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Předjarně
Vážení a milí přátelé,
zdravím vás v této zvláštní době. Samozřejmě vám předestřu, že
zimní čas odplouvá a jaro se nám chystá výrazně zlepšit náladu.
To je plus. Někdy ale bohužel opakovaně platí náhled Václava
Havla: „V národě je blbá nálada.“ Máme za sebou dva roky pod
vlivem covidu a trochu málo pozitiv, která by ji hbitě napravila.
Opět rozdělila národ na neočkované a očkované. Moc mi vadí,
že zavládl stav, že kdo nemá stejný názor jako já, je můj nepřítel.
Zjistili jsme také, že skoro každý rozumí všemu lépe než ostatní. Blížíme se tím k Francouzům, kteří velmi rádi protestují proti
všemu a všem. Mám názor, že kdyby ti aktéři Chvilek využili čas
k něčemu užitečnému, bylo by nám hned lépe. Třeba k sázení
protestních stromů. V Příchovicích v Jizerských horách je krásná alej stromů vysazených občany. Každý tam má svou vizitku
se jménem. Uvažte, že v kalamitě s kůrovcem by to bylo velice,
opravdu velice, užitečné.

trval po čertech dlouho. Za železnou oponou se jen řečnilo a nikdo nám nepomohl. Jsou teorie, že jsme se měli bránit. Kdybychom to udělali, tak si představte, že jste v dnešní Ukrajině.
Zdvořile vás prosím, abyste této zemi, která jen chtěla žít svým
životem, podle svých možností vypomohli. Tím budete chránit
i nás samé.
K tomu přírodnímu jaru. Končí dlouhé šedé zimní dny, jaro
nás zahřeje a budeme mít lepší náladu. Příroda se zazelená
a vše rozkvete. Přeji vám, ať vám kvetou zejména zdraví a láska.
Posílám vám úsměv. Jsem rád, že žiji v Olomouci-Holici a ne
jinde.
Váš Petr Šafránek

Jen co se uvolnilo ovzduší, nastala mnohem horší krize
na Ukrajině. Je to válka a okupace, je mnohem blíž než boje
na Blízkém východě. Je záležitostí nás všech. Našeho národa,
který to poznal na vlastí kůži. Uvedu vám mou vzpomínku
na 28. srpen 1968. Byl jsem ze studia v Brně doma a maminka
byla od šesti v práci. Někdo dlouho zvonil. Otevřel jsem dveře
a byl to soused Klimek Pavlica. Řekl, vstávej! Je okupace. Já na to,
kdo, Němci? Ne, Rusi! No, nastal čas normalizace a konsolidace
po Pražském jaru a bylo vymalováno. Vy mladší, co jste to neprožili, si můžete myslet, že to nic nebylo. Nikdo z nás starších by
už nechtěl něco podobného zažít. Byli jsme drobkem v zájmové
zóně SSSR, RVHP a Varšavské smlouvy. Pomocníky Rudé armády
byli východní Němci, také Maďaři, Bulhaři a Poláci, tzv. ochránci
socialismu.
Všichni obyčejní vojáci těchto zemí byli přesvědčení, že jedou do války. Taky se podle toho chovali. Ten dočasný pobyt
foto: Pixabay

