z nás. 
Nečekejme, co přijde, nebo co nám kdo dá. 
Myslím, že mnoho našich občanů by pohořelo, 
kdyby museli začít s kritikou od sebe a ne kriti
kou druhých. Byli jsme dlouho zvyklí dělat vše na 
povel, ale teď se musí každý rozhodovat sám za 
sebe. A ukázat, co umí nebo neumí.

Smekám před muži 28. října, pány Švehlou, 
Rašínem, Soukupem a Stříbrným, kteří jako 
představitelé Národního výboru vyhlásili nezávi
slý československý stát a převzetí moci od

Rakou-poraženého 
ska - Uherska. Po 2.
světové válce jako by 
tyto události ani nikdy 
nebyly.
Masaryk rovněž ne.
Doufám, že už nikdy 
nebudeme
který neuznává své
významné osobnosti a 

bojí se minulosti a co je pro mě zvláštní, i 
slova. Taky platí, že národ, který nezná svou 
historii si nezaslouží svou budoucnost!

Budoucnost není temná, je v naší mládeži. Již 
dvakrát 17. listopadu dokázali studenti, že svůj 
boj za svobodu berou vážně. Mají tu odvahu,
která nám, některým dříve narozeným, už
poněkud schází.

Závěrem bych dal dle Konfucia návod platný 
pro škarohlídy:

"Lépe nef nadáuat na tmu je  rožnout 
aíespoň malé světélko."

President

státem,

Petr Šafránek



Vzhledem k těmto výročím jsem si přál, aby do Holických novin byly zařazeny mé nápady, které jsou mou 
filozofií. Je to průběžně vše, co nosím v mysli od doby, kdy jsem začal vnímat.

Galerii soch jsem oiděí na zámku Kuks na školním oýíetě s panem učitelem Naoarou. Zaujaty mě pohíedy na 
ctnosti a nectnosti.

Galerie tvých soch

Každý má svou cestu 
Každý má svoji Golgotu 

Bůh ji rozhodl a předurčil 
Je to stoupání na tvoji horu 

A taky neseš svůj kříž 
Často klesáš pod jeho tíží 
Třeba budeš ukřižován 
Možná budeš vzkříšen 

Svou cestu musíš projít 
Nelze nikam odbočit 

Můžeš se jen pozastavit 
Jako Kristus z Nazaretu 

Jako poutníci v Jeruzalému 
Jednotlivá zastavení jsou v galerii soch 

Matyáše Bernarda Brauna 
Rozhodni se kterou sochu oslovíš

A dobré a špatné vlastnosti 
Staví galerii tvé duše

skromnost
štědrost

cudnost
láska

trpělivost
moudrost

pýcha
lakomství

smilstvo
nenávist
nedočkavost
závist
lenost
zoufalství
lehkomyslnost
pomluva
lstivost

zbabělost

píle
víra

rozvážnost 
upřímnost 
čestnost 

statečnost 
pravda 

odpuštění 
Na vrcholu kam možná dojdeš 

Postavíš svůj kříž 
Jeho ramena jsou váhy 

Váží tvoji galerii vlastností 
Která zůstává za tebou 

Boží syn bude vážit 
Ale na tobě jsou rozhodnutí

lež
pomsta



Zdravotní okénko
PROBLÉM, KTERÝ NÁS TRÁPÍ kolem domu nasadí pár kytek nebo růží. Jak dlouho tam vydrží? 

Ruka či noha vandala ukončí jejich krátký život a onen dobrák, 
který si dal práci s vysazením zahořkne a “vykašle” se na další 
aktivitu.

Alergie a alergická onemocnění jsou problémem, který nás 
v posledních desetiletích trápí stále více. Je to do jisté míry 
civilizační choroba, způsobená špatnými životními návyky, 
stravou, životním prostředím a zejména vzrůstající chemizací, . Zde .3I musim,e vzPomeno,ut na. Pracov"'
která zasahuje prakticky člověka ve všech stránkách jeho bytí. Pred májovým, os avam. a oslavami Velkeho rýna. Rozhodne
Byl by to nekonečný výčet všech těch chemických prostředků, >se™ n?bv ' f ich hlasate a vzdyJ3er? ^ohlašoval, zeje nesmysl
které nás obklopují. Ať je to ve stravě, oblékání, prostředky na celV rok delat nePoradek a svinčík kolem sebe, aby několikrát
praní, kosmetika atd. atd. Prostě chemie nás obklopuje všude. P°d P^pcrem a budovatelským heslem jsem toto zaneradene
Bylo by samozřejmě nesmyslem zavrhnout všechny ty moderní oko' svebo domova c, továrny šelI uklidit a zamést. Obracím se
přípravky, které nám usnadňují život, ale bohužel v některých na yas’ drazl 30USf de' KazdV se Jlste 3nazi do™  Zlt JvLclstem’
případech u citlivých jedinců mohou vyvolat zdravotní potíže. Je utJulnJé,m b̂ u- s, vice svého okol,, neodhazujme
také smutné, že tyto škodlivé vlivy postupně pronikají až do odPadkV Pr,m° ,P° d nohy Doma taky nedopalek cigarety hodíte
genetické struktur života a jsou pak zdrojem onemocnění v na zem a zašlápnete? Nastava podzim, příroda se ukládá k
další generaci. Proto se dnes setkáváme stále častěji s malými zimnímu spánku a my budeme doufat, ze všechno to, co hyzdi
dětmi, které jsou takto poškozeny a v ordinacích vidíme ekzémy, naše okol,, zakryje bělostný sníh Ale co na jaré?
alergické rýmy, záněty průdušek, ústící mnohdy až v astma J S, povděkem v,tam každičký opraveny a barvou hyne.
nebo nejjednodušší forma opakující se onemocnění cest domek’ °™lovany panelák. Konecne se vrac, barvy do našeho
dýchacích. Souhmě tento jev můžeme nazvati porušením života a ona jednotvárná seď je pomalu ta tam. Jak  jakc. kazdy
imunitního systému organismu. Ten se z počátku projevuje těmi maJlte' rodmneh° domk“  se sta[a ° blizke pr°stred'’
opakovanými záněty cest dýchcích (usmrkané a kašlající děti) a zahanben 3° usedem-,tak 3e ° bracim. na obfmtáe ze ^ d 'st.
posléze přerůstající v určitý druh alergie. Snažte se , Vy, aby okol. Vašich domu bylo krásné, aby kolem

