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Holické noviny
Střípky z jednání Komise městské části Holice
Důležitou součás a prvním bodem každého jednání naší

byl takový, že Technické služby opravily nahlášenou závadu

Komise městské čás jsou vystoupení občanů. Nebude asi

ucpané vpus do kanalizace, nicméně jako příčinu závady

těžké odhadnout, že to přicházejí zejména se svými poža-

zjis ly zabetonovaný kanál před domem. Ve zprávě Technic-

davky a náměty, obvykle se domáhají nějaké nápravy typu

kých služeb se nachází vyjádření „Bezohlednost místních oby-

rozbitý chodník, nekázeň řidičů ať v jízdě, nebo v parkování,

vatel nás všechny stojí nemalé peníze“, které se členům KMČ

obtěžování trvalým hlukem odněkud, nesouhlas s počínáním

nečte úplně dobře. Rádi bychom mto apelovali na všechny

souseda atd. Někdy se jedná o opakování stejného nebo po-

spoluobčany, aby přistupovali zodpovědně nejen ke svému

dobného požadavku, který byl na KMČ, nebo přímo na město

vlastnímu majetku, ale také k majetku obce, ke svému okolí.

vznesen již dříve. Suma sumárum jsou tyto příspěvky obča-

Ku prospěchu svému, ostatních občanů i celé Holice.

nů téměř vždy vyjádřením určité formy nespokojenos nebo
přímo s žnos a žádos o nápravu. Možná si pamětníci z řad
členů KMČ vzpomenou i na případ, kdy byl námět občana

Ing. Josef Suchánek,
člen zastupitelstva,
člen Komise městské čás Holice

ryze pozi vní, nebo dokonce pochvalný, já za svou krátkou
dobu ročního působení v KMČ nikoliv. Je to samozřejmě pochopitelné, tak to chodí na všech stupních veřejné správy.
Členové komise si veškeré náměty občanů vyslechnou,
pokud je to možné, vyjádří svůj názor přímo na místě a dos
často také odesílají požadavek spolu se svým názorem/doporučením dále na magistrát města Olomouce. Zde se žádost
vyřizuje, realizuje (nebo ne) a vrací se formou vyrozumění
zpět na KMČ. Holická komise požadavky svých občanů samozřejmě podporuje a v případě, kdy se tyto požadavky neřeší,
nebo řeší velmi pomalu, není spokojena a snaží se o nápravu,
alespoň komunikací s magistrátem. Na druhou stranu se ale
můžeme setkat i s případy, kdy nemůžeme být spokojeni ani
s přístupem samotných občanů. Nedávný konkrétní příklad
Holeysocksart z Pixabay

