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Již 16 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny

ročník XVI

číslo 3

Milí přátelé, vážení čtenáři,
vítejte u téměř letního vydání našich holických novin. Léto je za dveřmi, řada z nás se určitě těší
na prázdniny, dovolenou a s létem spojené zážitky. Nemusí se nutně jednat o klasické radovánky, například den strávený u vody, plný veselého šplouchání a smíchu. Jsou i jiné nenápadné
rados , jako jahodové knedlíky, rybízový koláč a chvilka klidu. Každý máme to svoje. Léto je
spojené i se spoustou televizních seriálů a dalších pořadů, určitě vás osvěží několikátá repríza silvestrovského pořadu, kdy pan Sovák hovoří ptačí řečí. Často můžeme mít podezření, že
tvůrci televizního vysílání se brání zvyšování kulturní úrovně obyvatelstva, neboť se bojí úbytku
diváků. Budu rád, když alespoň jeden večer díky holickým novinám dáte varování do televize
a necháte „bednu“ vypnutou. Rázem zjis te, že nad naší mládeží není nutné lámat hůl, vždyť
v tomto roce se z holické devítky dostalo na střední školu 19 žáků, dalších 6 si vybralo učební
obor s maturitou a jeden žák se vydá na cestu k tulu „mistr svého řemesla“. Uposlechli pokynu
„Učte se, neboť předs rat práci může myslitel, nikoliv kopáč.“ Zkrátka máme chytré dě . Dobře
vědí, že je příjemné být povyšován, ale ještě příjemnější je povyšovat druhé.
Při pozorném čtení tohoto čísla zjis te vazbu mezi výročími 80. – 70. – 60. Zkuste chvíli přemýšlet… Nebojte se, málokdo myslí tak intenzivně, aby si řekl: „Už nemůžu.“ Správná odpověď
je, že v tomto roce má holická měšťanka 80. výročí od svého otevření, 70. narozeniny oslavil
Petr Šafránek a 60. si užívá naplno Mojmír Chy l, ředitel naší školy. To vše máte právě před
sebou, na jednom místě. Holické škole se budeme naplno věnovat i v dalším čísle novin, které
vyjde netradičně začátkem září, jelikož přesně 13. září to bude 80 let od otevření nové budovy
holické měšťanky. Naším záměrem je sestavit speciální slavnostní číslo jen ke škole. Věřím, že
se mi podaří zajis t zajímavé materiály například v okresním archivu, v obecních kronikách, ale
i zapůjčením od holických spoluobčanů. Uvítám možnost pořízení kopie původních vysvědčení, učebnic, sešitů, fotograﬁí a podobně. Můžete napsat vzkaz či přání holické škole, případně
požádejte úspěšného bývalého žáka o krátký pozdrav. Uzávěrka školního speciálu bude 15. srpna 2016. Pokud budete ch t přispět, přijďte k nám na šálek kávy.
Na závěr prozradím, že jsem si pomáhal pravděpodobně nejprodávanější knihou v dnešní
době. Jedná se o útlou knihu, která má na zadní straně obalu napsáno „Duševně strádáte? Pak
si rozhodně kupte knížku, kterou právě držíte v ruce.“ Jedná se o knihu s názvem Aforismy pro
chytré a chytřejší, ale i pro vás, napsal a nakreslil Jan Sobotka, vydalo nakladatelství ANAG.
Jedná se skutečně o úspěšnou knihu, protože někdo si ji koupil dvakrát, tak ji dal do tomboly
na skautský ples, kde jsem ji vyhrál já.
Přeji Vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, ať už se ji rozhodnete strávit kdekoliv,
a spoustu hezkých vzpomínek na letošní léto.
S pozváním na kávu se loučí
Fran šek Ryšánek

Stavění máje, upálení čarodějnice a nasvícení kostela
Další akcí spolku Moravský Labyrint v rámci celoročního
projektu „Tradice inspiruje budoucnost na Střední Moravě“ bylo stavění máje spojené s pálením čarodějnic.
Bohatý program naplnil celý víkend. Sobota 30. 4. byla
věnována přípravě májky, do jejíhož zdobení se společně
s holickými hasiči zapojili i nejmenší pomocníci. Za odměnu byla pro nejmenší připravena projížďka na koni
a proměna v pohádkovou bytost. Krásné sobotní odpoledne bylo završeno upálením čarodějnice.

