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Již 18 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

Vážení čtenáři, milí přátelé,
máme za sebou nepovedenou zimu, chřipkovou epidemii, pre-

v obci dělostřeleckou baterii k odstřelování olomouckého Před-

zidentské volby a řadu dalších menších či větších nepříjemnos .

hradí. Dokonce se v historických zápisech uvádí, že zde přeno-

Naštěs se opět setkáváme u Holických novin, v nichž určitě

coval pruský král Bedřich II. Lepší časy nastaly pro Holici po vy-

najdete malinko zábavy a ponaučení. Pokud vás přece jen něco

puštění a vysušení rybníků v letech 1808 až 1816. V roce 1818

zvedne ze židle, nekřičte, zachovejte klid a rozvahu. Zejména

byla v obci otevřena druhá školní budova. V této době stálo

pokud patříte do skupiny s odlišným názorem na výstavbu lávky

v Holici okolo 110 domů a v roce 1849 zde žilo 824 obyvatel.

do Holického lesa nebo se hlásíte ke skupině, která například

Již v roce 1868 byla založena Rolnická záložna v Holici, která pod-

nepovažuje svoji ulici za důstojnou městu a dnešní době. Nezbý-

porovala myšlenku rolnické svépomoci a znamenala pro obec

vá doufat, že budoucí generace skutečně ocení tento inves ční

období velkých změn. V roce 1878 byla založena exportní sla-

počin.

dovna Mořice Fischera, později ﬁrmy Heller a Husserl v Holici.

Při pohledu na historická data v dějinách Holice je možné,

Sladovna prošla v roce 1905 velkou modernizací, svoji činnost

že se výstavba holické lávky zařadí mezi ty úspěšnější akce, byť

ukončila v roce 1936 v důsledku hospodářské krize. Rok 1888

na první pohled to tak jednoznačné není. Podívejme se, jaký

byl pro obec dvojnásobně významný, došlo k otevření nového

přínos měly pro Holici ročníky s osmičkou na konci. Začínáme

kostela sv. Urbana a ke zřízení poštovního úřadu. Průmysl v Ho-

rokem 1538, odkud pochází první historická zmínka o mlýnské

lici posílila v roce 1928 ﬁrma Manilla (dnešní Juta) a za dalších

strouze (Hamerském náhonu), kterou poháněl měděný hamr,

čtyřicet let v roce 1968 byla s příjezdem tanků zahájena výstav-

později Hamerský mlýn a Dolní mlýn v Holici. Tato strouha sou-

ba mlékárenského závodu OLMA.

časně napájela holické rybníky v prostoru mezi dnešní železniční
tra a ulicí Šlech telů, dál směrem ke Grygovu. Vybudování
strouhy vyvolalo soudní spor, který byl ukončen až v roce 1548.
Dalším významným milníkem je rok 1648, kdy byla ukončena tři-

„Lidé i událos potřebují spravedlivý odstup: co se nám
na dálku moc nelíbilo, zblízka se nám líbí ještě míň.“
François de La Rochefoucauld
Ať vám přicházející jaro vykouzlí úsměv na tváři.

ce letá válka ves álským mírem. Osudy Francie řídil v té době
kardinál Richelieu a určitě to pro Evropu nebyla roman cká
doba, jen v Holici zpustla po dobu této války polovina vesnice.
Obnova byla náročná, například k založení holické školy došlo až
za dalších sto let, tj. v roce 1748. Další těžkou zkouškou prošla
Holice v roce 1758 při druhé pruské okupaci. Prusové umís li

Fran šek Ryšánek

Sestav si své robotické vozidlo!
Na konci ledna se žáci 7. ročníku Základní a mateřské školy Olomouc-Holice vydali do Ostravy na Vysokou školu
báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Díky několikaleté spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informa ky,
konkrétně s katedrou kyberne ky a biomedicínského inženýrství (doc. Ing. Mar n Černý, Ph.D., a Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.), se žáci zúčastnili projektového dne:
V pondělí 29. ledna 2018 nás paní učitelka Hánková
a paní učitelka Černá vzaly do Ostravy. Po hodinové cestě vlakem jsme v Ostravě-Svinově nastoupili do tramvaje a dojeli až k budově VŠB–TUO. Bylo to tam krásné
a obrovské. Před vchodem do budovy jsme si udělali
společnou fotograﬁi. Hned na to nás zavedli do místnos , kde byly počítače, a všichni jsme si posedali
ke stolům. Vysvětlili nám, co a jak máme dělat. Po celou
dobu za námi chodili pomocníci (třeba i padesátkrát!),
kteří nám říkali, jestli to tak může být, nebo ne. Po dvou
hodinách práce jsme ve skupinkách po třech vytvořili
au čko, někdo tank. Nastal čas programování a testování. Test byl úspěšný! Začaly závody a boje s roboty 🙂.
Jelikož jsme byli celkem vyhladovělí, uvítali jsme, že pro
nás byl nachystán oběd, a pak zase hurá do slalomu.
Nakonec jsme naše roboty rozebrali a schovali do krabic. Ve 14.36 jsme opus li Ostravu a za hodinu jsme byli
na nádraží v Olomouci.
Výlet se nám moc líbil, protože jsme konečně měli
možnost poznat Ostravu a naučit se pár nových věcí.
Moc děkujeme!
Žáci 7. A

