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Již 16 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

ročník XVI

číslo 2

O jarním úklidu

Milí spoluobčané,

V předchozích letech patřil úvod dubnového čísla většinou Velikonocím a vůbec příchodu jara. Ovšem v době, kdy vychází letošní jarní číslo, jsme již po Velikonocích a díky
průběhu zimního období těžko můžeme říct, kdy jsme vlastně přivítali první posly jara.
Například kočičky nám kvetou nepřetržitě od listopadu a první sněženky oznámily jaro
počátkem února. Zkrátka na Silvestra to bylo u dvanác měsíčků asi hodně veselé.
Středobodem dnešního úvodníku v této rozmanité době může být uklidňující téma
jarního úklidu. Část domácnos už jistě dokončuje dokonce druhou vlnu jarního úklidu
– po velikonočních návštěvách, racionální část hospodyní právě zahajuje jedinou, hlavní vlnu jarního gruntování a možná se najdou jedinci, kteří si alespoň vyhledají význam
pojmu „jarní úklid“ v encyklopedii.
Ale vraťme se na chvíli k Velikonocům. Pro poučení doplňuji, že letošní březnové
Velikonoce nesouvisí s rozmary počasí, nejsou dílem Bruselu, ani krea vního zákonodárce, ale jejich termín se určuje podle pohybu hvězdných těles, konkrétně podle
úplňku Měsíce, a to již od roku 325. Podívejte se na internet nebo do chytré knihy,
kde najdete několik stale platná pravidla, a zjis te termíny Velikonoc na desítky let
dopředu. Například předchozí březnové velikonoce jsme měli 31. 3. 2013 a následující
budou až 31. 3. 2024. Platnost těchto pravidel bez ohledu na vývoj lidské společnos
je úžasná, ale naštěs se v oboru pravidel a zákonů jedná o výjimku. Naše zákony jdou
s dobou, přispívají k udržení míry zaměstnanos a jejich novely nás posunují k dokonalos .
V rámci jarního úklidu došlo mimo jiné i na naše noviny. V souladu s požadavky
skového zákona jsme upravili pa čku na poslední straně, rozesíláme vý sky sedmi
stanoveným ins tucím, včetně Parlamentní knihovny, dále noviny elektronicky zasíláme všem městským zastupitelům pro kontrolu, zda poskytujeme objek vní, vyvážené
informace, a poskytujeme zastupitelům přiměřený prostor. Naštěs zákon neříká, jak
velký má přiměřený prostor být. Pokud zastupitelé v rámci úklidu své elektronické pošty neodstraní naše noviny jako nevyžádanou poštu, mají možnost zjis t, jak se nám
v Holici žije, jaké máme rados a co nás trápí. Z tohoto důvodu se budou v našich novinách objevovat i články, v nichž nebude všechno krásné, růžové a kde se bude psát,
že je třeba i malinko vygruntovat.
Za několik dnů vypukne největší dobrovolnická uklízecí akce v naší republice pod
názvem „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. To bude asi pro mladší ročníky. Já si vyhlásím
akci „Uklidím okolo svého domu, pokud mi to moje záda dovolí“, a když se přidá většina čtenářů našich novin, máme uklizenou téměř celou Holici.
„A bylo jaro, zapni si kšandy, lítaly vlaštovky a zelenal se háj.“

vítám vás na stránkách jarního čísla
novin. V době, kdy toto nové číslo novin otevíráte, je zima již kalendářně
za námi a pro mnohé z nás začíná jedno
z nejkrásnějších ročních období. Přestože
krása a její posuzování je relativní, je to
zcela jistě období, kdy se příroda začíná
pomalu probouzet ze zimního spánku
a snaží se nám dělat radost svým rozkvětem, příjemnými teplotami a jarními
vůněmi. Dny jsou delší a více slunečního
svitu rozjasňuje i naše tváře, na nichž
vykresluje úsměv a zlepšuje náladu.

Fran šek Ryšánek

Vzhledem k tomu, že komise městské části ani v zimě nezahálela, znamená
toto období pro městskou část Holice postupné zahájení naplánovaných a schválených stavebních prací. Jsem přesvědčen,
že vše, co budeme realizovat, proběhne
k většinové spokojenosti vás, občanů,
a podaří se nám tak naši městskou část
zase trochu opravit a o něco zkrášlit.
Pokud se během jarních dnů vydáte
do přírody pěšky, na kole nebo jinak, věřím, že se zpět do své Holice budete vracet plni energie, s úsměvem a rádi.
Přeji Vám pohodové jarní dny.
Bc. Fran šek Šváb,
předseda
Komise městské čás Holice

Jak jsme v Holici slavili masopust
V naší moderní uspěchané době se pomalu vytrácí staré zvyky a vzájemná lidská soudržnost. Mladá
generace má přehled o tom, co je internet, sms zprávy, e-mail i facebook, ale pokud bychom se zeptali,
co je masopust, asi bychom se tak rychlé odpovědi nedočkali.
Ti zvídavější by tento pojem vyhledali na internetu
ve Wikipedii a dozvěděli by se, že masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky
a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hos-