Nedělní stavění máje bylo sice napínavé, ale k vyvrcholení programu došlo až ve večerních hodinách, kdy bylo
slavnostně předvedeno nasvícení průčelí holického kostela. Krásný večer byl zakončen ohňostrojem. Iniciátorem
nasvícení kostela je Bc. Miloslav Šmída, který prostřednictvím Spolku z Hané společně s ﬁrmou Jiřího Hofmeistera
z Holice tento projekt realizoval.

Poděkování za podporu pro ulici Hamerská
„Žádost o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská“ svým podpisem podpořilo 573 obyvatel Olomouce a okolí. Organizátoři akce všem moc děkují a věří, že se požadavky uvedené v této žádos , jakož i další
požadavky uvedené v „Žádos o revizi dopravní situace na území městské čás Olomouc-Holice“ – největší městské čás
statutárního města Olomouce, podaří co nejdříve realizovat i díky Vaší podpoře.
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První „ekoškolka“ v Olomouci
„Velké změny začínají od nejmenších.“
V loňském roce se MŠ Holice stala součás mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy, který v České
republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Tento program nám pomáhá zlepšovat prostředí v naší školce
i v jejím okolí a podporuje partnerský přístup k dětem. Podařilo se nám sestavit „ekotým“, který je složen z učitelů,
dě , rodičů a provozních pracovníků, kteří společně naplňují program Ekoškola.
Pomocí 7 kroků a 4 témat vedeme dě k lásce k přírodě, šetření vodou, třídění odpadu, zdravému životnímu
stylu a pořádáme společná setkání. V dubnu proběhla na naší zahradě jarní brigáda s rodiči. Vytvořili jsme domeček
pro hmyz, ta nci poryli velký záhon, umís li barel na dešťovou vodu na zalévání
ovocných stromků, hrášku, bylinek a kvě n, které jsme s dětmi zasadili.
Velmi děkujeme rodičům za pomoc na zahradě, zvláště panu Brojírovi a paní
Friedrichové. V letošním roce se nám podařilo získat mezinárodní tul a vlajku
Ekoškoly.

Vystoupení MŠ v klubu seniorů
Sluníčka a Motýlci z naší mateřské školky potěšili krátkým vystoupením s pásmem písniček a básní babičky a dědečky v místním klubu seniorů. Vystoupení se jim moc líbilo, dě si odnášely sladkou
odměnu.

Duben – měsíc přijímacích zkoušek
V dubnu se žáci naší školy pokusili své dosud nabyté vědomos zúročit v přijímacích řízeních na další typy škol
– žáci 5. a 7. tříd měli možnost podat přihlášku na víceletá gymnázia a žáci 9. ročníku se hlásili na učební obory bez
maturity, s maturitou, na odborné školy a gymnázia. Naše škola již několik let dosahuje kvalitních výsledků v přije studentů na jimi vybrané školy, mimo jiné i díky možnos „deváťáků“ přihlásit se do nepovinných předmětů
(cvičení z českého jazyka a matema ky) – pro srovnání
viz grafy úspěšnos našich žáků v přijímacích řízeních.
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Mgr. Mojmír Chytil
Dnes je mi c udělat rozhovor s panem Mgr. Mojmírem Chy lem, ředitelem naší základní a mateřské
školy. Musím uvést, že se dlouho známe, a tak si tykáme. Mgr. Mojmír Chy l se narodil 22. 2. 1956
v Přílepích, okres Kroměříž, v učitelské rodině a má tři sourozence. S manželkou MUDr. Lenkou Chy lovou mají dvě dě , dceru Moniku a syna Jana.
Co bys nám řekl o svém kolotoči životem?
Dětství jsem prožil v Bystřici pod Hostýnem, kde jsem
chodil do ZDŠ. Poté jsem absolvoval holešovské gymnázium. Po maturitě jsem nastoupil na VŠ dopravní v Žilině, kde jsem ukončil 1. ročník. Protože škola nesplnila
má očekávání, přestoupil jsem na Pedagogickou fakultu
UP Olomouc na obor matema ka a základy průmyslové
výroby. V červnu 1980 jsem zdárně ukončil vysokoškolské studium. Poté to šlo rychle, v červenci byla svatba
a od září jsem rok vykonával vojenskou službu v Nepolisích u Chlumce nad Cidlinou (jako matema k jsem byl
pověřen funkcí ﬁnančáka útvaru).
Má učitelská praxe začala v září 1981 na ZDŠ Čajkovského v Olomouci, kde na mne čekala 9. třída s téměř
čtyřice žáky. Od února 1986 jsem nastoupil jako zástupce ředitele holické školy. V březnu 1990 jsem byl
jmenován ředitelem školy místo ředitelky Niny Skyvové.
Na základě konkurzního řízení se v roce 1992 stala ředitelkou školy Mgr. Olga Rychlá a já jsem začal vykonávat
funkci jejího zástupce až do roku 2002. Na základě konkurzního řízení jsem byl opět jmenován ředitelem holické ZŠ. V roce 2006 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ, jsem tedy
ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc-Holice.
Myslím, že jsme velmi dobrý kolek v, ve kterém jsou
předem stanovená jasná pravidla. Je velkou chybou státu,
že je školství stále ﬁnančně podceňováno a že ředitel školy nemůže dostatečně ohodno t různé ak vity pro školu,
které vykonávají především pedagogič pracovníci v době
svého osobního volna. S malými platy ve školství je samozřejmě spojen i problém nedostatečného množství mužů
ve školách. Je to celostátní problém.