Zdeněk Vychodil
Dne 27. listopadu 2021 zemřel v Olomouci Mgr. Zdeněk Vychodil.
Pocházel z Velkého Týnce, kde se narodil 24. pro
since 1925. Jeho otec Štěpán (1886–1951) byl prvním
ředitelem měšťanské školy ve Velkém Týnci a od roku 1936 nové holické školy.
Zdeněk Vychodil maturoval v roce 1945 na české
státní reálce v Olomouci. Poté absolvoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, kde
byl členem výboru prvního Svazu vysokoškolského
studentstva v Olomouci. Po promoci učil na školách
v Nákle, Chudobíně, Bohuslavicích u Konice, Senici
na Hané, v rodišti (1955–1958 a 1975–1986) a nejdéle v Olomouci-Holici. Vyučoval češtinu a dějepis. Přes
třicet let se věnoval metodické práci v Okresním pedagogickém středisku v Litovli, zejména v Olomouci
jako externí metodik Kabinetu českého jazyka. Spolupracoval s pedagogickým nakladatelstvím, publikoval
recenze učebnic českého jazyka. Zajímavou vzpomínku na Jaromíra Johna a další osobnosti olomoucké
univerzity publikoval ve sborníku Z pamětí literární
Olomouce.
Připomeňme si vzpomínání učitelského důchodce
Zdeňka Vychodila na svého tatínka Štepána Vychodila,
prvního ředitele holické měšťanské školy, na jeho tři
učitelské generace a na holickou školu. (Vyšlo v HN
v září 2016.)
V Holici žiji již osmdesát let, tedy od doby, kdy byla
v roce 1936 otevřena první budova měšťanské školy.
Tatínek působil do této doby jako ředitel měšťanské školy ve Velkém Týnci (1922–1936) a v roce 1936 zvítězil
v konkurzu o místo ředitele nově ustanovené měšťanské školy v Holici. A tak jsme se v září 1936 odstěhovali
do Holice, kde pro ředitele měšťanky byl v budově obecního domu připraven služební byt.
Tatínkovo působení ve funkci ředitele holické měšťanky bylo přerušeno za války, kdy v roce 1941 byl jako
politicky nespolehlivý německými okupanty v 55 letech
předčasně penzionován. Za okupace se nepohodlní učitelé stávali obětí nacistických perzekucí, například učitel
Alois Karásek musel opustit školu a byl nasazen jako děl-
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ník do Solných mlýnů. Krátce po osvobození v roce 1945
byl tatínek reaktivován a ředitelskou funkci vykonával
do roku 1949. V roce 1951 zemřel. Mohu říct, že tatínek byl vynikajícím pedagogem a úspěšným ředitelem,
u veřejnosti, u učitelů i u žáků oblíbeným. V rámci obce
pracoval veřejně v Sokole, v místní knihovně, zastával
funkci obecního matrikáře a vykonával různé jiné práce.
K další učitelské generaci Štěpána Vychodila patřím
já, jeho syn Zdeněk Vychodil, jeden z prvních absolventů obnovené Palackého univerzity, její pedagogické fakulty. Na holické škole jsem pracoval 17 roků
(1958–1975) z toho 16 let jako zástupce ředitele školy.
Zejména rád vzpomínám na říjen slavného roku 1968,
kdy jsme vzdali hold 50. výročí vzniku Československé
republiky a jejímu prvnímu prezidentu T. G. Masarykovi,
po němž měla holická škola své jméno (viz Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 4. 11. 1938),
a to obnovením pomníku prezidenta Masaryka a vysazením stromu republiky na školním nádvoří.
Jako učitel jsem se mnoho roků věnoval vyučování
českému jazyku, a to po 30 roků jako tzv. okresní, re-
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spektive krajský metodik českého jazyka.
K této druhé generaci Štěpána
Vychodila náleží i jeho snacha, moje
manželka Anežka Vychodilová, promovaná pedagožka. Na holické škole
působila po celou dobu své pedagogické práce, tj. 31 let (1960–1991).
Mimochodem je stejně stará jako
holická škola. Učila s elánem biologii,
chemii a specifickou přípravu dívek.
Do dnešních dnů je moje manželka
nejdéle působícím učitelem na holické měšťance.
Do třetí učitelské generace Štěpána Vychodila patří také Mgr. Ludmila
Moupicová (roz. Vychodilová), vnučka Štěpána Vychodila. Na naší škole
pracuje už 10. rok. Jako výtvarnice se
stará o estetický vzhled školy.
Učitelé a pracovníci holické školy položili za 80 let svého působení
pro mnoho generací mládeže dobré
základy k dalšímu vzdělávání i pro
přípravu na další život. Patří k nim
i všechny tři naše děti. Ať žije a vzkvétá holická škola!
Rádi na ni vzpomínáme a rádi se
sekáváme s jejími bývalými žáky.
Zdeněk Vychodil,
vděčný učitelský důchodce
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Činnost holických hasičů v roce 2021
Činnost sboru dobrovolných hasičů v Holici byla i v loňském roce silně poznamenána
pandemií covid-19. Některé tradiční akce, jako je např. Noc hasičů nebo Holické kombajn,
se nemohly uskutečnit a naopak nám přibyly nové povinnosti a úkoly.