S povděkem v posledních letech musíme konstatovat, že domu b*  a 3vezi zele" ’ kde 31 mobouvhrf t  nase deti. Snažme se
lidstvo se trochu vzpamatovalo. Vracejí se ptáci, do řek se ° toto cel,cky rok stale, nejenom k nejakemu vyroc, Vždyť , ten
vracejí ryby a raci, neklamná to známka zdravého prostředí. panelakJe mVm domovem kam se denne vracím, kde prozívám
Bohužel často opět přichází člověk, aby svou nedbalostí radost' a strast, života, jak je narri osud servíruje Rucim Varn
způsobil biologické katastrofy a učinil tak řeky opět mrtvé. bude-'' nvase prostredl c,3te’ krasne' budou 1 nase detl zdraveJ31

Dal jsem si otázku, proč například ve Švýcarsku je počet a stastneJsl' 
alergiků podstatně menší. Namítnete. Vždyť se nacházejí v
krásném prostředí, samotném téměř srdci Alp. Projíždíte -li ale MUDr. Jarosíao  Křivánek  
touto krásnou zemí, nikde neuvidíte zaplevelená pole, stráně
zarostlé, příkopy plné pýru a bodláků. Člověk si dá otázku, jak je P. S. Námět pro zastupitelstvo města, 
to možné, že vše je úhledně pokoseno a na lukách, v zahradách 
a kolem domů jen samé květiny?

Na jedné straně v dněšní době, kdy je spousta 
nezaměstnaných, máme ulice dosti zaneřáděné odpadky.

V tomto ohledu trápí mé srdce lhostejnost mnoha občanů k Domnívám se, že by se našli jednotlivci, kteří by za malou 
prostředí, ve kterém žijí. Jsou to zejména panelová sídliště, kde odměnu od města se starali o čistotu ve svém určeném úseku, 
se občané zavírají do ulity svého soukromí. Nikomu nevadí, že Nebo se domníváte, že je to utopie? Zde by poslanci v Praze 
kolem domu je zeleň přerostlá plevelem. Uvědomme si, že pyl měli vnést novelu do zákona o sociálních dávkách, která by byla 
těchto rostlin a ono známé chmýří, poletující vzduchem, jsou v určitých případech vázána na činnost veřejně prospěšnou, 
tím nejčastějším zdrojem alergií. Občas se najde dobrá duše a

Setkání po padesáti letech
V životě člověka není nic krásnějšího, než přátelství, jw 

A právě takové přátelské setkání se uskutečnilo 15. září 
2001, kdy se po padesáti letech sešli absolventi holické ^  
střední školy, kteří j i opustili v roce 1951. Za tak dlouhou 
dobu se v životě člověka mnoho věcí změní, k dobrému či 
zlému, ale hlavně se mění tváře. Ale na tomto setkání 
jsme se bezpečně poznali všichni a to hlavně proto, že to 
nebylo setkání první, ale bylo jich už více. Zavzpomínali 
jsme nejen na naše milé pány a paní učitele, ale i na ty. 
kteří se setkání již nedožili.

Při odpoledním posezení u skleničky vína se 
vzpomínalo na všechny veselé i smutné příhody ze 
školních let a jak nám bylo dobře v té bezstarostné době 
mládí. Když jsme se večer rozcházeli, nechtělo se nám 
tomu věřit, že tak rychle uteklo těch padesát roků, které 
se při vzpomínání podařilo vměstnat do dvanácti hodin.

S.T.



