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stále krásné vlasti. I tady v našem kraji jsou pěkná místa. Třeba 
Moravské Pomoraví, Helfštýn, Javoříčko, Bouzov, zajet do lesa 
na Svatém Kopečku. Naše parky jsou také krásné. Máme tu Pev-
nost poznání, je super. Přeji vám zdraví a pohodu a mým koťa-
tům ze školky přeji dobrý vstup do prvních tříd. Já tomu jako 
kantor říkám, že vstupují natrvalo do práce. 

Váš Petr Šafránek

Letně vzletně

Milí přátelé,

zdravím vás s blízkým létem. Na návsi právě začínají vonět 
vrásčité růže, u mlýna a v Americe voní akáty, za chvíli rozkvetou 
a rozvoní se lípy. Škoda, že nejsou k mání jasmíny. Je krásné se 
večer podívat z okna a nechat si zavonět na dobrou noc. Jsem rád, 
že bydlím v takové pěkné části Olomouce, byť jsem se narodil 
ještě v Holici u Olomouce. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by Holici 
haněl a náves nám kdekdo závidí. Dokonce je opravený můj rod-
ný dům, budova bývalého národního výboru. Když chci fotit staré 
časy, je tu už jen kousek statku Stoličků u kostela. U vnoučka Da-
vídka vyhrál z budov na návsi náš kostel svatého Urbana. Pravil: 
„Ta kostela je nejkrásnější dům v Holici.“ Mám rád procházku 
humny po Staré Přerovské do Ameriky a Zábraním zpět. Sleduji, 
jak roste naše nová část a jak to tam mají někteří lidé krásně 
upravené. Protože jsem tam často fotil, vzpomínám jak pole, kde 
jsou teď domy, bylo plné vlčích máků. 

 Bohužel, jak mizí stará Holice, tak také mizí i starousedlíci 
pamětníci. Těžko nesu, že nás opustili pánové Ladislav Zahradník 
a Zdeněk Vychodil. Nemám se už koho ptát na staré časy. Je to 
realita. Holt se pomalu stávám pamětníkem i já. 

 Mám na srdci i jednu velmi vážnou záležitost. Skutečnou vál-
ku na Ukrajině. Teď se přepadení rusky jmenuje speciální vojen-
ská operace. Nikdy jsem netušil, jako většina z vás, že se něčeho 
takového dožijeme. Ještě to Rusové mohli nazvat bratrská pomoc. 
Uvažte, že ta strašná válka je doslova za rohem. U Slovenských 
východních hranic. Je to hrozivé. Také jsme byli přeurčeni do zá-
jmového území SSSR. Západní velmoci, které dnes blahořečíme, 
se při Mnichovské dohodě na nás vykašlaly. Následovala Jaltská 
konference, kde si velmoci rozdělily svoje působení v Evropě. My 
jsme spadli do sovětské zóny za železnou oponu. I když nebyla 
viditelná, nešla překročit a za ní pro Západ začínal orient. Zaplať 
pánbů, že je to vše pryč. Z tohoto hlediska si velmi vážím Ukrajin-
ců, jak hájí svoji zem. Pomoc potřebují. Bojují i za nás.

 Věnujme se našemu času, za chvíli bude léto. Dětem a stu-
dentům začnou prázdniny, rodičům dovolené. Léto bude opět 
rozmarné, ať děláme, co děláme. Je ideální možnost cest po naší 
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Věřili byste tomu, že jednorázová plena se rozkládá v příro-
dě přes 250 let? Ani žáci šestého a sedmého ročníku tomuto 
tvrzení zpočátku nechtěli věřit! A proto byli nakonec rádi, 
že se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, která se stala jednou 
z podmínek soutěže „Chráníme přírodu“, kterou vyhlásily 
TSMO. Žáci se nejen dověděli mnoho informací k třídění 
odpadu, ale zašli také do terénu s rukavicemi, pytli a dře-
věnými sběrači a pustili se s vervou do práce. Z obyčejného 
sběru odpadků se během chvilky stala soutěž, kdo dříve na-
plní pytel s odpadky. Na konci první části soutěžního dne 
se všichni zúčastnění vrátili do školy s velmi příjemným, 
dokonce až očistným pocitem.

