
Vážení čtenáři a milí přátelé, 

blíží se konec postní doby a jsou před námi největší církevní 
svátky roku – Velikonoce. 

Pro mnohé z vás je toto sdělení samozřejmé, jako například, 
že po noci přichází ráno, ale dejme šanci i některým z nás… 
Když to stručně shrnu, tak se věci mají takto: jedno úterý, před 
Popeleční středou jsme měli v Holici masopust. O masopustu 
se jedlo, pilo a tancovalo. Popeleční středa je první den čtyři-
ce  denního půstu před Velikonoční nedělí. Do postní doby se 
nezapočítávají neděle, poněvadž nejsou postní den. Z časového 
hlediska je Popeleční středa vždy šestačtyřicet dnů před ve-
likonoční nedělí. Velikonoční triduum je období tří dnů, které 
bezprostředně předchází neděli, tj. Zelený čtvrtek, který není 
zelený, Velký pátek je den, kdy zemřel Ježíš Kristus, dodržuje se 
přísný půst, na tento den se také nepracovalo na polích a nyní 
máme státní svátek. Dále Bílá sobota, to je den pečení mazan-
ců, různých velikonočních dobrot a beránků. Velikonoční neděle 
je Boží hod velikonoční, slavnost zmrtvýchvstání Páně – všech-
ny tyto názvy označují tento den, kdy by se měla setkávat jen 
ta nejbližší rodina. Na Velikonoční pondělí již od časných ran-
ních hodin vyrážejí všichni muži s upletenými pomlázkami, aby 
z děvčat vyhnali nemoci a lenost – „Aby nožky běhaly, ručičky 
pracovaly a hlava nebolela“.

Věřím, že tohle velice obecné shrnu   mi bude odpuštěno, 
zejména pokud to pro vás bude inspirací k tomu, že společně 
s nejbližšími usednete k počítači nebo knize a budete zjišťovat, 
jak to vlastně všechno bylo. Když jsem chtěl začít psát tento ve-
likonoční úvodník, dlouho mi trvalo najít použitelnou myšlenku. 
Pro inspiraci jsem požádal „múzu“ o vyhledání výrazu „Veliko-
noční úvodník“. Doporučuji k následování. V jednom družstev-
ním časopise jsou velikonoce příležitos   pro zahájení stavební 
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sezóny, kdy zpravidla vlídné počasí vybízí k užitečnému využi   
několika dnů volna. Rozumím. Dále můžete najít úvahu o ko-
merčním významu velikonočních svátků, kdy lidé začínají více 
nakupovat, jelikož uklízí, předělávají a chtějí si splnit představy 
o zvelebení svých příbytků. Zákaznický magazín dává na první 
místo jednoznačně Vánoce, které ovlivňují polovičku roku – trž-
by. Srovnatelné je údajně jen období rodinných dovolených, ale 
dává i naději pro Velikonoce: „S Velikonocemi a jarem přichází 
do našeho života nová činorodost. Rozhlížíme se po parcelách, 
zahradách a zahrádkách i po tom, co na nich máme postaveno. 
Je čas oprav, úprav, rekonstrukcí i novostaveb, předělávek a do-
dělávek. O Velikonocích se zahajuje nový stavební rok.“ Tento 
text pochází z roku 2007. Původně jsem chtěl na závěr použít 
nevelikonoční citát Jana Ámose Komenského. Víte jak zní?

Součás   výše uvedeného čtyřice  denního období je mimo 
jiné i konání dobrých skutků a upevňování přátelství, proto 
děkuji všem autorům za jejich příspěvky a za to, o čem píší. 
 Velikonoční číslo novin je sestaveno výhradně z jejich příspěvků. 
 Děkuji panu Zahradníkovi za krásný poklad, se kterým vás bude-
me seznamovat v dalších číslech.

Odložte kapesníky a užívejte si jarní dny u holických novin. 
Přeji Vám klidné a požehnané Velikonoce. 

