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Předkládáme Vám k posouzení nulté číslo „Holických novin“, které hodláme od
příštího roku vydávat každé dva měsíce. Na jejich stránkách Vás chceme seznamovat
s děním v obci, v zastupitelstvu, na radnici, chceme Vás seznamovat se sportovními
akcemi našeho úspěšného fotbalového mužstva, s činností sboru dobrovolných hasičů,
s historií i současností obce, s významnými holickými osobnostmi, zkrátka se vším,
co by Vás mohlo zajímat. Aby nezůstalo všechno jenom na členech komise, budeme
vděčni Vám, občanům Holice za každý příspěvek, který nám doručíte. Může se týkat
všech vašich problémů z vašeho okolí, námětů na zlepšení životního prostředí, kritiky
toho, co se Vám nelíbí. Všechny tyto podněty můžete házet do schránky, která je v
budově pošty vedle vchodu do kanceláře detašovaného pracoviště UMO. Za všechny
Vaše náměty Vám předem děkujeme. Přejeme si, aby se Vám náš záměr s vydáváním
„Holických novin“ líbil a aby se v budoucnu staly součástí Vašeho života v obci.
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Všem autorům děkujeme za jejich příspěvky, zejména za ty,
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Mají-li být Holické noviny holickými, je třeba holických
autorů.
Přeji vám pohodu a pěkné dny.

s vydáváním ,Holických novin‘ líbil a aby se v budoucnu staly

František Ryšánek

součástí vašeho života v obci.“
Těmito slovy oslovil Silvestr Tomášek první čtenáře Holických
novin před dvaceti lety, přesně v listopadu 2000, kdy předložil
holické veřejnosti v tzv. nultém čísle svoji vizi obecního zpravodaje. Pro oživení vzpomínek připomenu, že v tom roce žila Holice
oslavami 725. výročí první písemné zmínky o obci. Ve školní tělocvičně byla tehdy instalována rozsáhlá výstava zachycující hlavně historii obce, kromě velkého množství fotografií připomínaly
holická zákoutí i krásné obrazy pana Tomana, holického malíře.
Vyvrcholením oslav byl zcela jistě koncert vážné hudby holických
hudebníků, který obohatilo několik vzácných hostů – paní Hana
Maciuchová, paní MUDr. Jaroslava Hlaváčková a PhDr. Jaromír
Borovička. Největší podíl na úspěchu koncertu měl jeho organizátor, nezapomenutelný Jiří Réda, „který s mistrnou dovedností
sestavil program koncertu z děl našich i světových skladatelů
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Zimní olympijské hry
Milí přátelé,
zdravím vás a je mi potěšením informovat vás o konání
významné sportovní akce, která se konala v naší školce
v oddělení předškoláků Koťátek. Právě těm čteme pohádky, Jarmila Horská a já.
Především vás seznámím s Českým olympijským
výborem, který nachystal organizaci olympiády,
vybudování areálu, řídil sportovní soutěže, soudcoval,
dbal na antidopingové kontroly, bezpečnost sportovišť
a prováděl hodnocení soutěžících. Vše tohle zvládly
paní učitelky Jarmila Petříková a Jitka Kolářová na zcela mezinárodní úrovni. Her se totiž zúčastnila i družstva
USA, Kanady, Slovenska a Švédska.
Olympijský areál byl vzorně připraven za tvořivé práce dětí. Vše se konalo v jejich třídě. Hry nebyly
ovlivněny nedostatkem sněhu. Sportoviště byla uměle
zasněžena a skvěle připravena ledová plocha. Také byl

 ěkteří olympionici tak dojati, že slzeli. Všichni při
n
hymně stáli v pozoru. Věřím, že mají sportovní zážitek
na celý život. Prostě, vše proběhlo v duchu lorda Pi-

Hokejisté
erra de Coubertina, Miroslava Tyrše a Jiřího Stanislava
Guth-Jarkovského, tedy podle hesla „sláva vítězům,
čest poraženým“ a rovněž, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a zažít tu krásu ryze amatérského sportu.
Když se podíváte na skupinu našich malých sportovců,
budete mít určitě radost s nimi.
Chyběla jediná drobnůstka, kterou napravuji. Paním učitelkám uděluji diplomy Čestné uznání holického patriota Petra Harry Šafránka „za zásluhy na vedení

