
Splněný sen 
Před dese   lety mne navš  vil pracovník Olomouckých lesů pan 
Servus a přinesl mi ukázat studii na vysazení Holického lesa, 
který by se měl rozkládat v prostoru za tra   mezi průmyslovou 
zónou a silnicí na Nové Sady. Studie obsahovala historii této plo-
chy snad již od 17. stole  . Nacházel se zde i rybník Koňár, který 
byl původně do nové studie také zakomponovaný. V realizačním 
projektu však již nebyl. Vzpomínám si, že jsme se dlouho o mož-
nos   realizace bavili a již tenkrát nám bylo jasné, že by si holič   
občané, obklopeni ze všech stran průmyslem a podniky, tento 
kousek zeleně zasloužili. Tehdy jsem byl ve funkci předsedy Ko-
mise městské čás   Holice, a tak jsem panu Servusovi slíbil, že 
studii vezmu na nejbližší schůzi a seznámím s ní její členy.

Jak jsem v duchu předpokládal, studie členy opravdu  zaujala. 
Padaly sice různé připomínky, jako třeba kolik by to stálo, kde se 
na to vezmou peníze, jestli má vůbec smysl do toho jít, a po-
dobně. Bylo jasné, že by si to měl někdo vzít na starost a této 
myšlence se věnovat. V Holici se tehdy začínaly rekonstruovat 
některé ulice a to byla tehdy má priorita. Ale pak se ozvala nová 
členka komise paní Iva Kalodová, že by se tomu mohla věnovat. 
Od zdravotní sestry se směnným provozem a matky tří synů to 
tehdy bylo velké rozhodnu  .

A paní Iva se do toho pus  la opravdu ve velkém stylu. Bylo 
jasné, že pouze komise nebo jednotlivec na radnici mnoho ne-
zmůžou. A tak netrvalo dlouho a Iva spolu s dalšími zapálenci 
pro Holický les založili Sdružení pro Holický les. Vznikl tak sub-
jekt, který mohl vznášet na radnici požadavky a radnice je mu-
sela brát vážně a musela se jimi zabývat. Navíc Iva jako členka 
KDU-ČSL získala podporu náměstka RNDr. Ladislava Šnevajse, 
kterému se myšlenka vzniku Holického lesa také líbila. 

Od začátku bylo jasné, že celá akce bude záviset hlavně 
na penězích. Bylo třeba zjis  t, jak dosáhnout na různé  granty 
a  dotace, aby se předpokládaných více než 70 000 stromků 
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 budoucího lesa dostalo do země. O uvedenou plochu měl zájem 
i pan Ing. Jaroslav Spurný, majitel farmy Nový Dvůr. Přislíbil, že 
by Holický les vybudoval, měli jsme však obavu, že plochu oseje 
kukuřicí nebo jinou plodinou; tento záměr se postupně Komisi 
městské čás   Holice i Sdružení pro Holický les podařilo zmařit. 

V roce 2011 byla paní Iva Kalodová za své úsilí oceněna 
 Křesadlem v Olomouckém kraji, což je „Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci“. Uděluje ji Dobrovolnická sekce 
Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s Krajským 
úřadem Olomouckého kraje.

Boj o fi nance na realizaci lesa vyvrcholil v listopadu 2013, kdy 
konečně došlo k vysazení 75 000 stromků určených pro budoucí 
Holický les. Všem nám bylo jasné, že to, co se tehdy zasadilo, 
bude sloužit budoucí generaci, která přijde po nás a najde zde 
místo ke sportování a odpočinku. Součás   Holického lesa mělo 
být v budoucnu vybudování cyklostezky, která spojí Holici s No-
vým Světem a zajis   cyklistům bezpečnou cestu do zaměstnání. 

Vysázením Holického lesa to však všechno neskončilo. Vy-
vstal další problém – jak se do lesa z Holice dostat bezpečně 
po frekventované cestě na Nové Sady, po níž projíždí jedno auto 
za druhým. Když se stavěl nový nadjezd nad železniční tra  , ne-
byla vyslyšena připomínka Komise městské čás  , že zde chybí 
chodník pro pěší a cyklisty. A tak Iva Kalodová, nyní již členka 
městského zastupitelstva, spolu s RNDr. Šnevajsem  započala 
 další boj o miliony na vybudování lávky přes železniční trať 
a na ni navazující cyklostezku přes Holický les. Trvalo plných pět 
let, než 13. března 2018 došlo k zahájení výstavby lávky a cykli-
s  cké stezky. Otevření bylo slavnostní a bylo spojeno s výsad-
bou stromu Olgy Havlové v prostoru Holického lesa. Našly se 
potřebné miliony na vybudování dobré věci. Dík za to patří opět 
paní Ivě Kalodové, RNDr. Ladislavu Šnevajsovi a Radě města Olo-
mouce.

