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Milí přátelé, dnes je to o vodě a energiích. 
Srdečně vás letně zdravím. Neodstěhovali jsme se. Za minulé ko-
mise naší místní čás   nebyl pro mé články, respek  ve úvodníky 
prostor. Během té doby jsem fo  l, četl, sestavoval prezentace fo-
tek a také psal. S manželkou jsme se věnovali vnoučatům a ces-
tám po vlas  . Za  m je stále krásná. Z domova to nepoznáte, ale 
možná sledujte Toulavou kameru na ČT. Jsem stále milovníkem 
naší přírody a památek a sedmdesát let sleduji jejich proměny. 

Zlé je to s nedostatkem vody, která bude drahá nade vše, i více 
než sůl. Jezdíval jsem vlakem do Uničovských strojíren a sledoval 
okolí tratě i narovnání toků řek a potoků. Každý bažinatý kout 
po cestě zmizel. Zmizely i remízky. Byli jsme hrdí na meliorace. 
Za Mladějovicemi prošel meliorací obrovský lán. Později z něj 
vítr odnášel prach, tedy spraš, jak byl suchý. Za Šternberkem sje-
lo pole po deš  ch až na trať. Kolem roku 1985 jsem pracoval pro 
Zemědělskou správu. Již tehdy se řešilo udusání půdy na polích. 
Vyvíjely se háky na trhání nesavých udusaných polí. Muselo se 
začít pracovat na jejich zavlažování. Nějak jsme nepokročili, že?

Sále se jen diskutuje, jak z toho ven. Pozice kontra opozi-
ce. Řeči, jen řeči, pro  řečení. Koncepce, an  koncepce. Nikdo 
to  ž celou dobu všech vlád nedělal nic, hlavní jsou interpela-
ce. Ministr životního prostředí kličkuje mezi stromy lesů, Dět-
mi duhy, rybníky, vyschlými prameny a pouštěmi. Diskutujeme 
o vlivu auto mobilové dopravy. Vyvíjí se hybridy a elektromobily. 
„Máme už 170 nabíjecích míst“ a auto se nabíjí dlouho. Dopo-
ručuje se vlaková doprava. Nikdo však neuvádí, za kolik se vy-
robí elektřina pro tyto dopravní prostředky a hlavně kde a co 
působí s naším ovzduším a krajinou. V Sigmě jsem pracoval pro 
energe  ku, konkrétně pro jaderné elektrárny. Vede se pro   nim 
tvrdá kampaň. Jsem zvědavý, čím nahradíme uhlí a výhledově 
na  u. Budoucnost je jaderná energie, navíc neznečišťuje životní 
prostředí. 

Co nám zbývá? Šetřit, šetřit a šetřit. Vodou, elektřinou, jíd-
lem a důsledně třídit odpady. Nepěkný je paradox, že čím víc 
šetříme,  m víc se energie zdražují. Šetřte přírodu, jsme její 

Již 19 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny 

 součás  . Nebudeme-li si ji šanovat, vyřídí si to s námi po svém. 
Mementem je, že naše činy se budou promítat dlouhé roky 
do života našich potomků. Zeptejte se svých poli  ků, co dělají 
pro vás.

Začal jsem chodit do školky (úsměv). Těší mě být účastní-
kem akce „Senioři čtou dětem“. Oslovily mě dámy z Heřmánku. 
Představte si, jak na vás dvacet pět dě   v postýlkách kouká, jaká 
pohádka nebo říkanka z vás vypadne. Nikdy jsem netušil, že 
mohu být pohádkový dědeček. Chci ale také pochválit, jaká je 
naše školka. Tak pěknou výzdobu zvenku i uvnitř nemají ani moji 
vnoučci v Praze. Zdravím a chválím paní učitelky za jejich práci. 
Co je také parádní, máme tu hodně mladých maminek s kočár-
ky. Ty dě   jsou naše budoucnost. Otázkou pro nás zůstává, jaká 
budoucnost jsme pro ně my.

Vidím, že Holice je stále pěkná. Předzahrádky kvetou, na uli-
cích je pořádek. Naše náves nemá chybu. Všem návštěvám se 
líbí. Lidé chválí posezení v Americe. Kdysi se chodívalo procház-
kou do pivovaru, teď máme Fuksárnu. Právě teď prší, je stude-
ný máj. Zase se nám to nelíbí. Je to ale super, nebe nám dává 
vodu. Bude horké, nebo studené léto. Příroda si nedá poručit. 
Dětem nastanou prázdniny, většina z vás bude mít dovolenou. 
Přeji všem, ať se vydaří léto a „mějte“ pěkné dny, a zejména co 
nejvíc lásky a zdraví. 

