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Již 16 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

ročník XVI

Milí přátelé,

číslo 5

Vánoce
Petr Šafránek

rok se chýlí ke konci, připomněli jsme si Památku zesnulých a nastal čas adventu. Celá to doba do Vánoc je o rodině, vzpomínkách na všechny blízké i přátele.
V televizi jsou vysílány adventní koncerty a výzvy k pomoci potřebným. Možnost
pomáhat 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. Samozřejmě také dětských rados a Ježíškových nadílek. Scházení rodin, návštěvy přátel. S nostalgií
vzpomínám na Vánoce s našimi dětmi. Kam ten čas uplynul? Dě i vnoučata stárnou a minulost kouká jen z fotograﬁí. Obrazy ze vzpomínek se mění s časem,
staré někam zapadají. Protože dědové už dávno nejsou, trávili jsme s manželkou
Štědrý den a svátky v poslední 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. Povědomí ale trvá a oni by měli určitě velikou radost
z prapravnoučat. 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 čerpal z poezie pana Ladislava Stehlíka. Každý
z nás má staros . Mnozí nesou těžký kříž, a tak pokud můžete, pomozte jim. Proto
je důležité, abychom se všichni uměli radovat i z malých rados , které si mnohdy ani neuvědomujeme. A jiným, a m také sobě, abychom neznepříjemňovali
život.
Do nového roku vám všem přeji lásku, štěs , zdraví a hodně pohody. Pamatujte na přísloví: Někteří lidé jsou šťastní a neví o tom. A novoroční předsevze ?
Rozdat alespoň o trochu víc lásky a úsměvů, vrá se vám to. Mějte se hezky.
Váš Petr Šafránek
Závěrem chci poděkovat panu Fran šku Ryšánkovi za jeho úžasné dílo, holické
noviny k 80. výročí holické školy. Málokdo si uvědomí, co to bylo práce. Má můj
hluboký obdiv a děkuji mu za všechny „Holičáky“.
Ještě jedna „drobnost“ – skládám také hold panu Zahradníkovi za jeho trvalý
a úžasný vlastenecký postoj. Laďo, díky za vlaječku v okně.

Umělý stromeček
ekologie má radost
vymýšlím si vůni svíček
jehličí a prskavek
větev borovice ve váze
zelené jmelí na líbání
rodinná sešlost
stoupl jsem na vážnosti
u večeře pronáším přípitek
ať se zase ve zdraví sejdeme
duhové rybí šupiny pro štěstí
Jana rozbaluje dárky
možná Ježíšek není
ale přece je boží svátek
a někde nahoře
vznáší se požehnání.

Slavnostní školní akademie
Měsíc září se ve většině škol nese v pozvolném
tempu. Pro Základní školu v Olomouci-Holici však
toto období bylo letos dos hek cké. Kromě změn,
které s sebou začátek školního roku obvykle přináší, se všichni připravovali na důležitý den, a to
na 27. 9. Na toto datum připadla oslava 80. výročí
založení první měšťanské školy v Holici, dnešní budovy 2. stupně.
Přípravu slavnostní školní akademie vzala do svých rukou
paní učitelka Mgr. Alena He ová, která se stala „hnacím
motorem“ pro zdárné konání celé akademie. Do příprav a organizace se zapojili všichni bez rozdílu věku či
pohlaví a během dvou týdnů se začal rýsovat program
jednotlivých vystoupení, která samostatně nacvičily paní
učitelky z 1. stupně se svými žáky.
Průvodního slova se zhos li žáci 9.A Alena Bayerová
a Vojtěch Kurfürst. Dále nesmíme zapomenout na úvodní slavnostní báseň sepsanou bývalou paní učitelkou
Jiřinou Souškovou a přednesenou její vnučkou Barborou
Souškovou (nyní žákyní 8.A).
Celému programu předcházelo setkání významných
hostů, mezi nimiž nechyběla například vedoucí odboru
školství Magistrátu města Olomouce paní PhDr. Hana

Fantová, předseda komise místní čás Holice pan
Bc. Fran šek Šváb, Dis., a další představitelé obce pan
Fran šek Ryšánek a pan Silvestr Tomášek. Dále byli pozváni i bývalí učitelé Základní školy Olomouc-Holice,
kteří si mimo jiné mohli stejně jako ostatní návštěvníci
prohlédnout v prostoru před tělocvičnou výtvarné práce
žáků vytvořené pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily
Moupicové.
Slavnostní školní akademie byla zahájena v 17 hodin
v zaplněném prostoru školní tělocvičny, a to přednesem
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Oslavná báseň
autorka: Jiřina Soušková
Dovolte, abych se představila,
jsem vaše škola milá,
jak já se na vás natěšila.