Další částí soutěže byla návštěva Sbírkových skleníků 
na Výstavišti Flora. Zde všechny soutěžící čekal pracovní 
list a pečlivé procházení a vyplňování. Za svoji svědomitou 
práci byli odměněni nejen pohledem na exotické rostlin-
stvo, ale také získáním bohatých vědomostí a zážitků.

Nedílnou součástí celé soutěže se staly projekty, které 
žáci pod vedením paní učitelky Ludmily Moupicové dovedli 
k dokonalosti. 

Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže došlo 
30. dubna na Dni otevřených dveří TSMO. Na prvním 
místě se umístila třída 6.A, která si odnesla cenu v podobě 
plavby raftem a pikniku v Rozáriu Výstaviště Flora. Na dru-
hém místě se umístila třída 7.A, která získala vstupenku 
do Aquaparku na dobu 90 minut. 

Oběma třídám gratulujeme a nemalé díky patří i našim 
pedagogům – paní učitelce Dubové, paní učitelce Hubáčko-
vé, paní učitelce Moupicové a paní asistence Pelíškové.

Eva Pelíšková, DiS.,  
volně upravila Mgr. Lenka Černá 

foto: archiv základní školy

UKLIĎME HOLICI!!!

Můj domov – čisté a zelené město 6.A 

Deprese …   
My chceme město čisté,   
které se nám pěkně leskne.  
Květy nám hezky voní,   
špinavé bylo město okolní.   
My to město uklidili,  
abychom přírodě neškodili.   
Na odpadky jsme se vystrojili,  
a tu špínu odstranili.   

Můj domov – čisté a zelené město 7.A 

Černá Země říká:  
Neodhazuj odpadky do přírody,   
zvířata pak umírají.  
Nerecykluješ-li odpad,   
dlouho trvá jeho rozklad.    

Modrá Země říká:  
Čistá voda, čistý vzduch  
šťastných zvířat slyšíš ruch.   
Čím se chováš k planetě lépe,   
více květin pokvete.  

My říkáme:  
Uvědom si už konečně,  
jestli je lepší mít znečištěnou 
nebo čistou planetu! 
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Všem účastníkům soutěže velmi gratulujeme 
a současně přejeme našemu žákovi Jiřímu Hovorkovi 
z 8.A mnoho úspěchů v krajském kole, kam postoupil 
po obsazení 2. místa ve své kategorii.

Eva Pelíšková, DiS.,  
volně upravila Mgr. Lenka Černá 

foto: archiv základní školy

Dne 20. dubna se třída 5.A zúčastnila projektového dne III a IV 
Nářadí se nebojíme aneb Šikovné ruce pomáhají v Rozáriu v Olo-
mouci. Dozvěděli jsme se hodně informací o netopýrech a zkusili 
jsme si pro ně vytvořit úkryt – budku ze dřeva. Seznámili jsme 
se s různými druhy materiálů a nástrojů a ve skupině si vyzkou-
šeli, jak takový výtvor vzniká. Natrénovali jsme si práci s aku 
vrtačkou, šroubovákem nebo s kladívkem. Budku ještě ve škole 
natřeme a domluvíme se s panem školníkem, na který strom ji 
zavěsíme. Zjistili jsme, že když chceme, dokážeme společně vy-
tvořit něco užitečného, a něčemu novému se přiučíme.

Mgr. Kateřina Tandlerová 
foto: archiv základní školy

SAZKA OLYMPIJSKÝ 
VÍCEBOJ – ODZNAK 
VŠESTRANNOSTI
Dne 2. května 2022 se konala v areálu Atletického stadionu 
v Olomouci soutěž, která prověřila fyzickou zdatnost našich 
žáků. Účastníky čekaly disciplíny: přeskok přes švihadlo, hod 
medicinbalem, trojskok z místa, kliky na čas a výběrová disci
plína – běh na 1 000 m nebo dribling. 