Váš Petr Šafránek
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Den Země — Voda je vzácný dar
Dne 23. 4. 2019 proběhl v naší školce Den Země 
s  mo  em „Voda je vzácný dar“. Konal se odpoled-
ne na zahradě školky. Přiblížil dětem a jejich rodičům 
různé zajímavos   o vodě. V altánku byl k vidění doku-
mentární fi lm O Voděnce. Na pě   stanoviš  ch se dě   
seznámily s koloběhem vody v přírodě a s putováním 
vody od pramínku přes potoky a řeky až k moři. Viděly 
také obrovskou velrybu v oceánu, kolem které plavala 
spousta plastů. Dě   odpad vytřídily a velrybu zachrá-
nily. Na dalším stanoviš   si vyzkoušely přenášení vody 
v nádobách a dozvěděly se, že v některých zemích ne-
mají lidé potrubí s vodou a musí ji nosit z velké dálky. 
Zjis  ly, kdo a jak může vodu znečišťovat. Společně s ro-
diči čis  ly vodu pomocí písku a vyráběly mraky z odpa-
dového materiálu. Dě   si užily nejen spoustu zábavy, 
ale také si uvědomily, že k vodě se musíme chovat šetr-
ně a vážit si jí.

text: Jarmila Petříková
foto: Zdeňka Nešporová 

Svět je zase krásnější
Hlavním jarním úklidovým dnem byla v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko sobota 6. 4. 2019. Na území České 
republiky bylo zaregistrováno 3 412 úklidů, v Olomouci bylo přihlášeno 32 úklidů. Velice rádi jsme se i letos zapojili. 
Úklid Holického lesa a okolí je tradiční akce Spolku pro Holický les, kterou organizujeme společně s rybáři a myslivci. 
Letos mezi nás přišel i primátor Miroslav Žbánek.

Pravidelně uklízíme příkopy podél silnice č. 570 od ulice Keplerovy až po Dolní Novosadskou a také podél ulice 
Šlech  telů v celkové délce asi 5,5 km. Pokračujeme úklidem prostoru kolem rybníků a třešňové aleje. Letos jsme 
však úklid ještě rozšířili od ulice Na Zábraní až k železnici a za tra   kolem zahrádek. Celková rozloha uklízené plochy 
je cca 55 ha.

Mám radost, že i přes nepřízeň počasí se sešlo 37 dobrovolníků a byly odvezeny 3 kontejnery odpadu, přes-
ně 3,3 tuny odpadu. Všem patří velký dík za to, že Holický les o okolí je opět čistší a krásnější.

Fotky, video i krátkou reportáž televize ZZIP a TV Morava můžete zhlédnout na www.holickyles.cz.

text: Ivana Kalodová
foto: Blanka Mar  novská

Setkání holických jubilantů
Po beznadějně propršeném úterku, kdy jsme ztráceli 
naději na dovezení dárkových balíčků bez promočení 
na místo konání, se středa opravdu vydařila. Více než 
tři desítky holických seniorů ve věku 75, 80 a 85 se sešly 
na pravidelném každoročním setkání v Holickém dvoře 
pana Hlobila. Bylo příjemné je vítat a odškrtávat jejich 
jména v připraveném seznamu a předávat jim krásná 
blahopřání.

Když se sál krátce po půl tře   zaplnil, ujala se slo-
va paní Mgr. Horská. Přivítala mezi námi paní Yvonu 
Kubjátovou za SPOZ MMOl, pana Petra Michálka, který 
tentokrát zastupoval paní Romanovskou, pana Fran-
 ška Ryšánka za KMČ Holice, pana Silvestra Tomáška 

a v neposlední řadě dě   z mateřské školy, které přišly 
oslavence pobavit.

Paní Horská pak v krátkos   seznámila přítomné 
s historií místa, kde se setkání koná, protože řada pří-
tomných o něm ani nevěděla, i když se v Holici naro-
dili. Pak už se ujala slova paní Kubjátová, která je také 
holická občanka a v současné době i členka KMČ Holi-
ce. V krátkém proslovu poděkovala seniorům za jejich 
práci, kterou vykonali ve svém uplynulém životě, a to 
jak pro obec, tak i pro své blízké. Do dalšího života jim 
popřála hodně osobní pohody a hlavně pevné zdraví. 
Pak se ujal slova pan Fran  šek Ryšánek, nový předseda 
KMČ. Představil se přítomným, vyzval je ke spolupráci 
s komisí a popřál jim vše dobré v životě. Na pana To-
máška pak už zbylo jen to nejlepší – pronést slavnostní 
přípitek všem a zanotování Mnoga leta zdrávi byli… .

A teď už nastal čas pro mateřskou školu. I když se 
jednalo o dě  , které se se školkou teprve seznamují, 
své poměrně dlouhé vystoupení zvládly naprosto bez-
chybně. Potlesk, který odměňoval jejich scénky, patřil 
nejen jim, ale i jejich paní učitelce, která odvedla per-
fektní práci.