Soutěž v anglickém jazyce – krajské kolo
V pondělí 26. března se v Domě dě a mládeže v Olomouci konalo pod záš tou Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství a mládeže krajské
kolo Soutěže v jazyce anglickém. Z okresního do krajského kola postoupila
naše žákyně 9. třídy Kateřina Švachová.
Soutěž se skládala z několika čás . První čás byl LISTENING (poslech),
poté přišel na řadu SPEAKING (představení se, losování tématu a následné
mluvení o vylosovaném tématu doplněné otázkami porotců). Na celkové vyhlášení výsledků si soutěžící museli chvíli počkat.
Vítězkou se stala žákyně naší školy Kateřina Švachová, která postupuje
do celostátního kola, jež se bude konat v Praze.
Katce moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Mgr. Lenka Černá
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Lyžařský kurz 2018
Měsíc únor je v podvědomí žáků 7. třídy zapsán jako měsíc lyžařského kurzu. A jak by ne. Snad všichni si z dětství
pamatujeme pocity před prvním lyžařským výcvikem – dny plné nejasných očekávání a rozechvění. A po letech s nostalgií vzpomínáme na svoje první krůčky na lyžích, případné pády a legraci, kterou tento pobyt přináší.
I letos zažili naši sedmáci pod taktovkou pana učitele Bargla a paní učitelky Doležalové nevšední týden na horách.
Jako již tradičně zavítali do nedalekých Jeseníků, kde v obci Ostružná na chatě Lenka strávili týden zaměřený na výcvik a zdokonalování lyžařských dovednos .
Mezi účastníky „lyžáku“ jsme udělali menší anketu, abychom vám přiblížili dění na horách pohledem dě .
Který den z celého týdne byl pro tebe nejlepší a v čem?
Nejlepším dnem z celého týdne byl pátek. Jezdily jsme na svahu a záhadným způsobem jsme se s Luckou, Kájou
a Verčou F. dostaly do přírodní rezervace, kde bylo cca 20 čísel neuježděného sněhu. Lehce jsme tam zapadly. Super
zážitek – všem doporučuji 🙂 (Amélie F.)
Středa je vždy odpočinkovým dnem, kam jste vyrazili?
Měli jsme naplánováno usadit se na Paprsku v restauraci. Šli jsme x hodin do kopce a nakonec jsme skončili v Petříkově. Na Paprsku bylo to ž mnoho lidí, nebylo si ani kam sednout. Tak jsme šli zpět a zakotvili v Petříkově, tam jsme
se najedli a přes kopec se vydali zpět do Ostružné. (Michaela H.)
Někdy se stane, že člověk se snaží, jak může a stejně se nedaří. Na který den vzpomínáš jako na den s nejvíce pády?
Nejčastěji jsem padala v neděli. Z menšího svahu jsme se přesunuli na větší. Byl tam pás, který nás vozil nahoru
na svah, tam asi proběhl ten první pád. Podruhé jsem spadla, když do mě někdo narazil a tře pád byl asi posledním
v ten den. (Eva H.)
Na chatě jste trávili hodně času, hráli jste tam i nějaké hry nebo jste soutěžili?
Nejlepší hra, nebo spíš soutěž byla taneční. Rozdělili jsme se na dva týmy a měli jsme dvě hodiny, abychom nacvičili
taneček, který měl trvat jen jednu minutu. Byla to fuška, ale vyhrál náš tým. (Karolína H.)
Po pořádném výkonu je důležité doplnit energii. Které jídlo bylo nejchutnější a koho bys označila za největšího jedlíka?
Nejlepším jídlem byly borůvkové knedlíky. Uvařili nám je u Anežky (restaurace a penzion). Největším jedlíkem byl
určitě Ondra H. 🙂 (Eliška R.)
Na závěr jsme všem účastníkům kurzu položili pár otázek. Výsledky našeho minidotazníku si můžete přečíst níže:
Nej šší účastník lyžařského kurzu – Eliška Š. a Eva H.
Nejvýřečnější účastník lyžařského kurzu – Míša H.
Největší nepořádník – pokoj č. 3 (kluci 🙂)
Nečistotnější osoby – pokoj č. 1 (holky 🙂)
Nejv pnější osoba – Honza K. a Dan V.
Největší spáč – Lucka
Nej ranní ptáče – Verča F. a Eliška R.
Největší pesimista – pan učitel Bargl
Největší op mista – všichni
Nej přezdívky – varan, velryba, king, kyselá okurka,
amoleta, blondýny