Všichni zúčastnění ze sebe vydali maximum, mnohdy pře-
konali i sami sebe a své limity. Vzájemně se všichni podporovali 
a nebáli se vydat fandit svým spolužákům například přes celý 
stadion.

NÁŘADÍ SE NEBOJÍME
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VLAK BEZPEČNÉ 
 ŽELEZNICE
V úterý 17. května se žáci sedmého, osmého a deváté-
ho ročníku zúčastnili akce VLAK BEZPEČNÉ ŽELEZNICE 
na Hlavním nádraží v Olomouci.

Na žáky čekala tři stanoviště. Na prvním stanovišti se 
seznámili se zásadami první pomoci. Pod odborným do-
hledem člena hasičského záchranného sboru si prakticky 
vyzkoušeli základy resuscitace.

Na druhém stanovišti je čekala beseda s vyšetřovatelem 
doplněná o videa a fotografie ze skutečných nehod na že-
leznici, které jsou velmi často způsobených nepozorností 
a nerespektováním předpisů.

Na třetím, posledním stanovišti žáci zasedli do připra-
veného vagonu a byly jim promítnuty tři krátké filmy inspi-
rované skutečnými tragickými událostmi ze železnice.

„Z akce jsme si každý něco vzal. Já jsem se poučila, že 
vlaky jsou skvělou volbou dopravy, ale stačí jedna nepozor-
nost a nemusí to být konec jen pro mě, ale i pro moje blízké. 
Myslím si, že jsme si akci užili a obohatila nás.“

Julie K., VIII.A 
foto: archiv základní školy
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V květnu byla dokončena výstavba další etapy cyklostezky „Holice“. Nová stezka pro cyklisty a chodce v délce 526 metrů vede 
z Holického lesa přes ulici Šlechtitelů směrem k Novým Sadům. Investorem této akce je Statutární město Olomouc a doda-
vatelem se stala firma Kareta s.r.o. Financování projektu z 90 % zajistila dotace IROP a Olomouckého kraje. V budoucnosti 
bude mít tato cyklostezka pokračování až k ulici Dolní novosadská.

MÁME NOVOU CYKLOSTEZKU

Z této cyklostezky máme velkou radost. Zvyšuje se bez-
pečnost cyklistů a rozšiřuje se rekreační potenciál této lo-
kality. Pro obyvatele Holice tímto vznikly nové procházkové 
okruhy:
1. Z ulice Keplerovy projít přes Holický les, na konci cyk-

lostezky zabočit doleva, projít kolem rybníků a vrátit se 
třešňovou alejí do Holice. Je to krásná, cca 3,5 km dlou-
há procházka.

2. Z ulice Keplerovy projít přes Holický les, na konci cyklo-
stezky odbočit doprava a projít kolem bioplynové stani-
ce přes Holický les zpět do Holice. Délka cca 4 km.

3. Z ulice Keplerovy přes Holický les, kolem bioplyno-
vé stanice jít polní cestou na ulici Přichystalovu, dále 
pokračovat ulicí U Rybářských stavů, kolem Dětského 

centra Ostrůvek, přes červený most, zabočit doprava 
a podél řeky Moravy dojít až k Šantovce (délka 5 km). 
Je možné také pokračovat do olomouckých parků (délka 
cca 7 km).
Po procházce si můžete odpočinout v Holickém lese. 

Podél cyklostezky přibylo sedm nových laviček. Za křížem 
je nové cykloodpočívadlo, které láká k relaxaci. V prostoru 
Holického lesa přibylo od podzimu cca 20 vzrostlých soli-
térních stromů. Na louce kvetou tisíce kopretin a dalších 
lučních květů. Přijďte se podívat.

Všem čtenářům Holických novin přeji krásné léto.