Krasobruslařky
postaven skokanský můstek. Šero bylo eliminováno
umělým osvětlením. Vše bylo ekologické, nepoužívaly
se rolby. Soutěžilo se v disciplínách běh na lyžích, skoky na lyžích, krasobruslení s hudbou a turnaj družstev
v ledním hokeji.
Hry byly zahájeny nástupem sportovců a s oslavnou
hudbou byl zapálen symbolický olympijský oheň. Soutěže se rozběhly. Nevěřili byste, jak úžasně se dá běhat
a skákat na lyžích a bruslit i krasobruslit s igelitovými
pytlíky na nohou. Nadšení účastníků her bylo úžasné
a podávali skvělé sportovní výkony. Nedošlo k žádným
zraněním sportovců a vše probíhalo ve znamení fair
play.
Při vyhodnocení a závěru her bylo na stupních vítězů rozdáno patnáct olympijských medailí, diplomy a účastnické listy. Při hře naší státní hymny byli
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Vítězové
holických dětí ke sportu a šíření olympijské myšlenky“.
Takové uznání jsem zatím nikomu dalšímu neudělil.
Rovněž by jim slušelo vyznamenání za fantazii, ale bohužel i bohudík ji mají v náplni práce.
S pozdravem sportu zdar a koťatům obzvlášť
Petr Harry Šafránek
foto: Petr Harry Šafránek
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Tříkrálová sbírka 2020 v Holici
Letošní Tříkrálová sbírka se uskutečnila v mrazivou sobotu 11. ledna 2020. V tomto zimním dnu dalo dobrovolničení před teplem a pohodlím domova přednost
mnoho obětavých malých i velkých koledníků a rodičů
dětí z naší školy. Pan farář páter Savio nás přišel pozdravit a povzbudit do školy a přinesl sladkosti pro děti.
Sestavili jsme opět 20 skupin koledníků. Zájem dětí byl
velký a jsme rádi, že se nám podařilo pokrýt všechny ulice naší obce. Děti koledovaly celé dopoledne a vracely
se spokojené s úsměvy na tvářích. Naše radost je o to
větší, že se jsme vykoledovali 72 046 Kč, tedy opět nejvíce v historii tříkrálového koledování, o 3 305 Kč více
jak vloni. Dále pak v celé Olomouci ve 20. ročníku sbírky, která se v našem městě zrodila, bylo zvláštní shodou
okolnosti vykoledováno na korunu přesně 2 000 000 Kč.
Naštěstí je mezi námi stále mnoho skvělých rodičů, kteří chtějí pomáhat blízkým a snaží se to naučit i své děti.
Velmi si toho vážíme a děkujeme vám, máme z toho
upřímnou radost. Díky patří především všem štědrým
dárcům, kteří mají otevřená svá srdce a není jim lhostejný osud druhých. Vybrané finanční příspěvky budou
použity na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku. Částí výtěžku charita zafinancuje výtah v azylovém
domě sv. Anežky pro starší nemocné a nemohoucí
klienty a také opravy a rozšíření hygienického zázemí
pro lidi bez domova.
Je krásné, že se z této akce stala již dlouholetá tra
dice, a všichni se těšíme na setkání v příštím roce.
Vaši koledníci
text a foto: Mgr. Zora Procházková
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Výroční valná hromada
SDH Olomouc-Holice
Holický sbor dobrovolných hasičů na své výroční valné hromadě bilancoval svoji činnost v uplynulém roce.
V sobotu 25. ledna 2020
od 14:00 se v prostorách motorestu Česká hospoda uskutečnila výroční valná hromada
našich dobrovolných hasičů,
kterou zahájil přivítáním přítomných členů a významných
hostů Jaroslav Šponar, starosta SDH. V úvodu svého vystoupení také připomněl, že
v minulém roce oslavil holický sbor 135. výročí svého
založení, a patří tak mezi sbory s nejdelší tradicí v olomouckém regionu. Po zahájení valné hromady požádal
všechny přítomné o uctění památky zemřelých členů
sboru. Výroční zprávu starosty SDH o činnosti sboru
v roce 2019 přednesl Zdeněk Baleka, náměstek sta-