Děkujeme žákům 7. ročníku za vyčerpávající odpovědi a budoucí sedmáci – máte se na co těšit. 🙂
Žáci 7. A
(Úprava textu: Mgr Pavla Modrianská, Mgr. Lenka Černá)
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Holici a Nový Svět propojí nová cyklostezka
Už na konci letošního srpna propojí dvě olomoucké
městské čás zbrusu nová cyklostezka. Trasa spojující Holici a Nový Svět překoná i hlavní železniční trať
ve směru z Olomouce na Přerov. Pěší i cyklisty stezka
bezpečně převede přes areál Holického lesa a zamíří
k univerzitnímu kampusu a průmyslové zóně v ulici
Šlech telů. Budoucí rekreační oblast Holického lesa navíc nově zkrášlí lípa velkolistá, strom dobré vůle Nadace
Olgy Havlové vysazený u příležitos zahájení stavby.
„Jeden a půl kilometru dlouhá cyklostezka spojí Holici a Nový Svět. Za zhruba šest měsíců tak zajis zcela
bezpečné propojení obou těchto městských čás . Sloužit bude zároveň i jako komfortní stezka pro ty, jež pracují v průmyslové zóně Keplerova i v průmyslové zóně
Šlech telů, kterou vybudovalo město společně s Univerzitou Palackého,“ uvedl primátor Antonín Staněk.
„Díky trase navržené přes budoucí rekreační areál
Holického lesa se pěší i cyklisté vyhnou velmi silně frekventovaným komunikacím v okolí obou průmyslových
zón. Velkým přínosem pro dopravní bezpečnost pak
bude nově postavená lávka, která napomůže ke spolehlivému překonání hlavní železniční tra ve směru
z Olomouce na Přerov a Ostravu,“ zdůraznil inves ční
náměstek primátora Filip Žáček. „Holický les je jedním
z mála projektů města, jehož opravdový význam budou moci docenit až příš generace. Podobně jako my
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Tisková zpráva

dnes obdivujeme prozíravost těch, kteří před 100 lety
vysadili Černovírský les nebo olomoucké parky,“ podtrhl význam budování rekreační zóny v jižní čás města
náměstek Ladislav Šnevajs.
Na konci února si ﬁrma převzala staveniště, samotné stavební práce začnou v průběhu března a skončit
mají nejpozději do konce srpna. Stezku o šířce 3 metry
doplní kromě ocelobetonové lávky přes železnici také
opěrné zdi poblíž tra i v úzkém prostoru mezi silnicí
a oplocením tamního kovošrotu. Náklady jsou předpokládány ve výši 43 milionů korun a s ﬁnancováním
stavby městu pomůže dotace. „Máme rozhodnu o dotaci ve výši 39 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Závazná výše dotace byla
pro konečné rozhodnu o realizaci ﬁnančně nákladné
a potřebné cyklostezky klíčová. Cyklostezka patří mezi
projekty v rámci ITI Olomoucké aglomerace,“ upřesnil
náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Součás této ﬁnančně náročné stavby bude také odpočívadlo a do budoucna i další odpočinkové prvky přímo na plochách
lesoparku Holický les,“ doplnil náměstek.
Slavnostní zahájení stavby lávky a cyklostezky doprovodila v čás Holického lesa i výsadba nového stromu. Lípa velkolistá byla vysazena za účas zástupců Výboru dobré vůle u příležitos 85. výročí narození Olgy
Havlové. Na její počest bude letos po celé zemi vysaze-
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no přesně 85 stromů dobré vůle. „Máme obrovskou radost, že se dobrá myšlenka stává v Olomouci skutečnos . Tady
a teď se propojuje minulost s budoucnos . Olga Havlová předala způsobem svého života nadčasový odkaz. A vznikající sportovně-rekreační prostor bude patřit našim dětem,“ je přesvědčena Ivana Kalodová ze Spolku pro Holický les.
Výsadba holického lesoparku na 33 hektarech v lokalitě lemované ulicemi Průmyslová, Keplerova a Šlech telů
proběhla na podzim roku 2013. „Tahounem ak vit směřujících k oživení této rekreační zóny je Spolek pro Holický les,
který zde každoročně pořádá novoroční vycházky, jarní
úklid nebo podzimní drakiádu. Území se tak postupně
stává regulérní odpočinkovou zónou,“ poznamenal náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
„Kromě stezky přes Holický les máme letos v plánu
postavit také další část Jantarové stezky propojující ulice Hodolanská a Libušina. Další cyklostezky plánované
k realizaci pak zajis propojení ulic Dělnická a Neředínská i ulic Velkomoravská a Skupova,“ připomněl náměstek Aleš Jakubec.
Mgr. Radka Štědrá
Foto: Ing. Jitka Brabcová
Video a fotograﬁe z akce jsou na www.holickyles.cz