Jaké je zaměření naší školy?
Škola poskytuje všeobecné základní vzdělání bez speciálního zaměření podle vzdělávacího programu „Škola
pro tebe“. Naším prvořadým úkolem je proměnit školu
v prostředí, kde se dětem dostává kvalitní a kvaliﬁkované
vzdělávací péče a kde se dě cí spokojeně a bezpečně.
Probíhá mnoho změn. Zavedení druhého povinného jazyka mělo bohužel za následek zrušení vhodně zavedených
volitelných předmětů - ﬁnanční gramotnos , konverzace
v anglič ně, sportovních her a výtvarné techniky.

Zmínil bys úspěchy školy?
I podle letošních přijímacích zkoušek je vidět kvalita
práce našich vyučujících. Bylo přijato pět žáků a žákyní na osmileté a tři žákyně na šes leté gymnázium. Při
setkávání s našimi bývalými žáky a při jejich návštěvách
ve škole nebo při akcích školy naprostá většina velmi
kladně hovoří o naší škole a o tom, jak je škola připravila
na další vzdělávání.
Úspěchů školy bylo a je hodně, uvádím některá umístění z poslední doby.
Eliška Šimůnová první místo v okresním kole matema cké olympiády. Radek Svačina, dvě druhá místa,
v okr. matema cké olympiádě a v okr. Pythagoriádě.
Získal i maximální možný počet bodů v Matema ckém
klokanovi. Jan Losert v krajské soutěži v programování
skončil druhý, Anna Richterková byla v krajském kole
astronomické olympiády druhá. Studuje u nás Nicolas
Tóth, vícenásobný mistr ČR v řeckořímském zápase, letos získal ocenění Talent roku kraje. Naši chlapci a dívky