Ten se konal v úterý 9. února a vycházel od restaurace Holický statek. Zde se shromáždili maskovaní i nemaskovaní účastníci průvodu k slavnostnímu předání klíče
k zahájení masopustního veselí. Následně se celý průvod
vydal na „symbolickou“ obchůzku Holicí za doprovodu
muzikantů z Velké Bystřice. V průvodu nechyběli medvěd, smrtka, babka ani kominík.

nou. Posledním třem dnům, tedy masopustní neděli,
pondělí a úterý, se říká končiny, ostatky, fašank či přímo
masopust, a v tuto dobu konají se různé rituální úkony,
průvod masek a scénické výstupy. Ale co je to pro dnešní vyspělé technice, pomyslí si naše mladá generace,
usadí se v pohodlí svých pokojů a dál anonymně kouká
na svůj milovaný počítač, notebook či tablet. A tak se pár
nadšenců v Holici, sdužených ve spolku Moravský Labyrint, z. s., rozhodlo obnovit staré tradice, zastavit své
spoluobčany v dnešní uspěchané, hek cké době a připravit pěkný folklorní zážitek, podložený starou tradicí
– masopustním průvodem.
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První zastavení připravil Sbor dobrovolných hasičů
Holice i s názornou ukázkou, jak uhasit malý požár v domácnos .

tala vůně tradiční „holické“ kávy. Zde si medvěd opět zatančil, tentokrát s „panímámou“ Hradilovou. Muzikan
ještě přidali něco tónů pro tancech vé obecenstvo – zejména naše nemladší generace tří- až pě letých nebyla
k utancování – a pak se již celý průvod vrá l k Holickému
statku, kde byla celá akce ukončena.
A tak chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se
přišli pobavit, projít po naší návsi a vytvořit krásnou atmosféru, která celý první ročník provázela. Poděkování
také patří všem, kdo se podíleli na organizaci této tradice, zejména „Hanákům z Velké Bystřice“, kteří se profesionálně ujali nás holických „outsiderů“ a ukázali nám,
jak na to. Celému kolek vu Holického statku za to, že
se ujal organizace a vytvořil zázemí pro účastníky. Všem
výše jmenovaným, že se postarali o průvod během jeho
cesty Holicí, a také dalším dobrovolníkům, kteří přispěli
ke zdaru našeho prvního holického masopustu – panu
Mgr. Šenkovi za navázání spolupráce mezi Velkou Bystřicí a Holicí, Základní škole Holici za distribuci letáčků
k holickému masopustu, Sboru dobrovolných hasičů
Holice za organizaci a doprovod průvodu po návsi, paní
Mgr. Horské za prezentaci akce v místním rozhlase, Komisi městské čás za sponzorský dar pro občerstvení
průvodu. Pracovnímu kolek vu Timoris, a. s., Mapy
Machovský s. r. o., panu Hofmaisterovi a jeho „partě“,
za účast v průvodu. Speciální „dík“ Ing. Rygolovi za odbornou metodickou přípravu a výdrž v kůži medvěda.

Další zastavení čekalo průvod u prodejny Kvě n
paní Jitky Veselské, která ho přivítala a vesele si zaskotačila s medvědem. Průvod pokračoval k řeznictví pana
Kasala, kde se ho profesionálně ujala „hospodyně“ paní
Kasalová a nasy la ho škvarkovým sádlem, klobásami
i výbornou tlačenkou. Poslední zastavení čekalo na masopustní průvod u provozovny Henri Café, kde ho přiví-

Za Moravský Labyrint, z. s.,
Bc. Miloslav Šmída, LL.M.