rosty, který zdůraznil význam uplynulého roku, v němž
sbor prošel zásadními změnami legislativního charakteru a svou činností přispěl k vytvoření prospěšných
hodnot pro holické spoluobčany.
Nejvýznamnější společenskou akcí uplynulého roku
byla pro holickou veřejnost oslava 135. výročí založení sboru, v rámci níž se slavnostního průvodu zúčastnil
i primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek. Vyvrcholením oslav bylo zábavné odpoledne v areálu holické školy, kde byl připraven bohatý
program pro všechny návštěvníky. Společně s dobrovolníky se zde podařilo připravit několik soutěží pro
děti, velký ohlas měla ukázka zásahu hasičů při požáru
rozpáleného oleje v domácnosti a zasloužený potlesk
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získali účastníci netradiční požární soutěže pro dospělé diváky. O příjemnou atmosféru během odpoledního
programu se zasloužila hudební skupina EŠI band známého holického hudebníka Radka Svačiny. Ke spokojenosti návštěvníků bylo připraveno bohaté občerstvení
i díky spolupráci s Davidem Kapsiou, sládkem minipivovaru Kosíř. Poděkování si zaslouží místní skautský oddíl,
SDH Černovír, členky Bílého jeřábu a ostatní účinkující
v zábavném odpoledni, dále vedení školy za poskytnutí areálu a zázemí. Tato společenská akce byla ukázkou
spolupráce sboru s komisí městské části a dalšími holickými spolky v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti
ku prospěchu“.
V další části výroční zprávy připomněl Zdeněk Baleka
pořádání netradiční soutěže v požárním sportu Holický
kombajn, která si za devět let svého konání získala oblibu u okolních hasičských sborů, přijíždějících pravidelně na holické sídliště vyzkoušet svoji dovednost.
V části zaměřené na členskou základnu zazněla informace, že holický sbor má aktuálně 33 řádných členů,
z toho 8 žen. Uplynulý rok poznamenala i smutná zpráva o úmrtí dlouholetého člena, bývalého velitele a čestného velitele sboru Jiřího Houšťavy. Členem sboru byl

od roku 1958 a letos měl oslavit 60 let členství. Funkci
velitele vykonával v letech 1976 až 1996, v roce 2002 se
stal čestným velitelem sboru. Čest jeho památce.
Na závěr zprávy došlo i na nenaplněné záměry
z předchozí valné hromady, konkrétně obnovení činnosti zájmového kroužku mládeže. Ukázalo se, že není
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problém zajistit kvalifikované vedoucí pro práci s mládeží a získat zájem rodičů o tuto aktivitu jejich dětí.
Zatím nepřekonatelným problémem je však nedostupnost vhodného prostoru pro činnost tohoto kroužku.

Dále následovalo čtení podrobné zprávy velitele Jiřího Kučery o činnosti sboru za minulý rok, kdy převlá
dala preventivní činnost, zvyšování odborné dovednosti
a nechyběly ani sportovní aktivity.
Po přečtení všech zpráv došlo na předání ocenění
jednotlivým členům sboru.
Na závěr programu výroční valné hromady vystoupili pozvaní hosté. Například Ing. Karel Kolařík, ředitel
HZS Olomouckého kraje, poděkoval všem členům sboru za jejich práci a zdůraznil jejich potřebnost pro bezchybné fungování záchranného systému. Důkazem je
vybavení holických dobrovolných hasičů zcela novým
zásahovým vozidlem Ford Transit, včetně potřebného
vybavení v závěru minulého roku. Vedení HZS si uvědo-

