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Holické
Milí přátelé, vážení čtenáři,

vítejte u nového čísla Holických novin. Hned na úvod se omlou-
vám za chybějící dubnové vydání našich listů. Březnové vyhlá-
šení nouzového stavu společně se spoustou přijatých opatření 
v zaměstnání nám doma významně změnilo režim, volný čas byl 
znenadání vzácnější a večer již nebylo sil.

Sotva jsme se naučili ovládat své chytré telefony od Ježíška 
a organizovat si den podle satelitních předpovědí počasí, náhle 
přišlo něco, co nikdo před  m neviděl, a přesto toho byla plná te-
levize, noviny, dokonce i poslanecká sněmovna. Moc si přeji, ať 
máme tuto epizodu za sebou, roušky se stanou jen suvenýrem 
a můžeme si bez obav podat navzájem ruku. Nahlédl jsem 
do Pamě   obce Holice, zda naše předky pos  hlo něco podob-
ného, ovšem kronikáři se zmiňují o velkých požárech, o okupaci 
pruskou armádou, případně o pobytu zdecimované rakouské ar-
mády v olomoucké pevnos  , ale o epidemiích ani zmínka.

Mnozí z nás si vzpomenou na rok 1997, kdy přišly povodně, 
které do té doby snad nikdo nebral vážně, a cena za poučení 
byla mnohdy velmi krutá.

Proto se zmíním právě o krátkém pobytu rakouské armády 
v Olomouci, která ustupovala po prohrané bitvě u Hradce Krá-
lové přesně před 154 lety. Hlavní stan rakouské severní armády 
dorazil do Olomouce 9. července 1866, kam za ním po tři dny 
připochodovávala armáda, která měla údajně celkem 130  síc 
mužů, k tomu víc jak 7  síc jezdců a 470 děl. Holice tehdy le-
žela uvnitř opevněného tábora a byla chráněna pě   pevnůst-
kami. Před příchodem armády muselo být vše, co omezovalo 
výhled, odstraněno. Byla sklizena veškerá úroda z polí, byť ještě 
nedozrála, keře a stromy v zahradách byly vysekány, stejně tak 
i stromy lemující cesty. Dokonce i hromádky štěrku podél cest 
musely být naházeny do příkopů. Jak rychle armáda přišla, tak 
rychle odešla. Odchod vojska začal 14. července 1866 se zpož-
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děním dvou dnů. V Holici bylo umístěno velitelství 3. armádní-
ho sboru, který se stejně jako olomoucké pevnos   v této válce 
vůbec nesetkal s nepřítelem, alespoň tak píše historik v Holic-
kém sborníku číslo II. Válka roku 1866 prokázala bezvýznamnost 
olomoucké pevnos   pro úspěšné vedení války a po dlouhých 
jednáních byla v roce 1888 olomoucká pevnost zrušena. Bitva 
u Hradce Králové byla počtem 436  síc nasazených vojáků nej-
větší bitvou na území dnešní České republiky a bez nadsázky 
změnila monarchii. Méně známá je skutečnost, že válečný kon-
fl ikt provázela i epidemie cholery, která se šířila velmi rychle díky 
velkému množství lidí na jednom místě a naprosto nevyhovují-
cím hygienickým podmínkám. Epidemie cholery si ve válečném 
roce 1866 vyžádala veliké množství životů, jež několikanásobně 
převyšovalo množství padlých v boji. V celé rakouské monarchii 
zemřelo 120  síc lidí, z toho 80  síc na území České republiky.

Doufejme, že jsme se všichni z letošního jara poučili a získali 
jsme novou zkušenost. 

Svět se mění a my s ním.

Přeji všem čtenářům krásné léto, hezkou dovolenou a spous-
tu příjemných zážitků.

Fran  šek Ryšánek
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Foto: ivabalk z Pixabay
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Průběh oprav holických komunikací

Právě v těchto dnech se do závěrečné fáze dostává 
dlou  ho očekávaná rekonstrukce vozovky v ulicích Ha-
nácká a Jaselská. Zejména v ulici Hanácká se  jedná 
v podstatě o kompletní výstavbu vozovky, včetně 
spodních vrstev a nového chodníku na straně sudých 
domovních čísel. V průběhu stavby provedla Vodohos-
podářská společnost Olomouc, a. s., výměnu uzávěrů 
na vodovodním řádu a v některých nutných případech 
byla provedena oprava kanalizačních vpus  . Dodava-

telem stavby je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
projektovou dokumentaci zpracovala společnost HBH 
Projekt spol. s r.o. a subdodavatelsky působila na stav-
bě stavební společnost K2 STAV s.r.o. V rámci každotý-
denních kontrolních dnů je kvalita dokončovaného díla 
hodnocena ze strany zástupce investora a samostat-
ného technického dozoru stavebníka velmi dobře. 
Po celou dobu stavby je kladen velký důraz na komu-
nikaci s občany, pro které znamená úplná uzavírka 
 uvedených ulic nemalé komplikace. Poměrně velmi 