Pak se oslavenci mohli pus  t do připravených chle-
bíčků za zvuků živé hudby, o kterou se opět postaral 
pan Radek Svačina. Každý oslavenec dostal od MMOl 
dárkový balíček a krásnou růži.

O tom, že se oslava vydařila, svědčí fakt, že někteří 
oslavenci odcházeli až kolem půl páté. Všichni odcházeli 
spokojení a s úsměvem děkovali organizátorům. Takže 
již dnes se můžeme těšit na setkání seniorů v roce 2020.

text: Silvestr Tomášek 
foto: Fran  šek Ryšánek
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SDH Olomouc-Holice

Založení sboru dobrovolných hasičů 
v Holici u Olomouce roku 1884
Opakující se ničivé požáry, jejichž šíření se  obyvatelé 
Holice nedokázali účinně bránit, přivedly v průbě-
hu 19. stole   několik osvícených mužů na myšlenku 
založení sboru dobrovolných hasičů. Největší zásluhu 
na jeho vzniku měl zdejší kovářský mistr a obchodník 
s uhlím Vavřín Kožušníček spolu s tehdejším starostou 
obce Mar  nem Klukou, radními Josefem Štěpánkem 
a Janem Vykopalem a učitelem Fran  škem Košutem. 
Ustavující valné hromady dne 15. 4. 1884 se účastni-
lo 34 zakládajících členů. 

Prvním předsedou sboru byl zvolen rolník Josef Rych-
lý, který tuto funkci s přestávkami zastával téměř 40 let. 
Prvním náčelníkem sboru se stal učitel Fran  šek Košut, 
jehož již v říjnu téhož roku po jeho odchodu na nové 
působiště vystřídal Vavřín Kožušníček. Na svátek sv. Flo-
riána dne 4. května 1884 byla uspořádána slavnost za-
ložení sboru dobrovolných hasičů spojená se slavnostní 
mší, průvodem k soše sv. Floriána a prvním hasičským 
plesem. 

Místní hasičský sbor se stal po čtenářsko-pěveckém 
spolku druhým nejstarším spolkem v obci (a zůstává 
nejstarším dosud fungujícím spolkem v Holici), sou-
časně patřil k prvním sborům na Olomoucku vůbec. 
Od roku 1885 byl členem ústřední hasičské jednoty 
v Brně a župní hasičské jednoty pro střední Moravu se 
sídlem v Přerově. V roce 1888 přistoupil holický sbor 
dobrovolných hasičů k nově ustavené župní jednotě 
okresů Olomouc a Šternberk. V té době měl již 45 vý-
konných členů a těšil se velké přízni a podpoře obce, 

rolnické záložny i cukrovaru. Od počátku se plně zapojil 
do veřejného života obce. 

Hasiči se scházeli v obecním dvoře č. 25, v němž bylo 
umístěno i první hasičské skladiště. Konali pravidelná 
cvičení i veřejná vystoupení, ale pořádali i ochotnická 
divadelní představení a účastnili se rozličných slavnos  .

Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci-Holici 
v posledních letech
V posledních 5 letech ak  vní činnos   našeho sboru 
jsme pokračovali v již tradičních „Hasičských nocích“. 
Tyto akce se konají v areálu mateřské školy Holice již 
od roku 2013. Jedná se o kulturní odpoledne se živou 
hudbou. Další naší akcí je hasičská soutěž „Holické kom-
bajn“, který se v tomto roce dočká již 8. ročníku.

Naše soutěžní družstvo mužů a žen se zúčastnilo 
téměř padesá   soutěžních klání po celém okrese Olo-
mouc. Největší úspěchy jsme sklízeli na netradičních zá-
vodech v Bělkovicích-Lašťanech, Radíkově, Topolanech 
a na našem Kombajnu.

Nově jsme se od roku 2015 v Holici účastnili pálení 
čarodějnic, dětského dne, kácení májky a na závěr roku 
stavění a rozsvěcení vánočního stromu. Všem spolu-
organizátorům zmiňovaných akcí, kteří nám v této 
 činnos   pomáhají,  mto velice děkujeme a přejeme 
mnoho sil do dalších let.

Naše zásahová jednotka měla v průběhu posled-
ních 5 let více než čtyři desítky výjezdů. Mezi nejroz-
sáhlejší požáry patří sklad v ulici Babíčkova, sklad v ulici 
U Cukrovaru, požáry chatek ve Slavoníně a Nemilanech 
a větrná smršť v minulém roce. 

Rozšířili jsme technické vybavení o dýchací techniku 
Saturn a dopravní automobil Avia. Součás   jednotky je 
i skupina lanového a vodního záchranářství.

Skupina lanového záchranářství posílila o dva nové 
členy. Tato jednotka se naposledy prezentovala letos 
na akci „Hrdinové regionu“. Tito členové musí každo-
ročně absolvovat několik cvičení se závěrečnými zkouš-
kami u příslušníků Hasičského záchranného sboru Čes-
ké republiky.