 Fran  šek Ryšánek
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Karneval v mateřské škole

Jarní schůzka ekotýmu Mateřské školy Holice

V Ekoškolce v Holici se 21. března konala schůzka ekotý-
mu. Dě   společně s rodiči a učiteli projednávaly analýzu 
odpadu, Den Země spojený s jarní brigádou, návštěvu 
Sluňákova, svíčkárny a farmy. Naplánovaly jsme si úpra-
vy venkovního altánku v zahradě školky, ve kterém chy-
bí pohodlné posezení, polštářky, tabule nebo obrázky. 
Budeme ho využívat k pravidelnému vzdělávání v příro-
dě. Dě   také vyráběly z odpadového materiálu les plný 
odpadků a panáčky, kteří ho uklízí. Schůzky ekotýmu se 
to  ž zúčastnila zakladatelka Holického lesa paní Iva Ka-
lodová, která všechny seznámila s historií a současnos   
Holického lesa. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci 
naší školky s Holickým lesem. Na červen jsme napláno-
vali oslavu Dne dě   v Holickém lese. Schůzka probíhala 
v přátelské a příjemné atmosféře. 

paní učitelka Jarmila Petříková 

Únor bílý, pole sílí. Tento rok se pranos  ka do pun  ku 
splnila. Dě   si užily bobování, koulování i stavění sněhu-
láků. Ale něco nám chybělo. A pak to přišlo. Paní učitelky 
měly pro dě   překvapení. Jaké? No přece karneval. A tak 
začaly přípravy. Dě   pod vedením svých učitelek vyzdo-
bily třídy i celou školku. Dě   vyráběly řetězy, masky, ve-
selé klauny, princezny a víly. Také si povídaly o masopus-
tu a různých tradicích.
Do příprav se zapojily i maminky a babičky. Co by to bylo 
za karneval bez něčeho dobrého. Maminky a babičky na-
pekly a nachystaly samé dobrůtky. Během celého měsíce 
se školka postupně měnila v pohádkovou říši díky zajíma-
vým maskám dě  . Každé oddělení si zvolilo jiný den, aby 
si to dě   užily. Nejdříve promenáda v maskách a potom 
už začala ta pravá zábava. Dě   tančily, soutěžily a dobře 
se bavily. Když už se začala objevovat únava, tak se dě   
šly občerstvit. Díky maminkám a babičkám bylo z čeho 
vybírat. No a nakonec nesměl chybět průvod masek. 
Všechno ale končí, stejně jako i období karnevalu v naší 
mateřské školce. 
A co říci na závěr? Dobu masopustu jsme si všichni užili 
a už se těšíme na další překvapení, které nám paní uči-
telky připraví.

paní učitelky Marie Dvořáková a Jarmila Petříková
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Zprávy z lesa

LETOŠNÍ ZIMA BYLA OPRAVDU NÁDHERNÁ

Na Nový rok mráz vyzdobil krajinu a leden k tomu přidal bílou peřinu. A tak bílá pláň Holického lesa lákala k vyjížďce 
na běžkách. První stopy vedly po obvodu lesa a běžecký okruh byl dlouhý asi 2,5 kilometru. Další běžkaři udělali síť 

stop uprostřed oplocenek, a tak si malí i velcí užívali plnými 
doušky tuto běžkařskou dráhu. Bylo to perfektní nasadit si 
za domem běžky a udělat si fi t kolečko pro zdraví. O polo-
letních prázdninách nastala mírná obleva a sníh byl přímo 
ideální na stavění sněhuláků a koulování. Holický les ožil 
dětským smíchem. Letošní zima byla opravdu nádherná, 
ale už se všichni těšíme na jaro. 

Ivana Kalodová

JARO DĚLÁ POKUSY, VYSTRKUJE KROKUSY

… se zpívá ve známé písničce Zdeňka Svěráka. A je to tak, že z pří-
chodu jara se radujeme všichni. Sluneční paprsky nesměle přichá-
zejí a vytahují ze země první sněženky, bledule a krokusy. Jejich 
jemná vůně nám vlévá do žil nový elán a chuť do života. Sluníčko 
nás láká na procházky, k projížďce na kole nebo na kolečkových 
bruslích. 
Přichází ale také čas úklidu. To je úplně v pořádku. Ale řekněte 
mi, proč někdo uklízí tak, že vše doma nepotřebné vyveze do pří-
rody? V dubnu na území celé České republiky probíhá kampaň 
Ukliďme svět – ukliďme Česko. Jen v Olomouci probíhá úklid asi 
na 20 místech. V Holickém lese se letos uklízí již po sedmé. Za tu 
dobu jsme společně s rybáři, myslivci a přáteli Holického lesa vy-
vezli přibližně 55 tun odpadu. Děkuji všem účastníkům, kteří se 

společně s námi podílí na tom, aby na světě bylo krásně a čisto. Helence Švédové děkuji za video a Lucii Polákové 
za fotky z akce, které můžete zhlédnout na našich webových stránkách www.holickyles.cz.