Strom Olgy Havlové je vysazen
Paní Olga Havlová je výjimečná osobnost. Její život je
v mnoha směrech obdivuhodný, originální a inspiravní. Role manželky Václava Havla, který byl nejdříve
disident a později prezident, byla zcela jistě náročná.
Paní Olga tuto roli zvládla se šarmem a noblesou. Přitom se dokázala dívat kolem sebe a měla porozumění
pro lidi, kteří žijí s pos žením nebo duševní nemocí, pro
lidi opuštěné a staré. A tak se zcela přirozeně začala věnovat charita vní činnos a založila Výbor dobré vůle.
„Paní Olga, zakladatelka Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, by se letos dožila 85 let,“ říká Libuše
Bautzová, manažerka projektu Rok Olgy Havlové. „Tuto
skutečnost si připomínáme celou řadou akcí, mimo jiné
sázením stromů po celé České republice. Stromů bude
přesně 85 a ponesou jméno někdejší první dámy. Těší nás,
že jeden z nich jsme společně se zástupci města Olomouc
a Spolkem pro Holický les mohli vysadit právě tady.“
„V roce 1993 zasadila paní Olga lípu dobré vůle
v Olomouci-Topolanech,“ vzpomíná Dana Němcová,
přítelkyně Olgy Havlové a dnes členka správní rady VDV,
a dodává: „Pro Výbor dobré vůle to vlastně byla inspirace k tomuto letošnímu projektu. Akce, kterou připravil Spolek pro Holický les při příležitos vysazení stromu
Olgy Havlové, byla moc milá a důstojná. Chtěla bych zároveň ocenit snahy tohoto spolku, díky nimž se podařilo
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začít budovat v Holickém lese cyklostezku, která spojí
dvě čás města, jež za m odděluje trať. Myslím, že se
m plní i jeden z odkazů paní Olgy, která vždy chtěla lidi
spojovat a podpořit rozvoj občanské společnos .“
V této souvislos bych chtěla dodat, že si velice vážím toho, že v Holickém lese byl dne 13. března 2018
vysazen tře strom Olgy Havlové. A vám, paní Dano,
děkuji. Jsem opravdu ráda, že jste zde s námi byla Vy
i Vaši přátelé. Mám v srdci hlubokou radost a vděčnost
z tohoto svátečního dne.
Ivana Kalodová
Foto: Luděk Peřina
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Skautský ples
Venku nevlídně
a do Vídně
pořádný cesty kus
přistavený autobus
pojede nakonec
směr Velký Týnec
jasná věc
koná se Skautský ples
K tanci a poslechu
i pro potěchu
stálý trend
hraje Eši band
parket se promění
v pestrobarevné hemžení
taneční kreace
sklízí ovace
Mezi hudebními bloky
posilnit se několika loky
zavítat do Pekla
přestávka rychle utekla
Scénky a vystoupení
tanec a další občerstvení
není slušné krást ceny
záškodníci polapeni
Velké očekávání
výherní slosování
zklamání i radování
sponzorům poděkování
Poslední taneční kolečko
Sbohem galánečko
Přistaven autobus do Holice
účastníkům děkujeme velice
Tak příš rok! Moc se těšíme
opět se v Týnci setkáme