Silvestr Tomášek 
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Začátek školního roku není spojen jen s nástupem žáků do školních lavic, ale pro kantory začíná nelehký úkol za-
řadit do výuky nejrůznější doplňující akce tak, aby v nich podní  li touhu po poznání. První akce tohoto školního 
roku byla nachystána pro žáky 2. stupně.

V úterý 11. 9. a v pátek 14. 9. proběhl v rámci primární prevence 
kriminality speciální program Základy  sebeobrany. Program pro-
bíhal pod vedením zkušené lektorky – bývalé příslušnice Policie 
České republiky. V rámci teore  cké čás   se žáci nejprve sezná-
mili s pojmy nutná obrana, krajní nouze, davová psychóza a učili 
se jak rozpoznat nebezpečí. Lektorka se dotkla i témat, jako jsou 
trestní zodpovědnost a trestní pos  h. Druhá, prak  cká část pak 
byla věnována modelovým situacím, ve kterých si žáci mohli vy-
zkoušet základní obranné techniky a zásady komunikace s policií. 
Ze strany žáků se program setkal s velmi příznivým ohlasem.

Mgr. Pavla Modrianská

  Ekoškolka Holice obhájila svůj titul
Jsme velmi pyšní na to, že vám můžeme oznámit obhá-
jení  tulu Ekoškola. Dva roky od získání  tulu  uběhly 
jako voda a přišel čas, abychom svůj  tul obhájili 
a mohli jej používat i nadále. 

Z tohoto důvodu k nám přijel audit z Prahy, aby 
provedl šetření, zda opravdu jako ekoškola „žijeme“. 
A že bylo čím se chlubit... Celé dva roky usilovné  práce 
i zábavy. Poslední rok dě  , učitelky i rodiče  pracovali 
v  rámci ekoprogramu na téma „Jídlo“. Dě   si samy 
chystaly svačiny, pěstovaly ovoce a zeleninu na svých 
nově vybudovaných záhonech, učily se rozdíl mezi po-
travinou a surovinou, pravidelně vážily odpad z jídla ve 
školce a snažily se přijmout opatření, aby nedocházelo 
ke zbytečnému plýtvání jídlem. 

Odměnou naší snahy a píle nám bylo obhájení  tulu, 
který můžeme užívat po dobu dalších dvou let. A samo-
zřejmě i hrdost na to, že můžeme přispět svou troškou 
do mlýna k tomu, aby náš svět vypadal trochu lépe. 

Za to vše patří náš upřímný dík zejména dětem a jejich 
rodičům, kteří nám se vším radostně  pomáhali, za což 
si jich velmi vážíme. Těšíme se na spolupráci i v dalším 
školním roce!

Ekotým Mateřské školy Holice

  Základy sebeobrany pro žáky základní školy
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  Novinky v holickém fotbale
Tribuny holického stadionu dostanou nový kabát

k vidění z pohledu od vchodu). Tímto bychom chtěli 
oslovit i další potenciální partnery, kteří by tuto formu 
zviditelnění chtěli využít a podpořit tak náš klub nebo 
mládež. 

Věříme, že postupně bude docházet ke zlepšení 
podmínek pro výchovu mládeže, na které nám v této 
nelehké době velice záleží.

Miroslav Derco

Aktuální práce na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem
Už nyní si fotbalové kluby a ostatní zájemci mohou 

s předs  hem rezervovat hřiště s umělým povrchem, 
jehož uvedení do provozu v novém kabátě je napláno-
váno na začátek prosince 2018. Rezervace přijímá klub 
na e-mailové adrese: 1.h  @seznam.cz.

Miroslav Derco

Hlavní hřiště holického fotbalu dostane nový kabát 
v podobě nátěru kovových čás   tribun a  výměny plas-
tových výplní. Jako realizační fi rma byla vybrána spo-
lečnost Abrabetong, která nabídla nejlepší  podmínky.

Rekonstrukce tribun bude probíhat ve třech etapách. 
V první dostane novou barvu západní část  tribuny. Další 
dvě fáze rekonstrukce (jižní a východní tribuny) jsou na-
plánované na příš   rok, kdy se vedení klubu bude snažit 
získat fi nanční prostředky.

Letos jsme na tuto rekonstrukci získali fi nanční pro-
středky z dotačního programu oddělení sportu Olo-
mouckého kraje, kterému bychom  mto chtěli podě-
kovat za pomoc. 

Práce byly zahájeny 14. 9. 2018 a probíhají za provo-
zu. Jejich ukončení je naplánováno na 12. 11. 2018, kdy 
by mělo dojít k předání díla.

Dále budou na stadionu v Holici nově umístěny ná-
borové a reklamní poutače, které budeme vyvěšovat 
na oplocení okolo hlavní hrací plochy (náborové už jsou 

Již více než deset let využívá holická mládež, klub, ve-
řejnost, školy a další organizace hřiště s umělým povr-
chem na stadionu 1. HFK Olomouc v Holici. Za tu dobu 
došlo k velkému opotřebení díky obrovskému za  žení 
a umělý povrch bylo potřeba zrekonstruovat.

