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Milí přátelé, 

rok se chýlí ke konci, připomněli jsme si Památku zesnulých 

a nastal čas adventu. Celá ta doba do Vánoc je o rodině, vzpo-

mínkách na všechny blízké i přátele. V televizi jsou vysílány 

adventní koncerty a výzvy k pomoci potřebným. Možnost po-

máhat máme sice po celý rok, ale srdce naladěná na vánoční 

notu bývají dobro  vější. Je to na každém z nás. Když potkám 

pos  ženého člověka, vždy cí  m hlubokou pokoru.

Řekl bych, že konec roku je časem snění a vzpomínek. Sa-

mozřejmě také dětských rados   a Ježíškových nadílek. Schá-

zení rodin, návštěvy přátel. S nostalgií vzpomínám na Vánoce 

s našimi dětmi. Kam ten čas uplynul? Dě   i vnoučata stárnou 

a minulost kouká jen z fotografi í. Obrazy ze vzpomínek se 

mění s časem, staré někam zapadají. Protože dědové už dáv-

no nejsou, trávili jsme s manželkou Štědrý den a svátky v po-

slední době s babičkami, tedy prababičkami našich vnoučat. 

Maminky s námi již také nejsou, je to takové zvláštní. Zůstalo 

po nich prázdné místo a ubylo hodně z pamě   rodů. Není se 

koho zeptat. Ze starých alb hledí neznámé tváře předků. Po-

vědomí ale trvá a oni by měli určitě velikou radost z praprav-

noučat. To je budoucnost rodů, ať mají potomkové jakákoliv 

 příjmení. 

Kdysi jsem napsal, že i ten, kdo je na Vánoce sám, má 

hosty – přijdou za ním vzpomínky. Tuto myšlenku jsem čer-

pal z poezie pana Ladislava Stehlíka. Každý z nás má staros  . 

Mnozí nesou těžký kříž, a tak pokud můžete, pomozte jim. 

Již 19 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny 

 Proto je důležité, abychom se všichni uměli radovat i z ma-

lých rados  , které si mnohdy ani neuvědomujeme. A jiným, 

a  m také sobě, abychom neznepříjemňo vali život.

Do nového roku vám všem přeji lásku, štěs  , zdraví a hod-

ně pohody. Pamatujte na přísloví: Někteří lidé jsou šťastní 

a neví o tom. A novoroční předsevze  ? Rozdat alespoň o tro-

chu víc lásky a úsměvů, vrá   se vám to. Mějte se hezky.

Váš Petr Šafránek

Holické noviny

PublicDomainPictures z Pixabay
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Podzimní slavnost a Uspávání broučků
Ve středu 6. 11. proběhla v naší mateřské škole již tra-
diční Podzimní slavnost, na kterou navazuje Uspávání 
broučků spolu s lampionovým průvodem pořádaným 
základní školou. Na podzimní slavnos   čekal rodiče 
i dě   dobrý punč a občerstvení plné koláčků, muffi  nů, 
slaných tyčinek apod., které připravily dě   ze školky. 
Jako každý rok si rodiče s dětmi mohli opéct v areálu 
školky špekáčky. Během stmívání pomohli rodiče roz-
mís  t a rozsví  t lampičky a lucerničky a vše připravit 

pro lampionový průvod, který prochází celým areálem 
školky. Letos jsme zaznamenali velký počet malých 
i velkých účastníků a moc nás potěšilo, že se na prů-
vod dostavili i rodiče s dětmi, jejichž bydliště není v naší 
městské čás   a dě   nenavštěvují místní mateřskou ani 
základní školu. To vše nám dává zpětnou vazbu v tom 
smyslu, že Podzimní slavnost spolu s Uspáváním brouč-
ků byla opět úspěšná. Tak příš   rok se opět těšíme 

text a foto: Mgr. Kateřina Šporiková
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Malé ohlédnutí za výstavkou hub v Holici
Tak jsme se s Mirkem Marusjakem konečně odhodlali 
k akci – letos jsme po dobu dvou dnů, v úterý a ve čtvr-
tek 8. 10. a 10. 10., okupovali předsálí pobočky Knihov-
ny města Olomouce v Holici. 

