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Již 21 let Holické noviny přinášejí čtení
do každé rodiny

NOVINY

Holické
Milé čtenářky a čtenáři,
kvapem se blíží velikonoční svátky. Velikonoce sice slaví všichni,

života. Pak oslava záchrany národa a nakonec vítězství života

ale každý si pod m představuje a slaví obsahově něco jiného.

věčného pro všechny.

Proč? Vychází to asi z dějin těchto svátků.
Na otázku, kdy se slavily první Velikonoce, většina lidí neumí
odpovědět. Někteří sice odpoví: tehdy, když zemřel Pán Ježíš.
Ale Ježíš přece přichází do Jeruzaléma slavit Velikonoce.
Dovolte mi tedy alespoň trochu nahlédnout do dějin těchto
svátků. Křesťané, což je asi v našich krajinách nejznámější, oslavují o Velikonocích Kristovu smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání.
„To je ta noc, v níž Kristus pouta smr rozlomil a jako vítěz vy-

Velikonoce pro nás tedy mohou být příležitos jak k oslavě
života, tak i příležitos k zamyšlení se nad hodnotou, smyslem
a cílem našeho života.
Přál bych si, aby i v dnešním světě byly oslavy Velikonoc oslavou vítězství života. A všem přeji, abychom toho opravdového
života dosáhli.
Savio Řičica OP,
administrátor farnos

stoupil z hrobu“ (Velikonoční chvalozpěv).
Ježíš ovšem přichází slavit Velikou noc, kterou starozákonný
lid slavil, na památku východu z Egypta (kolem roku 1250 před
Kristem). Izraelité vyšli z Egypta v noci, kdy kočovní pastevci,
mezi něž Jakubovy (tedy Izraelovy) kmeny patřily, slavili o jarním
slunovratu přechod ze zimních na jarní pastviny.
Velikonoce, tedy Velikou noc, slaví křesťané už téměř dva
síce let, více než tři síce let je slaví židovský národ a ještě
mnohem dřív je slavily kočovné národy. Vždy to byla oslava života: u kočovných národů přechod na jarní pastviny znamenal
i rozmnožení stád. U židů to byla oslava nového, svobodného
života. Záchrana z egyptského otroctví u nich převážila nad oslavou pastevců. A u křesťanů převážilo Kristovo vítězství nad smr ,
protože se jedná o záchranu nejen jednoho národa, ale celého
lidstva.
Vždy jde o oslavu vítězství života nad smr . Původně nad
hrozící smr , kterou symbolizovala zima a vítězství jara, tedy
foto: MLARANDA z Pixabay

Schůze Komise městské části Holice
Na úvod se omlouvám všem čtenářům našich novin
za velkou pauzu. Bohužel, sešlo se několik věcí v nesprávnou dobu, a nejen v době covidové se občas dostanete do situace, kdy prostě nejde dělat všechno najednou.
Navzdory současné nepříznivé době pro hromadné
akce pořádá naše komise tzv. on-line jednání prostřednictvím aplikace Google Meet. Jednání komise probíhají pravidelně ve vyhlášených termínech, zpravidla
každou první středu v měsíci od 18:00 a jsou přístupná i veřejnos . Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na e-mailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu. Rovněž je možné prostřednictvím těchto kontaktů požádat o zaslání
přístupového kódu pro připojení se k on-line jednání
komise.