Voyer Měsíc
Mirek Marusjak
Šmírák Měsíc
ze stanoviště mezi topoly
bedlivě sleduje
tah losů tomboly
Kapela nástroje ladí
rozkurážené nedočkavé mládí
vyžaduje další hity
chápající Měsíc
na noty sví
Řekl již dříve někdo jiný
„Ať mlčí slova mluví činy“
Tajně mizí dvojice z parketu
venku hrají podivnou ruletu
Měsíc hvězdám čas měří
ve s nu domovních dveří
mládenci polibky kradou
řídí se osvědčenou radou
„Mlčet slova konat skutky“
plení dívčí živůtky
Také bych si užil
téhle roman ky
Bohužel
patřím mezi revma ky

Děkujeme holickým sponzorům za podporu a přízeň:
Auto Hlaváček, a.s., Cukrářská výrobna Bradáčová Mar na, Drogerie Helena Šmídová, Aleš Venhuda – ROAL, s.r.o.,
Ing. Radislav Řehák – HORDEUM, Juta, Komise městské čás Olomouc-Holice, Opravna obuvi Mar n Lichnovský,
potraviny – Jana Kratochvílová, potraviny – Věra Poláchová, Pražírna kávy Henri, Řeznictví a uzenářství Miroslav Kasal,
Sklenářství Jiří Divoka, Solné mlýny, a.s., Miloslava Černíková – TEXTIL – OBUV, Veterinární klinika MVDr. Petr Procházka.
Získané prostředky budou použity na činnost dě a vybavení táborové základny.
Skau 6. střediska Dvanáctka Olomouc
Foto: David Pohanka
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Opakované zveřejnění vzpomínek pana Zahradníka z roku 2002 v předchozím čísle našich novin vyvolalo nečekanou
reakci mezi čtenáři. Jejich pozornost neupoutal životní příběh Jakuba Kratochvíla, ale samotná poslední věta článku
o zoufalém stavu kapličky na holickém hřbitově. Tato závěrečná věta přiměla několik čtenářů k upozornění, že uváděný stav kapličky již dávno není pravdou. Na usmířenou tedy uvádím, že vyprávění pana Ladislava Zahradníka budou
nadále auten cká bez ohledu na počet použitých kalendářů od jejich prvního vydání, za mco kapličku bude i nadále
nutné občas opravit.
Pro zasvěcení všech generací, místních i přespolních doplňuji, že se jedná o kapličku v zadním rohu holického
hřbitova, která byla postavena pro arcibiskupského markrabího Josefa Laholu, který zemřel roku 1865, dnes by to
byl správce budov. V roce 1966 ji na svůj náklad opravil náš slavný občan Jakub Kratochvíl. Slovácké ornamenty použité na výzdobu kapličky byly vzpomínkou na jeho rodný kraj. Na další fotograﬁi vidíte skutečně zoufalý stav kapličky
po 46 letech, tedy v roce 2012, kdy se podařilo tehdejší Komisi místní čás pod vedením Silvestra Tomáška zajis t
její opravu.
Následující snímky dokumentují průběh opravy a konečně současný stav kapličky. Vedle stojící lípa je od letošní
zimy minulos .
Fotograﬁe z archivů Ladislava Zahradníka a Ing. Petra Šafránka
Sestavil: Fran šek Ryšánek