Bohatou fotogalerii z masopustu najdete
na webu naseholice.cz.
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Skautský ples
Tradiční ples 6. skautského střediska Dvanáctka Olomouc se
konal v sobotu 12. března ve Společenském domě Velký Týnec.
Proč v Týnci? Z jednoduchého důvodu, v Holici to ž nejsou žádné vhodné prostory pro konání různých kulturních akcí.
Jsou obce s daleko menším počtem obyvatel než městská část
Olomouc-Holice, a přesto mají svůj kulturní stánek, a někde dokonce
i kino. Dříve se uvažovalo o vybudování „kulturáku“ na návsi Svobody
na prostranství před základní školou. Zůstalo pouze u úvah. Zřejmě by
to chtělo stále bombardovat požadavky ohledně vybudování kulturního zařízení patřičný odbor Magistrátu města Olomouce a zajímat se
o možné dotace z Evropské unie, ale to jsem už trochu odbočil od tématu plesu...
Díky vstřícnos Obecního úřadu Velký Týnec, ač přespolní, již několik let považujeme Společenský dům za domácí prostředí. Protože se
ples konal mimo Holici, byl vypraven autobus s účastníky plesu od olomoucké Pošty 2 a od holické pošty, který dopravil i po skončení událos
všechny opět zpět. K tanci a poslechu pro zaplněný sál Společenského domu hrála hudební skupina Radka Svačiny Eši band. O program
v přestávkách mezi jednotlivými bloky písní se scénkami na téma Výlet
Vlčat a Reklama na spodní prádlo postarali nejmladší členové střediska.
Zaujala také vzdušná akrobacie. Ti, kterým přálo štěs , se mohli radovat z cen bohaté tomboly. Do ní přispěli zejména to sponzoři, kterým
patří náš dík:
Auto Hlaváček a.s., Cukrárna Holice, Cukrářská výroba pí Bradáčová, Drogerie pí Šmídová, Pražírna kávy HENRI,
JUTA a.s., Kavárna Holice, pí Macáková, Komise městské čás Olomouc-Holice, MANEK – stavební stroje,
spol. s r.o., Okrasné dřeviny p. Viťazka, Opravna obuvi, pan Lichnovský, Pekařství GRUNT – pí Sedláčková, Potraviny pí. Kratochvílová, Potraviny pí Poláchová, pan Radek Řehák – Hordeum, Renáta Mušková – kosme ka, Roal
nábytkové a stavební kování – pan Venhuda, SEKNE,
spol. s r.o., Senior Flexonics Czech s.r.o., Sklenářství Divoka, Solné mlýny a.s., Tex l pí Černíková, Veterinární
klinika MVDr. P. Procházka.
Dvanáctka oslavuje letos padesáté výročí vzniku střediska. Do další padesátky přejeme středisku spoustu
energie a radostných zážitků při práci s dětmi. Výtěžek
z plesu bude použit na zvelebení klubovny, táborové základny a na činnost dě .
Za skauty M. M.

foto David Pohanka, www.foto-david.com
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Dobré zprávy pro Holici

Tiskové zprávy
Magistrátu města Olomouce

Dalších 400 metrů cyklostezky vznikne v Holici
Olomoučané se mohou těšit na novou cyklostezku.
Nový 400 metrů dlouhý úsek vznikne mezi okružní křižovatkou ulic Holická a Tovární, kde naváže
na stávající cyklostezku a chodník, a okružní křižovatkou v blízkos Baumaxu. V budoucnu by i odtud měla stezka pokračovat dále do Holice.
V čás od teplárny po Babíčkovu ulici bude nová stezka
pro cyklisty široká 3 metry, společně s ní dělníci vybudují
i nový chodník v šířce 2 metry. Od Babíčkovy ulice pak naváže společný 4 metry široký úsek pro chodce a cyklisty.
„Za okružní křižovatkou u Baumaxu se stezka napojí
na stávající příčnou cyklostezku vedoucí po Velkomoravské ulici. Dále do Holice by mohla trasa pokračovat zhruba za dva roky. Správa silnic Olomouckého kraje se chystá Holickou ulici rekonstruovat a my bychom se chtěli se
stavbou cyklostezky k této inves ci připojit,“ vysvětluje
náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec, který je zodpovědný za oblast cyklodopravy.
Novou cyklostezku město Olomouc vybuduje za 2,3 milionu korun, zhruba 80 % nákladů ale pokryje dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklostezka by
měla být hotová do konce června letošního roku.
Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce,
Odbor kancelář primátora,
oddělení mediální komunikace