Jak vypadala Holice asi před stotřicetipěti lety
Před stotřicetipěti lety měla naše obec Holice něco přes 110 cukrovaru - ten byl postaven až v roce 1871 - a přirozeně ani 

obytných domů a nemnoho přes 800 obyvatel, tedy zhruba asi jednu železniční vlečku, ale po blízkém náspu železniční trati pojede vlak, 
čtvrtinu dnešního stavu. Co bylo příčinou takového vzrůstu během který tu jel poprvé už 17. října 1841, t.j. před 160 lety. 
uplynulých let nebudeme vysvětlovat v těchto řádcích, o tom se Proti proudu potoka, který teče stejně jako dnes dojdeme až ke 
zmíníme někdy jindy. Musíme si však uvědomit, že do roku 1871, kdy mlýnu, kterému se říkalo “Dolní” a ještě dnes existuje, oproti mlýnu 
byl vystavěn cukrovar, první průmyslový závod u nás, kdy byl zřízen “Hornímu”, který se nazýval “Hamerský” a který dnes už neexistuje. 
“Nový dvůr” Spolkem moravských cukrovarů a Poplužní dvůr u Pod mlýnem se stékají obě vodní ramena - od vodního kola a od 
Nového Světa, byla naše obec vesnicí výhradně zemědělskou, i vantrok - do jednoho koryta, které ale není zakryto tak jako dnes. 
rybníky byly už téměř všechny zrušeny, takže tehdejší rozsah orné Vedou přes ně dva mosty, dnes opět jen jeden. Za mlýnem jsou luka a 
půdy by nedovolil větší vzrůst počtu obyvatelstva. malý lesík - hájek, do něhož byly pořádány výlety. V této části, t.j.

Jak to tehdy u nás vypadalo? Zastavme se nejdříve na návsi, mimo náves bylo tehdy asi jen 30 budov, z nichž vynikaly hlavně 
nejstarší části obce a hned první pohled nás překvapí oproti dnešku: mlýn a “panská hospoda”, ostatní byly jen menší domky. “Panská
nestojí zde nový výstavný kostel sv. Urbana s mohutnou věží, ale hospoda byla v místě bývalého hostince Dosoudilova /dnes stolárna, 
malý zchátralý kostelík s 
nevysokou vížkou nad 
hlavním vchodem, od 
západní strany a druhou 
malou vížkou na hřebenu

prodejna nábytku 
kadeřnictví/.

a

Cesta do Olomouce přes Nový 
Svět nebyla tak přímá jako 
dnes. vedla kolem kříže uvnitřstřechy a poněvadž stojí 

napříč návsí, úží se po 
obou stranách průjezd na -šZ&fT'
18 a 20 metrů. Dnešní uXV* 
vzdálenost mezi kostelem /' ^  
a budovami není o f \  '
mnoho větší.

Starý kostelík sám i 
má délku jen 24 metry a , 
šířku 13 metrů, výška '
věže je asi 17 metrů. 0 
historii kostela je 
podrobně napsáno v 
knížce Jana Drápala
“Paměti farnosti holické”

ohrady pivovaru /tehdy tu ještě 
pivovar nebyl, se stavbou se 
započalo v r. 1896/. U této 
cesty byl tehdy poslední 
budovou mlýn, na pravé straně 
pak č.p. 95 pan Gruška. U 
cesty do Hodolan a Rolsberku 
bylo na levé straně poslední 
stavení č.p. 145, nynější 
majitelé Poděbradovi. Jinak 
směrem severním a východním 
byla jen orná pole. Po pravé 
straně cesty směrem k 
Hamrům byla za potokem jen 
jediná budova tehdejších 
majitelů Kubišových. Jinak byla

Obejdeme kostel a jižním směrem ve vzdálenosti asi 40 m stojí tímto směrem jen pole pronajatá eráru jako vojenské cvičiště. Naproti 
farní budova s dalšími budovami hospodářskými a zahrádkou asi 20 této budově stála vedle mostu dřevěná budova mýta /mýtnice/. 
m dlouhou, pak je zase mezera asi 40 m /dnes na ní stojí Mýtné zde bylo vybíráno asi do r. 1800 a poslední mýtný byl pan 
dvoupatrová školní budova/ a za ní přicházíme k nízké přízemní Martin Netesal, tchán naší bývalé občanky paní Marie Netesalové, 
budově, známé pod názvem “stará škola”. Ano, sem chodoli holičtí narozené v r. 1873. Paní Netesalová si mnoho pamatovala ještě z dob 
školáci nejen před stotřicetipěti lety,ale i před stodvacetipěti léty a to svého dětství a svým vyprávěním velice pomohla k lepšímu vytvoření 
byla škola už dvoutřídní. (V roce 1886 bylo v naší škole ukryto na obrazu staré Holice v tomto pojednání.
200 cizích dětí v době, kdy vítězní Prušáci v bitvě u Hradce Králového 
táhli mimo Olomouc, ale do Holice nepřišli). U školy byla zahrádka 14 stávala kovárna tehdejšího mistra kováře pana Hlobila. Celý prostor 
x 18 m a u ní další tři domky na místě nejstarší holické školy z r. po obou stranách cesty k Hamrům byl tehdy volný, jedině v místech

dnešních garáží Silnic stávala dřevěná chaloupka obecní pastoušky 
Pak následovaly už jen čtyři malé domky, z nichž první tehdy čís. č.p. 187, která při vypuknutí moru /cholery/ v r. 1866 sloužila jako 

102 sloužil jako sídlo holickému kaplanu, když fara byla ještě u sv. místní nemocnice a byla pak odstraněna.
V místech dnešního motorestu /bývalá Sokolovna a Lidový dům/ 

Tím jsme skončili zastavění návsi před 135 léty. V této dolní byl prostor s křovisky, jinak nebyla k Bystrovanům /s výjimkou 
části návsi bývala před každým domkem zahrádka po obou stranách vojenské strážnice/ a ke Vsisku žádná budova. Stály zde pouze 
návsi, od kostela ke mlýnu bylo těch zahrádek 9, dnes nejsou žádné, stodoly podél cesty až ke hřbitovu.
Na obou koncích se náves značně úží až na šířku 19 m a místu za

t lA V t l

OKR. otomouc.
R. 1833.

a něco z ní si přečtete v 
některém z příštích čísel.