2/2018

Holické noviny

7

Jak jsme se změnili!
V letošním roce 2018 slavíme 100 let od vzniku Československa. Před 100 lety, kdy skončila 1. světová válka, která vznikla neřešením společenských problémů,
skončila pro náš národ 300letá poroba a národní útlak.
Skončila doba hrabat, baronů a císařů. Feudalismus zanikl a jeho postavení nahradil bezohledný kapitalismus.
Stali jsme se konečně svobodnými díky úsilí našich
obrozenců a celého národa. V naší republice Československé jsme byli rovnoprávnými občany nového demokra ckého státu, kdy naši vůdčí představitelé T. G. Masaryk, dr. Edvard Beneš a Ros slav Štefánik měli podporu
celého národa. 70 síc ruských, 13 síc italských a 7 síc francouzských legionářů přesvědčilo svými
úspěchy na všech frontách 1. světové války
nejvýznamnější poliky té doby o našem
právu bý svobodnými
ve vlastním státě. Není
možné uvést jmenovitě
všechny známé a hlavně ty síce neznámých,
kteří se zasloužili o náš
stát.
Po skončení 1. světové války byla celá
Evropa vyčerpaná a nesmírné škody nebylo
vůbec možné vyhodno t. 10 milionů zmařených životů,
spousty zdravotně pos žených a značné materiální škody, to byla cena, za kterou národy dopla ly na tu hroznou válku, která byla bláhově pokládána za poslední.
Naše mladá republika v čele s T. G. Masarykem musela především obnovit hospodářství a vybudovat si
důstojné postavení mezi národy Evropy. Stali jsme se
jedním z 10 nejvyspělejších států. Úsilím českých zemí
bylo především vybudovat na Slovensku průmysl a zcela
obnovit zanedbané školství – na Slovensku bylo tehdy
jen 340 škol, a to jen základních. Působení 800 let maďarského útlaku znamenalo pro slovenský lid zcela neutěšenou situaci. Na Podkarpatské Rusi byla situace nejhorší, až katastrofální. Náš společný stát dokázal v průběhu několika málo let vyrovnat úroveň občanů ČSR.
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Jen na Slovensku bylo postaveno více než 2 340 škol
všech stupňů. Slovensko bylo zcela vymaněno z procesu maďarizace. ČSR měla významné postavení ve světě
a naše úspěchy v průmyslu, vědě, umění a sportu byly
mezinárodně uznávány.
Přestože i naše obec nesla válečné útrapy a hospodářství bylo zdecimováno, představitelé tehdy samostatné obce Holice na důkaz vděčnos a uctění
památky našich legionářů a občanů postavili pomník se
sochou Fran ška Palackého v parčíku na návsi Svobody.
Odhalení památníku bylo významnou událos v širokém okolí.
Dnes jsme již od té
doby zažili další světovou válku, zdaleka ničivější, než byla ta „poslední“ 1. světová válka.
Zažili jsme zradu našich
spojenců, byli jsme
okupováni fašis ckým
Německem a určeni
k fyzické likvidaci. Zažili
jsme osvobození Rudou armádou a posléze
začlenění do sféry socialis ckého tábora. Zažili
jsme Pražské jaro 1968,
krátce na to „bratrskou“ pomoc ze strany
RVHP, zažili jsme dobu normalizace a konečně nedávno
sametovou revoluci. Stali jsme se od roku 1989 konečně opět svobodnými. Zažili jsme rozdělení na Českou
a Slovenskou republiku. Je prokazatelné, že všechny
tyto změny zanechávají stopy v našich myslích, které
mají vliv na naše charaktery. Měli jsme smůlu, že formování naší společnos pod vedením T. G. Masaryka
bylo tak krátké. Náš národní charakter je poznamenán
všemi těmi změnami od doby po Bílé Hoře, nyní již
před 400 lety.
Když jako pamětník porovnávám dnešní dobu, tak
jen zírám. Máme se sice bezesporu lépe, ale vlastenectví prak cky neznáme, a když se projeví, je hned napadáno. Nyní jsme svobodni a před zákonem rovni, ale
skutečnost je bohužel jiná.
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Po 2. světové válce se nesměla připomínat jména
našich občanů, kteří bojovali pro fašis ckému Německu. Byl to vliv „studené války“ a rozdělení Evropy na dva
tábory. Dnes po 100 letech od skončení 1. světové války a 73 let od konce 2. světové války můžeme konečně
spla t náš dluh a uvést na pamětní desce jména našich
statečných občanů, kteří ak vně bojovali za naši svobodu.

Jakub Koutný, Ladislav Valoušek, Bohumil Netopil, Alois Dosoudil, Vítězslav Lepařík, Vladimír Horský,
Jan Jašíček, Zbyněk Očenášek. Tito občané mají naši
úctu a zaslouží si stejně jako další neznámí naše poděkování. Z tohoto důvodu jsem inicioval vybudování
skromného památníku k uctění jejich památky v rámci
oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Věřím, že se tento záměr podaří důstojně zrealizovat.
Ladislav Zahradník (1925),
holický rodák a pamětník

Na závěr si dovolím opravit pana Ryšánka, který v předchozím čísle Holických novin u článku věnovaného Jakubovi Kratochvílovi uveřejnil „pro ilustraci“ fotograﬁi jiného slavného
legionáře, a to bratra Josí a.

Na ukázku, jakou úctu měli holič legionáři, přikládám několik
fotograﬁí z pohřbu právě bratra Josí a v Holici roku 1931.

Fotograﬁi Jakuba Kratochvíla jako italského legionáře přikládám k o sknu .