Z kotelny vznikne sklad protipovodňové ochrany
Objekt bývalé kotelny v Olomouci-Holici čekají drobné úpravy. Nyní jej částečně využívali holič hasiči,
nově bude sloužit jako sklad pro povodňové ochrany.
Stavební úpravy se odehrají zejména uvnitř objektu. Do vchodu stávající kotelny budou osazena nová vstupní vrata
a výměny se dočkají i okna. Rekonstrukce rovněž počítá s instalací nové ocelové plošiny se schodištěm a zvedací
plošiny ve snížené čás objektu. Opraví se také venkovní fasády, které dostanou i nový nátěr.
„Nově opravená budova bude sloužit jako sklad pro povodňového materiálu, současně jej ale i nadále budou
využívat místní dobrovolní hasiči pro skladování svých potřeb. Ti mají nyní ve vedlejší velké výměníkové stanici improvizovanou zbrojnici. I tento objekt plánujeme do budoucna opravit, aby měli holič hasiči odpovídající zázemí,“
vysvětlil náměstek primátora města Olomouce Mar n
Major s m, že po skončení rekonstrukce se budou hasiči
starat také o nově vzniklý sklad pro povodňové ochrany.
Rekonstrukce bude stát cca 1,25 milionu korun s DPH
a potrvá do poloviny července tohoto roku.
Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce,
Odbor kancelář primátora,
oddělení mediální komunikace
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Silvestr Tomášek
Před dvěma lety jsem měl možnost psát o některých osobnostech žijících v Holici. Byl mezi nimi také pan
Silvestr Tomášek, se kterým mne spojuje nejen to, že bydlíme ve stejném domě, ale zejména fakt, že
jsme spolu víc než patnáct let působili v redakční radě Holických novin. Dnes se mi dostalo c navš vit
Silvu opět, tentokrát jako oslavence, který se dožívá významného životního jubilea.
Silvo, jak své jubileum vnímáš a jak
se cí š?
Cí m se jako osmdesátník, který si
stále nechce ty roky připouštět. Když
se ráno probudím a bolí mě klouby
nebo celý člověk, rozhýbu to nebo
rozeženu práškem a řeknu si: Hlavně
že žiji. Že budu mít ještě čas dokončit
všechno, co jsem si nalinkoval.
V Tvém životě hraje důležitou roli
rodina a Tvoji blízcí. Vzal bych to
pěkně popořádku. Mohl bys prosím
prozradit něco o svých rodičích? Ti
to ž patřili mezi starousedlíky a výrazné osobnos Holice.
Kousek od místa, kde dnes bydlím
(pár kroků od studny na návsi), bydlel můj dědeček, také Silvestr, s babičkou Justýnou, v domku, který
dnes už neexistuje. Tam se narodil
můj ta nek, Silvestr. Ten se vyučil
pro obchodní dům ASO aranžérem.
V Olomouci se poznal s mou maminkou Marií, vzali se a v roce 1936 jsem
se jim narodil já. O deset roků později se narodil můj bratr Pavel, který
dnes již nežije. Ta nek byl velice manuálně nadaný – dobře kreslil, vyráběl různé umělecké předměty, hlavně v pozdějším věku. Seznámil se
s olomouckými výtvarníky, například
s akademickým malířem Fran škem
Bělohlávkem, Zdeňkem Vackem aj.,
pro které vyráběl různé umělecké
plas ky. Maminka zase měla ráda
rukodělné práce, a tak pro celou rodinu a známé ráda pletla a vyšívala.
Vím, že se svou manželkou jste
spolu dlouhou dobu, znáte se již
od školních let. Slyšel jsem, že vás
již tehdy spojovaly společné koníčky, a také to, žes kvůli své budoucí
paní závodil se spolužákem, mohl
bys o tom něco prozradit?
My se s mojí manželkou Jarkou známe již od mateřské školky, to je od tří
let. Již tam o mne jednou pečovala,
když jsem si o kamna spálil obě
ruce. Chodili jsme spolu na základní i střední školu. Tehdy také došlo

k tomu zmíněnému závodu o Jarku
se spolužákem, který o ni měl také zájem. Závodili jsme v běhu na starém
fotbalovém hřiš . Po mém vítězství
postupně naše kamarádství s Jarkou přerostlo v něco vážnějšího, co
nakonec skončilo svatbou. Narodili
se nám dva synové – Roman a Dušan, kteří jsou také šťastně žena .
Od obou a jejich žen Mar ny a Dagmary máme čtyři vnoučata – Terezku s Jakubem a Petru s Ondrou.
Petra s Markem k nim přidala ještě

nástrojářem. Jak jsi se ocitl v Olomouci?
Po vyučení nástrojařem jsem začal
v Jablonci chodit na Umělecko-průmyslovou školu. Onemocněl jsem
však zápalem plic a rodiče mi zařídili
přestup na Průmyslovou školu strojnickou v Olomouci. Pak jsem pracoval v Morávii, byl na vojně u tankistů,
působil jako učitel odborných předmětů na Průmyslové škole strojnické a nakonec jsem skončil jako konstruktér a později zásobovač ve Vý-

pravnučku Vanesku. Protože jsem
se vyučil univerzálním nástrojařem,
měl jsem blízko k práci s kovem. Pomáhal jsem ta nkovi při jeho práci
pro výtvarníky a později, když zemřel,
jsem se tomu začal věnovat i já. Byla
to náročná, ale krásná práce a mohu
se pochlubit, že mám své výrobky rozeseté od Čech až po Slovensko. Se
ženou Jarkou máme velkého společného koníčka – chatu na Jívové. A takové menší koníčky – Jarka pletení,
vyšívání a čtení. To čtení máme oba
společné. A já rád sleduji televizi,
hlavně sport, a luš m křížovky.

vojových laboratořích a dílnách UP.
Byly to velice pěkné i bouřlivé časy
mého života. Tam jsem pracoval až
do svého odchodu do důchodu.