Dohled nad nimi vždycky měl
bdělý a přísný ředitel.
Práci jsem si dala,
ale za ty dlouhé roky
jen deset jsem jich spočítala.

Za těch 80 roků
mám v sobě otisky všech vašich kroků
a vzpomínky na vaše úspěchy i pády,
na první lásky i kamarády.
Knihu příběhů bych mohla dohromady dát,
jen kdybych tak jako vy – já uměla psát.
Tak vás tu všechny vítám a přiznávám,
že stěží vás už poznávám.
Ale přec tam vidím Vláďu, Petra, Jirku, Věrku, Vlastu, Haničku,
co nosívala Barbie na tričku.
A hle, no to je skvělé,
tam sedí bývalí učitelé a zástupci,
i ředitele poznávám,
ani nevíte, jakou radost mám.
Čas rychle běží, mění se svět
a já tu stojím 80 let,
ač věkem jsem už babička,
já připadám si jak holčička.

A poslední – Mojmír se jmenuje,
tak ten mě asi vážně miluje.
Pořád mi něco spravuje,
nové učebny buduje,
nábytek do nich kupuje,
abych tu v plné kráse
Holici stála ku okrase.
Už nevzpomínám si přesně,
koho to napadlo,
hrát ve škole divadlo.
To bylo rolí a roliček
pro pobavení dětiček.
A pyšná jsem,
že na mých prknech jako malá
ta slavná Hanka Maciuchová hrála.
Jak bylo všude veselo,
když zpívat se tu zkoušelo,
krásně pěl Rédův sbor
z oken se nesl jejich chór.

Vždyť s každým ranním zvoněním
se mládím opět naplním.
Děti, ty se moc nemění,
stále je s nimi radost i trápení,
jejich smích, dusot po schodech i štěbetání
mi novou sílu do zdí vhání.

Za zimních nocí,
když vítr duje,
ještě v mých zdech
ta hudba rezonuje.

Kolik mnou prošlo žáků,
no co vám budu povídat,
na tisíce je mohu počítat.

Dnes zpívat prý se nesluší,
raději si strkají sluchátka do uší,
jen pro mobily oči mají
a málo si spolu povídají.

Vím, že sedět ve škole je nebaví
ani cpát si vědomosti do hlavy,
však jisté je, a téměř všichni to tak mají,
že po letech na mne s láskou vzpomínají.
Já radost mám, když dozvím se,
že i ti největší rošťáci,
dovedou v životě vzít skvěle za práci.

Co bylo dávno, odvál čas,
všechno se mění zas a zas.
A tak mám jedno velké přání,
ať mám plné třídy bez ustání,
a pak třeba za dalších 80 let
řeknu si, pořád je krásný tento svět.

Věřte, že učitelé tu vždy byli dobří, ba i skvělí,
všichni vždy jeden cíl měli,
lehká práce to věru není
připravit do života novou generaci.

Poděkovat vám, dovolíte mi, chci velice,
že mohu být kolébkou moudrosti Holice.
A věřte, že dokud v mých zdech zvonek bude znít,
budem se všichni dobře mít.
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oslavné básně, po němž následoval milý pozdrav absolventky školy paní Hany Maciuchové (české herečky a pedagožky). Poté již následoval připravený program žáků 1. až 6. tříd a dále jednotlivců z řad nynějších žáků (vystoupení
žákyň 9. třídy a taneční vystoupení Anny Chromcové) i bývalé žákyně Sáry Koryčánkové (zpěv).
Celé vystoupení se neslo v přátelské atmosféře a doufáme, že si připravený program našich žáků užili jak hosté,
učitelé, tak i rodiče a přátelé školy.
Mgr. Lenka Černá