Když jsme s nápadem uspořádat výstavku hub při-
šli týden před  m za paní Fridrichovskou, vyšla nám 
ve všem vstříc a hlavně nám pomohla s organizací i s in-
stalací. 

Na houby jsme nejprve vyrazili v pondělí s kamará-
dem Luďkem Kvapilem. Chtěli jsme mít jistotu, a tak 
byla cílem Drozdovská pila za Zábřehem. Za  mco Mirek 
se tetelil blahem nad plným košíkem hřibů, já jsem byl 
trochu nesvůj – nasbírali jsme a iden  fi kovali jen něco 
kolem 20 druhů hub… 

Ale už v úterý jsme mohli být spokojení, každý, kdo 
mířil do knihovny, prošel kolem naší expozice a  většina 
návštěvníků se o houby opravdu zajímala. Nasbírané 
plodnice (umístěné na táckách) jsme doplnili o dva 
nástěnné panely evropských hub a volné listy z Atlasu 
hub pánů Ušáka a Piláta. Do knihovny jsem také dovlekl 
asi dvacet atlasů, aby se s touto literaturou seznámili 
i mladší čtenáři. Mirek pro známé nachystal jednohub-
ky samozřejmě s (jedlými) houbami a navš  vil nás také 
fotograf, kamarád Petr Šafránek. 

Ve středu jsme pročesali naše lokality v Mrsklesích, 
dopravu zajis  l Jarda Navrá  l, kamarád – tarokář. Role 
se obrá  ly – Mirek trochu smutnil, zato já jsem v košíku 
vlekl kolem 30 druhů převážně nejedlých a jedovatých 
hub. Ve čtvrtek přišlo do knihovny ještě více lidí, hodně 
rodičů s „malochy“ – někteří měli tendence na houby 
sahat, nebo je dokonce ochutnávat… Právě muchomůr-
ky měly největší úspěch, tak jsme je umís  li na stolech 
dozadu a bylo po problému. 

Kladná odezva mezi návštěvníky a dobrá spoluprá-
ce našeho týmu (všem, kdo nám jakkoliv pomohli, 
 děkujeme, podpořila nás také Komise městské čás   
Olomouc-Holice) nás přivedla nad sklenicí pěnivého 
moku s Mirkem k rozhodnu  :

Příš   rok (přibližně) ve stejnou dobu!
text: Mgr. Milan Polák, Ph.D.,

člen České mykologické společnos  
foto: Ing. Petr Šafránek
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Vánoční ohlédnutí očima holické komise
Vánoce jsou svátky klidu a poho-
dy, které se slaví téměř po celém 

světě, a to i nekřesťany a v zemích, kde křesťanství není 
majoritním náboženstvím. Tento čas je v současnos   
spojen s rodinným posezením, pečením cukroví, zdo-
bením stromečku, dobrým jídlem a hlavně vánočními 
dárky! Společné rozbalování dárků mám nejraději. Ra-
dost obdarovaných je nejlepší odměnou za neskutečná 
trápení při pořizování dárků, než člověk vymyslí dárky 
pro všechny nejbližší?. Potom přijdete do obchodu a je 
vše jinak. Případně u stromečku zjis  te, že nějaké dár-
ky chybí. Přece jsem to kupoval, kam jsem to jen dal? 
V ideálním případě při rozbalování dárků již nemyslíme 
na předcházející shon, stres a námahu při nastolování 
vánoční pohody a rodinné harmonie. Máte vymalová-
no, okna umytá, vše voní vůní čistoty. Když jsou nejbliž-
ší spokojeni, nepočítáte ztráty.