V roce 2017 tedy klub započal administra  vní pří-
pravu na získání prostředků k opravě tohoto hřiště 
a již v roce 2018 se podařilo získat fi nanční prostředky 
jak z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže, tak 
i z dotačních prostředků statutárního města  Olomouce 
a Olomouckého kraje, bez nichž by se rekonstrukce ne-
mohla uskutečnit. 

Na získání prostředků se dále podílela  projekční 
 společnost ENVI Agentura Trunda, s. r. o., která 
 prováděla výběrové řízení na zadavatele  rekonstrukce. 
V něm uspěla plzeňská společnost VYSSPA Sports 
 Technology, s. r. o. V těchto dnech již započaly práce 
na odstranění původního koberce s umělým povrchem. 

Dokončení je naplánováno na konec listopadu 2018. 



4 Holické noviny     4/2018

   Dvě městské části Olomouce propojuje 
nová cyklostezka s lávkou přes železniční trať

Cyklostezka o délce půl druhého kilometru nově propo-
jila dvě městské čás   Olomouce. Trasa spojující Holici 
a Nový Svět pomocí lávky bezpečně překonává i hlavní 
železniční trať ve směru na Přerov. Pěší i cyklisty stezka 
převede přes areál Holického lesa a zamíří k univerzitní-
mu kampusu a průmyslové zóně v ulici Šlech  telů. „Je-
den a půl kilometru dlouhá cyklostezka vyrostla během 
šes   měsíců. Cyklistům i pěším tak zcela nově poskytu-
je bezpečné spojení z Holice na Nový Svět a slouží i jako 
komfortní stezka pro lidi, kteří pracují v průmyslové 
zóně Keplerova a Šlech  telů,“ uvedl inves  ční náměs-

tek primátora Filip Žáček. Zásadním přínosem z hledis-
ka bezpečnos   dopravního provozu je zcela nová lávka 
s přemostěním o délce 35 metrů, která překonává hlav-
ní železniční trať ve směru z Olomouce na Přerov a Ost-
ravu. „Holice, jedna z nejvýznamnějších čás   města, se 
po dlouhé době dočkala bezpečného propojení se zbyt-
kem Olomouce pro cyklisty, pěší i in-line bruslaře. Je to 
významný počin nejen pro milovníky bezmotorové do-
pravy, ale i pro ty, kteří mají rádi přírodu a chtějí v blíz-
kos   Moravy a rostoucího lužního lesa trávit více času,“ 
podtrhl význam budování rekreační zóny v jižní čás   
města náměstek Ladislav Šnevajs. Stezku o šířce 3 me-
trů doplňují kromě ocelobetonové lávky přes železni-
ci také opěrné zdi poblíž tra   i v úzkém prostoru mezi 
silnicí a oplocením tamního kovošrotu. Součás   stavby 
je odpočívadlo, které doplní i další odpočinkové prvky 
přímo na plochách lesoparku. „Vznikající sportovně re-
kreační oblast do budoucna doplní i další přírodě blízká 
opatření, která se budou realizovat na řece Moravě ne-
daleko Holického lesa,“ upozornil náměstek primátora 
Aleš Jakubec. „Zadali jsem již také zpracování projek-
tové dokumentace dalších úseků, které dotvoří ucele-

nou síť cyklostezek ve městě,“ doplnil. S fi nancováním 
stavby za celkem 44 milionů korun městu pomáhá do-
tace z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu ve výši 39 milionů korun. „Závazná dotace byla pro 
konečné rozhodnu   o realizaci fi nančně nákladné a po-
třebné cyklostezky klíčová,“ objasnil náměstek Ladislav 
Šnevajs s  m, že cyklostezka patří mezi projekty v rámci 
ITI Olomoucké aglomerace. Rekreační oblast Holického 
lesa navíc nově zkrášluje i další strom vysazený u pří-
ležitos   otevření lávky a cyklostezky. Výsadbu Stromu 
svobody podpořila Nadace partnerství, která pomáhá 
lidem pečovat o životní prostředí. Výsadba holického 
lesoparku na 33 hektarech v lokalitě lemované ulicemi 
Průmyslová, Keplerova a Šlech  telů proběhla na pod-
zim roku 2013. O oživení nové rekreační zóny se stará 
Spolek pro Holický les, který zde pořádá vycházky, pra-
videlný jarní úklid nebo podzimní drakiády. „Máme ob-
rovskou radost, že se dobrá myšlenka stává v Olomouci 
skutečnos  ,“ je přesvědčena Ivana Kalodová ze Spolku 
pro Holický les. 