Adaptační týden šesťáků
Nový školní rok každoročně přináší pro žáky 6. tříd
spoustu změn. Zvykají si na nové učitele, nové kolek vy spolužáků, mění se množství požadavků, které jsou
na ně kladeny. Aby se noví spolužáci poznali jinak a lépe
než jen ve vyučovacích hodinách, strávili naši šesťáci
první zářijový týden netradičně. Neučili se podle rozvrhu, ale čas ve škole trávili se svými třídními učitelkami,
které se hravou a zábavnou formou snažily napomoci
stmelení nových tříd. Velký důraz byl kladen na vytvoření pozi vních sociálních vazeb a také na to, aby si
každý žák nalezl své místo ve skupině. Cílem bylo lepší
porozumění jeden druhému a dosažení dobré úrovně
komunikace a spolupráce ve třídním kolek vu. Věříme,
že ve třídách byly nastartovány procesy, které dětem
usnadní zvládání nároků na druhém stupni. Na závěr
adaptačního týdne vyjeli šesťáci do areálu centra ekologických ak vit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde
opět absolvovali několik ak vit, které měly napomoci
k vybudování hlubších kamarádských vztahů mezi všemi zúčastněnými dětmi. Nezbývá než jim popřát hodně
štěs na druhém stupni naší školy.
text: Mgr. Pavla Modrianská
foto: Mgr. Lenka Černá
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Bílý jeřáb zve do svých řad nové zájemce
Na jaře letošního roku byl spolek Bílý jeřáb pozván
na plánované oslavy založení Spolku dobrovolných hasičů v Holici, aby zde vystoupil. Byla to zajímavá výzva.
Jelikož jsme nikdy před m na podobné akci v Holici nevystupovali, využili jsme ke zdokonalení každou volnou
chvilku, ale i tak nás tréma lehce svazovala. Trochu nás
však uklidnilo, že poprvé vystupujeme v nových tričkách s logem, které nám uhradila Komise městské čás
Holice, za což moc děkujeme.
Tímto bych tedy chtěla poděkovat Spolku dobrovolných hasičů za nabídku možnos vystupovat při oslavách jejich výročí a samozřejmě bych také chtěla poděkovat všem tai-chistům a přítomným divákům za skvělou atmosféru.
Pro ty, kteří spolek Bílý jeřáb neznají, bych chtěla
jen uvést, že se zabýváme cvičením čínského bojového
umění tai-chi. Ovšem nepředstavujte si nějaké divoké,
rychlé bojové pohyby. Tai-chi je vlastně zdravotní cvičení, které pomáhá protahovat celé tělo, bystří mysl a pomáhá dosahovat dlouhověkos .
Na pravidelných setkáních se učíme různé sestavy
tai-chi – od jednodušších pro začátečníky až po ty složitější pro již pokročilé. Některé sestavy dokonce cvičíme
i s různými „zbraněmi“, mezi které patří především meč
a vějíř. Od konce září bude v tělocvičně základní školy
pro nové zájemce otevřena hodina, a to vždy ve středu
od 17 do 18 hodin, kde se budeme věnovat hlavně zdravotnímu cvičení, protahování, uvolňování, posilování
a postupně se seznamovat i se cvičením tai-chi – těšíme se na vás.
text: Světluše Kostrunková
foto: Jan Přidal
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Dětství v Holici
Milé Holičanky a vážení Holičané. Na začátku podotknu,
že se stále setkávám s názorem, že my, Holičané, jsme
nějaká hrdá hanácká vlastenecká skupina, asi něco jako
Kurdové, která je sice městská (kdysi bylo to ž sloučení
Holice s městem stranickým úkolem našich představitelů), ale svébytná skupina, kterou olomouč měšťané
dobře znají. Vím to také proto, že jsem se tu narodil,
vyrůstal a stále bydlel, mimo pět let studia v Brně a jednoho roku vojny.
Ta soudržnost vznikala už v dětství. Skupiny dě tady
bývaly členěny na zábraňáky, partu z návsi (my) a ty
z horního konce. Pivovarš a ze Solné byli sólo. Těm
byli pro vníci Hodolaňané. Samozřejmě jsme se prolínali ve škole a na konkurenčních místech, třeba na škváře, Bahňáku a Piskáčích. Potyčky byly slovní a „mrtví“
nebyli. Pokud jsme se prali, tak pouze kdo z koho. Dá
se říci, že bylo super, že ve skupinách byly dě v celém
rozsahu ročníků naší školy a mezi nimi i dě dnes by
se řeklo ze školky, tehdy útulkové. V domě „sámošky“
paní Kratochvílové byl útulek a tulila nás paní učitelka
Losertová.