Tak tohle měla být krátká příprava na vánoční fi nále. 
Pokud vše půjde hladce, letošní vánoční číslo holických 
novin vyjde asi s týdenním zpožděním. Ovšem přece 
jen do Vánoc zbývá stále dost času na dokončení všech 
příprav, odeslání vánočních přání,  m myslím pohled-
nic, na setkání s přáteli, na které nebude o Vánocích 
čas, a nějaký ten večírek či besídku, kdy se děkuje za to, 
co bylo, a všichni se těšíme na nové časy. 

Tímto na chvíli odložím vánoční téma, vrá  m se o ně-
kolik týdnů zpět, do dnů malování a velkého úklidu. Asi 
žádný holický občan neunikl dopadům omezení a do-
časných úprav v rámci stavebních prací na Přerovské uli-
ci. Bylo to náročné období. Nechci se v tom již dloubat, 
je to ukončeno, hodnocení akce je věcí investora a ma-
jitele komunikace. Ale určitě budu dlouho  vzpomínat 

na první dny, kdy byla zastávka U Mlýna dočasně na-
hrazena zastávkou Týnecká. Dopravní podnik nás pře-
dem informoval, ale nějak se vytra  lo upozornění, že 
zastávka Týnecká je přestěhovaná několik set metrů 
za zatáčku. Zoufale jsme pobíhali po stavbě,  uskakovali 
před neukázněnými řidiči, kteří se ještě chtěli dostat 
na Hamerskou. Je štěs  , že se nikomu nic nestalo, při 
hustotě provozu na Přerovské ulici a v ulici Keplerova, 
kde dodržování snížené rychlos   je věcí téměř nezná-
mou. Děkuji vám všem, že jste dbali vlastní bezpečnos   
a respektovali přijatá opatření v souvislos   s opravou 
vozovky. Poděkování patří strážníkům městské policie 
za vyžádanou každodenní asistenci v ranních hodinách 
na křižovatce u motorestu. Děkuji Ing. Lubomírovi Pe-
šoutovi z Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Olomouckého kraje za jeho ak  vitu při zajištění úpra-
vy dopravního značení ke zvýšení bezpečnos   chodců 
na ulici Přerovská v době probíhajících stavebních pra-
cí. Na závěr děkuji neznámému řidiči zametacího vozi-
dla, že vymetl z nové vozovky spoustu drobného štěrku, 
čímž odstranil příčinu vysoké prašnos   a špinění oken. 

Často jsem od spoluobčanů slyšel otázku, proč se 
opět opravuje vozovka na Přerovské. V té době jsem 
to nevěděl a přesně to stále nevím, ale až jsem několi-
krát projel po zametené vozovce, pochopil jsem. Nový 
povrch je  šší. Myslím, že je to výrazný rozdíl. Kdo bydlí 
v blízkos   této ulice, tak mi dá za pravdu. Nový povrch 
považuji za předvánoční dárek Ředitelství silnic a dálnic 
pro celou Holici. Průběh prací byl sice…, ale každé sní-
žení hlučnos   ze silniční dopravy je vítáno.

Pro úplnost doplním, že součás   letošní nadílky 
je i nový chodník na ulici Hamerská, který je tečkou 
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za  obnovou této ulice. Dále se podařilo předláždit pod-
statnou část chodníku v ulici U Solných mlýnů, směrem 
od lékárny k Přerovské. Až se tam půjdete podívat, na-
razíte na zbytek původního chodníku – je to obrovský 
rozdíl. Pokud budete někdy řešit problém, zda svým 
vozidlem na nový chodník vjet, či nikoliv, tak si vzpo-
meňte, že jeden běžný metr předláždění chodníku stojí 
minimálně 2 000 Kč. V tomto roce jsme měli možnost 
poprvé utra  t dle vlastního uvážení 300 000 Kč za zlep-
šení prostředí v Holici. Utra  li jsme 214 000 Kč, vět-
šina věcí je hotova, některé položky budou provedeny 
podle kapacit Technických služeb. Zbývá dokončit insta-
laci pě   odpadkových košů na psí exkrementy s nákla-
dem 5 000 Kč na jeden koš, včetně jeho pořízení. Prav-
děpodobně až v příš  m roce bude provedena oprava 
vnitřních stěn zastávky autobusu U Mlýna s předběž-
ným nákladem 34 000 Kč. Nemohu si odpus  t otázku 
pro krea  vní pouliční umělce, kteří nám sprejují vše, co 
je čisté: „Kdy jste si naposledy vydělali 34 000 Kč?“ 