Ivana Kalodová, 
předsedkyně Spolku pro Holický les
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ty na Jeremenkově ulici a od pošty v Holici na místo ko-
nání a po skončení plesu zpět. K tanci a poslechu (staré 
bigbeatové pecky, popmusic šlágry i lidovky) hrála kape-
la Radka Svačiny „Eši band“. Mezi jednotlivými bloky pís-
ní předvedli scénku skau   – v  pnou s  nohru „Operace 
pacienta“. Zaujalo také bravurní vystoupení tří žonglérů 
skupiny Casabel. Energii pro vylepšení svých tanečních 
kreací mohli přítomní načerpat z nejrůznějších pochu  n 
v podobě chlebíčků, chuťovek, guláše, párků nebo se po-
silnit v „pekle“. Všichni netrpělivě očekávali výsledky slo-
sování bohaté tomboly. Některým skutečně štěs   přálo 
a vyhráli i několik cen a  , kteří vyšli naprázdno, si také 
nemusí zoufat, jistě mají štěs   v lásce a můžou to zkusit 
příš   rok.

Letošní ples proběhl v sobotu 11. března 2017, již tra-
dičně ve Společenském domě ve Velkém Týnci. Nechci 
zde donekonečna omílat, že v Holici téměř čtvrt stole   
chybí prostory, kde by podobné akce stejně jako koncer-
ty, divadla apod. mohly probíhat. Možná si nějaká strana 
do podzimních voleb dá do svého programu „vybudová-
ní kulturního stánku v Holici“. Pomník bychom jí za to asi 
nepostavili, ale samotný „kulturák“ by byl sám o sobě 
důstojným „pomníkem“. 

Jsme rádi, že v sousední obci nachází již řadu let azyl 
6. středisko „Dvanáctka“. Protože jsme přespolní, byl pro 
účastníky plesu zajištěn autobus, který je dovezl od poš-

Skautský ples

Těšíme se na vás!
 

Za přízeň a podporu děkujeme těmto holickým sponzorům:

Juta, Solné mlýny, Veterinární klinika MVDr.  Procházka, 
 Tex  l pí Černíková, Cukrářská výroba pí  Bradáčová, 
 Drogerie pí Šmídová, Potraviny pí Kratochvílová,  Pražírna 
kávy Henri, Oprava obuvi a kožených  výrobků p.  Lichnovský, 
Sklenářství Divoka, Okrasné dřeviny Ing. Víťazka, Řeznic-
tví p. Kasal, EKO-FARMA Kozí  Hrádek – prodejna Grunt, 
 Kvě  nářství pí Veselská, Potraviny pí  Poláchová, Auto Hla-
váček, fi rma Royal pan Venhuda, Prodej ovoce a zeleniny 
p. Jiří Vávra, Komise městské čás   Olomouc-Holice, Radek 
 Řehák fi rma HORDEUM.

Výtěžek z plesu bude použit na činnost dě   a na vybave-
ní táborové základny.

Za 6. středisko Dvanáctka M. M.
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Vyrůstat ve skautském oddíle zna-
mená chopit se šance žít naplno. Být 
ak  vní a najít vlastní místo ve světě. 
Skau  ng je příležitost rozvíjet nejen 
sebe, ale i své okolí. Skau   a skautky 
se snaží tvořit lepší svět  m, že berou 
vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova c   především tyto hodnoty:
 •  hrát a jednat fér,
 •  spolupracovat s ostatními,
 •  být ohleduplný k okolnímu prostředí,
 •  mít vztah k přírodě.

Skau  ng všestranně působí na rozvoj osobnos   dě   
a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, ak  vit 
a dalších činnos  . Rodiče, kteří sami prošli skautskou 
výchovou, vědí, že skau  ng je pro dě   nejen výborná 
zábava, ale především skvělá průprava pro život. Zájem 
o skau  ng neustále roste, svědčí o tom přibývající počet 
členů, a to především ve věkové skupině mladších škol-
ních dě  . Za posledních 11 let narostla skautská základ-
na o 42 % a letos počet členů skautského hnu   v Česku 
dosáhl počtu 57 840. Junák – svaz skautů a skautek je 
tedy největší výchovnou organizací v republice. 