Tvá profesní kariéra začala v Jablonci, kde jsi se vyučil univerzálním

6

Po roce 1989 jsi se začal angažovat
v zastupitelstvu města Olomouce.
Pamatuji se na tehdejší snahy o osamostatnění městské čás Holice,
dokonce jsme s kamarádem Vojtou
Stoličkou shromažďovali podpisy
holických občanů v rámci referenda. Mohl bys o své tehdejší činnos
něco povědět?
Na to si pamatuji velice dobře, také
jsem se toho zúčastnil. Po integraci
v roce 1969 byla Holice připojena
k městu a stala se městskou čás .

duben 2016

V roce 1990 pak došlo ke snaze
o osamostatnění. Na základě velkých
slibů města se od toho upus lo, ale
nakonec z toho jako obvykle nic nebylo. Sliby – chyby. Já byl pak krátce
kooptován do zastupitelstva města
Olomouce do prvních svobodných
voleb.
Tím ovšem Tvá práce pro Holici zdaleka neskončila. Mohl bys prosím
svou práci v Komisi městské čás
Holice krátce zrekapitulovat a připomenout některé akce, jež považuješ za nejvýznamnější?
Po odstoupení tehdejšího předsedy Komise městské čás Holice
MUDr. Jaroslava Křivánka jsem byl
jmenován na jeho místo a v této
funkci jsem pracoval po dobu pě
volebních období. Když se ohlédnu
zpět, tak si myslím, že jsme se všemi členy, kteří komisí prošli, udělali
velký kus práce. Náves Svobody, ulice U Potoka, Slunečná, Na Zábraní,
Na Dílkách, dvě hřiště pro dě , kaple
na hřbitově, nové chodníky, parkoviště na ulici U Cukrovaru, zkrátka snažili jsme se, aby se naše městská část
Holice modernizovala a dobře se v ní
jejím obyvatelům žilo. V tomto mém
snažení mi z počátku pomáhala paní
Hela Šišková a později vzácná přítelkyně paní Mgr. Jarmila Horská, kterým za tuto pomoc ze srdce děkuji.
Za realizaci všech větších inves čních akcí v naší městské čás patří
dík i pánům primátorům a radním,
kteří byli mými přáteli a přispěli svým
vlivem k jejich zdárnému ukončení.
Ale vrá me se zpět k tématu, jež
Ti je určitě nejbližší, a m je Tvoje
rodina. V úvodu našeho rozhovoru
jsi uvedl, že máte dva syny, Romana a Dušana, a že jste s manželkou
šťastnými prarodiči. Mohl bys nám
o své rodině ještě něco prozradit?
Snad jen na doplnění. Všichni členové mé dnes již velké rodiny žijí
ve šťastných manželstvích s menšími
či většími problémy, jak už to v životě chodí. A na nás, rodičích, je pomáhat, jak to jde. Jen bych si přál, aby
jejich životy byly alespoň tak šťastné, jako byl můj život s Jarkou, a aby
se jim splnily stejně jako nám všechny jejich sny.
duben 2016

Na závěr rozhovoru jsem si ponechal
trochu záludnou otázku. Známe se,
Silvo, již poměrně dlouho a vždycky
jsi na mne působil dojmem činorodého a ak vního člověka. Mohl bys
prozradit, jak se udržuješ v tak dobré fyzické i psychické kondici?
S tou kondicí je to již trochu horší.
Mám za sebou „totálku“ kyčelního
kloubu a za m je to bez problémů.
Ale bolí mne kolena, někdy záda, ale
s m jsem se již naučil žít. To, že jsem
pracoval a stále ještě pracuji v Komisi a že se starám o dům, ve kterém
žijeme, mne asi stále udržuje po té
psychické stránce. A také hodně čtu,

sleduji televizi, luš m křížovky
a hlavně – jezdím do krásné přírody
na naši chatu. Tam je nám oběma
s Jarkou nejlíp a tam oba čerpáme
svou životní energii.
Děkuji Ti, Silvo, za rozhovor a jménem čtenářů novin Ti přeji k Tvému
životnímu jubileu všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví a šťastné chvíle
v kruhu Tvých nejbližších!

Rozmlouval
Mgr. Milan Polák, Ph.D.

BLAHOPŘÁNÍ OD SRDCE
Dovolte mi, abych na stránkách zpravodaje Naše Holice ze srdce poblahopřál panu Silvestru Tomáškovi k jeho životnímu jubileu.
Když jsem byl primátorem statutárního města Olomouce, naše
cesty se mnohokrát protnuly. Vzpomínám si na jednání o rekonstrukci
návsi, opravě silnic i možnostech dalšího rozvoje Holice. Naše setkání
byla vždy ryze pracovní, protože Silvestr Tomášek přicházel řešit věcné
problémy a hledat společně s námi racionální řešení. Pro Holici udělal
velmi mnoho práce, za kterou mu patří dík nejen tamních obyvatel, ale
nás všech, kteří žijeme v Olomouci. Rád na naše schůzky vzpomínám
a těším se na příležitost, až se zase uvidíme.
Do dalších let mu přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Ing. Martin Tesařík,
senátor za Olomoucko
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Ze života školy
Žáci základní školy na hvězdárně
V pátek 18. března navš vili žáci 6. a 7. ročníku hvězdárnu
v Prostějově, kde pro ně byl nachystaný program s názvem
Vesmír a Země. Žáci si zopakovali a rozšířili poznatky o postavení Země ve vesmíru, jejích
pohybech, z toho plynoucím střídání ročních období, dne a noci.
Následovalo stručné seznámení
s planetami sluneční soustavy
a základní charakteris ky naší
nejbližší hvězdy – Slunce.
V rámci prezentace měli také
možnost shlédnout aktuální snímky a videa z blízkého i dalekého
vesmíru. Nejatrak vnější součás programu pak bylo pozorování Slunce několika různými dalekohledy. Žáci měli jedinečnou šanci zhlédnout zajímavé jevy na Slunci – sluneční skvrny,
erupce a protuberance. Pracovníci hvězdárny svým zasvěceným výkladem pomohli dětem otevřít malé okénko do vesmíru a ukázali jim, že poznatky načerpané z knih rozhodně
nejsou jen suchou teorií.
Mgr. Pavla Modrianská