Na závěr této mravokárné čás   vás chci pozvat k dis-
kusi o využi   rozpočtovaných částek holické komise 
pro rok 2020, kde bude pravděpodobně stejná částka 
jako v tomto roce, tj. 300 000 Kč na zlepšení  prostředí 
v Holici a dalších 300 000 Kč na opravy komunikací. Po-
kud máte námět, pošlete e-mail nebo nejlépe  přijděte 
osobně na jednání komise. Na březen je stanovený 
termín pro sestavení přehledu požadovaného čerpání 
těchto položek, jedná se o vánoční dárek na příš   rok 
za celkem 600 000 Kč.

Závěrem vám chci představit nový cíl předvánoč-
ních procházek Holickým lesem. Když zvládnete pro-
cházku v chladném počasí až na samotný konec stez-
ky na ulici Šlech  telů, budete jen pár kroků od  areálu 
 FLORCENTRA, kde si pro zákazníky připravili nové za-
hradní centrum. Součás   nové prostorné prodejny je 
kavárna, expozice živých motýlů a nyní i prodej vánoč-
ních stromků. Kratší variantou této procházky je návště-
va prodejny paní Jitky Veselské a za vůní kávy je pár kro-
ků do kavárny HENRI.

Za všechny členy holické komise a její pravidelné 
hosty vám přeji krásné svátky vánoční, ať vám přinesou 
radostné chvíle. V novém roce lásku, svornost a všeho 
hojnost.

Text i foto: Fran  šek Ryšánek
ilustrační foto: Elena Chukovskaya z Pixabay
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Heřmánkový rok 

Již dávno není centrem pouze pro maminky s dětmi. 
Jeho programová nabídka se neustále rozrůstá, a tak 
zde kromě programů pro rodiče s dětmi najdete také 
poradenství a podporu při přípravě na návrat do  práce, 
kurzy fi nančního poradenství, ekologickou výchovu, 
vzdělání v e-bezpečí, první pomoci, problema  ce vý-
chovy i otázkách partnerského souži  . Poradenství psy-
chologů, speciálních pedagogů, fyzioterapeutky, práv-
ničky i personalistky je návštěvníkům Rodinného centra 
Heřmánek také k dispozici.

Centrum i v tomto roce pokračovalo v  realizaci dobro-
volnického programu „Přeč  “. Jeho cílem je  pravidelný 
kontakt generací a čtení dětem v  mateřských školách. 
Pohádkové babičky a dědečkové přicházejí za  dětmi 

1× týdně, čtou jim, ale také si s nimi povídají a mnozí 
z nich dě   navštěvují i v rámci besídek či  tvořivých dí-
len, které školky organizují. Další formou mezigenerač-
ního kontaktu podporovaného Heřmánkem je pravidel-
né  setkávání maminek s dětmi a seniorů ze SSpS Olo-
mouc, p. o. – Centra denních služeb. Také s holickým 
Klubem seniorů je Heřmánek v pravidelném kontaktu.

Úspěchem tohoto roku bylo rozšíření řad dobrovol-
níků a především větší zapojení ak  vních rodičů do pří-
pravy a realizace programů pro ostatní. „Jde o efek  vní 
způsob udržení rodičů i v této životní fázi v oblas   své 
profese, možnos   posílení sebeprezentace a vědomí 
vlastní hodnoty,“ uvádí PhDr. Petra Tenglerová, ředitel-
ka Rodinného centra Heřmánek.