Ak  vně se zapojujeme do školení, cvičení a zásaho-
vé činnos   naší vodní záchranné skupiny, která  zvýšila 
svou odbornost o další dva držitele průkazu vůdce ma-
lého plavidla kategorie I, C a M, kteří splnili všechny ná-
ležitos   k získání tohoto oprávnění na státní plavební 
správě v Přerově. Každoročně se účastníme tak  ckého 
cvičení na řece Moravě, které pořádají kolegové z SDH 
Černovír. Tema  kou této akce je transport a první po-
moc raněného v nepřizpůsobivém terénu za použi   na-
fukovacího a motorového člunu. Do přípravy zahrnuje-
me i sjezd řeky Moravice a Bystřice.

V současné době má náš sbor 33 členů a samozřej-
mě přijímáme nové ak  vní posily z řad mužů i žen.

Závěrečnou „pě  letku“ ukončíme jako již tradič-
ně oslavami založení sboru. Ty proběhnou 22. 6. 2019 
v areálu základní školy Holice. Děkujeme všem sponzo-
rům za hmotné dary, které budou pro veřejnost připra-
veny za soutěže pro dě   i dospělé. Pro dě   bude při-
praveno mnoho soutěžních stanovišť s hrami. Při této 
příležitos   jsme ve spolupráci s pivovarem Kosíř nechali 
uvařit výroční pivo, které bude určené pouze pro tuto 
akci a bude k zakoupení u našeho stánku. 

Všichni jste  mto srdečně zváni a děkujeme, že pod-
poříte naši akci. 

text: Ing. Mar  n Kučera, 
jednatel SDH Olomouc-Holice

foto: archiv SHD Olomouc-Holice

Činnost v našem sboru je založena na činnos   dob-
rovolné. Nikdo z nás za ni nepobírá plat a kaž dý z nás 
má své zaměstnání, svou rodinu a své staros  . Přesto 
tuto práci děláme s láskou, pochopením a přesvěd-
čením, že děláme dobrou a užitečnou věc pro obča-
ny a tento stát. Již v dávné době to  ž vzniklo rčení 
 „Bližnímu ku pomoci, vlas   ku prospěchu”.
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Letecký snímek Holice z roku 1926

foto: archiv Avia  k-cs Olomouc z. s.
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Historické okénko aneb na skok za předky 
V Zemském archivu jsou uloženy Kroniky obce Holice, 
kde pro nás budoucí zanechali kronikáři zprávy o dění 
v časech minulých. Jak pravil Jan Werich v Baladě z ha-
drů: „Čas sám o sobě neexistuje mimo člověka. Čas exi-
stuje v představě lidí, čas si vymysleli lidé jen proto, aby 
věděli od kdy do kdy a co za to. Čas je neblahý pokus 
člověka rozkrojit bochník věčnos  .“ Pojďme tedy spo-
lečně rozkrojit onen pomyslný bochník a nahlédněme 
pod povrch do z hlediska času nedávné minulos  , zhru-
ba do období, z něhož pochází letecký snímek obce.

O věhlasu naší obce svědčí skutečnost, že Holice se 
stávala častým cílem odborných zemědělských exkurzí 
nejen domácích, ale i zahraničních. Dne 21. května 1921 
navš  vilo Holici 27 jihoslovanů, většinou Slovinců, kteří 
byli zvědavi na způsob hospodaření a obdělávání polí 
na Hané. Prohlédli si statky Al. Homoly, Jakuba Hudce, 
T. Otáhala, S. Stoličky, B. Zdražila a domkařů Jos. Novot-
ného a Jos. Pilaře. Obdivovali úpravu obytných stavení, 
stájí, dvorů a zahrad. Zemědělství v obci mělo vyso-
kou úroveň i produk  vitu a běžně se v něm používaly 
na svou dobu moderní hospodářské stroje. V kronice 
pak najdeme i podpisy všech návštěvníků. 

Holič   sedláci zažili i smutné chvíle, například když 
na počátku června 1926 po několikadenních vytrvalých 
deš  ch řeka Morava vystoupala z břehů a zaplavila po-
zemky až k silnici vedoucí k Novému dvoru. Tato voda 
způsobila velké škody na polní úrodě, když začala opa-
dávat až po třech týdnech. Obec hned požádala okres-
ní polní správu o státní pomoc pro poškozené majitele 
polnos  . Poškození, kterých se přihlásilo 71, si mohli 
na základě pomocné akce nakoupit nové osivo za sní-
ženou cenu. Zemědělec zapla  l 70 % a zbylých 30 % 
uhradil stát.