Mgr. Radka Štědrá 
foto: MMOL / Blanka Mar  novská
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Ano, bojovali a mnozí položili v tomto boji za svou milovanou vlast i své životy, a nám to trvalo celých třiasedm-
desát let, než jsme jim za to poděkovali pomníkem a pamětní deskou. 

Inicia  va pana Zahradníka se pojí se stoletým výro-
čím založení naší republiky. A to ve svém projevu zdů-
raznil pan náměstek Filip Žáček: „V době tohoto výročí 
je třeba připomínat si nejen radostné, ale i ty opačné, 
méně příjemné událos  . A přestože uběhlo od konce 
války 73 let, má smysl připomínat si obě  , protože to je 
jeden ze způsobů, jak si můžeme uvědomit cenu a vý-
znam míru.“

Náměstek primátora Pavel Urbášek připomenul, 
jak komplikovaná a nebezpečná byla cesta těch, kteří 

 chtěli v zahraničí bojovat. Zavzpomí-
nal i na dva z pilotů, jež osobně znal, 
Valouška a Netopila – v 80. letech 
se povedlo i přes odpor tehdejších 
mocenských orgánů představit je 
veřejnos   výstavou ve Vlas  věd-
ném muzeu, a dokonce se podařilo 
zorganizovat i dvě  besedy.

Předseda Komise městské  čás   
Fran  šek Šváb poděkoval všem, kte-
ří se na vzniku pomníku a na celé 
akci podíleli, také poděkoval všem 
holickým občanům, jež se v hojném 
počtu dostavili, a pozval je na neděl-
ní slavnostní mši svatou do kostela 
sv. Urbana. Velký dík samozřejmě 
patří i zástupcům armády – jme-
novitě veliteli Posádky Olomouc 
pplk. Mar  nu Krumniklovi,  správci 
Posádky Olomouc plk. gšt. Aloisi 

Kadlčíkovi, trubači Vojenské hudby Olomouc a přísluš-
níkům 153. ženijního praporu za důstojný průběh slav-
nostního aktu. O zahajovací fanfáru a státní hymnu se 
postarali členové Olomouckého žesťového kvinteta.

Po odhalení pamětní desky vojáci položili k pomní-
ku věnce za zvuků vojenské večerky. Slavnostní akt byl 
ukončen státní hymnou. 

Vždy, když teď budu procházet kolem tohoto pomní-
ku, také si vzpomenu na ty, které jsem alespoň trochu 
znal. Vzpomenu i na ty, které znám jen z vyprávění pana 
Zahradníka, na jejich odvahu, statečnost a později i ne-
vděk, kterého se jim dostalo. 

Silvestr Tomášek
foto: Ing. Petr Šafránek

  Bojovali v zahraničí za vlast

Jsme prostě Hanáci a  , než se „rozkévó“, tak jim to 
chvilku trvá. A tak se holič   hrdinové konečně 31. srp-
na 2018 dočkali. Magistrát města Olomouce spolu s Ko-
misí městské čás   Holice odhalili pamětní desku s je-
jich jmény, která je umístěna na kovovém symbolickém 
 pomníku.

Slavnostního odhalení, které uváděl pan Vladimír 
Hrabal, MgA, se účastnili náměstek primátora PhDr. Pa-
vel Urbášek, náměstek primátora Mgr. Filip Žáček, 
 náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., a za Ko-
misi městské čás   Holice Bc. Fran-
 šek Šváb, DiS. Po slavnostní fan-

fáře pronesli hosté své projevy 
a provedli slavnostní odhalení pa-
mětní desky.

Pod nápisem BOJOVALI V ZA-
HRANIČÍ ZA VLAST jsou na pamět-
ní desce seřazena jména 8 holic-
kých mužů, kteří bojovali ve druhé 
světové válce na západní i východ-
ní frontě pro   fašismu. Vladimír 
Horský, Bohumil  Netopil a Ladi-
slav Valoušek působili jako pilo   
RAF v Anglii, Vítězslav Lepařík byl 
velitelem zpravodajského výsadku 
Glucinium, Alois Dosoudil bojoval 
jako  tankista, Jan Jašíček byl dělo-
střelec a Zbyněk Očenášek radis-
ta. Poslední na desce Jakub Kout-
ný, důstojník 1. československého 
armádního sboru, bojoval po boku generála Svobody, 
15 let po válce byl umučen komunis  ckým režimem 
v Leopoldově.

