
Červnová noc

Byla kouzelná ta noc
Trvala však příliš krátce
Měla čarokrásnou moc
Šeřík voněl na zahrádce
Byl kouzel plný děj
Zbyl lehký dotyk, slova
Snad dobrý čaroděj
Ji přičaruje znova
A kdybych někdy zapomněl
Jsem si ji nezasloužil
A kdyby ten sen odletěl
Vím, jak po tobě jsem toužil     
        

Naše Holice Již 17 let holické noviny přinášejí čtení do každé rodiny
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Milí přátelé a spoluobčané, 

za pár dní bude léto. S létem si často vzpomenu na nešťastnou Ivetu Bartošovou a její krásnou 
melancholickou píseň Léto, léto mý. Bulvár s ní měl žně. Člověk se může naštvat, ale i uštvat. 
Tak posílám do jiných světů pozdrav krásné ženě. 

Je také i léto pana Vančury s pány Hrušínským, Brodským, Řehákem a Menzelem, když ten-
to způsob léta zdál se poněkud nešťastným. Léto bude vždy bez ohledu na nás horké, studené, 
deš  vé a skutečně rozmarné a hlavně své. Moje začíná s vůní lip, akátů, vrásčitých růží na náv-
si a pryskyřice borovic. Pozor na koupání, vstupujete-li do neznámých vod, tak opatrně. Pozor 
na slunce, námi narušená ozónová vrstva působí opálení jako třeba na  Krétě. Budou  jahody 
a borůvky, maliny a ostružiny. Jula Sa  nský vymyslel krásný název dívek čučoriedky. Nevím, 
zda to v „Básnících“ Štěpán nepoužil pro svou Borůvku. Ještě jsem zapomněl na  houby. To je 
pro mne jistota, vždy najdu houby. Tak, či onak.

V tomto létě poprvé zahalí ulice dým kuřáků, vyhnaných z hospod, a pokračování jejich 
diskuzí o poli  ce a sportu bude pouliční. Bude dobře slyšet a vidět, že my, Češi, rozumíme 
zkrátka všemu. To se holt národ musí takhle narodit. Jen nevím, zda národ ještě jsme. Mám 
pocit, že jsme jím byli naposled po olympiádě v Naganu. 

Pokud se týká poli  ky, tak ta je nepochopitelná tzv. selským rozumem. Každý má svou 
pravdu. Herec Josef Dvořák krásně defi noval pravdu: „Pravda je lávka podložená jedním 
 kamenem.“ 

Ve Třech mušketýrech pla  lo „všichni za jednoho, jeden za všechny“. U nás pla   všichni 
na jednoho. Na podzim budou volby. Už se těším, kolik zas bude krásných slibů. Jak se jich na-
jíme. Tak dobře volte a vzpomínejte. Poli  ci si bláhově myslí, že lidé nemají paměť. Ale v létě 
vás obtěžovat nebudou, to nepracují. Skoro jak v Itálii, mladý italský muž v létě nepracuje 
a v zimě tančí (fi lm Acca  one). Poli  ci mimo léto tančí mezi vejci a na špičkách jehel. Oni se 
stále špičkují.

Dětem začnou prázdniny, mnohým z vás dovolené. Všem přeji, aby byly pohodové. Mož-
nos   vyži   máte takřka nekonečné. Naše zem je krásná. Můžete provozovat pěší nebo cyklo-
turis  ku, navštěvovat památky a zejména pobýt v přírodě. Příroda a zeleň skutečně léčí. 
 Trochu pokory k ní, prosím.

Vážení, přeji vám krásné dny plné slunce v duši a v srdci. Když nesví   slunce, namalujte si 
je. Také hodně zdraví a štěs  . O štěs   je krásné slovenské: „Chýba vám šťas  e? Uchmatnite 
si ho!“

Ještě citát pana Vančury: „Láska je lék od násilí a klíček k tajemství světa.“ Pamatujte si, 
život nejsou jen roky, dny, hodiny a minuty, ale okamžiky. Ať jich máte co nejvíc krásných 
a važte si jich. 