Bratra Josí a najdete v minulém čísle i na společné fotograﬁi (druhý zleva), kde ještě poznávám pana Končáka jako
četaře (první zprava). S jeho dcerou jsem chodil do školy.
Fotograﬁe je z vojenského cvičení a na zadní straně má datum 6. 11. 1922. Podle podpisů je zde ještě vyfocen pan
Sehnal Rud. a L. Chmelař. Pokud někoho poznáte, ozvěte se
mi, prosím.
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Vyhláška o nočním klidu v Olomouci
Dne 1. dubna 2018 nabyla účinnos doplněná obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 9/2017,
o nočním klidu. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je na území města Olomouce
nebo v některých městských částech doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo kdy nemusí být doba nočního
klidu dodržována vůbec.
Na celém území města nemusí být noční klid dodržován o silvestrovské noci. V ostatních případech je doba
nočního klidu vymezena na dobu kratší a tyto výjimečné případy pla jen pro konkrétní městské čás . Na území
městské čás Holice je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 do 6:00 pouze v souvislos s konáním
tradičních akcí našich dobrovolných hasičů – Noci hasičů a Holického kombajnu v termínech 23. až 24. června 2018,
28. až 29. srpna 2018 a 6. až 7. října 2018.
Dobou nočního klidu se podle zvláštního právního předpisu rozumí doba od 22. do 6. hodiny ranní.

Placení parkovacích poplatků v Olomouci
pomocí mobilní aplikace
Zapla t parkovací poplatek pomocí mobilní aplikace je v Olomouci možné od 3. dubna 2018.
Uživatelé chytrých telefonů přitom nemusí webovou aplikaci instalovat ani aktualizovat, připojit se k ní může každé zařízení, které má přístup k internetu. Stačí zadat webovou adresu
mpla.io/ol a pokračovat podle instrukcí. Poprvé se zadá platební karta a registrační značka
auta, dále pak už jen platba.
Hodinová základní sazba 30 Kč se s aplikací nezmění. Ta je nejnižším tarifem, který lze za parkování zapla t. Aplikace však umí každou další hodinu parkování rozdělit po 20 minutách s cenou 10 Kč. Totéž umí od Velikonoc i stacionární parkovací automaty. V případě SMS plateb lze pla t i nadále pouze za celé započaté hodiny stání.
„Každé zaparkované vozidlo musí mít buď papírový parkovací lístek z parkovacího automatu za oknem nebo
potvrzení o zaplacení prostřednictvím SMS či webové aplikace, což se městské policii zobrazí po zadání registrační
značky vozidla,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.
Parkování je zpoplatněno v zóně placeného parkování a na zpoplatněných parkovacích plochách – například
u tržnice nebo v Legionářské ulici. Stání je zpoplatněno v pracovních dnech od 9 do 18 hodin.
Vše o parkování v Olomouci najdete na webové stránce parkovani.olomouc.eu.
Mgr. Pavel Konečný

Z jednání komise místní části Olomouc-Holice
• Předseda KMČ Bc. Fran šek Šváb seznámil členy s požadavkem na vyhotovení památníku
pro holické občany, kteří bojovali během 2. světové války v zahraničí – RMO záměr schválila
a odsouhlasila zhotovitele památníku. Vzhled a umístění památníku bude řešit OKR.
• Sběrová sobota v Holici proběhne na podzim – 20. října 2018.
• KMČ žádá TSMO o ose trávou celé plochy kolem nového chodníku k přechodu u hřbitova, a to po dokončení
chodníku k domu Keplerova č. 182/5.
• V záležitos nadjezdu na ulici Holická nad železniční tra Olomouc – Přerov se nyní zpracovává projektová dokumentace. Zahájení stavby je plánováno na konec roku 2019, k dokončení nadjezdu by mělo dojít nejpozději
v roce 2021.
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Heřmánkovský bazar
barefoot obuvi, nosicích potřeb a látkových plen
V úterý 10. 4. 2018 v době mezi 16.00 a 17.30 proběhne v prostorách herny Rodinného centra Heřmánek bazar
látkových plen, šátků, „nosiček“, barefoot obuvi pro dě i dospělé a dalších pomůcek.
Svou účast přislíbila paní Eva Šimová, majitelka autorské ševcovské dílny a iniciátorka výtvarných dílen pro
dě (www.ﬂer.cz/evasimo), paní Eliška Žilová Václavíková, majitelka značky Fibre Art, autorka šperků, kurzů
a workshopů tex lních technik a řemesel, a paní Jana Vávrová, majitelka internetového obchodu Babol – zdravá
chůze dě (www.babol.cz). Na setkání bude možné využít nabídky konzultací k tématu barefoot s MUDr. Adélou
Vejvodovou, rehabilitační lékařkou, konzultace k tématu
látkových plen v praxi nabídne Mgr. Romana Fornusková.
Přijďte s dětmi či bez dě prodat, nakoupit,
poradit se, sdílet zkušenos ,
zažít příjemné odpoledne v kruhu inspira vních žen…
Rodinné vstupné na akci je 60 Kč.