Moshe Harosh z Pixabay

Tady v naší partě byli od konce návsi Franta Marešů,
sice náplava, ale měl na zahradě solidní bunkr, dále
Petřík, kluci Mlčochovi, exot Ruda Bayl, Milan Stoličků, Hoﬀmani Miloš a Zdeněk, uprostřed návsi Brkinci
– Olda a Pavel Navrá lovi, moje maličkost, Pepík Mádrů,
Jura Němců, Slávek Sklenářů, Véna Hajnců, Jura, Jarek
a Petr Kadlecovi. Specialitou návsi byl cukrovarský dvůr,
třeba kluci Lukášovi, Vašek Bartoník, Vlas k Čejka,
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a tzv. obecní dvůr, kde největší expert byl Lojzek Unčovský. Podle věku měl každý svou roli. Pamatuji si dodnes
naše přezdívky. Nebudu příliš konkrétní, byli tam třeba
Zmija a Sviňa. Já jsem měl hned dvě. V létě mi podle
barvy a hubené „statné“ postavičky říkali Gándí, zbytek roku naschvál Melón a z něj Melus. Na národní škole jsem to ž i s botami vážil dvacet kilo a vysoký jsem
byl 120 cm. Zajímavé je, že nikoho přezdívky neurážely. Největší urážka bylo někomu říct „mizgoň“. Dodnes
nevím, jaký měla význam, ale musel být strašný. Slovo
„vole“ jsme už také znali.
Dnešním klukům sděluji, že bylo klukovskou c netroufat si na slabšího. Dotyčný by byl odsouzen k opovržení a zákazu společných her na dobu určitou. Samozřejmě opačně, když jsem si já troufnul na většího,
tak jsem dělal kotrmelce. Neustále jsme si něco hráli.
Na indiány, četníky a lupiče (už tehdy byl lupiči naše elita), na vojáky a bitvy. Na zaháňku tenisákem na návsi
před národním výborem; projelo tu jedno auto za den.
Skákali jsme panáky před Jurečkovým, hráli školku míčkem o zeď, skákali přes švihadlo. V průchodu ke škole
jsme hráli na vodníky. Byl to dobrý trénink na rychlost.
Hráli jsme čáp ztra l čepičku, sochy, cukr káva čaj rum
bum a krvavou bečičku. Dělali jsme luky, praky a meče.
Luky a praky byly jen na terčovou střelbu. Specialitou
byly pistolky udělané z krabiček od sirek a kramlíků
zpevněných gumičkami z duší od kola, střílely gumky. Každý měl kapesní nožík. Nejprve rybičky, posléze
nožíky Tatra. Hráli jsme na trávnících nožovou školku.
Měla čás z dlaně, hřbetu ruky, sekačky, buchty, z prstu, z nosu, z čela, střelce, pižlata, záchody a nakonec
houpačky. Po chybě hrál další. Nejvíc hádek bylo, zda
se nožík zabodl. Měřili jsme to na prsty. Trávníky byly
zastřižené husami. Vybíjená ﬁčela taky. Na statcích
jsme nakukovali do stájí a hráli si na kovboje. U Zdražilů za první stodolou byli koně. Ze zídky cukrovarského
dvora jsme nasedali a padali do podestýlky ze slámy,
bahna a koblížků. Jako poslední hru uvádím kuličky,
samozřejmě hliněné. Pan Jurečka v magacínu jich měl
plný šuplík, jednu za halíř. Prostě ráj. Nehráli jsme
do důlků v prostoru, ale měli je u zídek předzahrádek.
Necvrnkali, ale šourali ukazováčkem. Kdo první dohrál
důlek, házel z chodníku od napro přes cestu do důlku.
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Měl jednu možnost dohrát. Jinak hrál další. Kdo měl
skleněnku nebo olovňák, byl náš hrdina. Rychlý přesun
byl nejlepší koloběžkou, mně ji táta udělal i s ložisky
(rok 1951), anebo později starým kolem, které mi opravoval pan Přecechtěl. Budiž mu boží sláva.
Ještě poznámka, s děvčaty jsem si tehdy nehrál,
ale porážel jsem je ve školce skákání přes švihadlo, asi
jsem byl švihák. Všechna, která jsem znal z návsi, zdravím a vzpomínám na Velikonoce u nich. Přiznávám, že
jsem měl favoritku Mařenku Řehulovou, teď se jmenuje
Máša. Na ty by spíš mohla vzpomenout kamarádka Jarmila Horská.
Tak se mi dětství odkoulelo do dáli. Bylo ale krásné,
jak tomu ve vzpomínkách bývá. Nejvíc v něm září slova
maminka a kamarádi.
Mějte se hezky a přeji vám všem dobré zdravé dny.
Váš Petr Šafránek
foto: Pixabay