STŘEDISKO DVANÁCTKA OLOMOUC
Naše středisko má v současné době dvě klubovny. Ta 
první, navštěvovanější, je na ulici Wanklova 8. Pokud 
půjdete z Gorazdova náměs   a zahnete do ulice Wan-
klova, nemůžete dům, ve kterém je naše klubovna, mi-
nout. Je nově opravený, má ted hráškově zelenou fasá-
du. Na zvonku je nápis „Skau  “ ... stačí zazvonit a snad 
budete mít štěs   a někdo otevře.

Druhou klubovnu máme v Holici na návsi Svobody 
v areálu školky. Vchod je od dětského hřiště, které je 
za školkou. Tato klubovna je nyní využívána oddílem Va-
ter, který patří pod 3. skautské olomoucké středisko.
V rámci střediska Dvanáctka působí čtyři oddíly:
Dívčí oddíl – Veverky (dívky 7–15 let)
Od letošního roku se nám podařilo vytvořit plně samo-
statný dívčí oddíl. Schůzky probíhají každé úterý od 16:30 
do 18:00 v klubovně na Wanklově ulici a přibližně jednou 
za 14 dní jezdí děvčata na výpravy – buď samy, nebo spo-
lu se skauty či vlčaty z dalších oddílů.
7. smečka vlčat – Racci (chlapci 7–10 let)
Oddíl Racků má v našem středisku dlouhou tradici. 
Funguje prak  cky již od založení a je určen pro chlapce 
ve věku 7–10 let. Program je přesně cílen právě na mladší 
věkovou skupinu, zejména je zařazeno více her. Racci se 
scházejí každý týden ve středu od 15:30 do 17:30, dva-
krát či třikrát do měsíce také vyrážejí na výpravu. Samo-
zřejmos   jako u jiných oddílů jsou i vícedenní výpravy,  

Skau  ng – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Skauting v Olomouci

které jsou většinou třikrát čtyřikrát do roka, a letní 
čtrnác   denní tábor.
12. oddíl skautů (chlapci 11–15 let)
Dříve smíšený oddíl funguje po založení oddílu Veve-
rek jako čistě chlapecký. Je určen zejména pro chlapce 
ve věku druhého stupně základní školy, ale je zde i ně-
kolik mladších členů věku vlčat. Schůzky probíhají každé 
pondělí od 17:00 do19:00. Výpravy podnikají tři, někdy 
i čtyři do měsíce, vícedenních výprav mají také více. 
Mimo to pravidelně ak  vně sportují – každou neděli se 
schází na fl orbale v tělocvičně na škole Řezníčkova. Celý 
rok je pak zakončen čtrnác  denním táborem na začátku 
letních prázdnin.
Oddíl starších roverů – Rysi (starší 15 let) a Ending
Starší členové oddílu, kteří již vyšli ze svého ak  vního 
skautského života, se stále několikrát do roka scháze-
jí na srazech Rysů – roverského kmene. Ak  vní vedení 
střediska bylo zformováno přibližně před 5 lety do men-
šího kmene, který si dal název Ending. Tyto oddíly fungují 
jako místo, kde mohou členové střediska zůstat skauty 
po tom, co odrostou do roverského věku (nad 15 let), 
a z této pozice pak předávat nabrané zkušenos   opět 
mladším členům.
Podrobněji na www.dvanactka.skau  ng.cz

Mar  n Pohanka, vedoucí střediska
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Masopust

 Také v letošním roce připravili restaurace Holický statek a spolek Moravský Labyrint pro občany Holice 
připomenu   tradice kolední obchůzky a Masopustní zábavy. 

Letošní Masopust zahájila v sobotu ukázková tradiční 
česká zabijačka na nádvoří Holického statku, kde mistr 
Mar  n Lichnovský připravil pro občany na ochutnání 
spoustu zabíjačkových dobrot. Vyvrcholení Masopus-
tu bylo v úterý 28. 2., den před Popeleční středou, kdy 
vstupují věřící do čtyřice  denního postního období, kte-
ré je přípravou na oslavu Velikonoc. Jádro masopustního 
průvodu tvořili členové folklórního souboru Mladá Haná 
z Velké Bystřice, v hlavní roli medvěda exceloval holic-
ký Lukáš Rygol. O bohatý průvod masek se zasloužili se 

svými přáteli Jiří Hofmeister a Ivo Šenk v rámci spolku 
Nordic Walking Olomouc.
Významný podíl na organizaci masopustního veselí měli 
i holič   dobrovolní hasiči, kteří připravili komentovanou 
ukázku požární techniky a jejího použi   v rámci prvního 
zastavení průvodu před požární zbrojnicí. Druhá zastáv-
ka masopustního průvodu byla u místní cukrárny na náv-
si, kde na účastníky průvodu čekalo tradiční občerstvení: 
koblížky a slivovice. Další zastávku s ochutnávkou domá-
cích dobrot z vlastní výroby připravilo řeznictví Kasal.