Blíže k mostu s mýtem na levé straně cesty k Bystrovanům

1748.

Mořice v Olomouci.

Tehdy vedla cesta těsně podél hřbitovní zdi až do r. 1932, kdy 
touto “branou” se říkalo “Zábraní”, dnes “Na Zábraní”. Zde stavěli byla napřímena a později byly podél zdi vysázeny topoly. Při cestě od 
malé a nízké domky tzv. domkaři, kteří neměli žádnou nebo jen hřbitova k návsi bylo první budovou stavení, stojící na rohu dnešní 
nepatrnou ornou půdu. Dle tradic bývaly v těchto místech opravdu ulice Partyzánská a Keplerova, směrem k návsi pak byla zemědělská 
skutečné brány, které se na noc zavíraly.

V místech bývalého kina a části základní devítileté školy /dnes první budovou č.p. 127, vedle byl později vystavěn dům pro 
fy. LUOM manželů Omelkových/ stával tehdy, ba i dávno před tím zaměstnance cukrovaru, 
dvůr, který až do roku 1782 patřil městu Olomouci, pak soukromým 
držitelům a až po smrti posledního majitele Eduarda Veika byly před stotřicetipěti léty. Dalo by se uvést ještě mnoho dalších 
pozemky dvora v r. 1891 rozprodány holickým občanům a budovy podrobností, ale k mnohému se můžeme vrátit někdy později. Snad k

lepší představě napomůže plán obce z roku 1870, doplněný v r. 1871

usedlost č.p. 107 rodiny Nedomových. Směrem od Nových Sadů bylo

Tím byl uzavřen kruh, popisující jak vypadala naše obec zhruba

dvora zakoupila Holice za 18.000 zl.
Na tehdejším “Zábraní” /dnešní Keplerova a Na Zábraní/ bylo o budovu cukrovaru, 

tehdy asi 20 domků a protékal jím otevřeným korytem potůček, 
tekoucí od Přáslavic. Koryto jeho v polích směrem k Velkému Týnci přímo před našima očima. Ať jsou tyto změny jen a jen ku prospěchu 
nazývá se “Přikopá” a sousedně pole “Před přikopou” a “Za naší nynější městské části Holice, 
přikopou”.

Za stořicetpět let se toho mnoho změnilo a stále se mění již

Půjdeme-li od Zábraní. proti toku ramene Bystřičky /Holický Podle článku pana Miloše Látala z  Holického sborníku 1966 
potok/ západním okrajem vesnice, nenajdeme zde žádné budovy zpracoval Silvestr Tomášek



Příběhy našich letců
Náš holický občan Ladislav Valoušek se narodil 1. 8. 1918 v bombardoval kolony tanků a 

době, kdy končila první světová válka. Do šesti let byl u babičky vozidel často z 50ti metrové 
v Žerotíně a pak začal chodit do školy v Holiči, kam se výšky, kdy pak se do trupu jeho 
přestěhovali rodiče. Tatínek v té těžké poválečné době získal lavočky zakusovaly střepiny z 
zaměstnání v cukrovaru. Maminka byla v domácnosti, kde vlastních bomb. To byly 
vládla až úzkostlivá čistota a pořádek. Ladislav, ale vlastně se podmínky jen pro tvrdé a 
mu říkalo Slávku, měl sestru Hedu a mladšího brášku odvážné chlapy.
Svatopluka. Heda se později stala manželkou jeho kamaráda 
Boži Netopila.

Vzpomínám na jejich rodinnou pohodu a atmosféru, kdy povstání. Po přeletu na území 
jsem chodil s jeho bráškou Svaťou do školy. Slávek se vyučil ovládané RA byl pak znovu 
zlatníkem a se svým kamarádem Božou propadli letectví. Slávek nasazen do bojů o Ostravu, 
stavěl modely a spolu s Božou pak také absolvovali plachtařský Takže jeho bojová činnost 
výcvik. Jako výborný pilot byl zařazen do akce “Tisíc pilotů trvala až do posledního výstřelu 
republice”. Výcvik zakončil pilotním diplomem. Společně pak té strašné války, 
narukovali i když Sláva na Slovensko do Spišské Nové Vsi a pak 
do Piešťan. Společně s mnohými pak zažili tu pokořující dobu jen v jedné minutě - vteřině této operační doby, to ví a věděli
zrady a okupace. Navíc Slávek ochutnal fanatismus luďáků, kteří jen ti, co to osobně prožili. To je 4228 minut na hraně mezi
naše piloty s nenávistí vyprovodili ze “Slovenského štátu”. To životem a smrtí,
bylo zvlášť bolestivé poznání od našich nejbližších, které naše 
mladá republika zachránila od úplné maďarizace.