Jaký je tvůj názor na přijímací řízení na střední školy
a jaký máš postoj k víceletým gymnáziím?
Přijímací zkoušky na výběrové střední školy a gymnázia
by měly být jednotné a náročné. Se zavedením víceletých gymnázií asi nic neuděláme, neměl by se ale zvyšovat počet jejich tříd. Je nám na jedné straně líto, že
nám odcházejí talentovaní žáci, na druhé straně jim to
samozřejmě přejeme.
Škola bez spokojených učitelů nemůže dobře pracovat,
jaký máš tým?
Vždy jsem se snažil o spokojenost nejen pedagogických
pracovníků, ale všech zaměstnanců školy. Vím, že jen
spolupracující tým spokojených, nadšených, kvalitních
a schopných zaměstnanců a jejich trvalý pozi vní a profesionální přístup je zárukou naplnění cílů školy.
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jsou úspěšní ve ﬂoorbalu na okresní i krajské úrovni.
Dále jsme byli 1. a 2. v soutěži o Velký pohár komise pro
občanské záležitos v doprovodných kulturních programech. Také jsme úspěšní ve výtvarných soutěžích.
Velice si cením úspěchu naší mateřské školy, které byl
udělen mezinárodní tul Ekoškola.
Škola má mnoho úspěšných absolventů školy, byl by
to dlouhý seznam. Vyzvednu jednoho z nich. Náš žák,
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., je vysokoškolským profesorem UP a generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Je světově uznávaným odborníkem v oblas nanotechnologií.
Co se v kostce dělo v opravách a vybavení školy?
V roce 1986 byly budovy v zoufalém stavu, do střech zatékalo, okapy byly děravé, svody žádné nebo prorezlé,
okna se nedala dovírat, půdní okna byla bez skel, před
budovou 2. stupně byla „polňačka“ a okolí kolem budovy bylo naprosto zanedbané.
Hodně vykonané práce je vidět i zvenku – opravené
střechy, okapy a svody, fasáda budovy 1. stupně, kanalizace, úpravy parku, sportovní a dětské hřiště, přístupové cesty, park a hrací prostory v mateřské školce, nová
okna i vstupní dveře.
Uvnitř proběhla oprava kotelen, rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, sociálního zařízení, vybavení učeben a oddělení novým nábytkem, šaten žáků skříňkami,
komplexně byl opraven vnitřek budovy školní družiny
(znáte ji z voleb). Dále vznikly nové učebny výtvarné
výchovy a jazyková učebna, páté oddělení školky a provedlo se mnoho dalších úprav a vylepšení. Kdo má starý
dům, ví, co to znamená, my spravujeme pět dos velkých objektů. Práce nikdy nepřestanou.
Veškeré tyto opravy a vybavení stály spoustu sil, trpělivos , běhání, promýšlení a nervů. Samozřejmě také
obrovské ﬁnanční náklady. Velké díky patří odboru školství na Magistrátu města Olomouce. Je stále co promýšlet, opravovat a budovat. Nejvíc potřebujeme školní
klub, učebnu výtvarné výchovy, novou školní knihovnu
a sborovnu na 2. stupni.

Jak se spolupracuje s Komisí místní čás a s pobočkou městské knihovny?
Spolupráce se starým vedením KMČ byla na velmi dobré úrovni. S bývalým předsedou Silvestrem Tomáškem
a Mgr. Jarmilou Horskou jsme často jednali o problémech ve škole a Holici, prezentovali jsme se v Holických
novinách, žáci školy kulturně vystupovali na vítání občánků na radnici, každoročně předseda předával závěrečná vysvědčení při slavnostním ukončení školní docházky žáků 9. tříd. V současné době se začíná rozvíjet
také spolupráce s novým vedením KMČ.
Spolupráce s paní knihovnicí vždy byla a je na výborné úrovni. Paní Věra Fridrichovská má krásný přístup k dětem, což se také odráží na návštěvnos našich žáků v místní knihovně. Všechny vyučovací hodiny
a akce v místní knihovně jsou vyučujícími hodnoceny
velmi kladně.
Jak dokážeš při této práci relaxovat?
Již od mládí jsem zvyklý velmi brzy vstávat, tudíž mi nečiní problém být ve škole denně kole páté hodiny ranní.
Vzhledem k tomu, že v práci pracuji především hlavou
(kromě hodin pracovní činnos ve školních dílnách),
snažím se relaxovat fyzickou prací, a to jak na domečku,
tak na zahradě. Mezi své velké koníčky počítám hlavně
práci na zahradě a cestování, především po hradech,
zámcích a přírodních krásách České republiky, a to vše
většinou s naším milovaným pejskem.
Mojmíre, děkuji za poskytnu rozhovoru a přeji tobě
i naší škole a školce, ať se vám vše daří, máte dost dě
a pohodu.
Závěr školního roku je vždy hek cký, a tak jsme nedali prostor 80. výročí holické školy, které bude koncem
září. Informace o chystané oslavě budou zveřejněny
později. Oba zdravíme čtenáře novin a přejeme jim pohodu a pěkné léto.
Rozhovor vedl
Petr Šafránek
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Ze života školy
Exkurze na Vysoké škole báňské –Technické univerzitě v Ostravě
V dubnu navš vili žáci 8. třídy naší základní školy Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Nebylo
to poprvé, již loňská exkurze měla mezi žáky velmi příznivý ohlas. Nešlo o běžnou prohlídku školy a laboratoří, ale
chlapci a děvčata se sami zapojili do tvůrčí činnos . Za odborné
pomoci zkušených asistentů sestrojili ze stavebnice LEGO malé
au čko, které posléze měli naprogramovat a projet s ním předem
vymezenou dráhu. Nejúspěšnější si odnesli pěkné ceny. Pro rozhodování o budoucím profesním životě získali žáci i zajímavé informace o studijních oborech na této krásné a moderní škole. Celá
akce se mohla konat díky velké ochotě a profesionálnímu přístupu
Ing. Mar na Černého, Ph.D., a Ing. Zdeňka Macháčka, Ph.D., z Katedry kyberne ky a biomedicínského inženýrství, kteří se o realizaci projektu zasloužili. Bude velmi prospěšné, pokud se tato exkurze
stane každoroční tradicí.
Mgr. Alena He ová