Členové zásahové jednotky v tomto období prováděli každý všední den desinfekci budov Magistrátu města Olomouce pomocí zařízení, kterému jsme mezi sebou začali žertem přezdívat
„vuvuzela“. Díky této činnosti bylo po celou dobu v magistrátních budovách bezpečné prostředí pro všechny
pracovníky i občany, kteří si na jednotlivé odbory MmOl
chodí vyřizovat své záležitosti.
4. ledna
až 9. dubna

Tento den se konala nová akce pod názvem „Ukliďme Holici“. Naši členové se
sešli společně s místními občany a členy KMČ a celé dopoledne procházeli Holici a čistili ji od různého odpadu.
Nasbírali jsme několik desítek pytlů a alespoň na nějaký
čas udělali z Holice čistší a příjemnější místo k bydlení. Akce se zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje,
pan Josef Suchánek. Ohlasy na tuto událost byly velmi
pozitivní, proto se první dubnovou sobotu letošního
roku uskuteční 2. ročník.
24. dubna

Členové zásahové jednotky odjeli
do Vikýřovic, kde stavěli protipovodňové
hráze, protože hrozilo protržení místní hráze. Po opadnutí vody pak 3. května tuto hráz zase rozebrali a odvezli do skladu v Holici.
1. a 3. května

5. června probíhal celé odpoledne na hřišti HFK dětský den, kde jsme jako každoročně měli nachystaných několik soutěžních stanovišť
pro děti.
5. června

Proběhlo cvičení vůdců malého plavidla na vodní nádrži Dalešice zaměřené
na ovládání člunu a záchranu osob na vodě.
11.–13. června

V červenci byla jednotka vyslána na pomoc obci Hrušky zasažené tornádem.
Naši hasiči zde působili v několika směnách a současně zajišťovali obsluhu dieselagregátu, který nepřetržitě
napájel chladící box s potravinami a nápoji, zajišťovali
výdej a doplňování potravin.
2.–7. července
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V prázdninových měsících jezdili členové
zásahové jednotky pravidelně odčerpávat vodu z objektu nefunkční čerpací stanice na ulici
Dolní Novosadská. Tímto opakovaně zabraňovali zaplavení této ulice a jejího okolí při vydatných letních
deštích. Odčerpáno bylo kolem 2 milionů litrů srážkové
vody.
prázdniny

Poslední srpnová den jsme nechyběli
na Horním náměstí, kde mohou děti
každý rok vidět na akci Rozloučení s prázdninami práci
městských sborů dobrovolných hasičů i městské policie. I zde byla pro děti nachystána soutěžní stanoviště,
balonky a jiné atrakce. Konalo se také soutěžní klání
všech hasičských sborů v požárním útoku. Skončili jsme
na 3. místě.
31. srpen

V září jsme získali nové zásahové vozidlo
značky Avia. Jedná se sice o starší vozidlo, které dříve využívala jednotka ve Chválkovicích, ale
po více než 30 letech jsme konečně získali vůz v kategorii CAS, který disponuje vlastní nádrží na vodu.
září

Členové sboru soutěžili 18. září na Memoriálu Radka Zapletala, kde vybojovali krásné 2. místo, a o týden později jsme závodili na Okrskovém kole soutěže v požárním sportu ve Chválkovicích. Vybraní členové jednotky se zúčastnili akce „Příval 2021“,
kde byli seznámeni a zaškoleni na obsluhu mobilní
úpravny vod.
18. září

Počínaje říjnem 2021 se naši vybraní
členové začali scházet každé úterní odpoledne, aby naplánovali vytvoření a fungování kolektivu mladých hasičů. Do sboru již vstoupily první děti
a 4 naši členové získali odbornost Vedoucích mládeže
na kurzu pořádaném ústřední hasičskou školou v Janských Koupelích. Poslední velkou překážkou, která nám
brání naplno rozjet činnost dětského kroužku, je absence vhodného místa, kde by se naši nejmenší členové
mohli pravidelně scházet.
říjen

27. října se konalo tradiční kladení věnců
ve spolupráci s KMČ, na němž jsme si připomněli výročí 103 let od vzniku Československa.
27. říjen

V listopadu proběhlo školení lezecké
skupiny, kde naši lezci po praktické části
a po testech prodloužili svoji specializaci – průmyslový
lezec, práce na laně ve visu.
listopad

Vše výše uvedené je jen částí naší obsáhlé činnosti,
v níž samozřejmě pokračujeme i v letošním roce.