muje nedostatečné zázemí sboru a hledá cesty k vybudování důstojné požární zbrojnice pro Holici. Na toto
vystoupení navázal zástupce vedení statutárního města
Olomouc Jan Langr, vedoucí odboru ochrany, který
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v yzdvihl činnost členů holického sboru mimo vlastní
zásahy u požárů a v případě ohrožení. Poukázal na skutečnost, že posláním hasiče je nejen chránit a pomáhat,
ale i podílet se na dění v místě svého působení při běžných životních situacích. Zejména v dnešní době stoupá
význam práce s mládeží od nejmenšího věku pro získání
pocitu sounáležitosti k obci a k prostředí, kde žije. Činnost hasičského kroužku pro děti je nejlepším řešením.
V samotném závěru výroční valné hromady poděkoval za komisi městské části a holické spoluobčany František Ryšánek všem členům sboru za jejich práci v uplynulém roce, a to nejen při požárech a dalších zásazích.
Není důležitý počet zásahů, ale pocit bezpečí a jistoty,
který dávají spoluobčanům. Pan Ryšánek ocenil spolupráci mezi komisí městské části a holickým sborem
při pořádání oslav státních svátků, kdy dochází k upevňování vztahu obyvatel k obci. Právě zahájení činnosti
dětského kroužku bude přínosem pro Holici zejména
v dalších letech a zcela jistě jde o naplnění hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Do nového roku
popřál předseda komise všem členům holického sboru spoustu úspěchů a radosti v jejich práci i v osobním
životě.
text a foto: František Ryšánek

Ocenění členové SDH
Stužka za věrnost 50 let: Zdeněk Sedláček
Stužka za věrnost 40 let: Milan Pacholík
Mezi další členy s nejdelším členstvím
ve sboru patří: Š tefan Lukašák (44 let u sboru)
Jan Koleňák (38 let u sboru)
Petr Švarc (32 let u sboru)
Jan Švarc (31 let u sboru)
Jaroslav Šponar (30 let u sboru)
Nejvýznamnější vyznamenání získali:
Medaile sv. Floriána: J aroslav Šponar
Petr Švarc
Medaile za zásluhy: Jan Švarc
Medaile za příkladnou práci: M
 artin Kučera
Jiří Kučera
Zdeněk Baleka
Jiří Vymlátil
Petr Kočíř
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Schůze Komise městské části Holice
Závěrečná schůze loňského roku se konala 4. prosince
v prostorách komunitního centra Heřmánku v 1. patře
na Návsi Svobody 42. Jako hosté vystoupili Jarmila Horská, Iva Kalodová, Eva Tisoňová a zástupce městské
policie.
Paní Tisoňová přednesla požadavek na umístění
košů určených na psí exkrementy v prostoru ulic Ječmínkova, Na Dílkách a Na Zábrani. V souvislosti s novou
výstavbou domů směrem k holické Americe přibývá majitelů psů, tristní situace je zejména v ulici Na Dílkách.
Dále požaduje doplnění košů v prostoru Holického lesa,
který řada majitelů psů nesprávně považuje za lokalitu
určenou k venčení psů a znečišťují areál určený k rekreaci. Současně navrhuje vybudovat veřejné osvětlení
na cyklostezce v Holickém lese, lidé tam chodí běhat
i ve večerních hodinách a je tam opravdu tma.
V závěru svého příspěvku upozornila na nevyhovující
dopravní značení parkoviště v ulici Krokova.

Za KMČ – v tomto roce bylo objednáno 5 košů, které
jsou již nainstalovány, z toho 2 koše jsou v požadované
lokalitě. Aktuálně je prioritou komise vyřešení chybějícího nebo zastaralého veřejného osvětlení v obytné
části Holice, kde existuje několik rizikových míst. Parkoviště v ulici Krokova se dlouhodobě řeší, na základě předchozích stížností občanů komise navrhla nové
uspořádání parkoviště, současný stav je provizoriem.
Problém způsobují zaparkovaná dodávková vozidla,
která blokují průjezd parkovištěm. Cílem je umožnit
jednosměrný průjezd parkovištěm a zlepšit přístup vozidlům zásobování k provozovnám, případně majiteli
vedlejšího rodinného domu.
Paní Kalodová krátce informovala o instalaci nového odpočívadla v areálu Holického lesa a předala všem
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účastníkům schůze pozvánku na tradiční novoroční procházku Holickým lesem.