Váš Petr Šafránek
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Ze života žáků základní školy

THE SHOW MUST GO ON!
Jak už je na Základní škole v Holici zavedenou tradicí, 
žáci 9. ročníku se vydali do Moravského divadla v Olo-

mouci. Tentokrát si zvolili celkem 
náročný žánr, a to balet. Z rozma-
nité  nabídky baletního repertoáru 
si vybrali  tul Queen – The show 
must go on!, velice žádané a vy-
soce kladně hodnocené baletní 
představení. V hlavní roli se před-
stavil sólista baletu Lukáš Cenek, 
který se postavy Freddieho Mer-
curyho chopil s nevídanou elegan-

cí a za přispění celého olomouckého baletního souboru 
předvedl úžasnou show. Žáci devátého ročníku i s peda-
gogickým doprovodem si představení užili, a tak i vyvrá-
 li pravidlo, že balet je pouze záležitos   pro náročného 

diváka. 
Mgr. Lenka Černá

Foto: Mgr. Pavla Modrianská 

McDONALD’S CUP 
– OKRESNÍ KOLO
Dne 18. 5. proběhlo okresní kolo McDonald’s cupu v Gry-
gově. Naši žáci prvního stupně zabojovali a v silné kon-
kurenci 8 škol, včetně fotbalové, vybojovali krásné druhé 
místo. Holickou základní školu reprezentovali žáci:
Jan Derco (3.B), Jiří Hovorka (3.B), Matěj Kollár (3.B), Adam 
Šuba (2.A), Damián Stara (4.A), Ondřej David (4.A),  Jakub 
Heitl (4.A), Dominik Vacek (4.A), Michal  Petřek (4.A), 
 Gabriela Polášková (5.A), Dominik Šuba (5.A),  Matěj 
Švec (5.A).
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme 
všem!

Mgr. Jaroslav Bargl

DUBEN – MĚSÍC PŘIJÍMACÍCH 
ZKOUŠEK
Měsíc duben byl pro žáky 9., 7., a 5. ročníků ve znamení 
testování a ověřování znalos   a dovednos  . Opro   před-
chozím letům žáci výše zmíněných tříd poprvé na vlast-
ní kůži zažili jednotné celorepublikové přijímací  zkoušky 
na střední školy a víceletá gymnázia. Byla stanovena 
celkem dvě data, v nichž proběhlo testování z českého 
jazyka a matema  ky. Pro sestavení konečného pořadí 
byl rozhodný lepší z výsledků. Pokud se tedy v prvním, 
řádném termínu žákovi nezadařilo, mohl si vylepšit  skóre 
ve druhém zkušebním termínu. Na konečný verdikt o při-
je   na střední školy čekali žáci přibližně 2 týdny. 

V dnešních dnech už budoucí absolven    základní  školy 
vědí, kam budou směřovat jejich kroky v  příš  m školním 
roce, a my všem přejeme hodně úspěchů na jejich život-
ní cestě, která nástupem na střední školy teprve začíná! 

Mgr. Lenka Černá a Mgr. Jaroslav Bargl

Přijímací řízení na střední školy – I. kolo 2017
Přehled úspěšnos   žáků IX. třídy ZŠ a MŠ Olomouc-Holice

Gymnázium 5 26 %
Střední odborná škola (maturitní obory) 10 53 %
Učiliště 2 10 %
Neuspěli v prvním kole 2 11 %



3 červen 2017  |  NH

Jarní úklid zahrady v mateřské škole
Byl konec dubna a příroda se začínala probouzet po zimě. Šlo to pomalu, protože měsíc duben dával najevo, že je 
měsícem aprílu. Přesto jsme se v naší školce rozhodli, že oslavíme Den země. Jak? Úklidem naší zahrady. Vždyť tráva 
i keře se zelenají a květy také pospíchají, aby nás, ale i včelky potěšily. Proto jsme se 25. 4. sešli. Kdo? Přece rodiče, 

dě   a pracovnice mateřské školy. Paní  vedoucí 
učitelka Jana Skřivánková všechny přivítala 
a potom hurá do práce. A že jí bylo! Shrabat jeh-
ličí, vyplet bylinkovou zahrádku, zasadit strom-
ky, ostříhat keře, porýt záhon a další úpravy za-
hrady. A jak se říká, „Když se ruka k ruce vine, 
tak se dílo podaří.“ A taky že ano. Díky vzájemné 
spolupráci rodičů, dě   a učitelů zahrada pěkně 
prokoukla. A na závěr jsme se všichni odměnili. 
Čím? No přece po takové práci chutnají vlast-
noručně upečené špekáčky nejlépe. Děkujeme 
všem a nashledanou při další společné akci.