Nezbývá, než poděkovat všem spoluobčanům, kteří 
se přišli pobavit, projít po holické návsi a vytvořit krás-
nou atmosféru, která letošní masopust provázela. Podě-
kování také patří všem, kdo se podíleli na organizaci této 
tradice, zejména „Hanákům z Velké Bystřice“, kteří zajis-
 li nezbytný hudební doprovod a mají bohaté zkušenos   

s masopustem.
Fran  šek Ryšánek
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Návštěva Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově

Ve středu 8. února se žáci osmé a deváté třídy vydali 
do Prostějova, aby se seznámili se zajímavými studijními 
obory, které na olomouckých středních školách nenajde-
me. Jde o obory technologie potravin a analýza potra-
vin. Přije   na Švehlově střední škole polytechnické bylo 
velmi přátelské. Prohlídka školy vůbec nebyla nudná, 
chlapci a děvčata průběžně plnili řadu zajímavých úkolů 
a zejména je zaujaly pokusy v biologické a chemické la-
boratoři. Dozvěděli se také, že o absolventy školy je mezi 
fi rmami velký zájem a možnos   profesního uplatnění 
jsou značné. Žáci naší školy, kteří stojí před rozhodnu  m, 
kam se přihlásit ke studiu, tak získali další velmi cenné 
informace. 

Mgr. Alena He  ová

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. 
Její výhodou je i to, že nabízí dvouletý obor středního vzdělávání s výučním listem Provozní služby. Škola je 
vybavena několika odbornými učebnami, tělocvičnou, posilovnou a praxe je zajišťována na smluvních praco-
viš  ch. Škola má vlastní stravovací a ubytovací kapacity. V rámci výuky mohou žáci zdarma získat oprávnění 
pro svařování elektrickým obloukem a pro svařování plamenem či řidičský průkaz skupiny B, C a T. Studen   
oborů technologie potravin a analýza potravin mají možnost v průběhu studia získat prospěchové s  pendium.
Podrobněji na www.svehlova.cz/cz/m/zakladni-informace
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PoPPPPP drob



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 2 | Vyšlo v dubnu 2017 | Termín pro zaslání příspěvků do dalšího čísla: 27. 5. 2017 | Orientační datum vydání dalšího čísla: 9. 6. 2017

Naši  jubilanti
 

Zvláště významné výročí slaví

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

Blahopřejeme!

�

�

 Milan Čunát
 Jiří Eliáš
 Věra Grossová
 Danuše Hudcová
 Emilie Jarmarová
 Miloslav Ježorský
 Libuše Krajcová

 Libuše Axmanová
 Karel Dolák

 Josef Kvapil
 Hana Lamačová
 Fran  ška Lukašáková
 Fran  šek Mikeš
 Zdeňka Mravcová
 Jan Muška
 Jaromír Nový

 Olga Pohlídalová
 Oldřiška Přikrylová
 Věra Rašková
 Jindřiška Schrö  erová
 Miroslav Šnajdr
 Ludmila Vávrová
 Marta Veselá

 Helena Meiznerová
 Julie Smolková

 Milada Šímová
 Ladislav Zahradník

3. 5. 2017

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 
NA ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018

Zápis bude probíhat od 10:00 
do 16:00 v ředitelně  mateřské 
školy. Žádáme rodiče, aby si 
k zápisu přinesli rodný list 
dítěte a občanský průkaz. 

 Uvítáme také předem  vyplněné 
 formuláře, které naleznete 
ke stažení na internetových 

stránkách MŠ 
h  p://skolka.zsholice.cz/.

Těšíme se na nové kamarády!

uccccccccccccc 

22017017017

Kalendář svozu odpadu 

duben–září

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

DUBEN KVĚTEN

ČERVEN ČERVENEC

SRPEN ZÁŘÍ

Bioodpad Smíšený odpadPlast Papír