Paní Horská vyslovila návrh na širší využití hudebního doprovodu při holických oslavách státních svátků
– kladení věnců, zejména při přesunech účastníků mezi
památníky.
Dále upozornila na nefungující místní rozhlas v ulicích U Cukrovaru a Keplerova. Stav dosluhujícího místního rozhlasu je velmi špatný, občané si stěžují z více
částí Holice.
Na základě požadavků spoluobčanů sestavila seznam stromů k ořezu v rámci zimního období. Na závěr
informovala o situaci v ulici Př. Oráče, kde není kanalizace pro odvod srážkové vody a vytváří se velká louže
omezující přístup k některým domům. Paní Horská svolala místní jednání občanů s pracovníkem MMOL – komisi přijde cenová nabídka a návrh na řešení situace.
Za KMČ – ozvučení oslav státních svátků bude vyřešeno ze strany holických hasičů, kteří se podílí na organizaci. Souhrnný požadavek na ořez stromů za městskou
část sestavila a odeslala na MMOL paní Zapletalová. Situaci v ulici Př. Oráče řeší komise s odborem dopravy
a územního rozvoje. Vzhledem k celkovému stavu této
lokality preferuje komise zásadní řešení – vybudování
zpevněné vozovky s odvodem srážkové vody z celé lo-
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kality včetně napojení na hlavní komunikaci, dále opěrné stěny pro zajištění parkovacích stání. Úpravy v této
lokalitě musí respektovat výškové poměry veřejného
prostoru k soukromým pozemkům. Není možné opakovaně navážet do prostoru štěrk. V rámci oprav z rozpočtu komise se připravují podklady k obnově kanalizační
vpusti a napojení na hlavní komunikaci. Další kroky je
třeba řešit jako investice.
V rámci došlé pošty obdržela komise oznámení odboru městské zeleně a odpadového hospodářství o záměru zrušit v roce 2020 organizování sběrových sobot.
Občané mohou celoročně využívat sběrových dvorů s provozní dobou pondělí – sobota 9:00 až 13:00
a 13:30 až 17:00, v neděli 9:00 až 13:00. Dále TSMO
poskytují jako službu jednorázový svoz odpadu, který
lze objednat na www.tsmo.cz. V lednu přišlo na adresu
komise další vyjádření ke sběrovým sobotám, budou
probíhat další jednání o zachování sběrových sobot
alespoň v omezeném rozsahu se zapojením komisí
městských částí.
Dále komise obdržela upozornění, že dne 9. prosince 2019 schválila Rada města Olomouce Statut komisí městských částí, který mimo jiné upravuje způsob
jednání za komisi. Jménem komise je oprávněn jednat
pouze předseda komise, případně člen komise na základě písemné plné moci. V případě jednání jménem
komise bude na základě této úpravy ze strany odborů
MMOL vyžadováno předložení písemné plné moci. Je
nepřípustné, aby jednotliví občané jednali s MMOL
jménem komise.
Lednové schůze holické KMČ se zúčastnili jako hosté
Jaroslav Štůla, Martin Štůla, František Šváb a zástupce
městské policie Roman Juřička.
Martin Štůla přednesl požadavek na prodloužení
intervalu semaforů pro chodce na světelné křižovatce
ulic Přerovská a Hamerská. Současný interval nestačí
chodcům pro přejití ulice Přerovská a zejména starší
občané či rodiče s malými dětmi musí čekat na další
interval uprostřed křižovatky na ostrůvku mezi pruhy.
Přecházení této křižovatky je nebezpečné ve večerních
hodinách a při snížené viditelnosti, kdy chodci čekající
před přechodem u motorestu Česká hospoda stojí v nedostatečně osvětleném místě a pro řidiče odbočující
na ulici Hamerskou ze směru od Olympie je rozhledová
vzdálenost významně zkrácena veřejnou zelení a rozvaděčem.
Zástupce městské policie byl komisí požádán o důslednou kontrolu a postihování řidičů vozidel parkujících na travnatých plochách, kde se řidiči dopouštějí
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přestupku poškozování a neoprávněného záboru
veřejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání
vozidel na návsi Svobody mimo vjezdy k rodinným domům, kde v některých případech již došlo k úplnému
zničení veřejné zeleně. V rámci návsi je možnost par-