1/2022
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Koncem ledna jsme se po 2 letech sešli
na výroční valné hromadě, i když za poněkud improvizovaných podmínek v naší hasičské
zbrojnici (garáži).
leden 2022

Výjezdová jednotka našeho sboru má v roce 2022 zatím dva zásahy, a to v areálu bývalého Masokombinátu
a několik dní poté u menšího požáru na ulici Přerovská.
Rád bych zde připomněl krásné životní jubileum
jednoho z našich členů. Pan Zdeněk Sedláček
21. ledna 2022 oslavil 70. narozeniny
a zahájil tak 55. rok svého členství v holickém
sboru dobrovolných hasičů.
V měsíci březnu jsme realizovali vytvoření evakuačního střediska na Tererově
náměstí pro téměř 100 osob a následně i krajského
asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). V těchto dnech zajišťujeme nepřetržitou technickou podporu evakuačního centra včetně transportu všech osob
v rámci celého kraje.
březen 2022

Plány na rok 2022
Na jaro letošního roku máme již naplánovanou řadu zajímavých akcí, některé pro veřejnost, některé pro členy sboru.
• V sobotu 2. dubna proběhne 2. ročník akce Ukliďme Holici. V 9 hodin ráno se všichni zájemci z řad veřejnosti,
dobrovolných hasičů i komise městské části sejdou na stanovištích, projdou během dopoledne jednotlivé části
Holice a vyčistí naši městskou část od odpadků. V loňském roce vzbudila tato akce velký zájem a věříme, že tomu
tak bude i letos.
• V sobotu 7. května u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, proběhne menší setkání v areálu MŠ v Holici. Na místě bude výstavka naší techniky a vybavení. Návštěvníky seznámíme s naší současnou činností. Nebude
chybět ani občerstvení.
• V květnu nezapomeneme ani na obvyklé kladení věnců při příležitosti 77. výročí konce 2. světové války. Tato
akce proběhne ve spolupráci s komisí městské části.
• V sobotu 18. června se bude konat Noc hasičů v areálu MŠ v Holici. S potěšením se vracíme k této kulturně-společenské akci, jejíž konání nám v loňském roce znemožnila pandemie covid-19. Začátek tradičně v 16.00.
Připraveny budou jako vždy dobroty z grilu i udírny, výborné pivo a různé druhy alkoholických i nealkoholických
nápojů. K tanci a poslechu zahraje DJ Petut a nebude chybět ani oblíbené karaoke.
Pokud jde o vlastní činnost sboru, naši členové budou přítomni na několika požárních hlídkách na sportovních
a kulturních akcích, budou pomáhat místním občanům s čištěním studní, členové zásahové jednotky budou v rámci
odborné přípravy zvyšovat své dovednosti, aby mohli i nadále pomáhat našim občanům, kdykoli to bude zapotřebí.
O dalších plánech na letní a podzimní měsíce vás budeme informovat na webových stránkách sboru, prostřednictvím sociálních sítí i v dalších číslech Holických novin.
Těšíme se na setkání s vámi na všech akcích pořádaných holickými hasiči v blízké době zde v Holici!
Za Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice
Mgr. Zdeněk Baleka, DiS., místostarosta
foto: archiv SDH
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Schůze Komise městské části Holice
Na úvod lednového jednání Komise městské části Olomouc-Holice informoval předseda o přidělených částkách do rozpočtu komise pro rok 2022.
Rozpočet KMČ na rok 2022:
• provozní náklady 115 000 Kč (nákup služeb 50 000 Kč,
opravy a udržování 65 000 Kč),
• opravy komunikací 150 000 Kč,
• estetizace 300 000 Kč.
Komise měla upřesnit způsob čerpání jednotlivých
položek do konce února.
V další části jednání komise informoval předseda o průběhu jeho setkání s členy Rady města Olomouce, kdy
došlo k diskusi na téma zvýšení bezpečnosti v lokalitě
ul. Keplerova a dále směrem k „Americe“. V souvislosti
s připravovanou výstavbou nových průmyslových zón
došlo i na otázku změny místa pro přecházení na ul.
Hamerská na plnohodnotný přechod pro chodce.
Obecně dochází ke zvyšování intenzity dopravy a s tím
spojeným negativním dopadům na obyvatele – jako je
hluk, prach a otřesy domů. Z výše uvedených důvodů
požaduje KMČ zařazení ulice Keplerova do úsekového
měření rychlosti. Ředitel MPO reagoval, že zmiňovaná komunikace je stavebně-technicky nevhodná
k umístění úsekového měření s ohledem na stanovení
snížené rychlosti 30 km/h. Tato lokalita nebyla dosud
ani po konzultaci s Policií ČR zařazena do seznamu vytipovaných míst s uvažovanou instalací rychlostních
měření. V další diskusi předseda upozornil členy
Rady města na přechod pro chodce, který se nachází
v blízkosti hřbitova. Dle vyjádření Policie ČR je umístěn
na nevhodném místě s nedostatečnou rozhledovou
vzdáleností. S ohledem na vytíženost přechodu požaduje předseda KMČ doplnit přechod znovu o blikající
diody, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti chodců.
Řešením situace byl pověřen vedoucí odboru dopravy
a územního rozvoje Ing. Černý.