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Pokud jste neměli to štěs dostat se přímo do školní tělocvičny, je možné zhlédnout na YouTube.com videozáznam celého vystoupení.
Odkaz najdete i na webových stránkách naseholice.cz v čás Volný čas – Na Pohodu.
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Škola má narozeniny
text, hudba: Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř,
mírná úprava textu: Jiřina Soušková
Škola má narozeniny,
my máme přání jediný,
ať tu stojí dlouhá léta do konce světa.
Ať do ní chodí dětičky,
co nosí samé jedničky,
žádní žáci darebáci ani lajdáci.
Dobře je, že jsi na světě,
koukni, jak rádi máme tě,
děkujeme ti, školo milá,
žes nás učila.
Škola má narozeniny,
my máme přání jediný,
ať tu stojí dlouhá léta do konce světa.

O výzdobu školy u příležitos oslav
80. výročí jejího založení se postarali žáci pod vedením paní učitelky
Mgr. Ludmily Moupicové.
Největší pozornost získal životní
příběh Štěpána Vychodila, prvního
ředitele holické měšťanky, který byl
vytvořen ze tří desítek výtvarných
prací žáků naší školy.
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Setkání jubilantů
Komise městské čás Olomouc-Holice stejně jako v minulých letech uspořádala pro holické jubilanty,
kteří se letošním roce dožili 75, 80 a 85 let, setkání na oslavu jejich krásných jubileí. To letošní se konalo
18. října v Holickém dvoře, který se v minulos osvědčil jako nejlépe přístupný právě pro seniory.
Bylo pozváno 68 jubilantů, ale z různých, převážně zdravotních důvodů se jich dostavilo jen 45. Na zahájení přivítala přítomné paní Mgr. Jarmila Horská a seznámila je
stručně s historií místa, kde se právě nacházeli. Mnozí
přítomní znali tento dvůr jako bývalý obecní dvůr, kde
měli své stanoviště holič hasiči, nacházela se zde klubovna holických skautů, kino a obecní knihovna. Dnes
je toto místo kouzelně upravené a zrekonstruované,
takže bývá využíváno pro pořádání různých společenských akcí.
Paní Mgr. Horská přivítala také hosty letošního setkání – paní Mgr. Yvonu Kubjátovou, náměstkyni hejtmana a zároveň holickou občanku, paní Marii Romanovskou z Komise pro občanské záležitos a pana
Silvestra Tomáška, člena Komise městské čás Holice.
O kulturní program se jako obvykle postarala paní
Mgr. Jaroslava Slepicová se svým pěveckým souborem
Zpěvanky a pěvecký sbor dě ze Základní školy v Holici
pod uměleckým vedením učitelek paní Mgr. Jany Vikové a paní Mgr. Terezie Beníčkové.
Pak se ujala slova paní Mgr. Yvona Kubjátová, aby
seniorům popřála k jejich výročí, a nakonec je krátce pozdravil pan Silvestr Tomášek, který jim v závěru
popřál hodně zdraví a se všemi si připil sklenkou vína
za doprovodu Zpěvanek. Po zdravicích nastoupily dě
se svým krásným programem sestaveným z písniček
českých autorů.
Všichni přítomní dostali dárkový balíček, krásnou
růži a jako pohoštění výborné chlebíčky. V další čás
odpoledne zazpívaly Zpěvanky takové písničky, které si
mohli zazpívat všichni.