Zemědělství poskytovalo v této době obživu 606 ho-
lickým občanům (cca jedné pě  ně obyvatelstva). 
V roce 1924 hospodařilo v obci 9 velkých sedláků 
s  30–50 ha půdy, 18 středních rolníků s 15–20 ha polí, 
na menších výměrách pak 13 chalupníků a 46 domkařů. 
Ve vsi žilo 298 zemědělských dělníků. Pěstovala se ze-
jména cukrová řepa, sladový ječmen a jiné obiloviny. Vy-
spělý byl rovněž chov dobytka. V roce 1926 chovali holič-
  rolníci 723 kusů hovězího a 316 kusů vepřového do-

bytka, 161 koní, 372 koz, 6 ovcí, 232 králíků a 3 137 kusů 
drůbeže (2634 slepic, 109 kohoutů, 286 hus, 67 kachen, 
27 krocanů a krůt a 14 kusů jiné drůbeže).

V letech 1923–1928 došlo v obci ke stavebnímu 
rozmachu, vyrostlo na 115 nových, převážně obytných 
domů, značnou část nových rodinných domů si posta-
vili holič   dělníci. Ceny nových domů se pohybovaly 
v závislos   na velikos  , v průměru od 30 000 korun. Na-
příklad Solné mlýny postavily úřednický dům č. p. 232 
v hodnotě 580 000 korun, cukrovar v Holici v té době 
zřídil noclehárnu z čás   stodoly svého statku č. 20, 
p. Ant. Zgažar zbudoval nový rodinný dům jehož stav-
ba započala 8. dubna 1923 a skončila 15. srpna 1923 
s číslem popisným 227 za cenu 30 000 korun. V prvním 
polole   roku 1925 zahájila jednota Orla stavbu Lidové-
ho domu s prostorným sálem a jevištěm za 400 000 ko-
run. Jak rádi bychom se dnes zašli podívat do Lidového 
domu na školní akademii nebo zde uspořádali jinou 
společenskou akci. 

Pro srovnání týdenní plat dělníka v Solných  mlýnech 
v roce 1928 činil 182–201 Kč a příjem řemeslní-
ka  200–300 Kč. Uváděny jsou i ceny základních potravin, 
například v červenci 1924 stála mouka pšeničná 2,80 Kč, 
brambory 1,50 Kč, čočka 6 Kč, maso hovězí 12 Kč, 
rýže 3 Kč, tvaroh 6 Kč, vejce 0,60 Kč, petrolej 1,50 Kč 
a káva pražená 32 Kč.

Největší inves  cí na území obce se v této době sta-
la výstavba Solných mlýnů na rozsáhlých pozemcích 
(přes 6 ha) nedaleko pivovaru, dokončená v roce 1923. 
Solné mlýny Olomouc byly jedinečným podnikem v rám-
ci celé Československé republiky, vybaveným na svou 
dobu nejmodernější technologií, a slovy obecního 
kronikáře „neměly sebe rovna v celé střední Evropě“. 
Jako takové se stávaly každoročně cílem desítek odbor-
ných exkurzí z celé republiky i zahraničí.  Zpracovávaly 
ve  velkém surovou sůl dováženou ze státních dolů 
v Akna Sla  ně na Podkarpatské Rusi. Od 1. ledna 1924 

zásobovaly holické Solné mlýny mletou jedlou, ale 
i dobytčí a průmyslovou solí celé území Čech, Moravy, 
Slezska a část Slovenska. Původně zaměstnávaly ko-
lem 178 dělníků, v důsledku dalších modernizací pro-
vozu si od roku 1928 udržovaly přes 106  zaměstnanců.

V témže roce holický velkoobchod s uhlím, hospodář-
skými a stavebními potřebami pana Aloise Kožušníčka 
(od roku 1931 starosta obce) zaměstnával 23 úředníků, 
84 dělníků a 3 řemeslníky, z toho 25 Holičanů. K velko-
obchodu s uhlím si pan Kožušníček ve dvacátých letech 

zřídil zahradnictví, které se roku 1928 stalo základem 
veřejné společenské fi rmy Flora – závodu kvě  nářského, 
jediného to českého odborného podniku v Olomouci.

Dne 7. října 1924 povolil okresní školní výbor v Olo-
mouci otevření mateřské školky v Holici. V témže roce 
je v kronice i zmínka o přípravě stavby průplavu dunaj-
sko – oderského, který měl procházet i holickým kata-
strem. O vzrůstající životní úrovni svědčí i to, že byla 
zahájena příprava výstavby vodovodu a TJ Sokol Holice 
otevřela kino Haná.