Po rozbití našeho státu společně s Božou odešli do Polska leteckého deníku se zapisovaly operační hodiny a minuty, 
bojovat proti německé okupaci. Měli tolik společného a jejich taková to byla “vzácnost” , 
osudy se v mnohém podobaly. V Polsku využili nabídky bojovat 
ve Francii, která bohužel nebyla materiálně i morálně připravena nebylo druhé světové války. Nemuseli jsme zažít pak následná
na válku. Francouzi neměli chuť bojovat a jejich demoralizace se poválečná léta podřízená studené válce. Jak mohlo být všechno

jinak, kdo má na tom vinu, na Mnichovské dohodě, na okupaci, 
Slávek se dostal přes Marseil a Sev. Afriku do Anglie, kde se pak na poválečné rozdělené Evropě. Kdo nese vinu na tom, že ti
s Božou zase shledali. Až v Anglii se dostal do země, která nejen stateční, co obětovali svoje životy a ti co přežili, byli pak ještě
že byla odhodlána se nevzdat, ale podřídila tomuto všechny síly pronásledováni.
s podporou celé země. Proto naši piloti byli vděčně přijati a A tady se zase osudy našeho Slávka a Boži Netopila 
později tak vysoce hodnoceni v bojích o Anglii. Škoda jen, že podobají. Místo uznání a úcty byl z armády vyhozen,
toto odhodlání se dostavilo až tehdy, kdy Anglii šlo o vlastní Vystěhován do pastoušky a práci dostal jen v cihelně. Co na to
“kůži” . Ted’ se draze platilo jak životy i hmotnými statky za to, říct? Jaká je omluva pro takový postoj. Lidé, co kolaborovali s
že nechali hitlerovské Německo vyzbrojit a nepřipustili hned v Němci byli mnohdy ve funkcích a bojovníci za naši svobodu byli
počátcích Němce dodržovat Versailskou dohodu.

Proč Anglie jako první velmoc světa, která ovlivňovala

Svoji bojovou činnost v 
SNP ukončil po potlačení

Za tuto válku nalétal 703 operačních hodin. Co je obsaženo

Při nalétání 200 operačních hodin byli piloti přeřazováni do 
jiných akcí, které nebyly spojeny přímo s bojovou činností. Do

Kde mohla naše Československá republika být, kdyby

podepsala na rychlé a potupné kapitulaci.

pronásledováni.
Svůj život skončil jako dělník v Moravii a později v 

světovou politiku takto postupovala. To se snad nikdy po Chronotechně. Žil skromně a nenápadně a nikdy se nedožadoval
pravdě nedozvíme. V Anglii po přeškolení a výcviku byl zařazen nějakých výhod. Byl sice na stáří rehabilitován a povýšen na plk.
k 310. letecké peruti jako operační stíhací pilot na slavných v zál., ale to neodčiní zrůdnost komunistického režimu. 
“Špitech”. Jako zkušený pilot byl vybrán potom na posílení 
východní fronty. Spolu s 21 piloty byl převelen pod. štkpt. postavení a samozřejmě s pestrou škálou charakterů. A ta

poslední veličina, totiž charakter, nám to dodnes kalí ve všech 
Nyní nastalo období perné přeorientace a přeškolení na sférách zprava doleva a naopak! 

slavné stíhačky LA-5. Slávek hodnotil LA-5 jako vynikající 
stíhačky. Byly sice vystrojeny jen nezbytnými přístroji, ale s povahy, člověka statečného, čestného, životem těžce
vynikajícími letovými vlastnostmi s dobrou a spolehlivou zkoušeného si právem zaslouží úctu nás všech,
výzbrojí. Zvláště pak hodnotil robustní podvozek, který 
umožňoval starty i z neupravovaných polních letišť. Jako 
zkušený a rozvážný pilot byl pak vybrán na pomoc SNP, kam 
přeletěli na polní letiště Zolná. V době Slovenského povstání se 
při nákupu fotomateriálů seznámil se svojí budoucí manželkou letectva, bývalý příslušník RAF 310. stíhací perutě. Stíhač, který 
Idou. Slávek byl vášnivým fotoamatérem a jen jeho zásluhou bojoval ve Francii, Anglii, v SSSR a v SNP. Nositel mnoha 
existují fotografie z činnosti našich letců za SNP. Proto také na zahraničních i československých vyznamenání, 
fotografiích chybí, protože stál za svou milovanou Laikou, 
kterou si koupil při přesunu z Anglie v Káhiře.

V bojích v SNP denně startoval až třikrát a často se vracel s 
prostříleným letounem. Při útoku na Piešťany, které tak dobře 
znal, zničil se svou skupinou 6 nepřátelských letounů a mnoho 
jich poškodil. Startoval k podpoře pozemních vojsk, Člen KMC  Holice

Na své pouti životem se setkal s mnoha lidmi různého

Faitlem přes blízký východ do Sovětského Svazu.