Ivana Kalodová 
předsedkyně Spolku pro Holický les 

foto: Aleš Kapsia, Lukáš Richterek
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VÝCHODNÍ  TANGENTA 2022
V současné době nejsou stanoveny  lokality, ze kterých 

se bude dovážet chybějící materiál na stavbu obchvatu. 
V optimálním případě bude dovoz materiálu na staveniště 
probíhat od východu, jihu, nebo západu, přes dálnici D35 
a stávající silnici I/35.

Ze strany ŘSD se jedná o druhý pokus o získání souhlas-
ného stanoviska EIA v posledních letech. V roce 2019 doku-
mentaci stáhlo po nesouhlasném postoji Národního památ-
kového ústavu. Jako problematické se ukázalo křížení ob-
chvatu s poutní alejí mezi Svatým Kopečkem a Klášterním 
Hradiskem. Jde o ceněné torzo původní barokní krajiny.

Aktuálně jsou nabízeny dvě varianty řešení silnice 
z Chválkovic do Samotišek. Základní varianta označova-
ná jako „Aktivní“, počítá s přerušením silnice, doplněním 
ploch pro otočení vozidel a vybudováním lávky jen pro 
pěší a cyklisty. Doprava motorových vozidel bude vedena 
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Dokumentace stavby obchvatu Olomouce tzv Východní 
tangenty je znovu v procesu posuzování vlivů tohoto zámě-
ru na životní prostředí.

Dne 20. 5. 2022 byla na úřední desce  Olomouckého 
kraje zveřejněna informace o dokumentaci k záměru  
„I/46 Olomouc – východní tangenta (2022)“ a o tom, kdy 
a kde je možné do ní nahlížet. 

Dokumentace je zveřejněna na internetu na adrese: 
 https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK912?lang=cs. 
Jedná se o rozsáhlý materiál o více než osmi stech stranách.

Každý se může vyjádřit k dokumentaci příslušnému 
úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o do-
kumentaci. Dokumentace je uložena k nahlédnutí na Kraj-
ském úřadě Olomouckého kraje, Odboru životního pro-
středí a zemědělství, oddělení integrované prevence, dále 
na Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce 
a na obcích Bystrovany a Tovéř. Pokud se budete chtít k to-
muto záměru vyjádřit, tak máte možnost pouze 
písemně na adresu uvedených institucí a nejpoz-
ději do 19. 6. 2022. 

Východní tangenta bude měřit 7,4 kilometru, 
počátek dle dokumentace bude v Holici na kři-
žovatce dálnice D35 se silnicí I/55 a končit bude 
u mimoúrovňové křižovatky Týneček, kde bude 
navazovat na chystaný úsek I/46 Týneček – Štern-
berk. Obchvat se dle předběžných termínů má za-
čít stavět v roce 2026 s ukončením výstavby v roce 
2028. Uvedené termíny jsou pouze orientační 
a nejdříve možné, mohou se měnit v závislosti 
na zajištění finančních prostředků na výstavbu 
a s ohledem na délku navazujících řízení.

Obecně u tohoto typu staveb probíhá výstavba 
v rozsahu tří let. Hlavní činnosti lze rozdělit ná-
sledovně:
• první rok: zahájení přeložek inženýrských sítí 

(vodovody, kanalizace, plynovody, slabo a silno  
proudé sítě elektrického vedení), odstranění 
vegetace, skrývka ornice a její odvoz na určené 
pozemky, během roku pak probíhá stavba ná-
sypů a zakládání mostů

• druhý rok: realizují se mostní objekty, kana-
lizace a retenční nádrže, dokončují se zemní 
 tělesa

• třetí rok: realizace vozovky a vybavení silnice, 
po uvedení do provozu probíhají ještě dokon-
čovací práce
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po nově vybudované silnici navazující na ulici U Panelárny. 
Druhá varianta označená jako „Aktivní s mostem" počítá 
s vybudováním mostu se samostatným pásem společně pro 
cyklisty a chodce na stávající silnici mezi Chválkovi cemi 
a Samotiškami.