S ulicí Keplerova souvisí i etapová výstavba nových
rodinných domů – směrem k „Americe“, kde předseda
doporučuje zvážit jednosměrný provoz v celé lokalitě.
Tajemník přislíbil řešit danou problematiku na stavebním odboru. Celá lokalita za ul. Keplerova bude počátkem tohoto roku označena jako Zóna 30.
V závěrečné části setkání se členy Rady města otevřel
předseda komise téma občanské vybavenosti, konkrétně dětských hřišť, které jsou vybaveny nekvalitními
prvky, případně jsou zaměřena na nejmenší děti, a dále
téma vhodných ploch ke sportovnímu vyžití zejména
mládeže a dospělých. Předseda byl upozorněn na skutečnost, že v poměru k olomouckým sídlištím je v Holici dostatek dětských hřišť a je třeba zahrnout i dětské
hřiště v areálu 1. HFK Olomouc. Předseda upozornil,
že právě toto hřiště patří mezi dvě problémová. Hrací

prvek je poškozený, hřiště je v těsné blízkosti restaurační zahrádky a rodiče si pravidelně stěžují na znečištění
od nedopalků cigaret. Členové rady uložili vedoucímu
odd. sportu Bc. Havlovi, aby projednal situaci se zástupci 1. HFK Olomouc.
KMČ obdržela vyjádření městské policie ke svému požadavku na prověření dodržování pravidel a podmínek
pro využívání ploch ve sportovním areálu 1. HFK Olomouc, která nejsou letištěm ani plochou vymezenou
ke vzletům a přistáním při rekreačním a sportovním
létání.
Z vyjádření MP: Uvedenou problematiku řeší zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, kde se mimo jiné
uvádí, že vzlet i přistání musí být s písemným souhlasem majitele pozemku, kdy vzdálenost musí být

foto: Pixabay
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 inimálně 100 metrů od obytných budov. Dále je zde
m
uvedeno, že plocha musí být mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí
přirozené akumulace vody, nebo mít písemný souhlas
vodoprávního úřadu. Let lze uskutečnit ve dne podle
pravidel letu a za odpovídající viditelnosti. Při vzletu
nebo přistání platí zákaz pohybu osob ve vzdálenosti
menší než 50 metrů. Ze stejné plochy nelze uskutečnit
více než 3 vzlety a přistání za týden. Šetřením s odpovědnou osobou HFK bylo zjištěno, že je vyhotovena
písemná smlouva, která umožňuje vzlet a přistání konkrétního leteckého stroje v areálu HFK. Věcně příslušnou institucí k řešení dané problematiky je Úřad pro
civilní letectví.

v Holici. Ostatní členy komise tento návrh zaujal, proto
předseda oslovil se žádostí o nabídku několik dodavatelů hracích prvků a požádal je o jejich prezentaci na březnovém jednání komise.
Právě prezentace všech dodavatelů hracích prvků pro
dětská hřiště byla důvodem k prodloužení březnového
jednání komise do pozdních nočních hodin. Záměrem
komise je doplnění dětského hřiště v ul. U Cukrovaru
o nové atraktivní hrací prvky. V rámci Holice se jedná o nejstarší dětské hřiště. Na modernizaci hřiště KMČ
vyčlenila částku 290 000 Kč, zbývajících 10 000 Kč je
určeno na pořízení dvou odpadkových košů.

Jako host lednového jednání komise vystoupil Ing. Jaroslav Štula s upozorněním na vznikající mozaikové
trhliny v povrchu vozovky na ul. Hamerská. Vzhledem
k její nedávné rekonstrukci bude pravděpodobně dílo
stále v záruční době. Předseda komise následně informoval SSOK jako správce uvedené komunikace.
Na únorovém jednání komise projednávala mimo jiné
upozornění občanů na korodující památník na návsi
Svobody. Požadavek na provedení údržby byl předán
na MMOL.
Paní Jarmila Horská informovala členy komise o požadavcích občanů na úpravu nasměrování jednotek
místního rozhlasu na návsi a v ul. U Potoka.