V Heřmánku se slaví, přijďte slavit s námi!
Rodinné centrum Heřmánek oslaví v květnu letošního roku již 12. narozeniny.
Od doby svého vzniku prošlo centrum mnoha změnami, ale ani v průběhu let se nemění ústřední myšlenka nutnos podporovat rodinu – místo, které má nezastupitelný
vliv na saturaci základních emocionálních potřeb dítěte a vnitřní pocit spokojenos
člověka. „Posilování hodnoty rodiny a vytváření prostoru pro setkávání, sdílení, vzdělávání a prožívání rodičovství naplno je v dnešní době plné shonu, tlaku na výkon
a rychlý návrat rodičů do pracovního procesu nesmírně důležité,“ udává psycholožka
a psychoterapeutka PhDr. Petra Tenglerová, jedna ze zakladatelek centra. „Snažíme
se stále a znovu šířit zkušenost mnoha rodičů, že čas strávený na rodičovské dovolené není jen časem „ztrát“, ale
také dobou získávání mnoha kompetencí, které rodiče posouvají dále, dobou zrání a osobního růstu, životní etapou,
která uteče velmi rychle,“ dodává Tenglerová.
Rodinné centrum Heřmánek má otevřeno každý den v týdnu
a jeho programová nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie. Přijměte pozvání, ať už Heřmánek znáte, nebo jste tam
ještě nebyli…
Narozeninová oslava se uskuteční v prostorách RC Heřmánek
ve čtvrtek 17. 5. 2018 v čase 16–18 hodin
a v pondělí 21. 5. 2018 v čase 9–12 hodin.
V prostorách vybavené herny čeká na vás a vaše dě spousta
zábavy, heřmánkovské divadélko i tombola.
Vstupné na oslavu je dobrovolné. Přijďte, jste vítáni.
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Naši jubilanti
Oľga
Zdeněk
Svatopluk
Josef
Jaroslav
Věra
Jar ila
Eva
Božena
Mária
Miroslav
Josef
Božena
Jaroslava
Karel
Miloslav

Březinová
Drda
Dvořák
Fabián
Frank
Geber ová
Hegerová
Hobzová
Hrouzová
Chabičovská
Kot la
Kouřil
Kouřilová
Kučerová
Kuthan
Lakomý

Anna
Rudolf
Eva
Libuše
Oldřich
Jana
Jar ila
Ludmila
Milena
Libuše
Jaroslava
Juraj
Mária
Jan
Zdeňka

Lo annová
Lužný
Majerová
Michálková
Morbitzer
Onderková
Pospíšilová
Pospíšilová
Řepková
Sárköziová
Šnajdrová
Víťazka
Zahradníčková
Zifčák
Žákovychová

duben – květen

90 a více let
Zdenka
Marie
Aloisie
Marie
Julie
Ladislav

Drápalová
Látalová
Nováková
Pospíšilová
Smolková
Zahradník

Omezení dopravního
provozu v ulici Keplerova
Po dobu realizace inves ční akce
„Holice – Nový Svět, průmyslová
zóna Šlech telů – cyklostezka“,
tj. v období od 24. března
do 31. srpna 2018, budou v čás
mezi ulicí Průmyslová a ulicí
Šlech telů probíhat stavební
práce na výstavbě nové lávky
a navazující cyklostezky. Z tohoto
důvodu dojde k úplným a částečným uzavírkám komunikace
v tomto úseku podle potřeb stavební ﬁrmy. Na omezení dopravního provozu bude upozorňovat
dopravní značení, vzhledem k pohybu osob a stavební techniky je
třeba tento úsek projíždět s maximální opatrnos .
Komunikace bude uvedena
do původního stavu nejpozději
do 31. srpna 2018.
Aktuální informace, zápisy z jednání KMČ,
volně přístupný archiv všech ročníků
Holických novin a mnoho dalšího čtení
najdete na holických webových stránkách.
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