I předchozí generace provázely poli  cké neshody. 
Napě   panovala zejména mezi lety 1928–1930, kdy byl 
vyrovnaný poměr sil mezi socialis  ckým a občanským 
blokem. V roce 1928 předložili socialisté pe  ci pro   při-
pravované novelizaci zákona o starobním a invalidním 
pojištění dělníků. Zástupci občanských stran na zname-
ní protestu opus  li v čele se starostou B. Zdražilem za-
sedání a znemožnili schůzi. V témže roce se oba bloky 
střetly ve sporu o zamýšlenou školskou reformu. U pří-
ležitos   10. výročí vzniku Československé republiky 
uspořádalo obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi, kte-
ré se odmítli zúčastnit 3 zástupci komunis  cké strany. 
Následkem toho prohlásil občanský blok, že se nebude 
účastnit schůzí samosprávných sborů v Holici, dokud 
v nich budou zasedat komunisté. V lednu 1929 prohlá-
sili zastupitelé z řad sociální demokracie, že ,,Nemají 
k dosavadnímu způsobu jednání občanského bloku 

důvěry.“ Schůzi zastupitelstva pak opus  lo všech 15 zá-
stupců socialis  ckého bloku. O pár dní později rezigno-
valo všech 15 členů občanského bloku v čele se staros-
tou, po zákroku okresního úřadu však v březnu 1929 
svou rezignaci stáhli. Posuzováno dnešním vývojem 
poli  cké scény, můžeme předky pochválit za to, jak stáli 
členové jednotlivých bloků svorně při sobě.

Pravděpodobně perlou v holické historii je dlou-
holetý spor napříč několika stole  mi. Jedná se o spor 
obce holické a novosvětských předměšťanů, jehož 
předmětem bylo zaplacení dlužné pozemkové daně. 
V roce 1918 podalo několik novoměstských předměšťa-
nů žalobu na obec holickou, v níž se dožadovali zapla-
cení dlužné daně ze svých pozemků, které kdysi vlastnili 
obyvatelé Holice. K samotnému prodeji těchto pozem-
ků došlo již v roce 1755 v souvislos   s budováním opev-
nění města Olomouce. Nejasné a komplikované po-
měry vyvrcholily soudním sporem v roce 1858, kdy byl 
uzavřen smír a obec holická navrhla, že uhradí novým 
majitelům odvedenou daň z pozemků, která vybíral 
stát. Přesto v roce 1918 došlo k podání další žaloby, byť 
jen na malé obnosy. Až rozsudkem nejvyššího soudu 
v Praze z roku 1919 bylo jednou provždy rozhodnuto, 

že obec holická nemá jako taková povinnost občanům 
novosvětským proplácet státu odvedené daně. 

Vraťme se tedy zpět do našich časů. Nahlédli jsme 
do dění v obci zhruba před sto lety, víme co vybudo-
vali, jak žili a jaké staros   provázely tuto generaci na-
šich předků. Poděkujme všem kronikářům obce, že si 
udělali čas a zapsali pro budoucí pokolení událos   jejich 
dnů. Vidíme, že historie se v mnohém opakuje. Do na-
šich dnů přejeme všem čtenářům jasnou mysl, „slun-
ce v duši“ a laskavý pohled na dnešní staros   a boje, 
neboť jen budoucí generace posoudí, jak se nám naše 
úsílí podařilo. Někdy na shledanou u dalšího zakrojení 
bochníku věčnos  .

text: Jarmila Ryšánková
foto: archiv redakce

Česká hospoda (motorest) na Přerovské ulici. Socha 
sv. Jana Nepomuckého na š  tu přečkala všechny úpravy 
fasády do současnos  .

Holická náves z roku 1930

Dnešní ulice Brunclíkova, pohled z Přerovské ulice. První 
dva domy na pravé straně nahradil parčík při rozšiřování 
vozovky na ul. Přerovská.
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Z jednání Komise městské části Holice
Na dubnové schůzi naší KMČ mimo jiné zazněla infor-
mace o průběhu příprav projektu Východní tangenty 
a sestavení pracovní skupiny v rámci MMOL. 
• Za holickou komisi působí v této pracovní skupině 

Stanislav Kovář. V rámci přípravného období pro-
jektu došlo k významné změně, kdy Ředitelství sil-
nic a dálnic dopisem ze dne 11. 4. 2019 provedlo 
zpětvze   žádos   o posouzení dokumentace EIA. 
Na základě tohoto dopisu Ministerstvo životního 
prostředí ukončilo proces posouzení záměru. Zahá-
jení stavby se odsouvá nejdříve na rok 2025. K otáz-
ce Východní tangenty se vyjádřil na květnové schůzi 
komise jako host primátor města Miroslav Žbánek. 
Jedním z problema  ckých míst je přetnu   historic-
ké aleje spojující Olomouc a Svatý Kopeček, kde je 
budování podjezdu vzhledem k vysoké hladině pod-
zemní vody ekonomicky nepřijatelné. Město ve spo-
lupráci s ŘSD připravuje studii silničního mostu, jenž 
by se na trase historické cesty klenul nad tangentou. 
Město má zájem o urychlení procesu kvůli zajištění 
peněz na stavbu. Dnes na stavbu prostředky ve stát-
ním rozpočtu jsou, pokud se přípravy dále povlečou, 
stát může přehodno  t priority.