Dean Moriarty z Pixabay

O HOUBAŘÍCH
Bez rozdílu věku a pohlaví
ne pro zdraví
jen tak pro potěchu
přívrženci podivného cechu
v hustém mlází
po čtyřech se plazí
slídí i v mechu
touží po úspěchu
Košík plný hub
má v erbu jejich klub
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O suchu a holickém místopise
O přírodu se zajímáme zřejmě nejvíce v létě. Má to svoji logiku. Máme naplánované dovolené, prcháme z rozpálených dlažeb měst k rybníkům, do lesů, na chalupy. I několikrát denně sledujeme meteorologické předpovědi.
S úzkos vzhlížíme k obloze, lamentujeme a naříkáme nad suchem nebo deš .
Příroda nás téměř dennodenně zásobuje záhadami
a tajemnými úkazy. Z lesů šťastlivci znalí míst navzdory
suchu nosí gigan cké hřiby. V rybnících a řekách chytají rybáři ryby obřích rozměrů. Uprostřed obilných lánů
se objevují tajemné kruhy, podle vyznavačů UFO a parapsychologů jasný vzkaz pro mimozemšťany. V polích
s kukuřicí zase plantáže konopí, jasný vzkaz pro pro drogové oddělení Policie ČR.
Mimoto se v lesích objevují strach budící šelmy. Nejvhodnějším prostorem se jeví Beskydy, kam přecházejí
ilegální migran ze Slovenska. Někdy vlci, jindy medvědi. Často se jedná o atypické jedince, kteří nedělají
„dobré jméno“ ostatním vlkům a medvědům. Ovšem ze všech
nejnebezpečnější šelmou je člověk podle
rčení „člověk člověku
vlkem“.
Ale zůstaňme na
Hané, v naší Holici.
Poslední roky přes
prázdniny panují vedra a sucha, prý podle
odborníků díky klimacké změně. V obchodech jsou vyprodány
zásoby ven látorů. Spálená, sluncem sežehnutá tráva
na Návsi, rozpraskané záhony na zahrádkách a vadnoucí
úroda. Málo srážek a ve studních klesají hladiny spodních vod.
V některých městech, např. v Brně, vydali zákaz zalévání zahrádek vodou ze Svratky a Svitavy. Tedy nabírat
vodu do konví a zavlažovat záhony. Nevím, kolik je to
zahrádek, kolik záhonů a kolik ušetřených kubíků. V Holici máme jiný každoroční problém. Když panují sucha
a přes nedostatek vody, rovnou zastavíme holický potok, z důvodu tzv. srážky. Děje se tak od půlky srpna
do jeho konce. Členové místní organizace rybářského
svazu se snaží potok slovit. Přesto v tůních zůstane
spousta ryb, které pak kvůli nedostatku kyslíku uhynou. Jedná se i o některé ohrožené a chráněné druhy
živočichů. Přitom by stačilo tak málo. Nastavit průtok
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na minimum, aby v korytě zůstalo tři až pět cen metrů
vody. Argument, že pracovníci Technických služeb města Olomouce provádí čištění toku, neobstojí. Tři až pět
cen metrů vody by nikomu v gumácích vadit nemělo.
Skau organizují každoroční jarní úklid břehů a koryta
řeky Bystřičky a nikdy k tomu suché dno nepotřebují.
Další argument, že se uskuteční práce na údržbě
technického zařízení ve mlýně, také neobstojí. Voda se
dá svést přepadem u „lamfeště“ a mlýn by zůstal na suchu. Lamfešť je zanesen bahnem a málokdy byl v období „srážky“ vyčištěn.
Následujícím problémem je, že v době „srážky“ občanům ulice U Potoka
a dalších přilehlých
ulic do tří až pě dnů
vyschnou
studny.
Sepsali proto pe ci
na odbor životního
prostředí
oddělení
vodního hospodářství, aby se „srážka“
odložila aspoň o měsíc, kdy nebudou panovat taková vedra.
„Vox populi“ nebyl
vyslyšen! Zdá se mi,
že chybí dobrá vůle
a porozumění. Držíme se striktně zákonů, nařízení a vyhlášek, byrokra cky se oháníme obecným – obecním
blahem.
Říkáme holický potok, ale oﬁciální název zní Hamerský náhon. Přesto bydlím v ulici U Potoka a ne U Náhonu. Napadlo mne, že ulicím a různým místům zůstávají v ústním podání dávná zaužívaná jména, i kdyby se
přejmenovatelé rozkrájeli. Pojmenování Hamerského
náhonu je odvozeno od Hamerského mlýna, který kdysi
na potoce stával. Slovo hamr pochází z němčiny, je odvozeno od kovárny, která je poháněna kladivem na vodní pohon. Názvy ulic vznikaly často v závislos na poli cké situaci. Ulice souběžná s potokem nyní nese
jméno Hamerská, dříve se nazývala Rudé armády, Toglia ho, Bystrovanská. Je tedy logické, že Hamerská ulice nás zavede na Hamra. Nevím, kam Keplerova. Když
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to byla Novosadská, motorista věděl, že na Novosady.
Přerovská ulice udává řidičům jasný směr, i když se tatáž komunikace mění na Týneckou. V nedávné době pojmenovaná Stará Přerovská nás zavede do polí.
Na Hamerské ulici vyrostl masokombinát a MILO.
Masokombinát je zrušen, závod MILO byl přejmenován
při změně vlastníka na Setuzu, dnes AMD. Přesto stále
říkáme u „masošu“ a u Mila. M. L. S. se dříve jmenoval
MEZ, ale občané Holice stejně používají původní název.
Jsme zvyklí říkat u sladovny, u pivovaru, i když tyto objekty už neslouží svému původnímu účelu. U zrušeného cukrovaru máme stále ulici U Cukrovaru. Stejného
jména byl i hos nec U cukrovaru. Zkráceně „U cukráku“
nebo štamgasty přezdíván „U Škarbala“ podle vedoucího pana Botka. Dnes jsme si zvykli říkat „Na Klondajku“.
Restauraci Lidový dům, Sokolovně, se po revoluci začalo říkat Herna. Poté nesla název U sv. Jána, nyní Česká
hospoda, kde připravují italskou pizzu. Jen Amerika je
stále Amerika, někteří ji ovšem navštěvují jako Fuksárnu. Vznikla nová ulice Americká a přibydou další – Americká I, II. Navzdory době, ještě za socialis cké éry, jsme
v Holici nechodili do prodejny obuvi, ale k Baťovi, nechodilo se ani do papírnictví–hračkářství, ale do Narpy.