Dále se množí stížnosti občanů na provozování parkoviště nákladních vozidel na návsi Svobody v blízkosti
panelových domů. Při najíždění kamionů na parkoviště
dochází k omezení provozu na návsi i na několik minut,
není zajištěna bezpečnost chodců. Kamiony se vyrovnávají na chodníku i na sousedním městském pozemku,
který tímto poškozují.
K připravovanému způsobu čerpání prostředků na este
tizaci v letošním roce podal předseda KMČ návrh čerpat tyto prostředky na zlepšení stavu dětských hřišť
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foto: Pixabay

Nabídka dodavatelské firmy má obsahovat kompletní realizaci doplnění hřiště o prvky dle návrhu dodavatele, včetně montáže prvků, dopravy a v případě potřeby i vytvoření dopadových ploch. Důraz je na plnění
příslušných norem k zajištění bezpečnosti, na životnost
prvků, poskytovanou záruku a zajištění běžné údržby.
Vzhledem k široké nabídce různých druhů hracích prvků
na trhu komise nedefinovala konkrétní prvky s výjimkou sedáku na houpačku pro malé děti, tzv. koše, který
byl povinnou součástí nabídky. Výběr ostatních prvků
je v kompetenci dodavatele, tak aby výsledek realizace
byl atraktivní pro děti různého věku, neohrožoval jejich
bezpečnost a měl dlouhodobou životnost.
KMČ obdržela nabídky od těchto dodavatelů:
• Machovský, s. r. o., komplexní nabídka obsahuje
multifunkční hrací sestavu doplněnou o další tři samostatné prvky, maximální výška pádu 1 m, cena
zahrnuje i dopravu, zemní práce s montáží, provozní
řád (povinná součást hřiště), celková cena vč. DPH
288 161,50 Kč;
• HŘIŠTĚ V CAJKU, s. r. o., komplexní nabídka ve dvou
variantách podle max. výšky pádu, verze s výškou
do 1 m obsahuje menší hrací sestavu doplněnou
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o pět samostatných prvků, cena zahrnuje náklady
na instalaci včetně betonování trampolíny, zemních
prací a dopravy, celková cena 283 122 Kč včetně
s DPH, druhá verze nabídky prvků s výškou pádu
2 m zahrnuje větší multifunkční sestavu s vytvořenou dopadovou plochou, dále tři samostatné prvky,
cena je opět včetně nákladů na instalaci, dopravy
a zemních prací, celková cena s DPH 292 308 Kč;
• ONYX wood, spol. s r. o., nabídka obsahuje soubor 12 volitelných hracích prvků s výškou pádu
od 0,59 m do 2,21 m, cenová kalkulace je vždy samostatně pro konkrétní prvek, součástí ceny nejsou náklady na vytvoření dopadové plochy pro daný prvek
a doprava materiálu, do cenového limitu je možné
sestavit soubor tří až pěti hracích prvků, s následným zohledněním nákladů na dopravu a dopadové
plochy, cenová nabídka je platná do 31. 3. 2022.
Vzhledem k současné ekonomické situaci žádná z firem nemůže dlouhodobě garantovat nabízené ceny,
přesto KMČ rozhodne o dodavateli na svém dubnovém
jednání.

foto: Pixabay

V další části jednání informoval předseda o písemné
stížnosti na počínání firmy TOMMAS CAR, s. r. o., se
sídlem Stará Přerovská 959/96 v Holici. Tato společnost
provozuje autodopravu vozidly nepřesahujícími 3,5 t
– tzv. dodávkami, které jsou zaparkovány na zelených
plochách ve vlastnictví města, případně přímo na komunikaci, kde brání průjezdu ostatním obyvatelům