V rámci únorového on-line jednání komise rozhodla
o způsobu předávání příspěvků k vyhlášení v místním
rozhlasu určeným pracovníkům magistrátu. Kontaktní
osobou pro připravení příspěvků do hlášení bude nadále paní Mgr. Jarmila Horská, tel. č. 736 234 708. Cílem
je zajištění dostupnos služby místního rozhlasu obyvatelům Holice v akutní situaci či mimořádné událos .
V případě potřeby je možné kontaktovat i předsedu
KMČ na tel. č. 603 450 171 nebo e-mailu info@naseholice.cz.
Dále členové komise odsouhlasili a podporují předložený návrh Sboru dobrovolných hasičů na vybudování
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hasičského areálu mimo obytnou zástavbu, na pozemcích bývalé školní zahrady. Hasičský areál v této lokalitě bude lépe vyhovovat potřebám sboru (výcvik, práce
s mládeží, manipulace s technikou) a nebude docházet
ke konﬂiktu s obyvateli sídliště. KMČ navrhuje využívat
bývalý sklad uhlí na sídliš nadále jen jako úložiště materiálu.
Komise požaduje zřízení zón s omezením rychlos
na 30 km/h v obytné čás za ulicí Přerovskou (Moravská, Jaselská, Hanácká, Revoluční, U Potoka, dále Staškova, Na Krejnici, Emy Des nové a U Hřiště) a za ulicí
Keplerova (Partyzánská, Na Dílkách, Na Zábraní,
Ječmínkova, Slunečná a Stará Přerovská).
Předseda komise informoval, že součás plánu oprav
komunikací na tento rok je dokončení opravy vozovky
na návsi Svobody, včetně chodníku na ul. Keplerova
u přechodu pro chodce. Termín zahájení stavby a harmonogram bude upřesněn po uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelskou ﬁrmou.
Součás programu únorového jednání byla i žádost
o zajištění opravy parkoviště a chodníků u bytových
domů na Návsi Svobody č. 577 a 578. Vzhledem k předpokládané ﬁnanční náročnos této akce nebude možné
ﬁnancovat případnou opravu jen z prostředků komise,
proto předseda komise požádal o spolupráci magistrát
a konkrétní postup bude stanoven na základě výsledku
místního šetření za účas pracovníka oddělení majetkové správy a údržby komunikací.
Hlavním bodem programu březnového jednání holické
komise bylo sestavení rozpočtu na tento rok. Členové komise se zaměřili na dvě oblas : provedení oprav
čás chodníků na ul. Keplerova, které nejsou zahrnuty do opravy vozovky na návsi, a obnovení hracích
prvků na dětském hřiš . Položka na opravu komunikací ve výši 200 000 Kč bude využita na opravu živičného povrchu chodníku na hřbitov. Další prostředky
ve výši 300 000 Kč bude komise čerpat v rámci este zace na dokončení opravy chodníků v ul. Keplerova, obnovu hracích prvků a případně doplnění odpadkových
košů. O realizaci těchto plánovaných akcí bude rozhodnuto po obdržení cenových nabídek na dalším jednání
komise 7. dubna 2021.
Fran šek Ryšánek,
předseda KMČ
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Vyvolané vzpomínky
Velmi mě zaujal článek pana Petra Šafránka v Holických
novinách z října 2020 Dětství v Holici. Jelikož jsem také
Holičanka, tak bych navázala m, jaké bylo naše dětství.
V článku se datuje rok 1951, kdy měl pan Šafránek svou
první koloběžku. Já se odrážím zase od roku 1971, kdy
jsme ty koloběžky začali používat my, co jsme v tomto
roce navštěvovali 1. třídu.
My, Áčáci, jsme chodili do školy „do kina“ a Béčáci
do „spořitelny“ – podle toho, kde se musely 1. třídy
umís t. Také jsme docela dobře spolupracovali a družili se s dětmi z různých čás Holice. Z 1. třídy si pamatuji, jak do nás, Áčaček, holek, co jsme bydlely v ulicích u Uhelných skladů, kluci Béčáci, dvojčata z návsi,
naráželi školními brašnami. Měli je nasazené vepředu
na hrudníku jako š ty. Bylo to období, kdy jsem se sama
pohybu po návsi vyhýbala. Když jsem se jich pak na srazu ptala, proč to dělali, zda si hájili své teritorium, nebo
nám m projevovali přízeň, tak vůbec nevěděli, že něco
takového dělali.
Ve 2. třídě jsme pak už všichni byli společně usazeni
v obecné škole na návsi. U pana Šafránka byla citována
urážka „mizgoň“. Za nás byla podobná, „mrzgloň“, také
jsem neznala její význam a sílu. Hry citované v článku
jsme všechny hrávali taky. Parádně sestavené dlaždice u obecné školy byly stále pomalované čísly a téměř
trvale na nich někdo hrál panáka.
V létě jsme se koupávali na „Patnáctce“. Tam
jsme jezdili na kolech. Někdo řekl: „Děcka, jedem
na Patnáctku.“ Všichni zaběhli pro kola, kdo neměl, sedl
k někomu na nosič nebo na sedlo a ten, kdo šlapal, jel