    Rodinné centrum Heřmánek má téměř za sebou 13. rok svého fungování. Jaký byl?
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Díky úzké spolupráci s Univerzitou Palackého Palac-
kého a Vyšší odbornou školou Caritas zde studen   reali-
zovali své praxe a našli vedoucí svých diplomových pra-
cí. Mnohé z toho by však nemohlo být realizováno bez 
fi nanční podpory. Díky dotaci Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR, Magistrátu města Olomouce, krajské-
ho úřadu a dárců byl Heřmánek pro své klienty otevřen 
každý den v týdnu s občasnou nabídkou víkendových 
programů, což ve svých zpětných vazbách hodno  li ná-
vštěvníci velmi pozi  vně. Důvod k rados   měl Heřmá-
nek také v říjnu, kdy s jedním ze svých dobrovolných po-
hádkových dědečků, panem Květoslavem  Koudelným, 
prožíval velkou radost. Jako student  Univerzity tře  ho 

věku Univerzity Palackého byl pan Koudelný nomino-
ván na Cenu rektora UP za zásluhy v oblas   dobrovol-
nictví, kterou rovněž získal. „K tomu jsme ve výtvarné 
soutěži získali za společný výrobek dě   a seniorů cenu 
veřejnos   v 10. ročníku soutěže Šťastné stáří očima 
dě  ,“ dodává Tenglerová.

Přejeme vám pohodový advent 
bez honění se za nepodstatnými věcmi....

V novém roce se na vás budeme těšít od pondělí 6. 1. 2020

V roce 2019 Heřmánek opět vykvetl, ale nebylo by 
to možné mimo jiné bez všech jeho příznivců, návštěv-
níků, spolupracujících organizací a dárců. Děkujeme!

text: Mgr. Hana Klicperová
foto: Mgr. Jana Kloučková Kudrnová

JillWellington z Pixabay
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Z jednání Komise městské části Holice
Hostem na říjnové schůzi KMČ byl pan Miroslav Vy-
chodil jako zástupce městské policie. Projednáno bylo 
hned několik témat trápících občany Holice. KMČ po-
žaduje důslednou kontrolu zákazu konzumace alkoho-
lu na veřejných prostranstvích, zejména v prostorách 
dětského hřiště v ulici U Cukrovaru, na odpočinkové la-
vičce v ulici Pode Mlýnem a ulici Keplerova. Podstatou 
problému není samotné popíjení piva, ale nepořádek, 
který po sobě tyto osoby zanechávají.

Další diskutovanou otázkou je způsob řešení auto-
vraků. Díky legisla  vě se nejedná o jednoznačnou zá-
ležitost. Vrak defi nuje zákon o pozemních komunika-
cích (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb.). Je to vozidlo, které 
je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních ko-
munikacích a obnovení způsobilos   by si vyžádalo vý-
měnu, doplnění nebo opravu podstatných čás   mecha-
nismu nebo konstrukce silničního vozidla. Neexistuje 
však žádný výklad toho, co se považuje za podstatnou 
část mechanismu nebo konstrukce vozidla. Protože ne-
oprávněným odtažením, nebo dokonce likvidací vraku 
by město majiteli tohoto „vraku“ způsobilo škodu, musí 
být městská policie velice opatrná a pečlivá. Díky panu 
Vychodilovi zná tuto defi nici každý člen KMČ, slyšíme ji 
při každém projednávání autovraků. V současné době 
je již více než 6 měsíců v řešení vrak na Hamerské uli-
ci, který díky vandalům již určitě splňuje literu zákona, 
a dále vrak na Staré Přerovské. Po několika letech se 
podařilo odstranit vrak na ulici Ječmínkova.