Lyžařský výcvik 2016
V lednu se žáci sedmých tříd stejně
jako každý rok vypravili na lyžařský kurz
do Ostružné.
Hned po příjezdu v sobotu 16. ledna se
„budoucí lyžaři“ ubytovali v chatě Lence,
kde celý týden pobývali.
Letos počasí přálo, napadla hromada
sněhu, a tak nebylo nutné chodit na jiné
sjezdovky, ale lyžovalo se přímo v Ostružné. I přes počáteční obavy z hromady
sněhu, neboť neustále jen sněžilo a sněžilo, jsme se všichni naučili lyžovat a týden na horách jsme si všichni moc užili
a vězte, že se nikomu ani nechtělo jet
domů! Možná to bylo i m, že jednak
s námi jeli nejlepší a nejv pnější učitelé
– paní učitelka Doležalová s panem učitelem Barglem, a jednak se všem úžasně lyžovalo... ☺
Celý týden jsme se chodili stravovat do krásné chaty Anežky, kde nám vařili výborné jídlo paní Gábina a pan Olda.
Všem nesmírně chutnalo a někteří si z hor přivezli i pár kilogramů navíc. ☺
V sobotu 23. ledna, po týdenním náročném sportování, jsme se pěšky s batohy a lyžemi „dokolébali“ na nádraží
v Ostružné a vlakem jsme odjeli do Olomouce téměř všichni namačkaní v jednom kupé.
Všichni si lyžařský kurz užili a myslím, že na něj budeme ještě dlouho vzpomínat!
P. S.: Video z letošního lyžařského kurzu je ke zhlédnu na webových stránkách školy.
Sára Ševčíková (7.A)
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Proč mám ráda holický les?
Jsem náplava, přistěhovalec, vetřelec… jednoduše, bydlím v Holici teprve 3 roky. Když jsem se přestěhovala
do Olomouce, říkala jsem si „páni, budu bydlet ve velkém městě“. V jaké čás , to mi bylo celkem jedno, žádnou jsem neznala a stejně musím vždy použít veřejnou
dopravu, abych se někam dostala.
Takže Holice. Trochu mě udivilo, že centrem není náměs , ale náves, která má spíš podobu dlouhé široké uli-

porostly, občas vyplaším zajíce, potkám jezdce na koni,
sousedy na procházce a hlavně, klidně tady můžu relaxovat, dívat se do zelené uklidňující barvy a zároveň to
mám kousek od domu. Údělem obyvatel paneláků je tož závislost na venkovním vyži mimo bydliště. V bytě
2+1 toho moc nevymyslíte, a tak hledáte prostor. A když
přijdu v pět z práce, tak už mi moc času na hledání toho
prostoru nezbývá (autobusy sice do Holice jezdí poměr-

ce s kostelíkem uprostřed. Dobrá, máme náves. A tam,
kde je náves, bude i blízko do přírody. Při bližším prozkoumání svého okolí jsem však narazila jen na rušnou
čtyřproudovou silnici se spoustou autobazarů, vybrako-

ně často, ale dojet si někam do volné přírody, lesa nebo
na louku, to už zabere dost času).
Díky lesu se s manželem i po práci vydáme na procházku do přírody pěšky. Pravda, poprvé jsme debatovali
o potřebnosti reflexních prvků na oděvu, pokud se
chceme pohybovat po Keplerově ulici, ale nakonec jsme
se skutečně v lese ocitli a mohli si užít klidnou procházku.
V lese se pořád něco děje, na jaře se les uklízí a čis
od nepořádků, na podzim se pořádá drakiáda, na kterou
s manželem trénujeme v lese už od jara, a v zimě se koná
již zmiňovaná novoroční procházka, během níž se nám
dostane množství informací o tom, co se za celý rok událo.
A když je špatné počasí a nemohu jít do lesa? Tak se
dívám ze svého panelákového okna na vydřený trávník,
ze kterého trčí rezavé zbytky laviček… Už víte, proč mám
ráda Holický les?
Veronika Foj ková

vaný cukrovar, nákupní centrum a koleje, přes které neustále jezdí vlak, takže přejezd má neustále stažené závory
a vy se stejně nikam moc nedostanete. Když to shrnu,
v podstatě jsem nenašla žádné místo, kde bych se mohla
projít a jen tak si odpočinout od každodenního shonu.
A pak jsem dostala pozvánku na novoroční procházku
holickým lesem. Původní záměr lesa tady byl dříve, než
jsem se přistěhovala. Ale představa toho, že uvidím, jak
začíná růst les, mě docela nadchla. Viděli jste už někdy,
jak roste les? Pokaždé přemýšlím, o kolik stromky zase