Pomník s pamětní deskou vznikl z inicia  vy holic-
kého občana a pamětníka pana Ladislava Zahradníka 
a spoluorganizátorky oslav paní Mgr. Jarmily Horské. 
Třiadevadesá  letý pamětník znal všechny hrdiny osob-
ně, proto měl velký zájem o to, aby se na ně nikdy ne-
zapomnělo. Monumentální pomník ve tvaru stylizova-
ného obelisku s nerezovou ratoles   je umístěn před 
holickou základní školou, je dílem uměleckého kováře 
pana Milana Poliána a bude tyto hrdiny připomínat 
všem spoluobčanům.
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  Náš občan Bohumil Netopil, 
  pilot RAF

Přísaha příslušníků československé armády 
v letech 1918 až 1939

„Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné 
shodě se svým svědomím a přesvědčením, že bu-
deme poslušni presidenta a vlády republiky Čes-
koslovenské a všech svých velitelů, presidentem 
a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme 
bez odmluvy plni   jejich nařízení vždy a všu-
de, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých 
vojsk neopus  me, ale i životy své ochotně dáme 
na ochranu vlas   a za její svobodu; přísaháme, že 
budeme druh druha milova  , k sobě věrně stá  , 
v nebezpečí se neopouště  , ale až do konce se brá-
ni   tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povin-
nos   občanských. Tak přísaháme!“ 

Tak přísahal a do konce svých sil splnil přísahu náš občan 
Bohumil Netopil. Narodil se 29. 4. 1916 v Lobo  cích, ale 
po smr   své matky se jako tříletý s otcem přestěhoval 
do Holice. V třinác   letech osiřel úplně a o výchovu pak 
pečovala jeho teta. Bylo to v době světové krize, velmi  -
živého období. Vyučil se zedníkem, ale byla nouze o prá-
ci, svízelné existenční podmínky. Byla to doba, kdy se 
u nás začínalo rozvíjet letectví, které mladého Netopila 
zcela uchvá  lo. Za velmi ob  žných podmínek a odříkání 
se svým kamarádem Valouškem se stal členem Hanácké-
ho aeroklubu MLL (19. 9. 1936). První činnost leteckého 
výcviku probíhala na neředínském le  š  , kde nadšenci 
do létání absolvovali bezmotorový výcvik. Školení probí-
halo každou sobotu a neděli jen s polední přestávkou. 
Tenkrát byly teorie i prak  cký výcvik poplatné době za-
čínající letecké činnos   u nás. Vytrvalost dokončit výcvik 
byla odměněna osvědčením, které Bohumil získal s vel-
mi dobrým prospěchem a byl doporučen i se svým ka-
marádem Ladislavem Valouškem pro motorový výcvik. 
Tehdy v letech 1936–1937 vznikla akce „1 000 nových 
pilotů“. Výcvik motorového létání byl již prováděn v pra-
covní době. Tento výcvik byl perná práce, u níž vydrželi 
jen   nejhouževnatější. Létalo se od května do října. Bylo 
to již v době, kdy se dala jakžtakž sehnat práce pro zed-
níka. Zůstat bez práce, to bylo nemyslitelné, a tak vstával 
ve 3 hodiny ráno a na kole dojel na  le  ště připravit le-
tadlo. První start byl již ve 4 hodiny ráno, v 6:30 se kon-
čilo a pak zase rychle do práce. Po práci zase na le  ště 

a létalo se někdy až do 21 hodin. Samozřejmě včetně 
všech nezbytných prací kolem létání. Jen opravdu nad-
šenci a chlapi s pevnou vůlí a vytrvalos   dokončili výcvik 
a složili zkoušky motorového létání s pilotním diplomem. 
Jako vycvičený pilot pak, až přišla jeho doba, narukoval 
u 2. leteckého pluku doktora Edvarda Beneše v Olomou-
ci. Na vojně absolvoval poddůstojnickou i pilotní školu. 
Pak zažil ten ostudný a potupný rok, kdy byla naše repub-
lika všemi zrazena a okupována hitlerovským Němec-
kem. Jak směšně znělo poučení o zachování vojenského 
tajemství, když bylo kolem plno zrady. Tehdy si propuš-
tění vojáci začali uvědomovat tu hrůzu a neštěs  , které 

Bohumil Netopil jako absolvent pilotní školy

Letadlo Š 218 KOMÁR, Akce „1 000 nových pilotů“ 
Zleva Jaroslav Chlup, Arnošt Mrtvý (sloužili také v RAF, 

padli), Karel Tomeček, Bohumil Netopil, Jar. Kozák
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potkalo náš národ. Armáda byla rozpuštěna, vojáci se 
vrá  li do civilních zaměstnání a přidali se k odporu pro   
okupaci organizovaném sportovním celonárodním spol-
kem Sokol, který organizoval ilegální odchody lidí odhod-
laných bojovat za svobodu Československa do zahraničí.