Návštěva divadelního představení
Po roční odmlce se žáci 9. třídy opět vydali do Moravského divadla. Zvolili si představení Sluha dvou pánů v hlavní roli s Romanem
Venclem a rozhodně to byla dobrá volba! Celé, skoro tříhodinové
představení se neslo v zábavném duchu, bylo doplněno v pnými
poznámkami k aktuálnímu dění. Žáci v pné glosy ocenili řádným
potleskem. S žáky se pobavil i doprovod z řad učitelů ZŠ OlomoucHolice. Také ostatní diváci se bavili výkony herců, kteří na konci
představení byli odměněni potleskem vestoje. Žáci se po velice povedeném večeru v divadle odebrali ke svým domovům.
Mgr. Lenka Černá

Exkurze do polské Osvětimi
V hodinách dějepisu se žáci velice často setkávají s historií, která je pro ně podle jejich slov „vzdálená a neuchopitelná“. Proto jsme se rozhodli přiblížit jim historii 2. světové války a otázku holocaustu exkurzí do polské
Osvě mi, jíž se zúčastnili pouze žáci 8. a 9. třídy. Byla pro
ně nachystaná prohlídka jednak koncentračního tábora
Auschwitz (Osvě m) s auten ckými předměty a místy,
kde umírali lidé, a dále procházka po koncentračním táboře Birkenau (Březinka) s dochovanými stavbami. Celá
exkurze trvala přibližně 3,5 hodiny a provázely nás česky hovořící průvodkyně, jež svým poutavým vyprávěním
přiblížily snad každému historii těchto dvou míst, kde zemřelo přibližně 1,3 milionů lidí. Během exkurze měli žáci
možnost zažít atmosféru tohoto místa, kde se odehrávaly činy, které v nich jistě vyvolaly řadu otázek a úvah
o životě.
Na závěr snad už jen citát George Santayany umístěný
v Osvě mi: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“
Mgr. Lenka Černá
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Holické kulturní léto
DĚTSKÝ DEN S FOTBALOVÝM
TURNAJEM PŘÍPRAVEK
sobota 11. 6.
Fotbalový klub 1. HFK Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá
„Dětský den s fotbalovým turnajem přípravek“ s bohatým doprovodným programem. Akce se bude konat v areálu
stadionu v Holici.

ŽABAFEST
sobota 2. 7. od 15.00
Spolek Moravský Labyrint připravil jednodenní mul žánrový fes val
„Žabafest“. V areálu Holického statku
vystoupí například skupiny Přístav, Alibaba, Bujabeza a Arrhythmia. Dále Pavel
Lohonka Žalman a Pepa Štross. Vstupné
předprodej 120 Kč, na místě 160 Kč. Kapacita max. 300 diváků.

FOTBALOVÝ TURNAJ
STARÝCH PÁNŮ
sobota 23. 7.
Další zajímavá akce
fotbalového
klubu
1. HFK Olomouc.
Turnaje se zúčastní týmy z okolí Olomouce.

2. NOC HASIČŮ
sobota 27. 8. od 16.00
Druhá Noc hasičů proběhne tradičně
v srpnu. Hudbou Vás tentokrát potěší
známá regionální skupina Roxy.