rychle se podařilo vyřešit svoz domovního odpadu, pří-
padně se našlo řešení pro realizaci domovních přípojek. 
Pracovníci stavební společnos   se snaží vyjít vstříc oby-
vatelům při fi nální úpravě přístupu z nového chodníku 
ke vchodu do domů, kde došlo k určitému výškovému 
rozdílu pro   původnímu stavu. Původní povrch vozov-
ky kopíroval terénní vlnu uprostřed ulice. Nová vozovka 
je rovná s plynulým sklonem, tak aby byl zajištěn od-
vod srážkové vody po celé délce ulice. Současné deš  -
vé počasí způsobilo komplikace těsně před pokládkou 
živičných vrstev, a tak bylo rozhodnuto o posunu této 
závěrečné fáze, až budou odpovídající klima  cké pod-
mínky. S obnovením provozu v těchto ulicích se počítá 
počátkem července.

Během nouzového stavu byla provedena oprava po-
slední čás   chodníku v ulici u Solných mlýnů, kterou 
zajišťovaly Technické služby města Olomouce. Chod-
ník dostal novou velkoplošnou dlažbu 50 × 50 cm se 
žulovým jednořádkem, součás   zakázky byla i úprava 
zeleného pásu. Celkové náklady na provedené opravy 
chodníků v ul. U Solných mlýnů ve výši půl milionu ko-
run hradila komise městské čás  .

Ve středu 8. července bude zahájena I. etapa  opravy 
vozovky na návsi Svobody v úseku od mostu u mlýna 
směrem ke kostelu. Stavební práce budou probíhat 
za úplné uzavírky uvedeného úseku do 18. srpna. Svoz 
odpadu budou zajišťovat TSMO ve spolupráci se zho-
tovitelem fi rmou KARETA, s. r. o., ve standardních ter-
mínech. Náhradní autobusové zastávky budou po dobu 
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opravy  řešeny  mto způsobem: zastávka U Mlýna 
bude nahrazena v obou směrech zastávkou Týnecká 
na ul. Přerovská, konečná zastávka pro výstup i nástup 
bude umístěna na ul. Keplerova (u hřbitova a směrem 
k ul. U Cukrovaru, obdobně jako při nedávné opravě vo-
zovky na ul. Přerovská). 

Oprava vozovky na návsi je rozdělena do tří etap 
z důvodu zajištění dopravní obslužnos   a menšího 
dopadu na obyvatele. V současné době je připrave-
na projektová dokumentace na opravu vozovky v celé 
délce návsi a se zahájením opravy se původně počítalo 
v roce 2021. Vzhledem k rozsáhlému poškození obrusné 
vrstvy vozovky vyhověli pracovníci oddělení majetkové 
správy a údržby komunikací magistrátu města žádos   
holické komise a zařadili opravu první etapy již do le-
tošního plánu oprav. Cílem je zabránit poškození dalších 
vrstev vozovky, protože případná oprava by pak vyžado-
vala podstatně více prostředků a času. Během opravy 
dojde k odfrézování horní obrusné vrstvy, podle potře-
by případně i dalších vrstev a následně po opravení pře-
chodu pro chodce a žulové dlažby v prostoru zastávek 
autobusů bude položena nová vrstva krytu vozovky.
Pro zachová ní  bezpeč nos   a zdá rný  prů bě h akce vá s ž á -
dá me o respektová ní  osazené ho př echodné ho doprav-
ní ho znač ení , př í padný ch informač ní ch tabulek a zá-
bran pro usmě rně ní  pě š í ho pohybu v prostoru  stavby. 

Zá roveň  se omlouvá me za doč asné  zhorš ení  podmí nek 
způ sobený ch stavební  č innos  . 

Před zahájením opravy vozovky na návsi proběhne 
oprava prostoru v ul. Přemysla Oráče, kde dojde k vy-
budování nové kanalizační vpus   na odvodnění celého 
prostoru a úpravě napojení na vozovku. 

Poslední větší stavební akcí v tomto roce bude opra-
va prostoru železničního přejezdu na ulici Sladkovské-
ho u lékárny, který je již několik let ve velmi špatném 

stavu a jedná se o kri  cké místo i po stránce bezpeč-
nos   dopravního provozu. Oprava bude samostatnou 
akcí mimo plánovanou rekonstrukci vozovky v ulici 
Sladkovského od napojení na Holickou, dál ve směru 
k ulici  Přerovská.

text a foto: Fran  šek Ryšánek
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Holičtí hasiči v době koronakrize
Pomoc občanům, nové závodní čerpadlo i plány do budoucna

Stejně jako jiné spolky i my 
jsme museli na několik týdnů 
pozastavit svou činnost. Mno-
hé akce naplánované na jaro 
jsme museli zrušit, jiné posu-
nout. Kdo však rozhodně ne-
zahálel, byla naše zásahová 
jednotka. Její členové zajišťo-

vali 1. dubna vykládku ochranných pomůcek a jejich 
uložení do skladu Správy státních hmotných rezerv 
v Holici. V dubnu potom společně s hasiči z jiných sbo-
rů zajišťovali rozvoz magistrátem zakoupených roušek 
do domovů pro seniory, chráněného bydlení a do pe-
čovatelských služeb v Olomouci. 