kování na určených místech, tzn. parkovacích zálivech.
Pravdou je, že ne vždy je možné zaparkovat v nejkratší
vzdálenosti od svého domu a řidič musí vykonat několik
desítek kroků pěšky, což z pohledu drtivé většiny řidičů
je samozřejmost. Nedostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti domu není důvodem k devastaci
veřejné zeleně a k neoprávněnému záboru městských
pozemků.
Dále zástupce městské policie potvrdil vyřešení likvidace oznámených autovraků v ulicích U Potoka a Ječmínkova. Předseda komise poděkoval příslušníkům
městské policie za jejich asistenci po dobu opravy vozovky na ulici Přerovská a Týnecká.
V rámci došlé pošty obdržela komise zprávu odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství o plánované údržbě veřejné zeleně v Holici. Ořez stromů, případně vykácení suchých stromů bude provedeno v zimním
období, nejpozději do 31. března 2020.
Na základě doručené žádosti od Ing. Miroslava Lamače z ulice Hamerská o provedení údržby živých
plotů v zeleném pásu na této ulici požádala komise
o provedení ořezu a jeho zařazení do pravidelného
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 lánu údržby městské zeleně. Oddělení městské zeleně
p
MMOL potvrdilo akceptování návrhu komise, ořez keřů
bude proveden do konce března a dále bude probíhat
pravidelná údržba.
Rozsáhlou diskusi vyvolala žádost o vyjádření komise k záměru prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví
města. Konkrétně se jedná o prodej pozemku v lokalitě
určené pro budoucí výstavbu mezi ulicemi Ječmínkova
a Americká, kdy zájemcem o koupi pozemku je developer z předchozí výstavby v ulici Americká. Několik členů poukazovalo na současný stav vozovky v nové ulici
Americká, která svým provedením dle jejich názoru
neodpovídá provozu nákladních vozidel. Nejedná se

jen o období výstavby rodinných domů, ale i při zajišťování budoucí obsluhy ze strany technických služeb.
Dle názoru většiny členů komise si má město zachovat vliv na budoucí podobu výstavby a případně získat
dostatečnou záruku, že poškozené vozovky v průběhu
výstavby budou na závěr řádně opraveny. V době projednávání žádosti neměla komise k dispozici informace o majetkových poměrech pozemků v této lokalitě,
v případě podrobnějšího doplnění podkladů komise
projedná žádost na dalším jednání. Dále zazněl návrh,
že komise má požadovat rozšíření předložené studie
pro výstavbu v této lokalitě o přístupové komunikace,
zejména napojení z ulice Na Zábrani prostřednictvím
ulice Partyzánská na Starou Přerovskou pro nákladní
dopravu a obsluhu lokality.
K projednání na únorové schůzi odložila komise požadavek ze strany MMOL na sestavení návrhu čerpání
svého rozpočtu. Jedná se o částku 150 000 Kč určenou
na nákup služeb a větší opravy majetku. Holická komise tuto částku využívá například k financování vydávání Holických novin (cca 70 000 Kč), nákladů na vánoční
osvětlení (19 700 Kč) a příspěvky pro místní spolky.
Další rozpočtovanou položkou bude částka 300 000 Kč
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na opravy chodníků, v minulém roce byla beze zbytku
využita na opravu větší části chodníku v ulici U Solných

mlýnů. Zbývá zde ještě opravit asi padesát metrů původního chodníku, další uvažovanou položkou z této
částky je oprava asfaltového chodníku ke hřbitovu.