Na základě požadavku magistrátu bylo ukončeno 
čerpání částky 300 000 Kč určené na este  zaci veřej-
ného prostranství. Důvodem je vyčerpaná kapacita 
pro realizaci požadavků do konce tohoto roku. Za KMČ 
Holice bylo z částky 300 000 Kč v tomto roce vyčerpá-
no 220 693 Kč, částka 79 306 Kč zůstane nevyužita. 
Na příš   rok je stanoven termín do konce března 2020 
sestavit plán na využi   300 000 Kč, tak aby byl dostateč-
ný prostor pro realizaci požadavků. Pokud máte zajíma-
vý námět, přijďte na schůzi KMČ.

KMČ byla požádána o stanovisko k provozování re-
stauračních předzahrádek na veřejném prostranství. 
KMČ bude souhlasit jen se sezónním provozem.

V rámci diskuse vystoupil Ing. Josef Suchánek k té-
matu průjezdu holickou návsí, protože zejména u škol-
ky a školy je situace často problema  cká – po obou stra-
nách vozovky stávají auta, průjezdná je vozovka o šířce 
jednoho jízdního pruhu. Zazněl návrh ke zvážení – aby 
se parkovalo jen po jedné straně a nebyl tak narušen 
plynulý provoz. Běžně na návsi parkují vozidla celý den 
i o víkendu. 

KMČ řešila záměr postupné úpravy stanovišť kon-
tejnerů na tříděný odpad podobně, jako je nové sta-
noviště na ulici Staškova. Následně jsme obdrželi in-
formaci o přibližných nákladech na realizaci nového 
stanoviště pro čtyři kontejnery – vybudování zpevněné 
plochy stojí cca 40 000 Kč a doplnění kovového ohra-
zení cca 120 000 Kč. Záměrem k dalšímu jednání je po-
stupná realizace (vždy jedno stanoviště ročně) v rámci 
este  zace veřejného prostranství. 

Další jednání KMČ proběhlo 6. listopadu v prostorách 
komunitního centra Heřmánek v 1. patře na návsi 
 Svobody. 

Jako první host vystoupil pan Mūller s urgencí umís-
tění laviček na dětském hřiš   v ulici Ječmínkova. KMČ 
tento požadavek řeší od samotné výstavby dětského 
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hřiště v roce 2018 a požadovaný odpadkový koš byl do-
plněn díky ak  vitě občanů.

Za KMČ – po dokončení výstavby dětského hřiště 
bylo ze strany MMOL slíbeno doplnění lavičky. V prů-
běhu tohoto roku KMČ opakovaně jednala se zástup-
ci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
MMOL o umístění lavičky (upřesnění typu lavičky, místa 
instalace) a instalace odpadkových košů. V rámci pro-
jektu este  zace je i požadavek KMČ na instalaci celkem 
pě   odpadkových košů, podle vyjádření pracovníka 
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
jsou koše připraveny. Cena za jeden odpadkový koš 
je 5 000 Kč. K otázce na doplnění lavičky KMČ odpověď 

neobdržela, lavička bude pořízena počátkem následují-
cího roku z rozpočtu komise. Od externí dodavatelské 
fi rmy je možné pořídit tzv. an  vandal bezúdržbovou 
lavičku do 5 000 Kč s DPH. Je třeba vyřešit umístění la-
vičky v rámci daného prostoru. 

Další urgence pana Mūllera byla k požadavku na vy-
budování chodníku od přechodu v ulici Keplerova 
(u hřbitova) směrem k restauraci Klondike. Jedná se 
o úsek cca 5 metrů, kde původní provizorní chodník byl 
zrušen při budování chodníků od přechodu směrem 
do ulice Partyzánská. Problém se řeší od roku 2017. 

KMČ několikrát jednala se zástupci odboru dopravy 
a územního rozvoje MMOL o vybudování nového chod-
níku fi nancovaného přímo z rozpočtu komise na opravu 
komunikací. Tento návrh byl odborem dopravy a územ-
ního rozvoje odmítnut. Je třeba vypracovat  projektovou 

dokumentaci a nechat projekt posoudit v rámci řádné-
ho správního řízení zejména po stránce bezpečnos   
chodců. Při posledním jednání bylo přislíbeno, že tento 
chodník bude zařazen do projektu rekonstrukce komu-
nikace na návsi Svobody.