Pro potřeby Dokumentace EIA a následných výpočtů 
emisněimisního a hlukového zatížení stavbou dotčených 
území byly použity hodnoty intenzity dopravy prognózo-
vané pro rok 2050 se zohledněním vlivu dalších silničních 
staveb v regionu, jejichž realizace se v uvedeném období 
předpokládá. Jedná se o stavby: D35 mezi Mohelnicí a Ja-
novem, dále úsek D35 mezi Křelovem a Slavonínem a ne-
dávno zahájený úsek D55 spojující Olomouc s Přerovem 

navazující na dokončenou D1 v úseku Řídkovice – Lipník 
nad Bečvou.

Organizace postupu výstavby, stejně jako časový har-
monogram výstavby nebyly dosud detailně řešeny a budou 
předmětem dalších stupňů projektové přípravy.

Na základě dostupných podkladů autoři dokumentace 
předpokládají, že realizace posuzovaného záměru bude 
vzhledem k umístění v okrajové části města probíhat 
za běžného provozu, pouze s dočasnými omezeními v mís-
tě připojení na stávající silniční síť.

Jako jediné významnější omezení se v současnosti jeví 
prostor pro výstavbu okružní křižovatky a mostu přes ulici 
Lipenskou, kde bude třeba převést dopravu na  provizorní 

Prognóza intenzit dopravy pro rok 2050 (počet vozidel za 24 hodin) ve vybraných úsecích v rámci Holice 

Počet všech vozidel za 24 hodin
Číslo 
úseku

Silnice Ulice Současný stav Základní varianta Varianta s mostem

1 Nová  
I/46

19 665 25 121 25 159
2 - 25 121 25 159
3 - 17 946 18 241
25 I/55 Přerovská 19 939 12 404 12 176
26 I/55 Přerovská 22 029 11 446 11 289
27 II/570 Keplerova nová - 11 406 11 331
28 I/55 19 665 - -
29 III/4436 Hamerská 7 587 5 584 5 570
30 Hamerská 7 100 6 570 6 584
86 II/570 Keplerova 7 892 8 705 8 752
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komunikaci. Tato komunikace se předpokládá jako jed-
nosměrná dvoupruhová, pro směr od Velké Bystřice 
do Olomouce. Druhý směr bude veden po objízdné trase, 
kdy se zatím jedná o využití ulice Hamerské pouze pro 
osobní dopravu, nákladní doprava by byla vedena po ulici 
Přerovské na silnici D35. Problematika konkrétního řešení 
bude předmětem dalších jednání.

Doufejme, že předmětem jednání bude i vyznačení pře-
chodu pro chodce na ulici Hamerské, který zde již nyní 
 citelně chybí a v průběhu výstavby umožní obyvatelům 
 pohyb v této lokalitě.

Hlavním přínosem výstavby obchvatu je převedení pod-
statné části dopravy ze stávajících silničních úseků vedených 
městskými částmi Holice, Hodolany, Bělidla, Pavlovičky, 
Chválkovice a Týneček na trasu východní tangenty a tím 
i ke snížení hlukové zátěže v okolí těchto silničních úseků.

Autoři dokumentace předpokládají, že v obytné zástav-
bě v okolí posuzované trasy východní tangenty budou do-
drženy hygienické limity hluku s výjimkou bytového domu 
Hamerská 629/48 za Milotelem, kde je navrženo prověření 
akustických vlastností stávajících oken, jejich případná vý-
měna za okna s potřebnými akustickými parametry a dopl-
nění oken o zařízení umožňující větrání vnitřních prostor. 
Další protihluková opatření na trase východní tangenty 
a na souvisejících silničních úsecích se nenavrhují. Při po-
suzování nebyla zohledněna případná budoucí výstavba 
rodinných domů mezi ulicemi U Hřiště a Na Krejnici, jak je 
plánováno v územním plánu města.