Jednotka měla letos už tři výjezdy, a to k požáru im-
pregnační pece na ulici Průmyslová, k požáru automo-
bilu na Sladkovského ulici a také k požáru síry v nádrži 
na Novém Dvoře.

V polovině května došlo k velmi radostné a pro nás 
dlouho očekávané událos  . V pátek 15. 5. jsme si pře-
vzali od výrobce nové závodní čerpadlo. Před  m jsme 
se dlouho trápili se starým a již nevýkonným strojem, 
takže naše závodní výsledky i přes intenzivní tréninky 
nemohly být tak dobré, jak bychom si přáli. Nové čer-
padlo jsme si již vyzkoušeli, začali jsme s prvními tré-
ninky a těšíme se, až budeme moci otestovat nový stroj 
„naostro“ přímo na závodech. 
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V měsíci květnu jsme se díky postupnému  zlepšování 
situace pomalu začali vracet k naší běžné činnos  . 
 Členové sboru proto již provedli čištění studen v Holici, 
když byli místními občany požádáni o pomoc. Pokračuje 
i naše spolupráce s KMČ a jinými holickými spolky. 

V průběhu léta plánujeme opět zorganizovat další 
ročník zavedené akce „Noc hasičů“. Čekáme jen na to, 
až se situace zlepší natolik, abychom Noc hasičů mohli 
uspořádat bez jakýchkoli omezení v podobě, na jakou 
jste vy, občané Holice, zvyklí z předchozích let. Abyste 
si opět mohli užít příjemné posezení s dobrým jídlem 
a pi  m i hudbu a doprovodný program.

Na sobotu 12. 9. plánujeme již 9. ročník netradiční 
soutěže v požárním sportu – Holické kombajn. Nebude 
chybět ani oblíbená dětská část soutěže, dvě samostat-
né tratě a věcné ceny pro dětské účastníky.

Rádi bychom také ve spolupráci s KMČ v říjnu pro-
vedli tradiční kladení věnců při příležitos   založení Čes-
koslovenska. 

Těšíme se, že se postupně budeme moci vrá  t 
ke všem našim obvyklým ak  vitám, jako jsou požární 
hlídky, soutěžní činnost, účast na tradičním Dni s hasiči 
a městskou policií na Horním náměs   koncem prázd-
nin apod. A zejména doufáme, že se s Vámi setkáme 
na kaž doročně pořádaných akcích zde v Holici.

text: Mgr. Zdeněk Baleka, DiS., 
místostarosta 

foto: archiv SDH 

HLEDÁME NOVÉ ČLENY 
DO SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA!

Už vám bylo 15 let a máte chuť závodit?
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Máme k dispozici zbrusu novou 
 závodní mašinu i zkušené členy,  

kteří vás vše naučí.

V případě zájmu pište na

sdholholice@volny.cz

nebo volejte na číslo 724 188 047



6 Holické noviny     2/2020

Schůze Komise městské části Holice

Na úvod březnové schůze Komise městské čás   Olo-
mouc-Holice vystoupilo společně několik hostů se svý-
mi příspěvky věnovaným zvýšení bezpečnos   v lokalitě 
za ulicí Keplerova. 
• Miroslav Jeřábek upozornil na nebezpečnou  situaci 

v křižovatce ulic Keplerova a Na Dílkách, kde při 
nájezdu vozidla z ulice Na Dílkách není dostatečný 
rozhled z levé strany (tj. od ul. Průmyslová). Projíž-
dějící vozidla ze směru od Nových Sadů nedodržují 
maximální povolenou rychlost a zeleň před zatáčkou 
brání ve výhledu při nájezdu z vedlejší ulice.  Situaci 
v této křižovatce komplikují i zaparkovaná vozi-
dla v ul. Na Dílkách v čás   od místa pro přecházení 
ke křižovatce. V souvislos   s výstavbou nových rodin-
ných domů směrem k holické Americe stoupá hustota 
provozu v ulicích Na Dílkách, Ječmínkova, Na Zábraní 
a Partyzánská, jedná se o místní komunikace, kde par-
kují vozidla po obou stranách a pohybují se chodci. 
Řada řidičů projíždí nepřiměřenou rychlos  . Občané 
požadují omezení rychlos  , případně osadit zpoma-
lovací retardéry. Dále požadují osadit zelený pás mezi 
vozovkou a chodníkem v ul. Ječmínkova v dolní čás   
ulice z důvodu snížení prašnos   a hluku od projíždějí-
cích vozidel.