Některá pojmenování vznikají spontánně jako pěšinky v trávě. Nejvyššímu kopci v okolí Holice říkáme
po léta stejně: „Vysokáč“. Jedná se o silniční nadjezd
nad železniční tra Olomouc–Přerov. Staré názvy se
pořád udržují. Možná je to v malém obdoba boje pro
globalizaci. Stále říkáme „u křížku“ místu na ulici U Hřiště, i když křížek byl přemístěn do holického lesa.
Jednou večer, když jsem procházel Holicí a uvažoval
o místním názvopise, se za rohem ozvala rána. Přidal
jsem do kroku a zahlédl právě převrácenou vysypanou
popelnici. Že by přece? Rozhlédl jsem se. Nikde nikdo,
žádní zakuklení anarchisté. Pak jsem v dáli zahlédl potácející se s n. Tento osamělý ak vista vede svůj boj
týden co týden. Bylo to na Novosadské, pardon, na Keplerově a u hospody Klondike.
text: Mirek Marusjak
foto: Aleš Kapsia

Holice – sladovna
Jsme zvyklí říkat u sladovny, i když tento objekt už neslouží svému původnímu účelu

Holice
Náves Svobody s kostelem sv. Urbana a sluncem sežehnutou trávou
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Křížek – holický les
Stále říkáme „u křížku“ místu na ulici U Hřiště, i když křížek byl přemístěn do holického lesa
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Historie holického pomníku T. G. M.
V září roku 1937 zasáhla celý stát smutná zpráva o smr T. G. Masaryka. Holič
občané vyvěsili na své domy smuteční prapory a uspořádali smuteční schůzi zastupitelstva, kde slíbili věrnost Masarykovým ideálům.
„Hlásíme se s plným vědomím zodpovědnos k odkazu zvěčnělého patriarchy,
tvůrce a hrdiny… přísaháme, že i v naší obci a našemu občanstvu zůstane na věky
vůdcem a hvězdou, otcem a vzorem práce, lásky, humanity, spravedlnos a silné vůle
zařizova životy a programy své pro blaho, šťastný vývoj a bezpečí celého národa
a státu.“