z této lokality. V této lokalitě je vyznačena Obytná
zóna, kde platí maximální povolená rychlost 20 km/
hod. a parkování pouze na vyznačených místech, tzn.
na soukromých pozemcích tvořící zázemí rodinných
domů. Odstavená firemní vozidla, případně vozidla zaměstnanců brání často průjezdu dopravní obsluhy. Tato
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lokalita bude nově navazovat na připravované Zóny 30.
KMČ dále upřesnila čerpání prostředků na opravu komunikací v tomto roce na základě cenových nabídek
na vybrané akce:
• předlažba chodníku v ul. U Cukrovaru od křižovatky
s ul. Keplerova po konec RD č. 2 – 51,3 m2 za cenu
132 297 Kč včetně DPH,
• prostá předlažba (původní dlažby) v ul. Keplerova,
33,8 m2 za cenu 45 422 Kč včetně DPH,
• oprava živicového povrchu parkoviště na návsi Svobody 48 tzv. tryskovou metodou, předpokládaná
spotřeba 14 t směsi za cenu 81 312 Kč včetně DPH.
KMČ objedná realizaci předlažby v ul. U Cukrovaru.
Opravu povrchu parkoviště projedná se zástupci SVJ
vzhledem k navrhovanému provedení, případná realizace je plánována společně s předlažbou v ul. Keplerova v příštím roce.

V části jednání komise vyčleněného pro hosty vystoupila paní Sedláková s upozorněním, že za zahrádkářskou kolonií na ul. Keplerova, na pozemku parc. č. 1762
– vlastník Česká republika je vytvořena ohrada s volně
uloženým materiálem, který je kvůli větru roznášen
na okolní pozemky. Dále upozorňuje na propadnutý
most na polní cestě podél této zahrádkářské kolonie
přes Hamerský náhon.
Pravidelným hostem na jednání komise je paní Jarmila Horská, která požadovala přijetí opatření ze strany
majitele pozemku parc. č. 814, kde vznikla poměrně
velká skládka stavební suti a zeminy a nyní zde probíhá tzv. recyklace. Jedná se o pozemek v rámci obytné
zástavby, proto sousedy obtěžuje značný hluk a prach.
Současně paní Horská informovala komisi, že ze strany
TSMO došlo k výraznému omezení činnosti jejich pracovníka určeného na úklid veřejných ploch v Holici.
text: František Ryšánek, předseda KMČ
foto: František Ryšánek a Pixabay
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Zet-My – sousedská výpomoc
zdravotně postiženým dětem
Olomoucká organizace Zet-My sídlící v Holici rozjíždí kampaň na hledání hostitelů do projektu Homesharing,
do něhož se může zapojit každý s chutí využít svůj volný čas smysluplně a zároveň přitom někomu pomoci.
Homesharing je jako forma sdílené péče na bázi sousedské výpomoci založena na dlouhodobém přátelském vztahu dítěte se zdravotním postižením a dospělého hostitele, který se stane jeho kamarádem a odlehčí tím pečující rodině. Tato zahraniční inovativní metoda
v péči o děti s postižením se po pilotním testování šíří
i do Olomouckého kraje.
Homesharing není jen jednostrannou podporou
dlouhodobě pečujícím rodinám, ale je přínosný pro
všechny zapojené, tedy rodiče, dítě i hostitele. „Julča
nám dala další životní zkušenost a umožnila vnímání
toho, jak složité to mají pečující rodiny a jak jednoduché je někomu pomoci,“ říká Miroslav Kubíček, hostitel
Julinky z prvního pilotního projektu Homesharing pro
Olomoucký kraj. Hostitel z řad laické veřejnosti, pro kterého je zajištěno školení a podpora organizace, si bere
dítě pravidelně do péče na předem smluvený čas – společně jdou například na procházku, hrají si nebo jen tak
listují v knížkách. Dítě se pak vrací zpět do své rodiny.
Organizace v kampani hledají 150 nových hostitelů,
kteří chtějí v péči o druhé posunout svůj přístup
k životu, obohatit se o nevšední propojení s okolním
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světem, pocit smyslu a radosti. „I děti s postižením potřebují navazovat nové vztahy a společně strávený čas
umožňuje hostiteli vidět svět novýma očima,“ říká ředitelka spolku Naděžda Škrabalová.
Zapojit se může opravdu každý, a to na www.zet-my.cz.
Zájemci o hostitelství se mohou účastnit nezávazného
setkání, které se uskuteční 27. dubna a 25. května, vždy
od 17:00 v sídle organizace na návsi Svobody 706/8a,
v Olomouci-Holici.
text: Mgr. Lubica Omastová,
foto: archiv Zet-My
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Heřmánkovské ohlédnutí
Rodinné centrum Heřmánek, z. s., které v loňském roce
oslavilo 15 let od svého vzniku, prožilo rok 2021 velmi
netradičně. Byl pro něj výzvou v mnoha ohledech.
Spoluprací s Dobrovolnickým centrem Univerzity
Palackého se podařilo propojit studenty dobrovolníky
a rodiny rodičů samoživitelů, rodiny s více dětmi a rodiny s dětmi s postižením. Stovky hodin doučování pomohly v rodinách zvládnout nelehký čas distanční výuky. Nová spolupráce byla navázána také s Potravinovou
bankou a do potřebných rodin tak mohly dorazit potraviny i drogerie. Mnohé pohádkové babičky a mnozí
dědečkové, kteří nemohli za dětmi do zavřených mateřských škol, dětem pohádky nahrávali.
Řada aktivit Heřmánku probíhala také na dálku. Jednou z nich byla
i velikonoční a vánoční výzva, při
které děti ZŠ Holice, ZŠ Droždín a rodiny s dětmi navštěvující Heřmánek
vyrobily stovky krásných přání. Ta
udělala obrovskou radost seniorům
jak v Domě seniorů František v Náměšti na Hané, tak v Chráněném
bydlení pro seniory a v Denním stacionáři Centra denních sužeb – KPSS
Olomouc.
K tomu všemu probíhaly online
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vzdělávací akce a poradenství personalistky, speciální
pedagožky, psycholožky, právničky i fyzioterapeutky.
V neposlední řadě se ve spolupráci se Sítí pro rodinu
a Znesnáze21 podařilo podpořit 12 rodin elektronikou potřebnou k distanční výuce dětí a potravinami.
Ve všech případech šlo o rodiče samoživitele.
Co říci závěrem? Nic z toho by se nepodařilo bez
velkého nasazení, pomoci dobrovolníků a vaší podpory.
Děkujeme. Zachovejte nám přízeň i v tomto roce
a přijďte nás navštívit. Těšíme se na vás a vaše děti.
Více o aktuální programové nabídce na www.rc-hermanek.cz, nebo FB.
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Naši jubilanti (leden–duben)
Jiří
Františka
Jaromír
Jiří
Marcela
Jiří
Radmila
Josef
Albína
Jaroslav
Alois
Libuše
Dáša
Hana
Alena
Růžena
Miloslav
Žofie
František
Libuše
Jan
Jiřina
Vladimír
Libuše
Antonín