 Následně proběhlo místní šetření za účas   zástupce 
odboru dopravy a územního rozvoje pana V. Holého 
a předsedy komise pana Fran  ška Ryšánka s těmito 
závěry:
–  křižovatka ulic Keplerova a Na Dílkách bude osazena 

zrcadlem pro zlepšení rozhledu směrem k ul. Prů-
myslová, navrhované zkrácení zeleně ( ideálně úplně 
odstranit) má minimální vliv, v rozhledu bude bránit 
zábradlí na mostu a stavba na přilehlém pozemku 
za zelení. Nedodržování rychlos   na ul. Keplerova 
řešit s Policií ČR;

– parkování vozidel v ul. Na Dílkách bude omeze-
no vodorovným dopravním značením (žlutá čára) 
v úseku od místa pro přecházení směrem k ul. Ke-
plerova. Řidiči zaparkovaných vozidel se zde do-
pouštějí dopravního přestupku: 1. zastavit a stát se 
nesmí na křižovatce a ve vzdálenos   kratší než 5 m 
před hranicí křižovatky a 5 m za ní; 2. při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejmé-
ně 3 m pro každý směr jízdy;

–  omezení rychlos   v celé lokalitě ulic Stará Přerov-
ská, Partyzánská, Ječmínkova, Na Dílkách, Na Zá-
braní a Slunečná vytvořením „Zóny 30“, k osazení 
dopravního značení dojde na příjezdu do ulic Stará 

Přerovská, Partyzánská a Na Dílkách, umístění retar-
dérů se nedoporučuje, jsou zdrojem hluku zejména 
v nočních hodinách;

–  osázení zeleně v ul. Ječmínkova bude komisí řešeno 
ve spolupráci s odborem městské zeleně (zajištění 
jednotného osázení ploch).

• Paní Jarmila Horská připomněla potřebu natření lavi-
ček nejen před poštou, ale po celé návsi. Tato údržba 
postupně probíhá podle kapacit TSMO a vhodného 
počasí.

• KMČ požádala zástupce městské policie o důslednou 
kontrolu a pos  hování řidičů vozidel parkujících 
na travnatých plochách, čímž se řidiči dopouštějí 
přestupku poškozování a neoprávněného záboru ve-
řejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání 
vozidel na Návsi Svobody mimo vjezdy k rodinným 
domům. Dále je třeba se zaměřit na parkování vozi-
del v ulici Na Dílkách, tak aby nedocházelo ke snížení 
rozhledových vzdálenos   při nájezdu do křižovatky 
s ulicí Keplerova. Kontrola dodržování povolené rych-
los   v obci projíždějících vozidel na ulici Keplerova, 
zejména v místech přechodů pro chodce.

• KMČ a holický Sbor dobrovolných hasičů uspořá dají 
v rámci celostátní akce Ukliďme Česko  individuální 
úklidovou sobotu „Ukliďme si Holici“. Termín byl 
stanoven na 16. 5. 2020, ale vzhledem k nouzovému 
stavu dojde k přesunu   úklidu na vhodnější termín, 
předběžně někdy v říjnu. Cílem je provést úklid ven-
kovních prostor přímo v ulicích Holice. Uvítáme za-
pojení maximálního počtu dobrovolníků. Podrobnější 
informace k této akci zveřejníme v novinách, na ho-
lickém webu www.naseholice.cz, na vývěskách KMČ 
a v hlášení místního rozhlasu.

• Komise požádala MMOL o zajištění provedení pre-
ven  vní kontroly a případné opravy herních prvků 
na dětských hřiš  ch. Dochází k uvolnění třmenů 
houpaček, jsou poškozena lana na skákacích prv-
cích apod. Jedná se o zajištění bezpečnos   dě  .
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• Na základě upozornění občanů z ulice Partyzánská 
byl předán požadavek na přestěhování kontejne-
rů tříděného odpadu na vhodnější místo. Odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL 
v rámci místního šetření zjis  l, že si někteří občané 
bydlící v novostavbách na ul. Partyzánská a Ječmín-
kova přesunuli nádoby na odpad do prostoru veřej-
ného stanoviště na tříděný odpad, jehož zřizovatelem 
je SMOL. V důsledku toho je znemožněno přesunu   
kontejnerů na tříděný odpad, které stojí v křižovatce 
ulic Partyzánská a Ječmínkova. Kontejnery původně 