Na návrh holických legionářů zbudovat na nádvoří nové
školy památník bývalého prezidenta oslovila školní rada
v obci již dobře známého sochaře Julia Pelikána, který zhotovil odlitek své plas ky prezidenta Masaryka
v roce 1930 při pobytu na zámku v Židlochovicích. Celý
pomník stál 5 450 Kč.
Dne 14. srpna 1938 byl v parku měšťanské školy
odhalen pomník prvního prezidenta Československé
republiky Tomáše Garyka Masaryka. Jménem svým
a jménem celého učitelského sboru přijal ředitel školy
Štěpán Vychodil pomník pod svou ochranu. Na žádost
místních činitelů povolilo ministerstvo školství a národní osvěty svým výnosem ze dne 4. 11. 1938, aby škola
směla používat čestný název Masarykova měšťanská
škola.
V době německé okupace ředitel školy z organizoval
akci na záchranu pomníku. Oznámil příslušnému referentu okresního úřadu, že pomník je majetkem komi-
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tétu, který jej dal na vlastní náklady postavit. Dohodl
se dále se sochařem Juliem Pelikánem, že mu dá pomník k umoření dluhu. Busta byla uložena do bedny
s nápisem „Majetek akademického sochaře J. Pelikána“

a umístěna na půdě školníka pana Olivíka. Tak byl pomník odstraněn z očí veřejnos způsobem, pro němuž
ani německé úřady nemohly mít námitky. Paní Olivíková však později nesouhlasila s uskladněním pomníku
na půdě jejich domu, a proto byla busta zabedněna
a zakopána. Bednění časem v zemi shnilo a pomník se
pak dostal do svého posledního úkrytu – byl zazděn
pod schody na měšťanské škole.
Po válce byl pomník vrácen na své původní místo
– do parčíku před hlavní budovou školy napro oknům
ředitelny, ale v 50. letech 20. stole byl neznámým pachatelem poškozen (byl mu uražen nos a ucho) a z tohoto důvodu i odstraněn. Jeho místo zaujal pomník rudoarmějce, který před m stával na návsi.
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Do roku 1968 byla Masarykova busta uchovávána
pravděpodobně ve skladu obecního dvora. V roce 1968
byl z rozhodnu MNV pomník opraven a v den 50. výročí vzniku Československé republiky postaven na školní nádvoří. Zasloužili se o to Zdeněk Vychodil, Klement
Pavlica a Fran šek Šnajdr, kteří bustu odvezli na opravu k jejímu autorovi Juliovi Pelikánovi. Ten pak pro své
dílo vybral vhodné místo. K tomuto odvážnému činu
došlo 28. října 1968, tedy více než dva měsíce po obsazení země ruskou armádou. Akce se nemile projevila
na osudech jejích účastníků. Byli za ni tvrdě pos ženi
např. Zdeněk Vychodil a ředitel školy Leopold Kovařík.
Holice byla jednou z mála vesnic, kde pocta prezidentu Masarykovi zůstala veřejnos na očích. V současné době stojí Masarykova busta v parčíku školy napro
oknům tělocvičny.
S odkazem na slib holického zastupitelstva z roku 1937 rozhodli členové Komise místní čás Olomouc–
Holice o provedení odborného restaurování památníku
T. G. Masaryka. Restaurátorské práce provede olomoucký sochař MgA. Václav Polián, který již provedl prohlídku sochy a stanovil potřebný rozsah prací. Po dokončení restaurování památníku bude panem Jurajem
Víťazkou provedena nová výsadba okrasné zeleně.
text: Fran šek Ryšánek, předseda komise
foto: barevné – MgA. Václav Polián
černobílé – Ladislav Zahradník