celou cestu bez sednu . Cestou jsme ještě v sousedních ulicích, na návsi nebo u starých paneláků přibrali
další příznivce koupání.
Další úžasné hry bývaly v sudech v pivovaře. Jedny
velké prázdniny, asi v roce 1976, byly ve jménu sbírání
známek. Sbírali je snad všichni a tehdy se také s nimi
nejvíc čachrovalo a bylo jedno, kdo odkud je a jakého
věku. Nějaké tamtamy vypus ly zprávu, třeba že u potoka se vyměňují známky, a najednou se tam objevili
sběratelé z nejrůznějších koutů Holice a přilehlého
okolí. Jiný den zase „na Slunečné se vyměňují známky“
a za chvíli tam opět byli všichni sběratelé. A tak to bylo
celé prázdniny. Alba jsem si teď vyndala a prohlížela.
Mám tam fakt pěkné úlovky.
Pěkné dny přeje
Zdeňka Fridrichová

Omluva
Vážení,
omlouvám se, že jsem se spletl a v minulém čísle pojmenoval Zdražilovy u kostela Zdráhalovými. Pro vás ostatní jsem
našel fotku z roku 1974, když se stavěly ty dva paneláky.
Šklebím se na vás já. Vidíte, jak jdou za sebou grunty směrem ke kostelu.
Petr Šafránek
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Holický les v době covidové
Již to bude rok od chvíle prvního nouzového stavu. Život se nám všem změnil, ale život v Holickém lese se
nezastavil. Právě naopak jeho prostor 330 000 m2 potvrdil, že místa je tu dost a naše dě mají si kde hrát.
Bezpečná lávka nad železniční tra přivádí na procházku rodiny s dětmi, jezdí se tu na kolech, koloběžkách,
in-line bruslích, v podvečer jsou často vidět běžci.
Na cyklostezce pravidelně potkáváme rychlochodce,
další lidé trénují nordic walking. A tak procházkou
či sportem můžeme kompenzovat stres a načerpat zde
novou sílu pro další dny.