stály v tomto prostoru, z důvodu výstavby nových ro-
dinných domů byly přesunuty do současného prosto-
ru s  m, že po skončení výstavby a zřízení nového sta-
noviště budou přesunuty zpět. Žádáme KMČ Holice, 
aby upozornila občany, aby si tyto nádoby, které jsou 
na stanoviš   neoprávněně umístěny a každá z nich 
je evidována na číslo popisné dané adresy rodinné-
ho domu, přesunuli ke svým domům, nebo aby si je 
uschovali. Pokud tak nebude učiněno, MMOL nádo-
by umís   do prostoru ulic Partyzánská a Ječmínkova. 
Pokud by vznikaly další problémy s těmito nádobami, 
necháme je prostřednictvím TSMO odvézt.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu došlo k od-
ložení dalších schůzí komise až do uvolnění opatření 
po 25. 5. 2020. Další schůze proběhla 3. června.
• Městské policii byly předány požadavky na  kontrolu 

parkování na návsi v úseku od mateřské školky 
k ulici Keplerova. Jedná se o dlouhodobý problém 

s  parkováním aut, kdy bezohlední řidiči brání prů-
jezdu autobusů MHD parkováním vozidel v jednom 
místě po obou stranách vozovky. Opakovaně bylo při-
pomenuto parkování vozidel na Návsi Svobody na ze-
lené ploše, přestože byl dostatek volných parkovacích 
míst v zálivech u vozovky.

• Komise obdržela stanovisko odborného útvaru 
MMOL k požadavku na zvýšení četnos   spojů MHD 
ve dnech pracovního klidu. Vzhledem k zápornému 
stanovisku bylo rozhodnuto, že předseda komise ten-
to požadavek projedná osobně.

• V rámci došlé pošty obdržela komise žádost o sdělení 
svého stanoviska ke směně pozemků v lokalitě mezi 
ulicemi Americká a Ječmínkova na základě žádos   in-
vestora k vytvoření stavebních pozemků pro další ro-
dinné domy. Tuto otázku projednávala KMČ již něko-
likrát; po delší diskusi došla k závěru, že nebude sou-
hlasit s navrhovanou směnou, pokud nebude zcela 
vyjasněna dopravní situace v předmětné lokalitě. 
V současné době je vybudována ulice Americká, kte-
rá je slepou ulicí se šířkou vozovky cca 5 metrů, bez 
chodníků. Tato ulice navazuje na ulici Na Zábrani, 
ze které bude odbočovat nová slepá ulice souběžně 
s ulicí Americkou. Investor nemá zajištěny pozemky 
pro vybudování propojení těchto dvou ulic, což výraz-
ně usnadní dopravu v této lokalitě.

• Předseda komise informoval členy o podání žádos   
o zařazení opravy vozovky na návsi Svobody do plá-
nu oprav v co nejbližším možném termínu. Vzhledem 
k již zpracované projektové dokumentaci na souvis-
lou opravu vozovky je žádoucí zabránit dalšímu závaž-
nějšímu poškozování konstrukčních vrstev, případně 
i inženýrských sí  .

Další schůze KMČ se uskuteční 1. 7. 2020 v 18 hodin 
v prostorách Rodinného centra Heřmánek.
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které jsem poznal, byli zaměstnanci obecního úřadu. 
Byli to Josef Havelka, znám jej jako Pepka. Posléze jsem 
jej potkal jako správce zimního stadionu. Byl výborný 
grafi k. Dál slečna Mařenka Baranová, dcera majitele 
Hos  nce u Baranů. Ta se provdala do Jihlavy jako Ba-
latková, její manžel byl náměstkem v Tesle. Také tu byla 
policejní stanice, velel jí pan Gerecký. Celá rodina je 
na dalším fotu. Jsou tam dě   Gereckých, pán a paní, 
v kočárku já, maminka v šátku, vedle ní Jana  Zdražilová, 
obě mé sestry, kočárek drží Heda a úplně vlevo jsou Jar-
milka Olivíková a Alenka Hrabalová. K Janičce  dodávám, 

že později byla reprezentantka parašu  stka a bohu-
žel celý reprezentační tým zahynul při havárii letadla 
nad Tatrami, kde měli soustředění. Teprve po něm se 
stal vrchním šéfem pan Čejka z Rolsberku. Ve sklepě 
v domě byly dvě cely obecního vězení. V jedné byl náš 
sklep. Obecní sluha byl pan Gelatka. Pamatuji si, že 
měl vlčáka Astu. Bydleli na návsi „na prostředku“, kde 
kdysi byl obecní úřad a místní škola. Stál pro   východu 
ze školy prvního stupně. Poté tam bydleli Navrá  lovi, 
Olivíkovi, Hrabalovi a Gelatkovi. Franta Hrabalů vždy ve-
čer trénoval na trumpetu, bylo to kouzelné. Vedle, jak 
je kvě  nářství, bydleli Jurečkovi a Osladilovi. Pan Jureč-
ka vlastnil magacín, kam se třeba náramně chodilo pro 
kuličky. Jen perlička k obecnímu úřadu, můj táta oddá-
val manžele Zahradníkovy, Laďu s jeho paní. 