Poděkování
Komise místní čás Olomouc-Holice děkuje panu Ladislavu Zahradníkovi
za jeho dlouholetou péči o holický památník T. G. Masaryka, kterou dobrovolně vzal na svá bedra a nezištně přispěl k zachování připomínky prvního prezidenta Československé republiky pro holickou veřejnost v důstojném stavu.
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Z jednání Komise městské části Holice
Srpnová schůze holické KMČ má tradičně termín v závěru měsíce, po skončení hlavního období dovolených.
V úvodu jednání dostali prostor hosté ke sdělení svých
připomínek a žádos .
• Jako první zazněla s žnost obyvatel domu U Cukrovaru 20 na obtěžující chov domácích zvířat v zahradách rodinných domů na návsi Svobody, protože hluk a zápach neumožňují větrání v bytě. Dále
upozorňují na velký počet psů v paneláku, přičemž
někteří majitelé po psech neuklízí. KMČ uvedené
skutečnos prověří.
• Tématem dalšího příspěvku byl návrh na zjednosměrnění čás ulice U Solných mlýnů a důslednou kontrolu dodržování povolené rychlos v ulici
a kontrolu vjezdu nákladních vozidel aut nad 6 tun.
Komise současně obdržela písemné vyjádření nesouhlasu některých obyvatel z ulice U Solných mlýnů
s navrhovanou změnou dopravního režimu. Předseda komise navrhl odložit tento návrh do dokončení
výstavby bytových domů, kdy dojde k úpravě místních komunikací.
• Na základě vystoupení občanů deﬁnovala komise
své požadavky na Policii ČR: Kontrolovat průjezdy nákladních vozidel nad 12 tun v ulici Hamerská
a současně kontrolovat porušování zákazu vjezdu
nad 6 tun v ulici U Solných mlýnů, kudy projíždí čím
dál více kamionů. Situaci bude třeba řešit i vzhledem
k zahájené stavbě bytových domů v této lokalitě.
• V rámci došlé pošty obdržela KMČ vyjádření MMOl
k předchozímu požadavku na zajištění kontroly
technického stavu kanalizace v ulicích Staškova a U Solných mlýnů v čás k ulici Sladkovského.
Správce kanalizace společnos MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – stav kanalizace U Solných mlýnů. Dle
sdělení je stoka monitorována a vzhledem ke špatnému technickému stavu je navržena k rekonstrukci
a k zařazení do plánu inves c SMOl. V současné
době však správce neeviduje na stoce žádné s žnos na technický stav – zápach, zatápění přilehlých
nemovitos apod.