 omise eviduje řadu drobných námětů na opravu, vše
K
je otázkou cenové nabídky ze strany zhotovitele, a to
jsou ve všech případech Technické služby.
Do konce února musí komise předložit i návrh čerpání položky na estetizaci ve výši 300 000 Kč, kterou
jsme v předchozím roce využili například na pořízení
odpadkových košů (25 000 Kč), opravu autobusové zastávky (34 000 Kč) a na doplatek opravy chodníku v ulici
U Solných mlýnů (45 000 Kč).
Důležitou zprávu pro spoluobčany z ulic Hanácká
a Jaselská jsme obdrželi těsně před odesláním novin
do tiskárny. Rada města schválila v rámci větších oprav
komunikací v roce 2020 i opravu těchto ulic. Akce je dokumentačně připravena, zbývá zajistit výběrové řízení
na dodavatele.
Termíny jednání KMČ Holice v roce 2020:
8. ledna, 12. února, 4. března, 1. dubna, 6. května,
3. června, 1. července, 26. srpna, 9. září, 7. října,
4. listopadu a 2. prosince.
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Most na Masarykově třídě se chystá k demolici,
nábřeží podél kolejí UP je téměř hotové
Významné změny čekají v nejbližších měsících řidiče
i chodce v Olomouci. Veřejnost čeká už brzy i možnost
procházek po novém nábřeží. Potvrdil to další z pravidelných kontrolních dnů na stavbě protipovodňových
opatření, který proběhl ve čtvrtek 23. ledna.
Nejprve bude 27. února otevřen nový most přes
Moravu v Komenského ulici a poté bude 2. března
uzavřen most na Masarykově třídě. Mezi těmito dvěma termíny zůstává několik dní, kdy budou souběžně
v provozu oba mosty. „Smyslem je ponechat řidičům

možnost, aby si po roce a půl, kdy byl most u Bristolu
uzavřen, opět navykli používat klasickou trasu od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ uvedl
náměstek primátora Martin Major. Most u Bristolu je
už stavebně dokončen, v následujících týdnech budou
ještě pokračovat práce v jeho okolí, aby mohl být co
nejdříve obnoven provoz také v navazujících ulicích
Na Letné a Sokolovské.
Na most na Masarykově třídě už od 2. března nebudou mít povolen vjezd auta ani tramvaje. „Po celou
dobu jeho rekonstrukce by ale měl zůstat zachován průchod pro chodce, zhotovitel nás dnes pouze upozornil,
že v průběhu stavby může nastat situace, kdy by musel
být most na pár dní uzavřen zcela, tedy i pro chodce,“
uvedl primátor Mirek Žbánek. Od března začne postupné rozebírání jedné strany mostu (pravá strana při pohledu od centra). Opačná strana bude i nadále sloužit
chodcům v první etapě stavby. Práce na mostě na Masarykově třídě začaly už na podzim a týkaly se přenášení inženýrských sítí. Nový most by měl být hotov
v prvním pololetí roku 2022. „O tom, co bude uzavření
mostu na Masarykově třídě znamenat pro dopravu, zásobování, fungování MHD a další aspekty života města,
budeme jednat s občany na veřejném setkání,“ zdů-
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raznil primátor Žbánek. Setkání se odehraje 20. února
od 17 hodin v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově náměstí.
Kontrolní den rovněž potvrdil, že se k finální podobě blíží pravé nábřeží mezi Masarykovou ulicí a třídou
Kosmonautů podél vysokoškolských kolejí. Zde vznikly
kromě protipovodňové hráze i nové cyklostezky, zelené
plochy včetně stromů, vyhlídkové plošiny a lavičky. Zhotovitel předpokládá, že tato část nábřeží by měla být
zkolaudována a otevřena veřejnosti letos na jaře. Stejně tak i na levém nábřeží je již téměř dokončena nová
cyklostezka, které chybí jen položení poslední asfaltové vrstvy. Na obou stranách řeky je už vysazena i nová
zeleň.
Projekt ozelenění vhodně doplňuje protipovodňo
vou ochranu města, kterou nebylo možné řešit bez
vykácení původní zeleně a zkapacitnění koryta. „Před
vlastním povolením kácení dřevin jsme se pečlivě zabývali každou dřevinou nejen z pohledu, zda je, či
není nutné ji z důvodu stavby vykácet, ale posuzovali
jsme stromy a keře i jako životní prostor pro netopýry,

ptáky a hmyz,“ ubezpečil Petr Loyka, vedoucí odboru
životního prostředí. Nové výsadby respektují zábor území, jež si zkapacitnění koryta vyžádalo, současně však
již nyní spoluvytvářejí charakter řeky Moravy ve městě.
Nové výsadby bezesporu přispívají k zapojení další části
řeky a přilehlého území do organismu města. „A to je
z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí v našem městě stejně důležité jako množství vody, které
budeme schopni městem bezpečně převést, až budou zrealizovány všechny etapy protipovodňových
opatření,“ dodal Petr Loyka.
text: Michal Folta,
Odbor kancelář primátora,
Oddělení mediální komunikace,
propagace a marketingu
Fotografie: Blanka Martinovská
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Co chystáme v RC Heřmánek?
Možná jste i vy začali s jarním úklidem vlivem letošního počasí
o něco dříve a máte již připraveno dětské oblečení, boty, sportovní
potřeby a vybavení, knihy a hračky, které byste chtěli prodat. Pro
všechny, kdo mají zboží k prodeji, nebo chtějí nakupovat, tu máme
pozvánku na