K bytům v obecním domě. Maminka a já jsme by-
dleli v prvním patře do roku 1975. Jako malý jsem za-
znamenal dvě ředitelské rodiny, Vychodilovu a Látalo-
vu. Vychodilovi byli fajn, paní Ludmile jsem říkal teta. 
Trochu jsem se bál jejich syna Zdenka. Zdál se mi ob-
rovský. Jak mi ale začal dávat opotřebované tenisové 
míčky, už byl kamarád. S dcerou Liduškou, která se pro-
vdala do  Prahy, jsem byl v kontaktu až do jejího úmr  . 

Moji holičtí očima kluka

Vážení přátelé, zejména pamětníci,
článek je o lidech, které jsem potkával od narození bě-
hem života v Holici. Je to jakoby z mého života v Holici. 
Narodil jsem se v obecním domě č. 41 na návsi Svobody 
v rodině tajemníka obecního úřadu. Jsem tedy opravdu 
„domorodec“. V prvním patře byly služební byty tajem-

níka obce a ředitele školy. Vím, že jsem vykoukl na svět 
za úplně levým oknem nahoře, pod ním byl otoman. 
Mamince jsem nezpůsobil žádné problémy, již malý 
jsem byl velmi rychlý. Děda běžel ke kostelu pro porod-
ní bábu Mikovou a otec šel budit pana doktora Vodičku. 
Ordinaci a byt měl doktor v domě vedle nás v č. 43, 
nyní je to školní družina. Tyto dvě významné osoby mě 
a maminku prohlédly a shledaly vše v pořádku. Pak se 
pohádali, kdy jsem se vlastně kolem půlnoci narodil. 
Vyhrál pan doktor, čas byl za pět minut půlnoc ze sed-
mého na osmého února. Tak to byli první holič  , kteří 
mě drželi v rukou. Bába Miková mi pak valila do hlavy 
klíny, že mě nosila v kožené tašce po návsi.

Samozřejmě jsem nevěděl, že pod námi je obecní 
úřad a kousek dál hospoda U Přemysla Oráče a že jsou 
to centra dění v Holici. Navíc na obou stranách domu 
jsou obě budovy školy, národní a měšťanská. Další lidé, 
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A pan Zdenek Vychodil a jeho žena Aninka jsou mými vzác-
nými přáteli dosud. Pan ředitel Vychodil se postaral o krás-
nou úpravu parčíku u měšťanky. Všude kolem trávníku byly 
skalky s kvě  nami, rozvod vody k zalévání a vysazeny okras-
né stromy a keře. Začalo se mu říkat Nádvoří. Třeba hned 
vlevo za družinou byla krásná sakura a parádní smuteční 
bříza. Po úmr   pana ředitele byli Vychodilovi dost nepěkně 
vystěhováni. Ředitel Látal a jeho paní byli zvláštní lidé. Byt se 
stal jakýmsi šerým skleníkem plným kvě  n. Takový ponurý, 
něco jako mauzoleum. Prý byl takový i ve škole, asi byl příliš 
uvědomělý. Takových ovšem později bylo více, jen nebydleli 
v obecním domě. Přeji vám pěkné dny.

Váš Petr Šafránek

foto: Petr Šafránek

Právě na jedné z vycházek v okolí Holice se podařilo 
panu Janovi Přidalovi pořídit fotografi e velmi zajíma-
vého ptáka kru  hlava obecného. V České republice ho 
řadíme mezi silně ohrožené druhy. U nás hnízdí hlavně 
v nižších polohách, ale můžeme se s ním setkat i v Krko-
noších a v Jeseníkách. Velikos   se podobá vrabci, má 
krátký špičatý zobák a dlouhý ocas. Zbarvení peří je ne-

nápadné, svrchu hnědošedé skvrnité, zespodu špinavě 
bílé a zlatavookrové s tmavými proužky. Zvláštnos   je 
jeho schopnost otočit hlavu až o 180 stupňů. Od ostat-
ních datlovitých ptáků se liší měkkým ocasem, který 
mu neumožňuje šplhat po stromech. Proto na rozdíl 
od svých příbuzných potravu nehledá v kůře stromů, 
ale hlavně na zemi. Živí se převážně mravenci a jejich 

larvami, méně požírá jiný hmyz, hlemýždě a výjimečně 
i ptačí vejce. Na podzim konzumuje drobné plody.