• Jako hosté dubnové schůze vystoupili zástupci Spol-
ku pro Holický les Iva Kalodová a Jindřich Smička. 
V prezentaci seznámili členy komise s historií pro-
jektu sportovně rekreační zóny Holický les a eta-
pách jeho vzniku jako součás   pro  povodňových 
opatření. V roce 2018 byla vybudována cyklostezka 
o celkové délce 1 636 km a šířce 3 m, která spojila 
městské čás   Holice a Nový Svět. Součás   cyklostez-
ky je ocelobetonová lávka přes železniční trať a s ní 
související opěrná zeď. Realizační náklady na tuto 
část byly 44 mil. Kč. V tomto roce probíhají projek-
tové práce na vybudování další čás   smíšené stezky 
v prostotu Holického lesa, kdy vzniknou in-line okru-
hy a napojení na budoucí cyklostezku na Nové Sady. 
Realizace stezek v této další etapě se předpokládá 
v roce 2021.

• Opravy komunikací v roce 2019 – každá komise 
městské čás   má ročně k dispozici částku 300 000 Kč 
z rozpočtu města na provedení oprav komunikací. 
V rámci naší komise jsme vybrali osm lokalit k prove-
dení cenových nabídek ze strany TSMO, na základě 
kterých komise rozhodla o realizaci opravy chodníku 
v ulici U Solných mlýnů v úseku od domu č. 6 až 24. 
Jedná se o předlažbu asi 200 m2 za 344 147 Kč, 

kdy chybějící prostředky budou čerpány z položky 
na  este  zaci veřejného prostoru. Konkrétní částky 
k vybraným lokalitám jsou uvedeny v zápise z dub-
nové schůze, webové stránky: Olomouc.eu nebo 
 naseholice.cz. Výše nákladů na jednotlivé opravy 
byla předmětem diskuse, komise nemá možnost 
volby realizační fi rmy.

 Další připravenou akcí je oprava chodníku v ulici 
Hamerská v úseku od zastávky BUS po dům č. 40, 
jedná se o předlažbu cca 366 m2 s cenovou nabíd-
kou 572 396 Kč. Tato akce byla vybrána k realizaci 
v tomto roce Radou města Olomouce z návrhů jed-
notlivých KMČ, které patří do kategorie oprav komu-
nikací a zároveň svým rozsahem přesahují dosavad-
ní možnos   komise. Na tyto akce je v rozpočtu měs-
ta vyčleněna částka 2,7 mil. Kč a v tomto roce bude 
rozdělena mezi pět akcí v rámci městských  čás  .

• Z nové rozpočtové položky ve výši 300 000 Kč  určené 
na zlepšení veřejného prostranství navrhla komise 
k  realizaci tyto akce:
 – doplnění pě   odpadkových košů, náklady 

na  instalaci cca 5 000 Kč na jeden koš, umístění 
košů bude  upřesněno;

 – nasvícení nového památníku na Návsi Svobody, 
náklady dle nabídky 54 000 Kč;

 – osázení okolí nového památníku ozdobnými keři 
a celkové upravení prostoru, schváleno k reali-
zaci dle návrhu Ing. Štěpánkové, cenová nabíd-
ka 2 600 Kč;

 – Oprava autobusové zastávky U Mlýna – prove-
dení izolace mezi střechou a obvodovou stěnou, 
oprava vnitřních povrchů stěn – odstranění ná-
těrů a nesoudržných vrstev, natažení  vyrovnávací 
stěrky, ochranný jednobarevný nátěr (světle 
šedá). Cenová nabídka se připravuje.

• Dne 13. 5. 2019 uspořádal Odbor ochrany MMOL 
prezentaci projektu VIS (varovný informační sys-
tém), jehož součás   je i nová digitální síť městských 
rozhlasů, která plně nahradí v Holici současný místní 
rozhlas. V rámci prezentace byly diskutovány tech-
nické záležitos  , včetně harmonogramu  prací, roz-
místění rozhlasů a etapizace projektu. Místní část 
Holice je zařazena do 4. etapy, montáž 89 ozvučova-
cích jednotek bude zahájena v první polovině  příš  ho 
roku, předání fungujícího systému je  naplánováno 
na  srpen 2020. Z tohoto důvodu  neuvažuje komise 
o provádění dalších oprav současného  rozhlasu.

• Rada města Olomouce dne 6. 5. 2019 schválila změny 
JŘ MHD od 1. 7. 2019, tzv. prázdninový provoz s plat-
nos   od 1. 7. do 31. 8. 2019, a změny JŘ od 1. 9. 2019. 
Změny od 1. 7. 2019 a od 1. 9. 2019 zohledňují pod-
něty cestující veřejnos   a fi rem v rámci návozů a svo-
zů na směny a dále byly zapracovány připomínky 
dotčených komisí městských čás  . Nově se zavádí 
prázdninový provoz na linkách č. 12, 13, 16 a 19. Sou-
časně jsou zohledněny aktuální výluky (JŘ linky č. 12 
má označení výlukový z důvodu rekonstrukce komu-
nikace v ulici Erenburgova). Změny JŘ od 1. 9. 2019 se 
týkají linky 19.