V Holickém lese je krásně celý rok. Na jaře tam kvetly síce kopre n a lučních květů, kolem cest vykvetly
divizny. Nejedna domácnost byla ozdobená ky čkou
kopre n. Na jaře nám také začal nouzový stav a různá
vládní opatření. Mnoho akcí se rušilo. I my jsme museli
zrušit jarní úklid, který se nám povedl zrealizovat v září.
Drakiáda byla také oﬁciálně zrušena, přesto v průběhu
podzimu přicházely dě s rodiči a nad Holickým lesem
draci létali.
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V listopadu 2013 byl Holický les vysázen. Od té
doby zapouš do země své kořeny 72 000 listnatých
stromečků, které při výsadbě měly výšku asi 50 cm.
Jak to vypadá dnes? Olše se mohou pochlubit výškou
již čtyř metrů. Duby, javory a další stromky měří kolem
dvou metrů. Na oslavu sedmého výročí se celý les slavnostně převlékl do „zlatého lis “, dokonce zde i v listopadu kvetly kopre ny.
Do Holického lesa přibyly také dva nové prvky. Je to
velký pískovcový kámen, na kterém jsou umístěné pamětní desky Stromu Olgy Havlové a Stromu svobody.
Tyto stromy byly vysazeny v roce 2018 při příležitos
zahájení výstavby lávky a cyklostezky a při jejím slavnostním otevření. U cykloodpočívadla je nainstalována informační tabule, kde si můžete přečíst informace
o historii, současnos i budoucnos Holického lesa.
Mám radost, že se naše vize postupně naplňuje.
Samozřejmě máme další plány do budoucnos . Chceme v prostoru Holického lesa zrealizovat in-line okruh,
dětské a work-out hřiště a samozřejmě velmi důležité
je pokračovat ve výstavbě cyklostezek. Je to to složitý
proces. Ale já pevně věřím, že se to v budoucnos podaří zrealizovat.
Stalo se již tradicí, že jsme společně nový rok zahajovali Novoroční procházkou. Vloni slavnostně proběhl
desátý ročník. Letos jsme Novoroční procházku nezorganizovali. Přesto na Nový rok do Holického lesa přišlo
na individuální procházku mnoho lidí.
Milí přátelé, do roku 2021 všem přeji pevné zdraví,
a ať vás život i v době covidové stále baví.
text: Ivana Kalodová,
předsedkyně Spolku pro Holický les
foto: Ing. Tomáš Foj k, Petr Kvapil,
Ivana Kalodová, Zdeněk Kaloda
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Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci-Holici
Minulý rok jsme zahájili, jako již tradičně, výroční valnou hromadou, která se konala v motorestu Česká
hospoda. Vyslechli jsme si zdravice a přání od našich
vzácných hostů z řad Statutárního města Olomouce,
HZS ČR, OSH ČMS, KMČ a přátel ze sborů, které jsou
v našem okrsku. Všem hostům včetně našich členů děkujeme za účast.
V následujících měsících se kulturní život našeho
sboru zastavil a pozornost všeho dění se obrá la na pomoc našim spoluobčanům a kolegům z IZS v boji s pandemií COVID-19.
Zásahová jednotka našeho sboru měla v loňském
roce mimo již „tradiční“ požáry a technické událos
spousty zásahů a úkolů spojených s covidem. Konkrétně jsme zasahovali v naší lokalitě u čtyř požárů a jedné
hromadné autonehody. Kromě požáru domu na ulici
Ječmínkova se jednalo o zásahy menších rozměrů.
V průběhu první vlny pandemie se členové naší jednotky zapojili např. při transportu a vykládce kamionů
s ochrannými pomůckami do skladu hmotných rezerv,
rozvozu roušek do domovů pro seniory a domů pečovatelských služeb. Někteří členové našeho sboru se
zároveň ze své inicia vy zapojili do soukromé pomoci
seniorům s nákupy.
Do druhé vlny jsme byli a stále jsme zapojeni v podobě pravidelných desinfekcí budov Statutárního města Olomouce. Desinfekce probíhají každý pracovní den
a byly zahájeny v průběhu měsíce října. Desinfekce je
prováděna aerosolovým generátorem Swinfog, který dostal pracovní název „vuvuzela“. Někteří obyvatelé Holice již možná svérázný zvuk tohoto stroje při
jeho údržbě zaslechli.  Celkem jsme do konce roku
zvládli 44 výjezdů spojených s touto speciální činnos
a v součtu to bylo přibližně 150 hodin. V letošním roce
stále pokračujeme.
V prázdninových měsících se náš život vrá l zčás
do „normálu“ a mohli jsme se věnovat i jiným činnostem. Na závěr června jsme se zúčastnili víkendového
cvičení vůdců malého plavidla na vodní nádrži v Dalešicích. V průběhu celého víkendu jsme se zdokonalovali v technikách ovládání motorových člunů, záchrany
tonoucího na vodě a první pomoci. Na závěr cvičení