SUPERFINÁLE
COCA-COLA CUPU 2016
středa 15. 6.
Coca-Cola Cup je
největší fotbalovou událos
roku určená mládeži v ČR. Turnaj je určen pro
žáky a žákyně
druhého stupně
základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Cílem projektu, který pod
záš tou Ministerstav školství, mládeže
a tělovýchovy organizuje společnost
Coca-Cola, je mo vovat mládež k pohybu a ak vnímu životnímu stylu a zároveň objevit nadějné fotbalové talenty.

NOC HASIČŮ
sobota 25. 6. od 16.00
Sbor dobrovolných hasičů v Holici připravuje oblíbenou Noc hasičů, letos
půjde již o 4. ročník. Akce se bude konat
v areálu za školkou. Budou se podávat
dobroty z grilu i udírny, na čepu bude
kromě
osvědčeného Šeráku nově
také regionální pivo
z minipivovaru Kosíř.
K poslechu a tanci
zahraje
skupina
Akvarel.
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HOLICKÉ KOMBAJN
sobota 1. 10. od 11.00

LETNÍ ANGLICKÉ OSVĚŽENÍ
od 18. do 22. 7.
RC Heřmánek zve
na 5 dnů v týdnu 1 hodinu denně příjemnou
anglickou konverzaci
s lektorkou a ředitelkou jazykové agentury
Victoria agency (s možnos nechat si pohlídat dě ). Od 8.30
do 9.30 bude prostor vyhrazen pro věčné začátečníky, od 10.00 do 11.00 pro
středně pokročilé zájemce. Rezervujte si
místo na rc-hermanek@seznam.cz. Bližší informace na www.rc-hermanek.cz.
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Jubilejní 5. ročník netradiční soutěže
v požárním sportu Holické kombajn
se uskuteční v areálu hřiště za školkou
v Holici. Soutěžit budou nejen šes členné týmy, ale i jednotlivci. Vyzkoušet svou
zdatnost může samozřejmě i kdokoliv
z diváků. Přichystána bude i speciální
překážková dráha pro dě . Pro diváky
i soutěžící bude celý den k dispozici občerstvení a pro případ nepřízně počasí
i kryté posezení v areálu školky a výběr
nápojů pro zahřá .


Naši jubilanti
Ludmila
Věra
Jindřich
Dagmar
Marie
Rudolf
Jana
Božena
Miloš
Čeněk
Jaroslav
Vladimír
Pavel
Jiří
Zdeněk
Marie
Josef
Milada
Marie
Fran šek
Jarmila
Jan
Oldřich
Jaroslava
Jana
Ludmila
Anna
Věra
Jaroslava

Dostálová
Dostálová
Hofmeister
Janošíková
Kořalková
Ko k
Králová
Kubišová
Mlčoch
Navrá l
Navrá l
Novotný
Ondrásek
Pajer
Procházka
Říhová
Sládek
S borová
Stoličková
Straka
Šišková
Šnyrych
Šulista
Tomášková
Uchy lová
Vaškových
Vlachová
Vragová
Zapletalová

Zvláště významné
výročí slaví
Anna
Zdenka
Jaroslava
Aloisie
Anežka

Barabášová
Drápalová
Fišerová
Nováková
Stoličková

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

Blahopřejeme!



Co je nového na webových stránkách
www.NaseHolice.cz








V Novinkách najdete poděkování organizátorů akce ke zlepšení
dopravní situace na ulici Hamerská. Kompletní text žádos
najdete v čás Doprava.
V čás věnované východní tangentě (Doprava) byla opravena
chyba při zobrazování Závěru zjišťovacího řízení Ministerstva
životního prostředí. Nyní se zobrazuje správný dokument. Přidány
odkazy na články v sku o aktuální situaci ohledně tangenty.
V Novinkách i v čás Doprava najdete informace o připravovaných
uzavírkách holických ulic.
V Informacích z KMČ najdete zákres stavby kanalizace v ulici
U Solných mlýnů do mapy KN.
V čás Slunce v duši jsou nové příspěvky, např. od Petra Šafránka
– Moje malá kronika Holice.

V posledních týdnech navš ví naše webové stránky 40 až 50 čtenářů
denně.
Děkujeme ☺
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