Oslava se všem líbila a když se rozcházeli, tak děkovali organizátorům za krásné odpoledne. Těm, kteří se z různých
důvodů nemohli dostavit, jsme balíčky doručili domů.
Silvestr Tomášek,
člen Komise městské čás Holice
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Bílý jeřáb – setkávání nejen v tělocvičně
Víte co je bílý jeřáb?
V Číně je považován za ptáka dlouhověkos . V Holici nese toto jméno spolek taj-či.
Vážení čtenáři, možná všichni nevíte, že každou středu
probíhá v tělocvičně základní školy v Holici cvičení taj-či,
což je původně čínské bojové umění vycházející z východních tradic. Samozřejmě se nejvíce cvičí v Číně, ale
dnes je oblíbené po celém světě, cvičí ho muži i ženy.
Důvodem oblíbenos je zřejmě fakt, že taj-či může cvičit každý bez rozdílu věku a fyzických možnos . Taj-či
má několik stylů, z nichž my cvičíme styl jang, tedy zdravotní cvičení. Pomalé a ladné pohyby pomáhají zlepšit
koncentraci a protáhnout tělo. Pravidelným cvičením
můžete vytvořit harmonii mezi tělem a myslí.
Já jsem se sama o taj-či jako cvičení dozvěděla
před 25 lety z článku, který napsala Zora Jandová. Článek mne natolik zaujal, že jsem začala zjišťovat, zda se
taj-či cvičí i v Olomouci. Hledání bylo úspěšné, párkrát
jsem navš vila kurzy a taj-či mě zaujalo jako cvičení, ale
i jako životní ﬁlozoﬁe. Po dese letech mi role žáka už
nestačila, složila jsem tedy trenérské zkoušky a začala
jsem taj-či cvičit pro širokou veřejnost.
Stále více mě to táhlo vidět opravdové mistry v Číně,
kam jsem se poprvé v roce 2009 vydala. Největší koncentrace taj-či škol je ve Wudangských horách, kde se
nachází řada chrámů, při nichž jsou školy taj-či pro dě
od tří let, ale i pro dospělé. Toto místo je považováno
za kolébku vnitřního stylu a je zasvěceno taoismu. Tady
jsem navázala kontakt s mistrem taj-či a od té doby se
sem vracím pravidelně učit se nové techniky a sestavy.
Postupem času jsem s sebou začala brávat i své žáky
a přátele.
V letošním roce se mi podařilo navázat kontakt se
slečnou Chen Shuang – lektorkou taj-či, která byla
v Olomouci na roční stáži a v rámci Konfuciovy akademie učila studenty univerzity Palackého umění taj-či.
Nejen pro své žáky jsem s ní uspořádala celodenní
seminář s cílem naučit se zdravotní cvičení čchi-kung

a v rámci tohoto semináře nám Shuang zacvičila řadu
zajímavých sestav s vějířem, ale i s mečem. Tímto naše
spolupráce neskončila a na jaře jsem ji pozvala na náš
víkendový pobyt v Jeseníkách, kde jsme měli více času si
popovídat o taj-či, ale i o životě v Číně a její stáži v Olo-