Dne 29. 6. 1939 odjel Bohumil s Ladislavem Valouš-
kem do Ostravy a po domluvě, za pomoci železničáře So-
chorka, večer naskakují do rozjíždějícího se vlaku a ukry   
na WC opouštějí Protektorát.
Z osobních zápisků Bohumila Netopila:

Sochorek ekl : „Tady na  této koleji bude stát 
n kladn  vlak. Vy v devět hodin ve er p ijde-
te a  schováte se pod vag ny a budete sledovat 
na vedlej  koleji rychl k, kter  pojede do Pol-
ska . J  m m slu bu a budu stát u posledn -
ho vag nu. Jakmile m vnu lucernou sm rem 
k v m, vylezte a nastupte do posledn ho vag nu 
rychl ku. Pozor, vlak se u  bude rozj ždět. D le 
se o nic nestarejte .“

Poznámka Heleny Jaskiewiczové (jeho dcery):
V roce 1974 jsem se dozvěděla, že za napomáhání odchodů 
za hranice byl železničář Sochorek odsouzen a uvězněn, ale 
válku přežil.

Dostal se do Krakova, kde byl soustředěn ve sběrném 
táboře uprchlíků z bývalého Československa v Malých 
Bronowicích u Krakova. Situace byla velmi složitá, žád-
ná země je nechtěla přijmout. Nakonec je přijala Fran-
cie, bývalý spojenec Československa, ovšem s podmín-
kou, že podepíší vstup do Francouzské cizinecké legie. 
Dne 8. 8. 1939 opus  li Polsko na lodi „Chrobry“ z pří-
stavu Gdyně a vylodili se v přístavu Bologne. Následova-
lo soustředění v Paříži a vstup do cizinecké legie, ovšem 
než mohl být odeslán ke službě, vypukla 2. světová válka 
a situace se změnila. Českoslovenš   letci byli zproště-
ni závazku v cizinecké legii a zařazeni do francouzského 
letectva. Tady se také rozchází se svým kamarádem La-
dislavem Valouškem. Byl vycvičen na pilota bombardé-
rů a přidělen na základny v Pau, Chateauroux a Tarbes, 
kde ho zas  hla kapitulace Francie. Pro naše vojáky to 
bylo velké zklamání, Francie byla zcela demoralizována 
a takřka bez vážnějšího odporu podlehla v bleskové válce 
Němcům. Jen zázrakem se poslední skupině 220 zoufa-
lých vojáků z Polska a Československa podařilo odplout 
z Francie do Anglie, na palubu je vzala malá holandská 
nákladní loď. Asi po třech dnech plavby a neustálého od-
střelování loď zakotvila 11. 6. 1940 v přístavu Falmouth. 
V Anglii se poprvé za celou dobu útěku z naší vlas   dostal 
do země, která svůj odpor pro   rozpínavému Německu 
myslela vážně. Ve svých zápiscích B. Netopil na tento 
okamžik vzpomíná: „Ocitli jsme se v docela jiném světě, 
kde vládl řád a pořádek.“

Francouzský pilotní průkaz

Bohumil Netopil

Francouzský pilotní diplom
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 Bylo to již období plného ohrožení Anglie. V tábo-
ře Cosworth byli soustředěni všichni pilo  , začal výcvik 
a především výuka anglič  ny. Z nejstarších a zkušených 
pilotů byla složena 310. peruť s  hací a 311. bombardo-
vací. Boža se přihlásil do školy pro výcvik s  hačů. Výcvik 
byl velmi usilovný, doháněl se čas, který poli  ci promr-
hali v jednání s Hitlerem. Boža létal na strojích Hawker 
Audax, Miles Master, Huricane a Spi  ire, u kterých pak 
zůstal jako operační pilot. Prodělal tvrdý výcvik nočního 
létání podle přístrojů a za ob  žných podmínek. Co to ob-
nášelo, být operačním pilotem, vědí jen  , kteří to zažili. 
Operační hodiny byly zapisovány do leteckého deníku 
a odvažovaly se po minutách, taková to byla vzácnost. 
Při nalétání 200 operačních hodin byli pilo   obvykle pře-
řazeni do jiných akcí, které nebyly přímo spojeny s bo-
jovou činnos  . Náš Boža létal v RAF u 19. s  hací perutě 
až do doby posledního operačního letu 24. 3. 1942 nad 
Abbville, kde byl sestřelen se Spi  irem AD307 v ús   řeky 
Sommy.
Poznámka Bohumila Netopila mladšího:
V roce 2010 se rodině podařilo zjis  t, že pravděpodobně při-
stál u vesnice Le Crotoy na pobřeží, poblíž místního hřbitova. 
Od přátel z Anglie jsme dostali vzácnou fotografi i sestřelené-
ho letounu, kterou pořídil neznámý německý voják.