Dopad na hlukové zatížení a působení vibrací při 
prognózovaném zvýšení intenzity dopravy v současné části 
ulice Keplerova není v dokumentaci vůbec zmiňován, jak 
je vidět na přiložené mapce hlukového zatížení v noční 
době. Právě z této ulice již nyní eviduje holická komise řadu 
 stížností na nadměrný hluk ve dne i v noci, kdy řada řidičů 
nedodržuje omezení nejvyšší povolené rychlosti. Samos
tatnou kapitolou je zajištění bezpečnosti chodců na zdejších 
přechodech, kde se zvyšuje pohyb školní mládeže v souvis-
losti s výstavbou nových rodinných domů v této lokalitě. 

V místě přemostění Hamerské ulice a železniční vlečky 
bude vozovka budoucího obchvatu na desetimetrovém ná-
sypu a směrem k dálnici D35 bude mírně klesat. Holice tak 
bude z východu směrem na sever odříznuta od okolního 
světa vysokým zeleným valem. 

V hodnocení vlivu výstavby východní tangenty na kra-
jinný ráz v okolí Holice se setkáte s touto větou: „Působení 
cenných znaků a hodnot je již ve stávajícím stavu značně 
degradováno až setřeno hustou sítí elektrického nadzem-
ního vedení a zejména působením hmotou a výškou vý-
razných průmyslových objektů východního okraje zástavby 
Olomouce.“

Každý se může vyjádřit k dokumentaci příslušnému 
úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o do-
kumentaci.

František Ryšánek 
S využitím dokumentace k záměru  

„I/46 Olomouc –  východní tangenta (2022)“

Program Noci kostelů 10. června 2022

Olomouc-Holice, kostel sv. Urbana
18:00  18:45   mše svatá
18:00  22:00  sakrální omalovánky a kreslení
19:00  19:30   koncert Bel canto
19:30  20:00  prohlídka s komentářem
21:00  00:00  koncert violoncello, varhany a viola
21:30  22:00  prohlídka s komentářem
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Mapa hlukového zatížení území
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SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI HOLICE

Jedním z hlavních témat dubnového jednání holické komise byla 
situace v ulici Keplerova v souvislosti s narůstající intenzitou 
dopravy. Téma otevřela paní Drápalová, která jako majitelka 
rodinného domu v této ulici žádá o přijetí opatření k omezení 
nákladní dopravy, případně alespoň zklidnění provozu zejména 
v nočních hodinách. Otřesy způsobené nákladními vozidly způ-
sobují praskání domů, občany obtěžuje nadměrný hluk od vozi-
del přejíždějících nerovnosti na vozovce. Problémem je nedodr-
žování maximální povolené rychlosti v Keplerově ulici, která je 
komunikační tepnou spojující dvě městské části, dále minimálně 
dvě významná logistická centra a několik průmyslových zón. 
Z pohledu místních obyvatel je velkou komplikací nevyhnutelné 
zdolávání zdejších přechodů pro chodce, jelikož veškerá občan-
ská vybavenost je na návsi. Ani jeden přechod není úplně ideálně 
umístěn, rozhledové vzdálenosti pro chodce jsou omezeny vege-
tací a blízkostí zatáček. Komise proto schválila využití svých pro-
středků k uhrazení nákladů na odbornou instalaci preventivního 
radaru pro měření rychlosti vozidel v ulici Keplerova, kdy součas-
ně radar předává naměřená data na pracoviště městské policie. 
Data neslouží k postihování řidičů, ale budou použita pro vyhod-
nocení reálného provozu jako podklad dalších jednání o možném 
zlepšení situace. Právě v souvislosti s připravovaným záměrem 
výstavby východní tangenty se jedná o citlivé téma, jelikož ulice 
Keplerova bude přivaděčem na nový městský obchvat a počítá se 
s dalším zintenzivněním dopravy.

Pravidelnou účastnicí z řad veřejnosti na jednáních holické 
komise je paní Jarmila Horská, která v souvislosti s parkováním 
kamionů na území města upozornila na skutečnost, že v Olo-
mouci stále platí zákaz stání pro kamiony v době od 22 do 6 ho-
din. Z tohoto důvodu požádala KMČ o zajištění kontroly ze strany 
policie a postihování parkujících kamionů na Návsi Svobody.