mouci, což bylo pro všechny velice zajímavé.
Velkou tradicí se pro náš spolek staly jarní a podzimní
víkendové pobyty v Jeseníkách. Zde máme více prostoru
na procvičení sestav, rozvoj intuice, energe cká cvičení,
akupresurní masáže, ale i jiné ak vity – vycházky, cvičení v bazénu, výuku různých stylů tanců a nechybí ani
karneval s tombolou.
Toto je můj příběh, ale příběh každého z nás je jiný.
Zeptala jsem se svých žáků, proč chodí cvičit taj-či oni.
A jejich odpovědi?
Je to pro mě výborná relaxace po celodenní práci,
zdravotní cvičení, kde se zbavím boles zad, naučím se
správně dýchat, kvůli procvičení pamě , propojení hemisfér, rados z pohybu, navázání přátelství, očistě těla,
bystření mozku – umíme již devět sestav. Ovšem základem je dobrá skupina lidí, která
se zde sešla a stýká se i mimo cvičení, např. při výrobě adventních
věnců nebo vánočním posezení
s punčem.
Spolek Bílý jeřáb vám přeje do roku 2017 hodně pohody,
spoustu krásných chvil … a třeba se
někdy potkáme v tělocvičně, kde
případné zájemce rádi uvidíme.
Světluše Kostrunková,
lektor taj-či
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Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice
Pomalu, ale jistě se blíží konec roku, a to je ten správný čas na bilancování a zhodnocení celoroční činnos . Rok 2016 byl to ž pro holický sbor dobrovolných hasičů neobyčejně rušný a naplněný činnos
od začátku až do konce.
Hned v lednu k nám zavítali pracovníci Českého rozhlasu, aby o našem sboru natočili reportáž.
Byli jsme to ž vybráni do ﬁnále posluchačské soutěže o nejlepší sbor dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji. Přestože na medailové pozice
jsme nakonec nedosáhli, chtěli bychom všem
našim příznivcům poděkovat za poslané hlasy.
V průběhu celého roku jsme se podíleli
na realizaci řady kulturně-společenských akcí v Holici, které měly
za cíl oživit některé již zaniklé tradice v naší městské čás . Naši
členové se zúčastnili únorového masopustního průvodu, pomáhali jsme organizačně zajišťovat pálení čarodějnic, stavění i kácení máje nebo dětský den.
Ve spolupráci s Komisí městské čás a členy TJ Sokol jsme
uspořádali vzpomínkové akce při příležitos konce 2. světové
války a vzniku Československa. Druhá jmenovaná akce byla navíc spojena s lampionovým průvodem pro dě . Naneštěs nás
neočekávaně zradila zvuková technika.
V červnu a srpnu se holič občané tradičně bavili na Noci
hasičů. Mnozí si chválili zejména hudební skupinu Roxy. Počasí nám tentokrát dopřálo krásný letní den ještě i 1. října, kdy se
konal jubilejní 5. ročník Holického kombajnu. Nově jsme si připravili i plnohodnotnou soutěž pro dě . Účast na soutěži a zejména
na večerním posezení byla hojná.
Naši členové také jako každoročně pomáhali občanům s čerpáním studní. V průběhu jarních měsíců pak navštěvovali olomoucké
základní školy a seznamovali dě se základy požární ochrany a činnos dobrovolných hasičů. Celoročně jsme se účastnili požárních
hlídek a také jsme si dokázali najít čas na soutěžní činnost (obě
družstva závodila na pohárových i netradičních soutěžích v požárním sportu) a odbornou přípravu členů zásahové jednotky.
Veškeré výše uvedené ak vity jsou pouze stručným výběrem
naší činnos v roce 2016 a ukázkou toho, že sbor dobrovolných
hasičů v Holici rozhodně nezahálí.
Na závěr bychom rádi poděkovali ak vním členům za jejich práci i všem sponzorům, zejména společnos Fofrnet, a dále panu
Šmídovi a kolek vu Holického statku za celoroční plodnou spolupráci. Poděkování patří také Komisi místní čás
a odboru ochrany za podporu, kterou nám poskytli, a konečně chceme poděkovat všem občanům Holice či jiných
městských čás , kteří sledují naši činnost a účastní se námi pořádaných akcí.
Mgr. Zdeněk Baleka, DiS.,
místostarosta SDH Olomouc-Holice
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Podzimní slavnost v mateřské škole
V mateřské škole v Holici se 3. 11. konala Podzimní slavnost. Dě si
vyrobily lucerničky, vydlabaly strašidelné dýně, papírová strašidla,
pavouky, kočky i netopýry. Do akce se zapojili také rodiče, kteří společně s dětmi doma vyráběli masky a strašidla z odpadových a přírodních materiálů. Na slavnos byl k vidění například skřítek ze slámy, pařezová příšera nebo strašidelný pavouk z tykve a větví.
Odpoledne jsme zahájili opékáním špekáčků. Poté jsme odkryli
hřbitůvek odpadků, abychom zjis li, jak se po roce v půdě rozložily
různé materiály. Po západu slunce jsme začali společně zapalovat
světýlka, takže se celá zahrada nádherně rozsví la. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se na výzdobě zahrady podíleli a společně s námi oslavili krásu a tajemnost podzimu.
Jarmila Petříková

Uspávání broučků
Nadešel čas, kdy se příroda chystá k zimnímu spánku, a tak jsme se s ní i letos rozloučili pochodem světýlek a následným uspáváním broučků ve čtvrtek 3. 11. od 17 hodin. Rodiče a dě rozsví li své lampiony při západu slunce
před budovou 1. stupně a vyšli na obchůzku holického náměs . Průvod v čele
s panem ředitelem Mojmírem Chy lem byl ukončen v osvícených a nazdobených prostorách před budovou 2. stupně, kde byli nachystáni broučci a pět
stanovišť, u nichž dě od žáků 2. stupně po předání broučka dostaly sladkou
odměnu.
Mgr. Lenka Černá