připravila naše specializovaná lanová skupina slaňování z výšky přibližně 45 metrů do motorových člunů.
Hasiči si procvičili techniky lezců a kapitáni zase své
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dovednos v přesnos vyzvednu slaňovaného v těžkém terénu.
V srpnu proběhlo prak cké cvičení v prostorách
neředínského le ště. Tématem byly povodně a členové naší jednotky se zapojili s dalšími olomouckými
jednotkami do tzv. pytlování a za jeden den bylo naplněno přes 2000 pro povodňových pytlů, které jsou
uskladněny pro případné další živelné událos spojené
s vodou.
Naše lezecká skupina se účastnila taktéž několika
cvičení, závěrečného školení a rozrostla se o dalšího nového člena. Cvičení probíhala na naší zbrojnici, přírodní
skále na Rabštejně, výcvikové lezecké věži v Havířově
a výše zmíněných Dalešicích.
V omezených podmínkách jsme se účastnili povinného školení dle zákona o požární ochraně, BOZP
a PO pro potřeby SmOl. Dále byla proškolena témata,
která jsou předepsána od HZS ČR. Naši velitelé úspěšně
splnili zkoušky na prodloužení odborné způsobilos pro
jednotky požární ochrany.
Na úplný závěr roku jsme obdrželi od SmOl nové vybavení pro jednotku. Konkrétně se jedná o transportní
nosítka, AED – automa cký externí deﬁbrilátor, simulátor první pomoci a vysavač na včely.
Činnost sboru dobrovolných hasičů byla omezena na pár měsíců. Začátkem roku jsme zakoupili nové
sportovní čerpadlo, které se bohužel s hlo ohřát pouze
na tréninkovou teplotu. Soutěže byly ve většině případů na doporučení okresního sdružení hasičů zrušeny,
a tak si svoji ostrou premiéru odkládáme. Nákup byl ze
značné čás podpořen i Statutárním městem Olomouc
a velice si této podpory ceníme!
I přes ne úplně vydařený kulturní rok jsme si některé
naše tradice v omezené míře zachovali. Ve spolupráci
s 1. HFK jsme realizovali stavbu již tradiční májky a posléze pozdního dětského dne v areálu místního stadionu. Tento kulturní rok jsme uzavřeli naší netradiční hasičskou soutěží Holické kombajn, která byla ukončena
vydařenou karaoke soutěží. V roce 2021 se náš Kombajn dočká (snad) již jubilejního 10. ročníku. Zrušeny
byly např. akce Noc hasičů, kladení věnců při významných státních jubileích, ukázka prevence a činnos pro
místní mateřskou školku a další.
Naši členové se v průběhu roku ještě zapojili do činnos v podobě čerpání studen obyvatelům Holice,
údržby techniky, preven vních požárních hlídek na kulturních akcích a účas na třech netradičních soutěžích.
Konkrétně soutěže „Rozloučení s prázdninami“, která
se každoročně koná na Horním náměs . Olomoucké
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sbory spolu s městskou policií připravily zábavný program na celé odpoledne se závěrečnou soutěží v požárním sportu, ve které jsme obsadili 6. místo. Druhá
netradiční soutěž je memoriál Radka Zapletala, který
letos proběhl v duchu kombinace sportovně vědomostní soutěže a odvezli jsme si 3. místo. Tře a poslední
soutěží byl náš Holické kombajn, na kterém jsme si vybojovali 2. místo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim
podporovatelům, bez kterých bychom se v mnohém
neobešli. Zvláště pak Statutárnímu městu Olomouci,
Olomouckému kraji, komisi městské čás č. 4 – Holice,
věrným sponzorům a nejvíce naším rodinným příslušníkům, kteří nás v této činnos podporují!
Do nového roku přejeme všem hodně štěs , pevné
zdraví a ocelové nervy. Na oplátku držte našemu sboru
pěs , protože KMČ č. 4 – Holice podpořila na poslední
schůzi v minulém roce naše dlouholeté volání o výstavbu nové plnohodnotné hasičské zbrojnice a zařadila
tuto akci na seznam doporučených inves čních akcí
na území naší městské čás ! Do budoucna by nám to
dovolilo rozšíření naší činnos . Např. v podobě dětského družstva, které v našem sboru bylo naposledy před
více než 30 lety a rádi bychom tuto tradici opět obnovili.
P.S.: Do našeho sboru přijímáme nové členy plné elánu. 
text: Ing. Mar n Kučera
jednatel SDH Olomouc-Holice
www.sdholholice.webnode.cz
foto: archiv SDH
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Pražírna HENRI
Pražírna kávy HENRI byla v Olomouci-Holici založena již
v roce 1991 jako jedna z prvních ryze rodinných pražíren po roce 1989. Od svého vzniku se soustředíme
na pražení nejkvalitnějších káv pocházejících z vysokohorských plantáží zejména ze Střední a Jižní Ameriky,