Osobnost Ladislava Valouška, člověka vzácně dobré

Zemřel 24. 5. 1996 a při jeho posledním rozloučení se 
přišla rozloučit letka proudových stihačů nízkým přeletem nad 
Šternberským hřbitovem.

A tak již není mezi námi Ladislav Valoušek, plukovník

Nikdy nezapomeneme!

Ladislav Zahradník



Holičtí hasiči
Školili nás pracovníci Sdružení záchranných služeb Praha. 
Předmětem školení bylo, jak správně manipulovat s raftem, 
záchrana utonulého, neodkladná resuscitace utonulého, práce 
s plovoucími lany, a skoky do neznámé vody. Byli jsme sezná
meni s moderní záchranářskou technikou a zdravotnickým 
vybavením. Každý z nás si vyzkoušel hašení z ručního vodního 
děla. K Bouzovu pochopitelně patří také hrad. V rámci fyzické 
kondice jsme denně asi 3x šlapali schody tamního hradu od 
sklepa až na půdu, či věž..

K hasičině patří také reprezentace obce, nebo města. Náš 
sbor se zúčastnil za podpory Magistrátu města Olomouce 
Litoměřických hasičských slavností konané začátkem září. Na 
těchto slavnostech jsme vystupovali jako vystavovatelé moderní 
hasičské techniky a město Olomouc prezentovali na slavnostním 
nástupu. Po nástupu následoval obrovský průvod celými Litomě- 
řiceni (od náměstí až po výstaviště). Tato 3 denní akce se konala 
po druhé a vždy se bude opakovat lx za 3 roky. Za zmínku stojí, 
že těchto slavností se zúčastnilo asi 90 sborů z České republiky, 
dokonce několik sborů z Německa a Polska. Prapor města 
Olomouce vlál na litoněřickém náměstí poprvé a budeme 
doufat, že za 3 roky jej zase poneseme.
Pokud se neodehraje něco mimořádného, do konce roku nás čeá 
podzimní výcvik na raftu a dokončení úprav naši nové zbrojni
ce. Dnes již není tajemstvím, že na základě zájmu nových lidí 
zřizujeme soutěžní družstvo žen a mládeže. Naše práce je velmi 
činorodá, a proto nemůžeme tvrdit, že se nudíme a čekáme na 
to, až nás někdo zavolá o pomoc. Byli mezi námi takoví lidé, 
kteří mluvili o tom, že se ve sboru nic nedělá a tím to nemá 
motivaci. Tito lidé již nejsou v našich řadách a ty nové členy 
snad tato myšlenka nenapadne.

Poohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že každá obec 
měla své hasičstvo, jakožto dobrého pomocníka při likvidaci 
požárů, zatopených sklepů a jiných nepříjemností ztrpčujících 
lidem život. Za zmínku stojí podotknout, že dobrovolné sbory 
byly například na Novosadech, Novém světě, Nové ulici, Slavoní- 
ně, Povelu, prostě ve všech místních částech Olomouce. Dodnes 
působí na území města Olomouce 8 sborů. V těch ostatních 
vymřeli staří tahouni a s nimi i sbor. Všechny fungující sbory

C'

jsou soustředěny do Občanských sdružení nesoucí název 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mimochodem je to 
nejmasivnější sdružení občanů v České republice. V nultém čísle 
Holických novin jsem se zmínil o postavení našeho sboru ve 
společnosti. Jsme zařazeni jako jednotka pro likvidaci následků 
povodní, k asistenci hašení velkých požárů a jiných velkých 
krizových situací. Moderní doba přináší náročnou techniku a 
tímto stoupají nároky na naši práci. Jezdíme na různá školení.

Letos v srpnu se naše jednotka zúčastnila 3 denního školení 
vodních záchranných prací na Bouzově. Jaroslav Šponar -  starosta SDH

Holická knihovna oznamuje
Že změna je život platí i v holické knihovně. Začátkem 

prázdnin jsme se rozloučili s dlouholetou knihovnicí paní 
Brtnovou, kterou vystřídala na dobu prázdnin jeji mladá 
kolegyně. Po prázdninách se knihovny ujala paní Steiglová, ale 
rovněž jen na výpomoc. Nyní je v knihovně pan Zámečník, který 
jak doufáme, zde nějaký čas vydrží.

Změnila se i výpůjční doba:

Pranostiky
Říjen:
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva zima na to stálá.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, 
tím déle pěkné dny potrvají.
Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá březen mírnou 
zimu v běhu.
Říjen a březen bývají si rovni ve všem.
Říjen hojně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se 
dívá.

Pondělí: 13,00 -18,00 hod 
Čtvrtek: 11,00 -12,00 hod a 14,00 -18,00 hod

Listopad:
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnuJediným, ale smutným postesknutím všech knihovníků je, 

že knihovnu navštěvuje velmi málo čtenářů. Z vlastní zkušeností 
vám mohu návštěvu knihovny doporučit. Kdo má rád dobrou 
četbu současných spisovatelů našich i zahraničních, jistě si 
vybere z bohaté nabídky knih, které najdete sice i na pultech 
knihkupectví, ale za podstatně vyšší cenu.