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
v době, kdy budete číst tyto řádky, bude začínat poslední kalendářní měsíc tohoto roku, tedy období bilancování a pro
některé z nás i stanovení si předsevze do roku nadcházejícího.
V letošním roce se městské čás podařilo realizovat všechny opravy komunikací a chodníků, které jsme si na jaře stanovili. V rámci budování sítě cyklostezek na území města se k Holici přiblížila cyklostezka v ulici Holická a věříme, že její
výstavba bude dále pokračovat i na území městské čás . V průběhu roku jsme provedli rekonstrukci autobusové zastávky
U mlýna, která navíc dostala moderní výtvarné ztvárnění. Zabývali jsme se řešením nebezpečných míst v různých lokalitách naší městské čás na základě koncepčně zpracovaného materiálu a ve spolupráci s příslušnými odbory města.
V oblas kultury jsme se podíleli na některých tradičních akcích. Společně se základní školou jsme v rámci fes valu
Svátky písní uspořádali koncert dětského sboru a oslavili výročí založení měšťanské školy. V oblas životního prostředí
se nám podařilo zrealizovat významný projekt nádob na tříděný odpad pro rodinné domy.
V rámci daného rozpočtu se nám tak podařilo realizovat vše důležité, co jsme si na začátku letošního roku předsevzali. V roce příš m očekáváme zahájení rekonstrukce čás ulice Hamerská, jedné z největších stavebních akcí za několik posledních let. Souběžně budeme pokračovat v opravách místních komunikací a snažit se zlepšit jejich stávající
a v mnoha případech nevyhovující stav. Dále bude pokračovat podpora přípravy inves čního záměru projektu Hasičské
zbrojnice, Východní tangenty a dalších projektů, které v budoucnu přispějí ke zkvalitnění života v naší městské čás .
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zajímají o dění v Holici a snaží se přispět k jejímu rozvoji svými podněty
a činy. Od srdce Vám přeji šťastné a veselé Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.
Fran šek Šváb,
předseda KMČ Holice

prosinec 2016
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Akce (nejen) v prosinci
pondělí 5. 12. 2016
10:00–12:00 a 16:00–17:30

pondělí 12. 12. 2016 | 10:00–12:00

VÁNOČNÍ ČAJOVÁNÍ A WELLNESS

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BEZ ČERTA

Není nad to se v předvánočním čase zastavit. Dát si
dobrý čaj, nakoupit drobné dárky, nechat se ostříhat
atd.
Kde: herna Rodinného centra Heřmánek,
Náves Svobody 41, Olomouc-Holice

Dopolední i odpolední setkání s Mikulášem jsou záměrně připraveny bez čerta. Naším cílem je, aby si
dě domů odnášely příjemné zážitky a balíček (ten si
připraví sami rodiče), nikoliv trauma. Přijďte si s dětmi užít společný čas.
Kde: herna Rodinného centra Heřmánek,
Náves Svobody 41, Olomouc-Holice

středa 14. 12. 2016 | 18:00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Tento den se holickou návsí ponesou koledy. Restaurace Holický statek se přidá k projektu regionálního
Deníku Česko zpívá koledy. Přesně v 18 hodin tak
budou společně s ostatními účastníky zpívat oblíbené
vánoční písně. Koledy budou znít v jeden čas na různých místech naší země. „U nás se bude zpívat již potře . Kdo půjde kolem a má chuť si zazpívat, může
se k nám přidat.“
Kde: Restaurace Holický statek
Náves Svobody 14, Olomouc-Holice

pondělí 5. 12. 2016 | 19:00

VÁNOČNÍ HVĚZDY 2016
Kouzlo a magie nadcházejících vánočních svátků,
na 70 účinkujících, velkolepá scéna a nejkrásnější
světové vánoční melodie v podání velkého orchestru
a hvězdných sólistů – to všechno jsou atributy mimořádného adventního koncertu Vládi Hrona.
Vladimír se tentokrát představí jako frontman velkolepého hudebního tělesa složeného z bigbandu,
smyčcového orchestru a pěveckého sboru, ale také
jako hos tel zářivých hvězd naší hudební scény.
Kde: Reduta, sál Moravské ﬁlharmonie Olomouc
Horní náměs 22, Olomouc

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
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Akce (nejen) v prosinci
čtvrtek 15. 12. 2016 | 16:00–18:00