Dalším hostem byl pan Kořínek z Moravské ulice, 
který v Holici žije 6 let, ale neztotožňuje se s návrhem 
MMOL na zvýšení poplatků za komunální odpad (ná-
vrh sazby 816 Kč) – navrhuje změnu systému úhrady, 
a to podle skutečně vyprodukovaného množství odpad-
ků v rodině, včetně toho, že  , co poc  vě třídí, by měli 
být na poplatcích zvýhodněni.

Za KMČ odpověděla paní Kubjátová: zvýšení poplat-
ků za odvoz komunálního odpadu je návrhem pro jed-
nání zastupitelstva na 13. 12. 2019. Každý občan města 
má možnost promluvit na veřejném ZMO. Komise není 
v této věci kompetentní.

Jako host vystoupil pan Šváb v souvislos   s přípra-
vou Benefi čního adventního koncertu „Dě   dětem“, 
který proběhne dne 15. 12. 2019 v holickém kostele 
sv. Urbana. Pan Šváb požádal o propagaci tohoto kon-
certu formou vyhlášení v místním rozhlase, uveřejnění 
v Holických novinách a na webových stránkách KMČ. 
Výtěžek z této akce bude věnován Spolku pro ranou 
péči, který se věnuje handicapovaným dětem.

KMČ s podporou této akce souhlasí, požaduje zaslá-
ní konkrétních informací o programu, účinkujících, pří-
padně propagačních materiálů ke zveřejnění. 

Dotaz pana Švába na způsob řešení parkování ná-
vštěvníků sportovního areálu ze strany HFK – stále do-
chází k parkování vozidel tak, že dochází k nebezpeč-
ným a nepřehledným situacím (stojí přímo v křižovatce 
a brání výhledu). Další dotaz na řešení částečně nefunk-
čního místního rozhlasu v ulicích Staškova a U Hřiště. 

Za KMČ – parkování 1. HFK vyřešil dle dohody, byla 
rozšířena parkovací plocha přímo v areálu. Zástup-
ce městské policie doporučuje volat na stálou službu 
(dispečink) a nahlásit nesprávné parkování, bude vyslá-
na hlídka na místo k vyřešení přestupku.

Místní rozhlas – aktuálně probíhá na území celé-
ho města budování nového varovného systému, který 
nahradí současný zastaralý varovný systém vytvořený 
kombinací sirén a místních rozhlasů. Náklady na opravy 
a údržbu používaného systému místního rozhlasu jsou 
příliš vysoké, kvalita přenosu a srozumitelnost  informací 
je závislá na povětrnostních podmínkách. Nový sys-
tém je založen na bezdrátovém přenosu a digitální tech-
nologii, realizace celého systému je rozdělena do ně-
kolika etap, v Holici bude instalace zahájena  počátkem 
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 příš  ho roku. Spuštění zkušebního provozu je napláno-
váno na léto 2020. KMČ považuje za neekonomické vy-
nakládat fi nanční prostředky v řádech desítek  síc ročně 
na opravu současného místního rozhlasu. Nový rozhlas 
je již nainstalován např. v Hodolanech. Umístění ozvučo-
vacích jednotek pokryje všechny ulice v rámci Holice. 