Tak neváhejte a staňte se i vy členy holické pobočky 
Městské knihovny, která se nachází v prostorách pod mateřskou 
školou /vchod od panelových domů/. Přijďte a určitě si 
vyberete!

zas.

Když v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo 
uchytí.
Listopadové sněžení neuškodí vůbec osení.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to znamená 
příští neúrody.



Problém kolem autobusové dopravy
V poslední době se holičtí občané obrací na členy Komise požádali jej o projednání na Magistrátu. Pan ing. Urbaník nás

městské části č. 4 s dotazy, zda by nešla změnit trasa alespoň pak následně seznámil s řešením přednádražního prostoru od
jednoho autobusu tak, aby zajížděl na staré autobusové roku 2002, kde dojde ke sloučení průjezdů tramvají a
nádraží u Tržnice. Nejlépe by vyhovoval autobus č. 23, protože autobusů tak, aby cestující nemuseli kličkovat mezi
by pak mohl projet ulicí Roosveltovou zpět na svou trasu. Pro projíždějícími auty a daleko přecházet. Tím by se mělo
mnoho starších a nemocných holických občanů je přesedání z přestupování v tomto prostoru značně zjednodušit. Požádal
autobusu na tramvaj v přednádražním prostoru značně nás, abychom upozornili holické občany, že je snažší
problematické. Zastávka “U Dejmala” je daleko od nástupní přestupovat z autobusu na tramvaj u autobusového nádraží
hrany tramvaje, je ještě nutné přejít značně frekventovanou nebo na konečné tramvají na ulici Fibichova,
ulici. A to nemluvím o tom, že tramvaj Vám ujede doslova 
“před nosem” a další jede za 7 min. či později. A jedete li návrhu - zajíždění autobusu č. 23 na autobusové nádraží u 
někam dál, nemáte ani šanci trasu ujet na jednu jízdenku.

Aby se tato záležitost vyřešila v zájmu občanů, pozvali seznámíme, nám písemně sdělí, 
jsme na schůzi KMČ dne 4. září 2001 vedoucího IMOSu 
Magistrátu města Olomouce pana ing. Urbaníka. Seznámili' $  j  
jsme jej se stanoviskem občanů i s navrhovaným řešením a

I přes toto vysvětlení komise trvala na projednání našeho

Tržnice. Ing. Urbaník projenání slíbil a výsledek, se kterým vás

O vzájemné toleranci
Naši jubilanti

V měsíci říjnu a 
listopadu blahopřejeme k 
významným 
jubileím těmto holickým 
občanům.

NOVOTNÝ Rudolf 
PŘECECHTĚL Bohumír 
BURIANOVÁ Marie 
ŠKODÍKOVÁ Vlastimila 
KRČOVÁ Irena 
BOSÁKOVA Eva

Všem těnto jubilantům 
přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a hodně
životního optimismu.

Zvláště významného 
životního jubilea - 92 roků se 
dožívá paní

Božena KRÁTKÁ
K tomuto překrásnému 

upřímně 
přejeme 

hodně zdraví do dalších let.

S netečností a bezohledností se v 
současné době setkáváme na každém kroku. 
Pokud se to týká nás dospělých, není to sice 
správné, ale dá se to omluvit. Ale pokud se 
takové jednání používá proti malým dětem, 
je to neomluvitelné.

Na televizní obrazovce se často 
setkáváme se surovostmi a bezohledným 
zacházením právě s malými dětmi a člověku 
se nechce ani věřit, že něčeho takového je 
člověk vůbec schopný. A když se sněčím 
podobným setkáme přímo ve svém okolí, je 
to přímo šokující.

Skupina občanů, kteří žijí v panelových 
domech Na Slunečné a jejichž děti si nemají 
kde hrát, se obrátila na Magistrát města 
Olomouce se žádostí o vytyčení travnatého 
hřiště mezi domy. Bylo by pouze třeba 
přemístit pár malých stromků, aby se plocha 
uvolnila. Holice opravdu neoplývá místy, 
která by byla vhodná pro hry a zábavy 
malých dětí. V tomto případě se navíc jedná 
o pozemek, který je v majetku města 
Olomouce, nemusel by se nijak upravovat, je 
zatravněný a sečený městem, nebyly ani 
požadovány žádné průlezky, branky či 
například vyasfaltování.

Ale starší občané z okolních domů řekli: 
NE! Jako by náhle zapomněli, že také oni

jednou byli malí, že si hrávali okolo svých 
domů a nebo, že také oni měli malé děti, 
které si také někde musely hrát. Myslím si, že 
když nás uplynulá doba naučila žít v 
panelových domech, měli bychom se naučit 
také toleranci vůči svému okolí, sousedům a 
hlavně dětem, kteří v nich spolu s námi žijí. Z 
našeho slovníku by měly vymizet výhrůžky a 
nadávky, které do mozečků těch malých 
zasévají strach a v pozdějším věku pak vůdči 
těm starším zlobu a nenávist

Všechno přece záleží na domluvě a 
toleranci obou stran. Rodiče dětí je musí 
vychovávat a vést tak, aby nedělali těm 
starším žádné naschvály a chovali se k nim 
uctivě a ti starší by zas měli pochopit, že pod 
okny jsou jen děti, které si chtějí hrát. A 
pokud budou hlučnější nad únosnou mez, lze 
to vytknout klidně, slušně a bez křiku. Rodiče 
dětí by si však měli také uvědomit, že když 
chtějí pro své děti hřiště, musí také občas 
přiložit ruce k dílu a nenechávat vše jen na 
těch starších. Kde se společně bydlí, mělo by 
se společně pečovat o pořádek jak v domě, 
tak i vjeho okolí.