STK NOVÁ Olomouc
Jsme vašimi sousedy již rok

Vybudovali jsme pro vás největší stanici technické kontroly v Olomouci. Naleznete nás na ulici Sladkovského 160, v areálu stavebnin BALUS. Prohlídky provádíme
u silničních motorových a přípojných vozidel kategorie
M1, N1, O1, O2, L. Na třech kontrolních linkách a osmi
emisních stáních vám nabízíme technické prohlídky,
evidenční kontroly, měření emisí, možnost prohlídky
technikem před STK zdarma, desinfekci vozu a další
služby spojené s registraci vozidel. Jako jediní současně s technickou prohlídkou vždy provedeme zdarma
na vašem voze test tlumičů. Dbáme tak o vaši bezpečnost. Výhodou naší stanice je i výška nájezdových vrat,
a to 3,5 m.
Indie a Indonésie. Vytváříme kávové kompozice podle
vlastních receptur, které jsou směsí druhů Arabica a Robusta v poměru 80/20, směsí 100% Arabica, ale i jednodruhové kávy. V roce 2015 jsme pražení rozšířili o značku HENRI singleorigin, což zjednodušeně znamená
káva jediného původu, tedy konkrétní země – oblas
– farmy – farmáře. Pod touto naší novou prémiovou
značkou můžete nacházet kávy, které osobně vybíráme
a následně pražíme s cílem zprostředkovat vám maximální chuťový požitek v šálku espressa. Navíc si odnesete i jedinečnou vůni pražené kávy.
Bonusovou nabízenou službou je STK na dálku, kdy
si auto vyzvedneme na vámi určeném místě, například
v zaměstnání, a po provedení technické prohlídky jej
dovezeme zpět.
Naši zaměstnanci jsou vyškolení specialisté, kteří se
o váš vůz skvěle postarají a rádi vám zodpoví případné
dotazy.
Společným cílem je, aby prohlídka vašeho vozu byla
provedena kvalitně a v co nejkratší době. Čas strávený
u nás si můžete zpříjemnit dobrou kávou. Dbáme také
na vaše i naše bezpečí a prostory klientského příjmu
pravidelně dezinﬁkujeme ozónovým generátorem.

1/2021
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Tisková zpráva
Magistrátu města Olomouce

Méně kamionů!

Na jihu Olomouce začne platit nový zákaz tranzitu
těžkých nákladních aut

,VG
,VG

Všechny cíle se za m prosadit nepodařilo. Problém spočívá především v tranzitu těžké dopravy po silnicích ve vlastnictví státu. „Město se nadále, i přes nesouhlas Ministerstva
dopravy, snaží omezit nákladní tranzitní dopravu v ulicích
Brněnská a Velkomoravská. To jsou silnice I. třídy ve vlastnictví státu,“ zdůrazňuje primátor Mirek Žbánek. Dále se radnice
snaží omezit nákladní dopravu v ulici Erenburgova. „Zde ale
narážíme na podmiňující stanovisko dopravního inspektorátu
policie, který požaduje nejprve vybudování pátého ramene
na okružní křižovatce u Globusu,“ připomíná Mar n Major.
Tuto podmínku odůvodňují policisté m, že za m neexistuje
vhodná objízdná trasa, která by neza žila jinou část města
nebo některou z okolních obcí, zejména Křelov.

Cílem obou opatření je jednoduchý – zamezit tranzitním
jízdám těžkých nákladních aut jednou z nejhustěji osídlených
čás Olomouce. „Přesně o to nás už dříve žádaly příslušné komise městských čás i jednotliví občané,“ říká primátor Žbánek.