V rámci došlé pošty řešila KMČ mimo jiné žádost 
odboru dopravy a územního rozvoje MMOL o vyjádření 
KMČ k podnětu od občana na změnu zastávek Týnecká, 
Hamerská a Hamerská – Milo na zastávky „na  znamení“.
KMČ s  m nesouhlasí. Hlavní důvody:
• nemáme informaci o vybavení autobusů dostateč-

ným počtem tlačítek dostupných pro sedící osoby, 
jde o bezpečný způsob podání znamení řidiči zejmé-
na staršími osobami a tělesně pos  ženými s dosta-
tečným předs  hem, přičemž všichni nesedí na urče-
ných sedadlech;

• v případě zastávky Hamerská – Milo (je mimo  hlavní 
komunikaci) je nutné zajet na zastávku, řidič tedy 

před příjezdem na zastávku nemá přehled o osobách 
na zastávce;

• v případě horší viditelnos   a deště, kdy jsou cestu-
jící schovaní ve dveřích okolních domů, hrozí, že jim 
autobus nezastaví;

• otázka dodržování jízdního řádu – v případě, že au-
tobus uvedené tři zastávky na znamení (jsou hned 
za sebou) pouze projede, přijede na další řádnou za-
stávku s předs  hem několika minut, kde bude mu-
set čekat na odjezd dle jízdního řádu. 
KMČ obdržela s  žnost občanů z ulice Hanácká 

na nadměrný provoz v ulicích Hanácká a Jaselská. 
Tyto ulice jsou v havarijním stavu, v běžném provozu 
si tudy  řidiči zkracují cestu z ulice Hamerská na ulici 
Přerovskou, přičemž zejména v dopravních špičkách je 

 světelná křižovatka Přerovská a Hamerská ob  žně prů-
jezdná. Je uveden návrh na zjednosměrnění ulic Hanác-
ká a Jaselská tak, aby byly průjezdné pouze ve směru 
Přerovská – Hamerská. 

Příjemné  prožití 
svátků  vánočních
a  úspěšné  vykročení 
do  roku  2020 

přeje  redakce

Ca
nd

is 
Hi

da
lg

o 
z P

ixa
ba

y



 
 

        
 -  

 

 
 

P  
 

 
 

 
 

–  
–  

–  
 

 

 
 

 
 



NAŠE HOLICE, noviny městské čás   | Za redakční radu: Fran  šek Ryšánek, info@naseholice.cz | Vydává: Statutární město Olomouc 
Grafi cké zpracování a příprava pro  sk: ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc 

 Tisk: Profi -  sk group s.r.o., Kyselovská 125, 783 01 Olomouc | Vychází v Olomouci 5× ročně | Evidenční číslo  sku MK: E 11131 
Číslo 5 | Vyšlo v prosinci 2019 | Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 18. 1. 2020 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 5. 2. 2020

Naši jubilanti (prosinec–leden)
Antonín Cigánek
Jan Dostál
Silvest  Dostál
Ilona Fabianová
Jiří Holčík
Marie Jevická
Oldřich Lichnovský
Marie Navrátilová
Nataša Očenášková
Anna Smyslová
Jiří St áněl
Věra Šelepaková
Jaroslav Špičák
Dana Vítková
Marcela Winklerová

90 a více let 
Drahomíra Hanková
Ilja Klement
Miroslav Navrátil
Marie Pokor á
Eva Štěpánková
Zdeněk Vychodil
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Omezení  svozu bioodpadu v zimní m období  (prosinec 2019 – bř ezen 2020)
Pravidelný  č trná c  denní  svoz bioodpadu bude v zimní m období  omezen. 
Termín posledního svozu bioodpadu v tomto roce je pro Holici 19. 12. 2019, 
k opě tovné mu zahá jení  pravidelné ho č trná c  denní ho svozu dojde 12. 3. 2020. 
V zimním období bude proveden svoz bioodpadu jen 30. 1. 2020.
Vě tš í  množ ství  bioodpadu nelze odklá dat v pytlí ch vedle popelnic! Takto odlo-
ž ený  odpad nebude z provozní ch dů vodů  odvezen. Vě tš í  množ ství  bioodpadu je 
vž dy nutné  odvé zt do sbě rový ch dvorů .
Svoz smě sné ho komuná lní ho odpadu (klasických popelnic) se v zimním období  
nemě ní  – celoroč ně  zů stá vá  zachová n interval svozu 1× za 14 dní .