Ambrož
Bartoňková
Bednařík
Černý
Doubravská
Eliáš
Hlavicová
Hrbáč
Jedličková
Jemelka
Konečný
Krajcová
Kremplová
Lamačová
Lučanová
Malá
Mareš
Melzerová
Mikeš
Mlčáková
Muška
Ochotová
Palčo
Piterková
Procházka

Zdeněk
Dagmar
Miroslav
Petr
Hana
Rudolf
František
Zdenek
Josef
Marta
Bohuslav
Jana
Robert
Helena
Josef
Helena

Sedláček
Slouková
Spurný
Sulovský
Šímová
Štokman
Šuba
Tichý
Tomášek
Veselá
Vitoul
Vlčková
Winkler
Winklerová
Zahumenský
Zbončáková

90 a více let
Karel
Františka
Jitka
Helena
Miroslav
Drahomíra
Jaroslava

Dolák
Drozdová
Malá
Meiznerová
Navrátil
Ondráčková
Vavrečková

Máme
na to
portál

Foto: Pixabay

Portál Olomoučana
V Portálu Olomoučana
můžete zaplatit:






poplatek za psa
poplatek z pobytu
poplatek za komunální odpad
poplatek za užívání veřejného prostranství
exekuční náklady z vymáhacích případů

Výhody registrace do Portálu Olomoučana:
 aktuální přehled všech vašich závazků
z místních poplatků vůči úřadu
 včasné upozornění na splatnost poplatků
 možnost on-line platby převodem, kartou
nebo prostřednictvím QR kódu

Jak se zaregistrovat?
On-line:

Neřešte úřední hodiny magistrátu a neztrácejte čas
u přepážky. Mějte místní poplatky pod kontrolou
a zaplaťte je z pohodlí domova přes Portál
Olomoučana. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

portal.olomouc.eu

Do Portálu Olomoučana se můžete
zaregistrovat certifikovanou elektronickou
identitou, jako je například eObčanka nebo
bankovní identita. Přihlašovacím procesem
vás pak provede jednoduchý průvodce.

Na úřadě: Při návštěvě úřadu se můžete do Portálu
Olomoučana zaregistrovat přímo u správce poplatků. Zde vyřešíte také přiřazení
dalších členů domácnosti, abyste mohli
platit i za ně.
#menimeolomouc

portal.olomouc.eu
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