Dále opakovaně upozornila na korodující pomník  letců 
na Návsi Svobody. Předseda KMČ Ryšánek informoval všechny 
účastníky jednání, že za komisi byl již podán požadavek na opra-
vu pomníku a nyní probíhají jednání s autorem pomníku.

Paní Horská požádala o odstranění dopravního  značení 
„zákaz vjezdu“ na plochu před bývalou prodejnou vinotéky 
na Návsi Svobody. Jedná se o městský pozemek, tato plocha byla 
vybudována jako parkoviště při rekonstrukci návsi a zákazová 
dopravní značka tam v minulosti nebyla. Komise požádala o pro-
věření opodstatněnosti pro umístění této dopravní značky a její 
případné odstranění.

Předseda komise informoval o komplikacích s vydáváním 
Holických novin. Aktuálně jsou noviny vydávány 4× ročně nákla-
dem 1 000 ks na jedno číslo. Každé číslo má 12 stran. V roce 2021 
platila komise za vydání jednoho čísla 13 903 Kč, tj. 4× za rok 
celkem 55 612 Kč. Na rok 2022 obdržela komise nabídku s výraz-
ným navýšením ceny, kdy jedno číslo mělo stát 18 918 Kč, za celý 
rok 75 672 Kč. Vzhledem k celkovému limitu prostředků komise 
115 000 Kč na celý rok je uvedené navýšení nákladů na noviny ne-
akceptovatelné. Předseda komise proto zajistil změnu dodavatelů 
tak, že celkové náklady budou na úrovni předchozího roku. Tisk 
novin bude realizovat tiskárna PROFItisk, redakční práce budou 
řešeny operativně dle nabídky a kapacity dodavatelů. Distribuci 
novin ze skladu tiskárny bude nadále zajišťovat předseda komise.

Následující květnové jednání komise využila paní Crhová z ulice 
U Solných mlýnů k seznámení s obtížnou situací v této lokalitě 
v souvislosti se zahájením stavby dalšího bytového domu v býva-
lém  areálu skladu nábytku za ulicí U Solných mlýnů. Paní Crho-
vá poukazuje zejména na parkující vozidla nájemníků prvního 
bytového domu, kteří nevyužívají placeného parkování v areálu 
a omezují tak průjezdnost přístupové komunikace pro těžká ná-
kladní vozidla zásobující stavbu. Předseda komise projedná situa
ci se zástupcem developera a ověří ji přímo na místě. 

V další části jednání informovala paní Jarmila Horská o při-
pravovaném setkání holických jubilantů dne 24. června. Akce 
proběhne netradičně v prostorách motorestu na ulici Přerovská. 
Při přípravě byl největší problém se zajištěním vhodných spole-
čenských prostor v Holici, jelikož provozovatelé nemají dostatek 
volných termínů. 

Současně paní Horská přednesla komisi svůj návrh na vybu-
dování parkoviště za holickým hřbitovem v souvislosti s rekon-
strukcí ulice Stará Přerovská spadající pod výstavbu nové prodej-
ny Lidl. V následující diskusi k tomuto návrhu a budoucímu zprů-
chodnění hřbitova z návsi k nové prodejně Lidl upozornil Tomáš 
Fojtík na skutečnost, že uvažovaný pozemek je určen jako rezerva 
k rozšíření hřbitova. Hřbitov jako specifický veřejný prostor nemá 
nahrazovat komunikaci ke zkrácení cesty za nákupem. Toto téma 
bude určitě předmětem dalších jednání holické komise. Jednou 
z možností pro vybudování parkoviště je úplné zatrubnění potoka 
Přáslavická svodnice a vytvoření parkovacích míst mezi stromy 
podél toku. Samozřejmě vždy se jedná o investiční akci a případ-
ná realizace je otázkou priorit a finančních možností města.