úterý 20. 12. 2016 | 17:00

VÁNOČNÍ DÍLNA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Stejně jako každý rok se oranžová budova prvního
stupně na jeden zimní podvečer změní na vánoční
dílnu. Návštěvníci – dě i rodiče – si po zakoupení
vstupenky budou moci obejít různá stanoviště a vyrobit si svůj vánoční výrobek. V přízemí budovy bude
pro hosty připravena jedna třída s vánočním cukrovím, čajem a jinými „mňamkami“ (pro rodiče nebude
chybět svařák).
Kde: budova 1. stupně Základní školy Holice,
Náves Svobody 58, Olomouc-Holice

Žáci holické školy vystoupí s pásmem koled a vánočních písní.
Kde: družina Základní školy Holice,
Náves Svobody 43, Olomouc-Holice

neděle 1. 1. 2017

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA
HOLICKÝM LESEM
Spolek pro Holický les zve všechny spoluobčany
na VII. ročník Novoroční procházky Holickým lesem.
Přijďte i vy společně zahájit rok 2017 na již sedmém
ročníku naší tradiční procházky, symbolicky vykročíme za štěs m… O místě srazu a programu vás budeme včas informovat na webu www.holickyles.cz.
Kde: informace na www.holickyles.cz

pondělí 19. 12. 2016 | 10: 00–12: 00

VÁNOČNÍ MUZIKOHRÁTKY
S BESÍDKOU PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte se vánočně naladit, zahrát si a zazpívat s muziterapeuty Katkou a Tomášem Pokorných.
Kde: herna Rodinného centra Heřmánek,
Náves Svobody 41, Olomouc-Holice

prosinec 2016
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Naši jubilanti
O o
Vlasta
Miroslav
Jan
Hana
Marta
Václav
Petr
Miloš
Antonie
Marie
Milan
Milada

Adamec
Běhalová
Bradáč
Čapka
Černá
Do ová
Dušek
Grigárek
Hanák
Hendrychová
Chromcová
Janoušek
Jeřábková

Helena
Jana
Jitka
Josef
Jaroslav
Jiří
Marie
Bohumila
Dagmar
Erika
Pavel
Jindřiška
Eva

Jílková
Křížková
Kuthanová
Malík
Mikolášek
Nastoupil
Němečková
Obzinová
Oháňková
Otvošová
Petr
Pijáková
Ple chová

Silvia
Jaroslava
Fran ška
Milada
Zdeňka
Bohumil
Jan
Věra
Jaroslav
Marta
Anežka
Miroslav
Milan

Poláchová
Procházková
Prudilová
Reichelová
Rychlá
Strejček
Stručka
Šimková
Štencl
Varmužová
Vychodilová
Zavadil
Zetocha

Zvláště významné výročí slaví
Marie Burianová
Julie Drozdová

Alois Frank
Jaroslav Kožušník
Alois Malének

Jaroslav Novák
Zdeněk Vychodil

Do dalších let přejeme všem jubilantům pevné zdraví, spokojenost,
mnoho lásky a úcty nejen nejbližších, ale i nás všech.

Blahopřejeme!

OMEZENÍ SVOZU BIOODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ
Pravidelný 14denní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období (prosinec 2016 – březen 2017) omezen na interval 1× měsíčně. Termín posledního svozu bioodpadu v pravidelném 14denním
intervalu pro Holici je 22. 12. 2016.
Další svozy budou 1× měsíčně: 19. 1. a 16. 2. 2017. První svoz ve 14denním intervalu pak bude až 16. 3. 2017.
Větší množství bioodpadu je nutné v zimním období odvážet do sběrových dvorů.
Dále upozorňujeme, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně
zůstává zachován interval svozu 1× za 14 dní (týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14denním svozem).

TŘÍDĚNÍ PAPÍRU A PLASTŮ ROZVOZ NÁDOB A SVOZ V ROCE 2017
V rámci projektu třídění papíru a plastů v rodinných domech došlo v závěru listopadu k rozvozu objednaných nádob
do jednotlivých holických domácnos podle obdržených žádos občanů. V případě, že jste při rozvozu nádob nebyli doma,
si je můžete vyzvednout dodatečně přímo ve skladu Technických služeb města Olomouce.
Svoz bude v roce 2017 probíhat v těchto termínech:
Nádoby na papír

Nádoby na plast

6. 1., 3. 2., 3. 3., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8.,
15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.

20. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9.,
29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12.

Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období
prosíme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště
nádob na tříděné odpady. Děkujeme.
V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového
hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu.
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