Nová opatření začala pla t 29. března a omezí průjezd
tranzitní nákladní dopravy nad 12 t hmotnos zejména
na těchto komunikacích:

Omezení nákladní dopravy ve městě se daří prosazovat
postupně. Od roku 2009 je uzavřena ulice Foersterova pro
nákladní vozidla nad 12 tun, čímž se podařilo významně odvést nákladní dopravu na obchvat města. V prosinci 2016
město zavedlo omezení vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun

Nové Sady a Povel – Střední a Dolní Novosadská,
Rooseveltova, Schweitzerova

Holice – Keplerova, Brunclíkova, Sladkovského, Holická

Slavonín – Slavonínská, Jižní, Zolova
Nedvězí – Jilemnického, Štúrova

G
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Autor: Mgr. Michal Folta
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do centra města, dále byl v roce 2017 omezen průjezd nákladní dopravy nad 12 tun ulicí Hamerskou.
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Posun k lepšímu zaznamenají lidé na jihu Olomouce.
„Omezena bude tranzitní nákladní doprava nad 12 tun v jižní
čás města, konkrétně v Holici, na Nových Sadech, ve Slavoníně a v Nedvězí,“ říká primátor Žbánek. „Náš postup koordinujeme s krajem. Nové opatření navazuje na již realizované
omezení Olomouckého kraje v obcích jižně od Olomouce,
které začalo pla t na konci minulého roku,“ dodává náměstek primátora Mar n Major.
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Další část Olomouce bude ochráněna před nadměrným počtem projíždějící těžké nákladní dopravy. „Zapadá to do naší
dlouhodobé cílené snahy o snížení dopravního za žení nákladními vozidly v místech obytné zástavby,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek. Tento cíl mohlo město intenzivně prosazovat zejména od otevření jihozápadního obchvatu města
dálnice D35.

G G
,V ,V

+2/,&(

â7(51%(5.
2/2028&
&HQWUXP

W



%512
2675$9$
3ě(529


G

Holické noviny

1/2021

Jaro s Heřmánkem
Minul podzim i zima, jaro ťuká na dveře a RC Heřmánek je stále zavřený.
Je to skutečně tak? Ne doslova, protože za zavřenými dveřmi Heřmánku
se stále něco děje.
Kromě organizování potravinové pomoci aktuálně připravujeme on-line lekce jógy pro rodiče s dětmi, chystáme on-line podpůrnou skupinku pro těhotné a maminky s miminky ve věku 0–6 měsíců, realizujeme on-line
kurz pro samoživitelky Sama, ale silná i podpůrný program Rodičům napro . K tomu všemu řadu webinářů.
S blížícími se Velikonocemi jsme směrem k rodičům
a dětem uveřejnili výzvu, aby se výrobou velikonočních
přání podíleli na kousku rados pro babičky a dědečky
z různých míst Olomouce a okolí. Co říci? DĚKUJEME.
Obdrželi jsme desítky milých přání od rodičů a dě nejen z Holice, které doručíme do DS Fran šek v Náměš
na Hané, Centra denních služeb v Olomouci i pohádkovým babičkám a dědečkům z RC Heřmánek. Máme radost s tohoto mezigeneračního propojení i skutečnos ,
že nás sledujete a vnímáte, že jsme stále tady.

PODPŮRNÁ SKUPINKA
PRO TĚHOTNÉ A
MAMINKY S MIMINKY
0 - 6 MĚSÍCŮ
PRAVIDELNĚ ONLINE
KAŽDÉ PONDĚLÍ
11:00 - 12:00

PRVNÍ NEZÁVAZNÉ
SETKÁNÍ BEZPLATNĚ
19/4/2021
Čekáte miminko, nebo jste čerstvě v roli
maminky? Chcete své děťátko rozvíjet a
být si jistější v mateřské roli? Sdílení
zkušeností s ostatními rodiči je cenné.
V případě zájmu nás kontaktujte
emailem, zašleme Vám přihlašovací
údaje.

Aktuality ze života Heřmánku najdete na www.rc-hermanek.cz nebo našem FB proﬁlu Rodinné centrum Heřmánek. Chcete-li svým dětem pus t pohádky našich
pohádkových babiček a dědečků, najdete je na www.
rc-hermanek.cz v sekci Přeč ; Videopohádky.
Přejeme vám krásné jaro a těšíme se, až se herna
opět rozezvučí dětskými hlásky.
Váš heřmánkovský tým Petra Tenglerová,
Marie Veselá, Hana Klicperová
P.S.: Máte-li pocit, že je čas jarní burzy, nemýlíte se. Vytřídíte-li již nyní vše, co chcete prodat, budete připraveni,
až přijde ta dlouho očekávaná informace: BURZA BUDE.