Prázdninový provoz linek 12 a 19 s platností od 1. 7. do 31. 8. 2019

• Na závěr připomínáme, že je možné se stále při-
hlásit do soutěže o nejkrásnější zahrádku v Holici. 
Na  odměny pro první tři nejšikovnější zahradníky je 
 vyčleněno 9 000 Kč. Podrobné informace najdete 
na webu naseholice.cz, v dubnovém čísle Holických 
novin nebo přímo u kteréhokoliv člena komise.

Jednání komise se uskuteční v prostorách komunitního 
centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, termín 
nejbližší schůze je vždy uveden v zápisu z předchozího 
jednání. 

Odjezdy z Holice – pracovní dny

12 19
4.30 4.53 4.47
5.07 5.48 5.17 5.34 5.58
6.08 6.34 6.57 6.19 6.49
7.05 7.24 7.32 7.17 7.47
8.02 8.32 8.17 8.47

9.07 9.27 9.47
10.07 10.27 10.47
11.07 11.27 11.47
12.07 12.27 12.47

13.17 13.47 13.07 13.37
14.17 14.57 14.02 14.32 14.42
15.27 15.57 15.12 15.42
16.27 16.57 16.12 16.42
17.27 17.12 12.42
18.02 18.32 18.17 18.47

19.08 19.28 19.48
20.08 20.18 20.49
21.19 21.49
22.19
23.05 23.29

Odjezdy z Hl. nádraží do Holice – pracovní dny

12 19
4.20 4.40 4.56 4.30 4.53
5.08 5.33 5.43 5.23 5.53
6.08 6.33 6.18 6.48
7.03 7.33 7.18 5.53
8.13 8.53 8.33

9.13 9.33 9.53
10.13 10.33 10.53
11.13 11.33 11.53
12.13 12.33 12.53

13.06 13.28 13.58 13.18 13.43
14.33 14.53 14.13 14.23 14.43
15.28 15.08 15.43
16.03 10.33 16.18 16.48
17.03 17.33 17.18 17.48
18.03 18.33 18.18 18.53

19.23 19.43
20.03 20.31
21.03 21.32
22.00 22.50
23.17
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Naši jubilanti (červen–srpen)
Josef Behro
Miroslava Behrová
Věra Ber ardová
Božena Danielová
Josef David
Jiří Doležel
Karel Gr ga
Mar a Haladová
Pet  Hof eister
Jiřina Hrbáčová
Jiří Hrdlička
František Hr s
Jaroslav Jurka
Eva Ka  ová
František Knápek
Ludmila Kratochvílová
Antonín Krempl
Ladislav Křistek
Břetislav Lužný
Eugen Minařík
Drahomír Mlčák
Karel Opletal
Jana Pavlovská
Ján Piják
Ludmila Piňosová
Pet  Přikr l

Rostislav Seidl
Leopold Schaff er
Stanislav Sklenář
Pavel Stejskal
Marie Stoličková
Jana Számelová
Emilie Šimánková
Pavel Šulc
Věra Třebešková
Bohumír Zdražil

90 a více let 
Marie Drápalová
Zdenka Drápalová
Jaroslava Fišerová
Albína Juřenová
Aloisie Nováková
Květoslava Nováková
Aleš Pr dil
Ludmila Sedláčková
Květoslava Stejskalová
Anežka Stoličková
Maria Zdráhalová

Dočasná změna vedení linek č. 12, 13, 19, 51 a 52

Od úterý 11. 6. 2019 od 7 hod. do pátku 14. 6. 2019 do 19 hod. bude probíhat oprava železničního přejezdu 
na ul. Tovární. Z tohoto důvodu bude pro veškerou dopravu ul. Tovární v místě oprav uzavřena a  m dojde 
ke změně ve vedení tras autobusových linek č. 12, 13, 19, 51 a 52.
Linky č. 12, 19, 51 a 52 budou od úterý 11. 6. 2019 od 7 hod. do pátku 14. 6. 2019 do 19 hod. vedeny 
mezi zastávkami U Teplárny a Vejdovského po objízdné trase ulicemi Holická – Wi  gensteinova – tř. Kosmo-
nautů. Zastávka Vejdovského směr U Teplárny bude přemístěna na zastávku Vejdovského pro linku č. 13 
na tř. Kosmonautů.
Informace budou vyvěšeny na zastávkových označnících a na webu www.dpmo.cz.

Werner Weisser z Pixabay