Kru  hlav obecný hnízdí v du  nách, které jsou ale 
už koncem května většinou obsazeny jinými obyvateli. 
V takových případech kru  hlavové vystěhovávají cizí 
hnízdo i s vejci nebo mláďaty, sami však jako datli nedo-
nášejí žádný hnízdní materiál. Snůšku krutihlava může-
me najít v ptačích budkách, často i ve zcela shnilých 
kmenech těsně před rozpadnu  m, vzácněji v zemních 
du  nách. Sedm až osm, zřídka deset vajec zahřívají 
střídavě sameček i samička obvykle od konce května 
po 12 dní. Mláďata se v du  ně sesednou do zvláštní 
pyramidy se zobáky uprostřed a otvírají je, jakmile se 
jich rodiče dotknou. V červnu se často odbývá druhé 
hnízdění. Koncem hnízdního období mizí ptáci z hnízdi-
šť a pomalu jednotlivě či v malých skupinkách táhnou 
na jih. Mnozí přezimují v zemích při africkém Atlasu, jiní 
sledují Nil a táhnou do východní Afriky. Na zimoviště 
přilétají v říjnu. Kru  hlav je jediným z našich datlů, kte-
rý je tažný.

Snižování početnos   kru  hlavů u nás vedlo k jeho 
zařazení do kategorie zranitelný druh Červeného se-
znamu s  m, že jeho populace byla v letech 2001–2003 
odhadována na dva až čtyři  síce párů.

text: Fran  šek Ryšánek, zdroj Wikipedie
foto: Jan Přidal

Vzácný pták krutihlav obecný
Nedávná pandemie nás přinu  la zpomalit každodenní tempo. Díky omezení během nouzového stavu měníme své 
chování. Začínáme více využívat jízdní kola, řada z nás chodí častěji do přírody, možná proto, že to bylo nedávno 
kromě nákupu jediné místo, kam jsme mohli alespoň na chvíli volně jít. 
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Co chystáme v RC Heřmánek?

středa 24. 6. 2020    16:00–17:00středa 24. 6. 2020    16:00–17:00

Herna RC Heřmánek, náves Svobody 41, 
Olomouc-Holice, bus č. 12, 19, parkování zdarma

Milují vaše děti lego? Pak je pro ně lekce „Malý architekt“ to pravé!

Seznámí se s jednoduchými technickými výkresy, zjistí, co jsou obvodové 
zdi a příčky. Seznámí se s prací projektanta, postaví půdorys domu podle 
technického výkresu. Učení hrou pro kluky i holky!

Zaujme-li vaše děti  „Malý architekt“, 3.–7. 8. 2020 si mohou užít 
příměstský tábor „Technický svět dětem“ 
v podobném duchu. 

Dotazy a přihlašování na lekci „Malý architekt“ do pátku 19. 6. 2020 
na rc-hermanek@centrum.cz. Počet účastníků omezen. 
Cena 100 Kč
Místo bude rezervováno po zaplacení poplatku na účet: 217635146/2010. 
V případě zrušení lekce ze strany organizátorů bude vrácena plná částka.

Malý architektMalý architekt
lekce Malé technické univerzity pro děti ve věku 5–8 let

Letní šperk Letní šperk 
pro radost i krásupro radost i krásu

pondělí 22. 6. 2020    10:00–12:00pondělí 22. 6. 2020    10:00–12:00

Herna RC Heřmánek, náves Svobody 41, 
Olomouc-Holice, bus č. 12, 19, parkování zdarma

Srdečně vás zveme na tvořivou dílnu s Bc. Petrou Krejzovou.
Přijďte si vyrobit náramky z minerálů, které si sami vyberete, přijďte 
si  udělat radost. I ten, kdo náramky nikdy nevyráběl, to pod vedením 
 zkušené lektorky v pohodě zvládne.

Rodinné vstupné do dopolední herny s programem: 120 Kč
Cena náramků podle druhu a množství vybraných minerálů.
Herna je pro vás a vaše děti otevřena v čase 9:00–12:00.

Benefiční bazarBenefiční bazar čtvrtek 18. 6. 2020    10:00–17:00čtvrtek 18. 6. 2020    10:00–17:00

Suterén MŠ Holice, náves Svobody 38, 
Olomouc-Holice, bus č. 12, 19, parkování zdarma

Zboží všeho druhu za symbolické ceny. Přijdete svým nákupem podpořit 
další fungování RC Heřmánek?
Nepotřebným, avšak čistým a funkčním zbožím (oblečení, hračky, 
 sportovní potřeby, věci do domácnosti, bižuterie atd.) můžete na bazar 
(zdarma) přispět denně v době 8:30–13:30, nebo po domluvě s p. Marií 
Veselou na tel.: 736 783 629.
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Tipy na letní cestování Tipy na letní cestování 
s dětmis dětmi

pondělí 29. 6. 2020    10:00–11:00pondělí 29. 6. 2020    10:00–11:00

Herna RC Heřmánek, náves Svobody 41, 
Olomouc-Holice, bus č. 12, 19, parkování zdarma

Přijměte pozvání ke sdílení zkušeností, nápadů a vhodných lokalit 
k cestování s dětmi po krajích moravských i českých.

Rodinné vstupné do dopolední herny s programem: 120 Kč
Herna je pro vás a vaše děti otevřena v čase 9:00–12:00.

Co chystáme v RC Heřmánek?