Při posledním letu, kdy chránil bombardéry nad Fran-
cií, byl zasažen do levé čelis   a ztra  l vědomí. Když poz-
ději na tento osudový okamžik vzpomínal, říkal „Dodnes 
nevím, zda to byla střela s  hače, nebo pro  leteckého ná-
boje. Ztra  l jsem vědomí a jen matně si vzpomínám, že 
v jakémsi podvědomí jsem dal motoru plný plyn … cesta, 
dvě ženy, telegrafní sloupy. Když jsem poprvé přišel k vě-
domí, zjis  l jsem, že ležím na lůžku a nohu mám připou-
tánu k nějaké kovové kostře. Těžce jsem dýchal, mluvit 
jsem nemohl, hrdlo jsem měl plné krve, čelist rozbitou, 
zuby vyražené. Každý úd plný boles  . Za plného vědomí 
mě nejprve sešívali na krku. Nevím, jak dlouho to trvalo. 
O čase jsem neměl žádnou představu. Později jsem se do-
zvěděl, že jsem se dostal do vojenské letecké nemocnice 
v Amiensu. Stal jsem se zajatcem. Bylo to strašné pomyš-
lení pro československého letce. Napro   tomu jsem slyšel 
závis  vá slova německého vojáka: „Vy jste zajatec, pro 
vás válka  skončila.“

Díky zraněním nemohl mluvit a podle dokladů byl po-
kládán za Angličana, proto mu vůbec věnovali pozornost. 
Jako Čechoslovák by neměl šanci na přeži   tak těžkého 
zranění. Co následovalo po nedoléčeném zranění? Pokus 
o útěk a přemístění do zajateckého tábora. 

Pilotní deník

Fotografi e sestřeleného letounu, 
kterou pořídil neznámý německý voják
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Z osobních zápisků Bohumila Netopila:

Na  výslechy jsem byl p ipraven . V nemocnici 
ve Francii jsem le el 60 dn . Z toho t etinu času 
jsem ne  ev el ústa, celou dobu m  krmili po-
moc  zvláštn  trubi ky. P emý lel jsem, o  em 
budu p i výsle ích mluvit. Byl jsem  Čechoslov k. 
V Anglii se proslýchalo, e takov  hned st lej  
a  e doma pronásleduj  jejich rodiny.

Uvažoval jsem, e si zm n m jm no, abych 
byl považov n za anglick ho letce . M mu nej-
lep mu esk mu kamarádovi u 19. st hac  pe-
rut  Vojtovi Lysick mu kali Angličan  „Be  “ 
a mn  „Net“. Ozn mil jsem p i prvn m výsle-
chu jm no Yan Bernet.

Mohl jsem si to dovolit, p i m m zran n  e-
listi byla moje mluva velmi zt ena .

Výslechy N mci uzav eli v rokem: „M me 
podez en , e jste Čech .“ Jestli to bylo t m, e 
na m  u br ny p i vstupu do t bora n kdo esky 
zavolal a  j  jsem bezd ky reagoval , co  neu lo 
N mc m, nev m.

Celkem prodělal 12 přesunů z tábora do tábora v Ně-
mecku, Litvě a v Polsku. Vylíčené utrpení a neustálé ne-
bezpečí z prozrazení jeho iden  ty a  m ohrožení příbuz-
ných uvnitř protektorátu není možné vypsat. Prožitky 
z doby v zajateckých táborech by vydaly na samostatnou 
reportáž. Konečně po posledním 12. přesunu ze zajatec-
kého tábora Fallingbostel blízko města Hanoveru, který 
se spíše podobal pochodu smr  , byl 2. 5. 1945 osvobo-
zen kanadskými jednotkami poblíž města Lübeck. Násle-
doval přesun zabavenými osobními auty do Bruselu, kte-
rý byl shromažďovacím místem pro osvobozené zajatce, 
a návrat do Anglie. Na zotavenou dostal šes  týdenní do-
volenou, během nichž navš  vil známé ve Skotsku. Tam 
se také dozvěděl první zprávy z domova.

Rodina a známí v Protektorátu Čechy a Morava ce-
lých 6 let nevěděli o jeho osudu, jen jednou poslal ústní 
pozdrav z polského nádraží, kde zastavil vlak se zajatci, 
po lidech, které ani neviděl, jen slyšel, že mluví česky. 
Slova „pozdravte v Holici od Netopila“ ústně dorazila 
do Holice, ale v Holici tomu nikdo nevěřil.

Následoval přeškolovací kurs ve Wolverhamptonu. 
Dne 18. 8. 1945 se vrá  l do vlas  , kde se setkal se svým 
kamarádem Ladislavem Valouškem a jeho sestrou, se 
kterou se znal již před válkou a v říjnu 1945 se s ní oženil.

Zůstal v armádě a v hodnos   štábního kapitána letec-
tva působil jako instruktor létání v Olomouci, Pardubi-
cích, Hradci Králové a Prostějově. Práce ho velmi bavila, 
učil také létat v aeroklubu. V roce 1947 se mu narodila 
dcera Helena a v roce 1955 syn Bohumil.