Tak co myslíte, nezkusíte se domluvit?

životním

jubileu
blahopřejeme,

H.Š.Silvestr Tomášek 
předseda KMČ č. 4

ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci srpnu KMČ projednala a schválila návrh akcí na zařazení (přednostně) do plánu inv. akcí na rok 2002:
rekonstrukce komunikací - Náves svobody, Na dílkách a Na Zábraní, Ječmínkova, U potoka, Staškova
- majetko - práv. záležitosti - schválen prodej části pare. č. 1721/1 a 1721/31
- schválen a odeslán dopis na MMO - soc. zdr. odbor - připomínka k akci “Bezbariérová Olomouc”, aby do této akce byl zařazen 
požadavek holických občanů, aby alespoň 1 autobusová linka zajížděla do středu města.

V měsíci září jednala KMČ o:
- za přítomnosti zástupce MMO ing. Urbaníka byla znovu projednána otázka MHD - linky č. 19 a 23 a zajíždění některé z nich do 
středu města. Bude prošetřena možnost změny u některé z těchto linek a KMČ bude o výsledku jednání informována
- předběžné oznámení podzimní sběrové soboty 20. října 2001
- vyhláška Statutárního města Olomouce č. 2/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, zeleně a pod.
- došlá pošta



HOLICKÝ HANÁCKÝ PIVOVAR
Holičtí občané, zejména ti starší si pamatují, že ještě nedávno se v něm vařilo pivo - a myslím si, že velmi dobré. Od roku 1897 

více jak 100 let, co pivovar existoval, žili v jeho blízkém okolí lidé, pro které znamenal domov. Patří mezí ně i pan Mojmír HANUŠ, 
člověk zabývající se historií nejen naší obce, iniciátor velkolepých oslav 725. let od první zmínky o obci Holiči, člověk, který se zde 
narodil a žil 32 roků a který se nemůže smířit s myšlenkou, že tato krásná dominantní stavba na západním okraji Holice by měla 
zaniknout. Obrátil se proto dopisem na Památkový ústav v Olomouci s návrhem na zachování tohoto objektu, který nejen jemu, ale 
i všem holickým občanům přirostl k srdci.

Předkládáme vám dopis v plném znění k vašemu posouzení a za vaše názory na zachování holického HANÁCKÉHO PIVOVARU 
jako nemovité památky vám předem děkujeme.

Čtvrtek, 2. srpna 2001Vážené ředitelství,
z někdejšího věhlasného pravovárečnictví Olomouce se na jeho dnešním správním území zachoval už jen Hanácký pivovar v 

Holiči č. 158.
Pivovar, stavěný od 23. března 1896 do 11. ledna 1897 a jeho sladovna, stavěná od 9. dubna do 28. prosince 1901, jsou 

pozoruhodné nejen pro svůj stavební sloh, ale i jako významná útočiště společenského života střední Hané. Na jejich dvoře se 
konávala tělesná cvičení a chovatelské výstavy, jejich budovy sloužily hasičským cvičením a soutěžím, humna slodovny bývala 
šatnou rozměrnějších srazů tělocvičných spolků.

Dějiště hlavních historicky významných událostí, přilehlý anglický park se dvěma rybníky, v osmdesátých letech minulého 
století byl nadobro zničen proměnou na odstavné nádraží státních drah a postupující šíření železárenského závodu Sigmy.

Nyní již vzniká nebezpečí, že pivovaru, který krátce po dosažení sta let svého trvání zastavil provoz, i jeho sladovně hrozí 
přebudování neb zbourání.
t Nejletitější pamětníci počátků Hanáckého pivovaru je paní Božena Náprstková, někdejší úřednice Národní banky 
československé v Praze, jež se 29. června 2001 dožila 93 let. Její otec Václav Náprstek byl v Hanáckém pivovaru nejdéle působícím

sládkem, synem pošmistra a starosty městečka Zlonic Václava 
Náprstka, bratrance proslulého Vojty a Ferdinanda 
Náprstkových. Sám jsem synem v Hanáckém pivovaru po 35 let 
nejdéle bydlícího zaměstnance, vrchního strojmistra Josefa 
Hanuše a dnes po 32 letech tamního bydlení druhým 
nejstarším pamětníkem.

Proto si dovoluji Vám navrhnout, aby Hanácký pivovar a 
jeho sladovna byly zapsány do seznamu nemovitých památek 
místního regionálního významu okresu Olomouc.

S nadějí na úspěšné přijetí mého podnětu pozdravuji Vás 
svým pozdravením, přáním a heslem. Zdravý život! Po 
hanácku od srdce upřímně!
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Mojmír Hanuš

“Přes holický lamfešt” 
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