10

Dne 11. 9. 2019 se konala v prostorách komunitního
centra Heřmánek v 1. patře na návsi Svobody zářijová
schůze holické KMČ.
• Na úvod zazněla žádost o řešení situace na Staré
Přerovské, která je naprosto havarijní a neutěšená,
mnohá vozidla naprosto nerespektují stav pozemní
komunikace včetně povolené maximální rychlos
v obci, výsledkem jsou mračna prachu a odletující
kamenivo poškozující stávající stavby a ohrožující
chodce (včetně malých dě vracejících se ze školy).
Jedná se o úsek, kde došlo k nahrazení chybějící
dlažby recyklátem. Životnost tohoto řešení se
v zimě pohybuje v řádu několika zámrzových cyklů.
KMČ prověří možnost opravy trvanlivým způsobem.
Bohužel, v této čás byla v minulos odcizena dlažba a je třeba prak cky vytvořit novou vrstvu vozovky. Jedná se o poměrně rozsáhlou část komunikace,
bude nutné nejdříve ověřit náklady na opravu, zda
bude stačit rozpočet komise na tuto akci. V rámci
Holice jsou některé ulice ještě v horším stavu, proto
bude nutné stanovit priority.
• Dalším tématem byla dlouho očekávaná oprava
chodníku na ulici Hamerská. V průběhu prací vzniklo
postupně několik problema ckým míst, kde se realizační ﬁrma odchýlila od původního umístění chodníku. Díky přístupu pana Vladimíra Čecha z TSmO
a vstřícnos majitele realizační ﬁrmy se podařilo vše
vyřešit ke spokojenos občanů této ulice.
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• KMČ byla panem Jiřím Hofmeisterem informována
o smluvních vztazích k vánočnímu osvětlení, které
pro Holici zajišťuje jeho ﬁrma. Každoročně je pronajato 10 prvků z nabídky dodavatelské společnos , které
pracovních ﬁrmy umís na předem připravené sloupy
veřejného osvětlení. Vystavená faktura je k uhrazení
nájemného a nákladů na montáž prvků. Pan Hofmeister nedoporučuje komisi rozšíření výzdoby do dalších
čás Holice, případně i zvýšení počtu prvků na návsi.
Jako hlavní vánoční výzdobu v rámci Holice bude realizovat zdobení stromu v prostorách 1. HFK Olomouc,
kde bude probíhat předvánoční program.
V rámci došlé pošty obdržela komise zprávu Dopravního
podniku města Olomouce o omezení obsluhy zastávky
ČSAD – linky č. 12 a 19:
• V termínu od 18. 9. 2019 do 29. 10. 2019 je plánována oprava komunikace ulic Rolsberská a Přerovská,
která bude prováděna po etapách. Oprava bude probíhat v úseku od odbočky k Hornbachu po křižovatku s ulicí Brunclíkova a bude probíhat po polovinách
vozovky. Veškerý provoz bude veden v obou směrech
vždy pouze ve dvou jízdních pruzích.
• V termínu od 18. 9. 2019 do 8. 10. 2019 bude prováděna oprava komunikace ve směru na Hlavní nádraží.
V době frézování vozovky bude zastávka ČSAD obsluhována bez omezení. V době pokládky asfaltových
vrstev, tj. v termínu od 4. 10. 2019 do 6. 10. 2019,
nebude zastávka ČSAD směr Hlavní nádraží obsluhována.
• Zastávka Pekárny směr Hlavní nádraží bude obsluhována bez omezení po celou dobu realizace opravy.
• V termínu od 9. 10. 2019 do 29. 10. 2019 bude prováděna oprava komunikace ve směru do Holice. V době
frézování vozovky bude zastávka ČSAD obsluhována
bez omezení. V době pokládky asfaltových vrstev,
tj. v termínu od 26. 10. 2019 do 28. 10. 2019, nebude
zastávka ČSAD směr Holice obsluhována.
• Zastávka Pekárny směr Holice bude obsluhována bez
omezení po celou dobu realizace opravy.
Další jednání komise se uskuteční v prostorách Rodinného centra Heřmánek v 1. patře na návsi Svobody 41,
termín nejbližší schůze je vždy uveden v zápisu z předchozího jednání.
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Sběrová sobota
Proběhne v Holici 19. října 2019. Kontejnery budou přistaveny na roh ulic U Hřiště a Přerovská
(parkoviště).
Občané města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanoviš m na domovní
odpad a m se zbytečně zvyšují náklady na jeho
likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který
patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea apod.) či použitého jedlého
oleje zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie,
baterie apod.), vysloužilé elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.)
a biologický odpad (lis , ořezané větve), pro který
bude určen samostatný kontejner. Dále můžete
odevzdávat v rámci sběrových sobot i sběrových
dvorů také použitý tex l. Stavební odpady se při
sběrových sobotách neodebírají.
Na každém stanoviš bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města
Olomouce, a. s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8 hodin a ještě tentýž den, po 13. hodině,
budou odvezeny.
Důrazně žádáme spoluobčany, aby se odpadu
zbavovali pouze na určených stanoviš ch v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové ﬁrmy.
Využijte prosím této možnos a neodkládejte
odpad, který není možno ukládat do sběrových
nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí,
může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň je pro právní. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována městskou
policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě městské
policii.
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Naši jubilanti (září–listopad)
Jiří
Gabriela
Marie
Vlasta
Věra
Ludmila
Vladimír
František
Ludmila
Marie
Marie
Věra
Jaroslav
Eva
Alena

Ar oš
Bahounková
Bradáčová
Eichlerová
Fr haufová
Hof eist ová
Hořínek
Krátký
Kyselová
Lakomá
Lexová
Nidecká
Novák
Otáhalová
Panáková

Jan
Karel
Svatava Antonie
Václav
Alena
Jitka
Zdeněk

Pospíšil
Přikr l
Škraňková
Štefan
Šulcová
Vejmolová
Wag er

90 a více let
Alois
Milada
Radko
Julie

Frank
Nováková
Novot ý
Otčenášková
MabelAmber z Pixabay

Kdy? 5. 10. 2019 od 15 do 18 hod..
lů
Kde? Na polní cestě z ulice Šlechtitelů
směrem k železnici.
S sebou zhotovené draky.

ZVEME NA BURZU
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
OBLEČENÍ!
Sobota 12. 10. 2019
8:30–11:00
Suterén MŠ Holice.
Přijďte levně nakoupit
dětské oblečení, boty, hračky,
knihy i sportovní potřeby!
Všeho bude dost!
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