Technický svět dětemTechnický svět dětem    3.–7. 8. 2020    3.–7. 8. 2020
příměstský tábor pro děti ve věku 5–8 let

Milí rodiče,
milují vaše děti lego? 
Baví je objevovat technický svět, který je všude kolem nás? 
Mají spousty otázek CO, JAK a PROČ?

Dovolujeme si vás informovat o spuštění přihlašování na letošní letní příměstské kempy.
Program kempů vychází z lekcí Malá technická univerzita. Prožitkovou formou u nás děti zjistí, jaký je rozdíl 
mezi prací architekta a inženýra, zahrají si na vodohospodáře a stavitele mostů a věží. Nebudou jim cizí  pojmy 
jako půdorys,  technický výkres, statika, postaví si čističku odpadních vod a nakonec si společně  postavíme 
model tepelné elektrárny a ukážeme výrobu elektrické energie od uhlí po žárovku.
Děti při poznávání prožitkem zapojují pravou mozkovou hemisféru, tím si své poznatky dlouhodobě  pamatují. 
Zázemí máme v krásných prostorách RC Heřmánek.

Informace a přihlašování:  www.technickysvetdetem.cz

Rodinné centrum Heřmánek – RC Heřmánek, a.s. 
náves Svobody 41, Olomouc-Holice   
(provozovna: náves Svobody 41) 
IČ: 27049591, číslo účtu: 217635146/2010

www.rc-hermanek.cz  
rc-hermanek@seznam.cz   
tel.: 736 783 629, 777 007 279  
f: rchermanek

Aktivity Rodinného centra Heřmánek  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, 
statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.

Přátelský, inspirativní a bezpečný prostor pro celou rodinu
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Zdeňka Bradáčová
Rina Buř alová
Květoslava Dočekalová
Jiří Dostál
Jaroslav Flaks
Miroslava Fridrichová
Alice Hájková
Josef Hanke
Jiří Herzig
Jaroslava Hir erová
Jan Juřena
Rudolf Kalenda
Zdena Knappková
Naděžda Kocourková
Alena Kolaříková
Karla Kráčmarová
Milena Lachmannová
Drahoslav Lit ín

Vlasta Maderová
Vítězslav Marek
Vlasta Navrátilová
Ľudmila Nedvědová
Leo Nezhyba
Břetislav Opravil
František Pleva
Jiří Pospíšil
Zdeněk Pospíšil
Zuzana Povolná
Antonín Příkaský
Ladislava Rozehnalová
Anna Sedláčková
Eva St aková
Marie St eláková
Zdeněk Sukop
Marie Šafářová
Marie Šimková

František Šnajdr
Michal Vejmola
Miroslav Veselý
Ludmila Víťazková
Pavlina Voráčová
Mar a Vragová
Luďka Weinlichová
90 a více let 
Aloisie Nováková
Ludmila Sedláčková
Anna Sehnalová
Julie Smolková
Květoslava Stejskalová
Dobroslava Svobodová
Jaroslava Vavrečková
Ladislav Zahradník
Maria Zdráhalová
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Naši jubilanti (duben–červenec)

TENIS Olomouc-Holice

Vážení tenisoví přátelé, 
přijímáme přihlášky na letní příměstský tenisový kemp/tábor v našem tenisovém areálu 
na Hamerské ulici v Olomouci-Holici. 

⚾   Začátek 1. cyklu v pondělí 13. 7. 2020 pro dě   14 až 18 let.
⚾   Začátek 2. cyklu v pondělí 20. 7. 2020 pro dě    9 až 13 let.
⚾   Začátek 3. cyklu v pondělí   3. 8. 2020 pro dě   5 až 8 let.
Kapacita na jeden cyklus 7 dě  .

Více informací osobně na kurtech u Aleše Zatloukala
tel.: 608 508 988, e-mail: zatloukal.alda@seznam.cz
facebook: Tenis-Olomouc-Holice, www.TENIS-HOLICE.cz

Pro veřejnost nabízíme:
⚾   Perfektně připravené 2 antukové tenisové kurty s umělým osvětlením.
⚾   Zabezpečíme profesionální vypletení raket do druhého dne.
⚾   Předváděcí akce tenisových raket s odborným výkladem.
⚾   Dlouhodobé rezervace kurtů pro fi rmy i jednotlivce.
⚾   Otevírací doba 8:00–21:00. Alko/nealko, teplé nápoje, cukrovinky.
⚾   Tenisové akce pro dě  . Nábor do tenisové školičky.
⚾   V době letních prázdnin pořádáme týdenní tenisové kempy pro dě   všech věkových skupin.
⚾   Možnost zakoupení drobných tenisových potřeb (míče, po  tka, omotávky, výplety atd.).
⚾   Rezervace hry v našem areálu na www.reserva  c.com nebo na tel. 608 508 988.
⚾   Využi   Mul  Sport karty.