Zajatecký tábor Stalag Lu   Barth

Učitel a jeho žáci, le  ště Hradec Králové

Svatební 
fotografi e, 
říjen 1945
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Po nástupu komunis  ckého režimu v roce 1948 byl 
propuštěn z armády, v květnu 1949 dostal zákaz vstupu 
na le  ště a bylo mu odebráno oprávnění pilotovat leta-
dla. Hrozilo mu umístění v pracovním táboře na převý-
chovu v Komárně. V lednu 1951 byl s rodinou vystěhován 
z družstevního bytu v Olomouci. Jako náhradní bydlení 
mu byly nabízeny zdevastované objekty po odsunutých 
Němcích. Nakonec dostal povolení k úpravě malé pekár-
ny na byt, kterou původně vlastnili jeho příbuzní. Mohl 
pracovat jen na stavbě pod dohledem státní  bezpečnos   
a po určitý čas se musel pravidelně hlásit na příslušné 
policii. Zcela přerušil písemný styk s přáteli v Anglii. Toto 
 ponížení nesl trpce, ale statečně, mnoho jeho kolegů bylo 
žalářováno a daleko více pronásledováno. V zaměstnání 
se pro své organizační a technické schopnos   vypracoval 
až na vedoucího výroby v továrně na stavební materiál.

Dále se stýkal se svými kamarády z války, které  s  hl 
podobný osud, mezi slušným obyvatelstvem byl  velice 
vážen. Podílel se na stavbě pomníku padlých pilotů 
v Hanáckém aeroklubu. V roce 1968 byl rehabilitován 
a byly uznány jeho zásluhy. Roku 1969 po letech, bez 
ofi ciálního oprávnění, naposledy pilotoval sportovní le-
tadlo. V roce 1971 odešel do důchodu. Čtyři roky nato 
těžce onemocněl a jen mimořádně včasným zásahem 
byl zachrá něn svým přítelem, českým lékařem německé 
národnos  . Zdraví mu selhalo v roce 1987, kdy se již ne-
obešel bez léčení pohybového aparátu a 6. 3. 1989 um-
řel přirozenou smr  .

Toto vzpomínání je projevem vděčnos   a hrdos   
vůči našemu holickému občanovi, plukovníkovi Bohu-
milu Netopilovi, pilotu RAF, odpočívajícímu na našem 
hřbitově s prostým náhrobkem „TAK URČIL OSUD…“.

Ladislav Zahradník
foto: archiv rodiny B. Netopila

1978, p. Klusal (instruktor-pilot), 
Ladislav Valoušek, Bohumil Netopil

1960

1972
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  Heřmánkovská burza

Rodinné centrum Heřmánek zve všechny zájemce na 
tradiční burzu dětského podzimního a zimního obleče-
ní a vybavení pro dě   a mládež, která se uskuteční 

v sobotu 20. 10. 2018, 8:30–11:00 
v suterénu MŠ Holice. 

Prodat a nakoupit zde můžete všechny druhy oblečení, 
boty, hračky, kola, brusle, lyže, kočárky atd. 
Zůstane-li po burze zboží, které již prodejci nechtějí 
zpět, Heřmánek jej předá spolupracujícím organizacím, 
jako je Poradna pro ženy a dívky Olomouc a Maltézská 
pomoc, o. p. s., jejichž klien   toto dětské zboží většinou 
dále  využijí.
Heřmánkovská burza je pořádána již 9. rokem a  funguje 
mimo jiné také díky obětavé dobrovolné pomoci celé 
řady maminek. Děkujeme!

Vstup je zdarma a zboží bude jako vždy dost! 
Přijměte pozvání a přijďte levně nakoupit. 

Podrobnější informace o organizaci burzy a  podmínkách 
prodeje najdete na www.rc-hermanek.cz.
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Naši jubilanti
Blažek Karel
Bromová Dana
Čer ý Karel
Gro  ová Milada
Hanáková Anna
Jor íčková Miluška
Ky us Jaroslav
Leskovjanský Mar in
Mačák Hy ek
Mader Ar ošt
Malíková Jar ila
Navrátil Alois

Stolička Vojtěch
Šíma František
Škůrková Josefa
Šolcová Vlasta
Štěpánková Zdenka
Tichá Hella

90 a více let  90 a více let   
Frank Alois
Nováková Milada
Novot ý Radko
Otčenášková Julie

říjen – listopad

Sběrová sobota
V sobotu 20. 10. 2018 budou mít obyvatelé Holice možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, 
mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej nebo 
 drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie a baterie), stejně jako vysloužilé elektrozařízení 
(ledničky, pračky, televizory, rádia, počítače, zářivky), a dále biologického odpadu (lis  , ořezaných větví), 
pro který bude určen samostatný kontejner. V rámci sběrových sobot je možné odevzdávat také použitý 
tex  l. Jen stavební odpad se při sběrových sobotách neodebírá.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy v sobotu od 8 hodin a ještě tentýž den po 13. hodině budou odvezeny. 
V Holici se jedná o tradiční stanoviště: ulice U Cukrovaru (kotelna) a roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště).