Na červnovém jednání komise informoval předseda komise 
všechny účastníky o zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivů 
záměru „I/46 Olomouc – východní tangenta (2022)“ na život-
ní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, na úřední desce Olomouckého kraje dne 
20. května 2022. Pan Ryšánek seznámil přítomné se základní-
mi parametry a možnými dopady tohoto záměru v katastru 
 Holice. Pro zajištění lepší dostupnosti informace občanům roz-
hodla komise o jeho zveřejnění i na svých vývěskách. Kompletní 
dokumentace je uložena k nahlédnutí na Krajském úřadě Olo-
mouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, od-
dělení integrované prevence, dále na Odboru životního prostředí 
 Magistrátu města Olomouce a na obcích Bystrovany a Tovéř. Kaž
dý se může písemně vyjádřit k dokumentaci příslušnému úřadu 
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.

Předseda komise seznámil členy se stavem jednotlivých po-
žadavků komise a způsobu jejich vyřizování ze strany kompe-
tentních odborů magistrátu. Situace je pro komisi velice nepře-
hledná, u několika požadavků není víc než měsíc žádná reak ce 
ze strany pověřeného pracovníka magistrátu na komentář komise. 
Jediné možné označení uzavřeného požadavku jako „Vyřešené“ je 
zavádějící, reálně je značná část požadavků bez řešení ukončena, 
či zamítnuta. Komise podala návrh na provedení úpravy systému 
pro komunikaci magistrátu s komisemi městských částí.

zapsal František Ryšánek, předseda KMČ
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RC HEŘMÁNEK

Dobrá věc se podařila
I v dnešní náročné době se najdou lidé, kterým nejsou osu-
dy druhých lhostejné. Jedním takovým příkladem byla be-
nefiční velikonoční akce zaměstnanců firmy M. L. S. Holice, 
spol. s r. o. 

Zástupce firmy se se žádostí o pomoc při výběru rodiny, 
která statečně čelí nepřízni osudu, obrátila na holickou ro-
dačku Mgr. J. Horskou a RC Heřmánek, z. s. Díky nim byla 
vybrána rodina Švecových, která si ke dvěma dospělým 
a dvěma nezletilým dětem vzala do pěstounské péče úžasné 
děvčátko, bohužel v době COVIDu přišla o živitele rodiny. 

Pracovníci M. L. S. Holice, s. r. o., uspořádali tak úspěš-
nou akci, že se během ní  vybralo neuvěřitelných 40 500 Kč. 
Finance byly rodině předány v prostorách RC Heřmánek  
4. 5. 2022 zástupkyní firmy p. Matlasovou.

RC Heřmánek by touto cestou rádo poděkovalo všem, 
kdo se na této benefiční akci podíleli. Vaše pomoc přišla 
do správných rukou. 

Tým RC Heřmánek 
foto: PhDr. Petra Tenglerová

Léto v RC Heřmánek
Čas prázdnin se nezadržitelně blíží. Dříve než nastanou, zveme vás a vaše děti na akce, které jsme pro vás připravily.

  8. 6.  Czechitas představí nejen IT kurzy pro ženy v herně RC Heřmánek

10. 6.  Expedice Sluňákov do Horky nad Moravou s programem „O motýlkovi“ pro rodiče a děti od 2 let

22. 6.  Lesní pedagogika na Svatém Kopečku pro rodiče a děti od 2 let

27. 6.  Dobrodružství na dopravním hřišti Semafor pro rodiče a děti od 2 let

28. 6.  Zdravý zoubek nebolí – beseda se zubní lékařkou MDDr. Svobodovou

29. 6.  Dovolená s malými dětmi – tipy na výlety – beseda s PhDr. Petrou Tenglerovou

I v době prázdnin nabízíme prostor vybavené herny RC Heřmánek pro hraní a setkání. Odpoledním hernám budou vy-
hrazeny středy v těchto termínech:  13. 7.  |  20. 7. |  27. 7. |  10. 8. |  17. 8. |  24. 8. |  31. 8. 

V průběhu prázdnin se můžete těšit mj. také na další z řady ekoprogramů s Mgr. Monikou Tošenovskou. 
Budeteli sledovat www.rchermanek.cz či FB, žádná z akcí RC Heřmánek vám neuteče.
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