1/2021

Holické noviny

11

Vítězslav
Jan
Eliška
Ludmila
Eva
Mikuláš
Olga
Cy il
Vladimír
Ladislav
Stanislav
Zdenka
Antonín
Jan
Zdenka
Stanislava
Jar ila
Zdeněk
Pet
Marie
Ladislav
Milena
Jar ila
Ludvík
Karel
Alois
Karla
Bedřich

Březina
Buček
Darebníčková
Doleželová
Dušková
Hamy
Hatašová
Havlíček
Horský
Jadviščok
Kapusta
Kimmelová
Kolbinger
Koleňák
Konečná
Kovalská
Kremplová
Krischke
Kubáček
Kuchaříková
Láni
Látalová
Leskovjanská
Lučan
Maceášik
Marek
Melničuková
Morbitzer

Ján
Amálie
Radoslav
Alena
Jar ila
Ladislava
Zdeňka
Zdenek
Miroslav
Anna
Josef
Miluše
Jaroslava
Milada
Jaroslav
Otakar
Jan
Miroslav
Miroslava
Pet
Vojtěch
Ber a
Silvest
Čest ír
Miroslav
Marie
Ilona
Pet

Mr a
Mušková
Navrátil
Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Novák
Novot ý
Paluchová
Piňos
Pospíšilová
Sedláčková
Schaﬀerová
Skála
Slezák
Spáčil
Svoboda
Sýkorová
Ša ánek
Šmehlík
Tisoňová
Tomášek
Viktorjeník
Vy oubal
Zapletalová
Zavadilová
Žvak

Platba poplatku za komunální odpad
ve statutárním městě Olomouci v roce 2021
Pro rok 2021 byla stanovena výše sazby poplatku za komunální
odpad v částce 804 Kč na poplatníka. V platnos zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 31. 5. 2021 a možnost
využi internetu pro oznámení o provedené hromadné platbě.
Způsob úhrady poplatku

Poplatek lze pla t hotově nebo kartou na pokladnách oddělení místních poplatků, Palackého 14, přízemí (hala) budovy
NAMIRO, na hlavní pokladně magistrátu (v budovách Palackého 14 a Hynaisova 10) nebo převodem z účtu. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č. ú. 19-1801731369/0800,
variabilní symbol 1337, a jako speciﬁcký symbol celé rodné

Foto: Bruno/Germany z Pixabay

Naši jubilanti (listopad – duben)

90 a více let
Karel
Dolák
Františka Drozdová
Drahomíra Hanková
Ilja
Klement
Jitka
Malá
Helena
Meiznerová
Miroslav Navrátil
Milada
Nováková

Drahomíra
Julie
Marie
Jar ila
Eva
Jaroslava
Zdeněk

Ondráčková
Otčenášková
Pokor á
Spáčilová
Štěpánková
Vavrečková
Vychodil

číslo. Poplatek lze také pla t složenkou u poskytovatele poštovních služeb. Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce
nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.
V případě nejasnos se můžete informovat na Magistrátu města Olomouce, oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, tře nadzemní podlaží objektu NAMIRO,
tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612.
Od 1. února do 31. května mohou občané Holice hradit
poplatky za komunální odpad i na detašovaném pracoviš
Náves Svobody 41, vždy v pondělí v době 9:00–12:00,
13:00–16:30.

HOLICKÉ NOVINY, noviny městské čás | Za redakční radu: Fran šek Ryšánek, info@naseholice.cz | Vydává: Statutární město Olomouc
Graﬁcké zpracování a příprava pro sk: ANAG, spol. s r. o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
Tisk: Proﬁ- sk group s.r.o., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc | Vychází v Olomouci 5× ročně | Evidenční číslo sku MK: E 11131
Číslo 1 | Vyšlo v dubnu 2021 | Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 24. 5. 2021 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 4. 6. 2021