duben 2016
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Závěr zjišt’ovacího řízení
Ministerstvo životního prostředí vydalo 1. února 2016 zprávu o závěrech zjišťovacího řízení k inves čnímu záměru I/46 Olomouc – východní tangenta, které proběhlo v lednu tohoto roku. Dokument je
dostupný na webových stránkách naseholice.cz v sekci Doprava.
Krátce připomenu, že předmětem záměru je novostavba čtyřproudové, směrově dělené komunikace
o délce 7,35 km, se třemi mimoúrovňovými křižovatkami – Keplerova, Lipenská a tzv. Severní spoj. Tato komunikace má odvést podstatnou část dopravy severojižního směru, která
v současné době
využívá ulic Přerovské, Rolsberské, Hodolanské,
Divišovy,
Pavlovické, Chválkovické
a Šternberské.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospělo ministerstvo
k závěru, že je třeba dopracovat dokumentaci celkem
v 16 oblastech. Pro příklad uvádím jen některé z nich:
zpracovat hlukovou a rozptylovou studii, realizovat maximální množství opatření, která povedou ke snížení prachových čás c (např. výsadbu liniové zeleně), upřesnit
imisní zátěž u nejbližší obytné zástavby, zpracovat hydrogeologické posouzení záměru,
provést posouzení
stávajícího stavu
vodotečí, vyřešit
problema ku dotčení ochranných
pásem
vodních
zdrojů
společnos OLMA, a. s.,
a MJM Litovel,
a. s., posoudit případné ovlivnění
proudění podzemních vod a jejich
kvality, či vypořádat všechny připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího řízení.
Ze zaslaných připomínek jsou mimo jiné uvedena tato
vyjádření holických občanů: Ing. Stanislav Kovář upozorňuje na nesrovnalos uvedené v jednotlivých kapitolách
oznámení týkajících se vlivů záměru na znečišťování
ovzduší, hlukovou zátěž a krajinu a požaduje zpracování
hlukové studie.

Antonín Erbes, Zdeňka Erbesová, Monika Boscato,
Mirco Boscato, Marco Boscato, Bc. Jana Štůlová, Ing. Jaroslav Štůla, Kateřina Štůlová, Mar n Štůla, Mgr. Dagmar Drexlerová a Jitka Hofmanová zaslali vyjádření se
shodným obsahem. Požadují vyloučit část ulice Hamerská, vedenou obytnou
zástavbou,
z využi pro dopravu
materiálu
na staveniště. Dále
nesouhlasí s formulací v oznámení, že
nejbližší zástavba
má charakter průmyslových zón, bez
obytné funkce, když
v aktuálním územním plánu je část
území kolem ulice
ilustrační foto
Hamerská deklarováno jako plocha smíšená obytná.
Dále se k záměru vyjádřily například: Statutární
město Olomouc, obce Tovéř a Bystrovany, Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,
Česká inspekce životního prostředí,
SYMBIOS, z. s., Komise městské čás
Chválkovice a Lidl
Česká
republika,
v. o. s.
Podle stanoveného postupu v rámci
procesu EIA bude
následovat dopracování dokumentace a její následné
zveřejnění.
Lhůta
na doručení vyjádření k dokumentaci je
ilustrační foto
stanovena na 30 dní
ode dne zveřejnění informace na úřední desce krajského úřadu. Svá vyjádření můžete předat přímo pracoviš
Ministerstva životního prostředí, Krapkova 3, Olomouc.
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Z materiálů MŽP čerpal
Fran šek Ryšánek
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Tak jako každým rokem…
Když jsem v prosinci 2003 připravil a odeslal svou první
žádost o rekonstrukci, nebo přesněji vybudování komunikace včetně chodníku pro čás ulic U Pekárny a Hollarova v Holici, opravdu jsem netušil, co mám před sebou.
Jelikož se za rok nic neudálo, v listopadu 2004, nedlouho
po nastěhování do nového domu, jsem odeslal druhou
žádost. Na ni navázala žádost s pořadovým číslem 3, a to
již v březnu 2005. V roce 2006 jsem asi řešil jiné věci,
a tak žádost číslo 4 přišla až v dubnu 2007. Stále se nic
nedělo. Následovala tedy pátá žádost z února 2008, žádost číslo 6 z května 2010 následovaná žádos číslo 7
z ledna 2011, a tak se již začalo nabízet slovní spojení
pro začátek mých žádos „Tak jako každým rokem…“. Své
žádos začínám doplňovat také o fotograﬁe.
Já jsem vytrvale žádal, stav komunikace se mezi m
rok od roku zhoršoval a stále se nic nedělo.
V březnu 2012 jsem odeslal žádost číslo 8 a na dlouhé tři roky se odmlčel. Chuť zpracovat žádost číslo 9
přišla až v únoru 2015. Drama cký stav naší „polňačky“
mne následně donu l objednat se na zasedání Komise
městské čás Holice, na němž jsem v červenci osobně
všem členům komise svou jubilejní desátou žádos prezentoval naši situaci, včetně doložení satelitních snímků
a fotograﬁí ze zimního období. Měl jsem nutkavý pocit, že musím všem sdělit, že Holice opravdu není jen
náves Svobody a že je třeba se podívat i dál. Komise
mne pozorně vyslechla a na závěr mi doporučila, že by
možná pomohlo, kdybych připravil tzv. hromadnou žádost za všechny občany žijící v této lokalitě. Začal jsem
na tom tedy ihned pracovat.
Připravil jsem koncept společné žádos , s tou obešel
nejbližší sousedy, oslovil jsem i Sdružení vlastníků jednotek na Přerovské ulici a po vzájemném odsouhlasení jsem doladěnou jedenáctou žádost s podpisy všech
osob trvale bydlících kolem dotčených komunikací předal Komisi městské čás na její říjnové schůzi. V tu chvíli
jsem měl pocit, že jsem zdolal osmi sícovku a že více
pro naši společnou věc snad již nemohu udělat.
Ještě se přece jen musím na chvíli vrá t na začátek.
Před mou první žádos započali snahu řešit špatný stav
cesty naši sousedé. Ti v roce 2001 komunikovali přímo
s tehdejším primátorem města, připravili a poslali rovněž společnou žádost, vždy to ovšem po nějaké korespondenci skončilo bez ﬁnálního efektu.
V součtu se tedy snažíme již dlouhých a neskutečných 15 let o vybudování cca 200 m dlouhé komunikace
odpovídající požadavkům 21. stole a tomu, že žijeme
v jinak krásném krajském městě.
S úctou
Pavel Kořínek