JARNÍ HEŘMÁNKOVSKOU BURZU.
14. 3. 2020, 8:30–11:00 se v suterénu MŠ Holice můžete opět těšit
na spoustu zajímavých kousků za výhodné ceny. Přihlášení prodejců předem nutné.
Sledujte naše stránky: www.rc-hermanek.cz

PODPŮRNÝ A MENTORINGOVÝ PROGRAM pro matky samoživitelky Sama, ale silná, sledujte naše stránky.
VÝZKUM – ZÚČASTNĚTE SE!
Hledáme ženy – matky samoživitelky pro účast v diskusní skupině na téma Zkušenosti matek samoživitelek na pracovním trhu (hledání práce, uplatnitelnost na trhu práce, pracovní podmínky a překážky, příjmy, diskriminace, slaďování práce a rodiny apod.). Podmínkou účasti je trvalý pobyt v Olomouckém kraji, péče o děti, z nichž alespoň
jedno je mladší 15 let, zkušenost se „sólo“ rodičovstvím po dobu alespoň jednoho roku.
● Výzkum provádí Aperio, z. s., v rámci projektu financovaného grantem OPZ (Evropský sociální fond) ve spolupráci
s Rodinným centrem Heřmánek Olomouc.
● Anonymizované výsledky diskuse budou využity pro vytvoření analýzy a osvětovou činnost.
● Diskuse o délce 3 hodiny se budou konat v Rodinném centru Heřmánek, Náves Svobody 41, Olomouc, v pondělí
17. 2. 2020 v čase 12:30–15:30 a 9. 3. 2020 v čase 16:00–19:00. Jedna žena se může zúčastnit pouze jednoho
termínu.
● Za účast ve výzkumu nabízíme odměnu 400 Kč a příspěvek na hlídání dětí v době diskuse.
V případě zájmu kontaktujte Petru Tenglerovou na e-mail rc-hermanek@seznam.cz a uveďte své telefonní číslo.
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Naši jubilanti (leden–březen)
Dostál
Dostálová
Fojtík
Christomidisová
Ivanov
Janča
Kapustová
Knápková
Kouřilová
Kozák
Nedoma
Nekoksa
Oháňka
Rejlová

Blanka
Oldřich
Zdeněk
Jana
František
Ludmila
Eduard

Rešová
Říha
Sasák
Stránělová
Špulák
Valouchová
Zatloukal

90 a více let
Karel
Františka
Jitka
Helena

Dolák
Drozdová
Malá
Meiznerová

Foto: Susanne Jutzeler z Pixabay

Jaroslav
Bohumila
Ladislav
Libuše
Viktor
Ivan
Miloslava
Alenka
Jiřina
Miroslav
Pavel
Zdeněk
Vilém
Jarmila

Poplatek za komunální odpad v roce 2020
• poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu
dle vyhlášky musí do 31. 5. 2020 podat oznámení nároku
na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími
nárok.
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Číslo 1 | Vyšlo v únoru 2020 | Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 21. 3. 2020 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 5. 4. 2020

Foto: kalhh z Pixabay

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v Olomouci.
Termín splatnosti poplatku pro rok 2020: 31. 5. 2020
Výše poplatku pro rok 2020: 816 Kč
Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:
1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
• poplatníci, kteří v roce 2020 dovrší 80 a více let věku,
• poplatníci narození v roce 2020,
• ve výši 50 % poplatníci, kteří v roce 2020 nedovrší 16 let
– tito poplatníci zaplatí dle vyhlášky poplatek ve výši 408 Kč
za rok 2020. Jde o poplatníky narozené od 1. 1. 2005
do 31. 12. 2019,

