
František Šváb, předseda KMČ Holice

Vážení čtenáři, obyvatelé

naší městské části Holice,

Zároveň děkuji všem představitelům Statutárního města 

Olomouce, členům komise městské části za společnou práci 

pro naši Holici a v neposlední řadě i všem hostům našich 

schůzí za podněty, nápady a připomínky. 

ČÍSLO ROČNÍK XV

Již 15 let Holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny 

PROSINEC 2015

NAŠE HOLICE



František a Vojtěch Ryšánkovi

Holické noviny,

holický web, jak dál ...



František Ryšánek

Oslava výročí Dne vzniku

samostatného československého

státu v Holici – 26.10.201

Setkání holických seniorů



Silvestr Tomášek, člen KMČ č.4

Jsme velice rádi, že  do vyřezávání dýní se zapojili také rodiče, 

moc jim za to děkujeme. Na závěr se plynule všichni přemístili k 

budově ZŠ , kde se slavnostně připojili k tradičnímu průvodu 

,,Uspávání broučků “. Celý průvod poprvé procházel naší 

pohádkově laděnou zahradou. Děkujeme  všem  za  hojnou 

účast a již se těšíme na Vánoční tvoření v naší MŠ, které bude 

dne 10.12.2015.

Za  kolektiv  MŠp.u

č. Pavla Pavlovská

p. uč Jarmila Petříková

MŠ OLOMOUC - HOLICE

Podzimní slavnost

Naše mateřská škola letos uspořádala pro děti, rodiče a přátele 

školy  ,,Podzimní slavnost“ v zákoutích upravené přírodní 

zahrady MŠ. 

 Již dopoledne p. učitelky připravily pro děti tvoření skřítků 

,,Podzimníčků“ z přírodnin a listů, společně s dětmi  pak vyrobily 

lampičky, ozdobily stromy různými strašidýlky a těšily se na 

odpolední setkání  s rodiči. Kolem 16 00 hod. jsme se všichni 

sešli  v zadní části zahrady,kde už plápolal oheň  jako v pohádce 

O dvanácti měsíčkách . Tam si rodiče s dětmi opekli špekáčky, 

zakopali jsme odpad na ,, Hřbitůvku odpadů “ , rozsvítili 

lampiony a  se zaujetím  procházeli rozsvícenou zahradou plnou 

strašidelných i legračních dýní.



  

Vzpomínal Silvestr Tomášek    

Vzpomínání po letech



Bílý Jeřáb - Tai-ji jako

zdravotní cvičení

Tai-ji a zdraví



Cestování s Bílým Jeřábem

Pokud se tedy chcete stát členem Bílého Jeřábu, vyzkoušet si 

tai-ji, poznat nové lidi a třeba i v příštím roce jet s námi do Číny, 

neváhejte a přijďte na naši hodinu.

Žáci ZŠ Holice ve Velké Británii



NAŠE HOLICE, noviny městské části - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308. Za KMČ  Bc. František Šváb, 

předseda komise a František Ryšánek. Tisk EPAVA a.s. Olomouc. Toto vydání vyšlo v prosinci 2015.