duben 2016
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Naši jubilanti
Jindřich
Zdenka
Elena
Jana
Mikuláš
Zdenka
Josef
Zdenka
Jaromíra
Jiřina
Amálie
Radoslav
Eva
Zdeňka
Ivo
Pavel
Helena
Anna
Helena
Božena
Jan
Jaroslav
Věra
Jindřich
Zdeněk
Radoslav
Marie
Miloslav

Bahounek
Blažková
Botková
Eggová
Hamy
Hrdličková
Karger
Konečná
Kouřilová
Kubalová
Mušková
Navrá l
Navrá lová
Navrá lová
Nezhyba
Ocásek
Pazderková
Secká
Scheicherová
Slavíková
Spáčil
Šimek
Štenclová
Tomeček
Turča
Weinberger
Zapletalová
Zdráhal

Zvláště významné
výročí slaví
Libuše
Marie
Julie
Ladislav

Axmanová
Roláková
Smolková
Zahradník

Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví, spokojenost,
mnoho lásky a úcty
nejen nejbližších, ale i nás všech.

Blahopřejeme!



Sdružení pro

HOLICKÝ LES
vás srdečně zve na

ve spolupráci s

JARNÍ ÚKLID
HOLICKÉHO LESA
v sobotu 9. dubna 2016
od 8 do 12 hod.
Sraz na polní cestě z ulice Šlech telů
ke tra
S sebou reﬂexní vestu, pracovní
oblečení a rukavice.
Drobné občerstvení zajištěno.

Pozvánka na domácí utkání Moravskoslezské fotbalové ligy
20. kolo, sobota 2. 4.
22. kolo, sobota 16. 4.
23. kolo, sobota 23. 4.
25. kolo, sobota 7. 5.
27. kolo, sobota 21. 5.

10:15
10:15
16:00
16:30
16:30

|
|
|
|
|

1. HFK Olomouc – MSK Vyškov
1. HFK Olomouc – FC Fastav Zlín B
1. HFK Olomouc – HFK Třebíč
1. HFK Olomouc – SK Hulín
1. HFK Olomouc – 1. FC Slovácko B

Pro návštěvníky utkání je připravena parkovací plocha zdarma u zadního vchodu stadionu s příjezdem od benzinové čerpací stanice Slovna . Upozorňujeme návštěvníky na zákaz parkování v ulicích U Hřiště a Staškova v době utkání z důvodu špatné
dopravní situace.

Sběrové dvory pro občany
Občané Holice mají možnost bezplatně využít sběrové dvory v Neředíně
(za hřbitovem) a v ulici Chelčického (Hodolany) pro uložení kusového domovního odpadu včetně domácích spotřebičů, drobných nebezpečných
odpadů a organických odpadů.
Provozní doba:
pondělí – sobota 9:00 – 17:00,
neděle
9:00 – 13:00.

polední přestávka 13:00 –13:30,

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneuma ky
a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze
za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele v ulici u Panelárny 3.
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2. číslo vyšlo v dubnu 2016 | Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 20. 5. 2016 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 9. 6. 2016
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