                                                       paní učitelky 
Marie Dvořáková a Jarmila Petříková

Rekonstrukce komunikace na ulici Hamerská 
od 5. 6. 2017 do 30. 11. 2017

V těchto dnech došlo k zahájení stavební úpravy silnice III/4436 na ulici Hamerská. Opravovaný úsek začí-
ná od křižovatky se silnicí I/55 (ul. Přerovská) a pokračuje až k areálu fi rmy Kovolaser. Navržené řešení přispěje 
ke zlepšení sta  cké dopravy zrealizováním podélných parkovacích stání v úseku od křižovatky s ul. Přerovskou až 
po auto busovou zastávku MHD Hamerská. Výrazné zlepšení opro   stávajícímu stavu nastane i po vybudování pě-
ších tras po obou stranách ulice. Dále bude provedena přeložka veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajících 
kana lizačních stok. Uvedená akce je ve společném postupu zadavatelů spolu se Statutárním městem Olomouc.
V souvislos   s úplnou uzavírkou ulice Hamerská dochází v uvedeném období i ke změnám jízdních řádů MHD. Výlu-
kové jízdní řády jsou zveřejněny na webových stránkách www.naseholice.cz a na zastávkách MHD.

Zhotovitel stavby:
ALPINE Bau CZ a.s. 

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc, IČ: 25374311
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Historie Olomouckého Swingbandu sahá až na začá-
tek padesátých let, kdy převážně ze studentů složená 
kapela Olympic pravidelně účinkovala na velmi popu-
lárních nedělních čajích o páté v Domě armády, Slo-
vanském domě nebo Národním domě. Od poloviny 
padesátých let navázal na Olympic orchestr Alfa, ve-
dený Jindřichem Závodným. Díky vysoké interpretač-
ní úrovni spolupracoval orchestr se špičkovými do-
mácími zpěváky, například Evou Olmerovou. Orchestr 

se objevoval také v činohrách olomouckého divadla. 
Ačkoliv od šedesátých let swing postupně uvolňoval 
místo nastupujícímu rocku, tradice bigbandového jazzu 
v Olomouci nezanikla ani v následujících letech. Návrat 
swingové hudby na olomoucká pódia v roce 1979 zpro-
středkoval orchestr Dopravních staveb v Olomouci. S hu-
debním tělesem, které během svého působení vystřída-
lo několik názvů, od původního Orchestru Dopravních 
staveb, přes Swingový orchestr DK Sigma, Swing band 
PKO, Swing band Jindry Závodného až po současný ná-
zev Olomoucký Swingband, se mohlo olomoucké publi-
kum od osmdesátých let pravidelně setkávat mimo jiné 
v rámci oblíbených pořadů Tančíme swing.

V lednu 2003 došlo k seznámení Mirka Nopa s panem 
Jindrou Závodným, vedoucím souboru s názvem Swing-
band Jindry Závodného.

„S Jindrou Závodným jsme se spřátelili natolik, že mi 
po několika vzájemných návštěvách nabídl ze zdravot-
ních důvodů svou kapelu. Vysvětlil mi, že hledal fandu 
swingové muziky a z mých pořadů vycí  l, že já budu  m 
pravým fanouškem.

Krátce po našem prvním seznámení jsem se stal ma-
nažerem Swingbandu Jindry Závodného, kdy Jindra řídil 
zkoušky a já jsem se staral o organizační a fi nanční zále-
žitos   kapely.

Přijměte, prosím, pozvání na exkurzi do laskavého a svobodného světa swingu prostřednictvím nejdéle 
hrající olomoucké swingové kapely – Olomouckého Swingbandu. Naším průvodcem je osoba nejpovola-
nější, manažer této kapely Mirek Nop, autor rozhlasového pořadu „To byl swing“, kde svérázným průvod-
ním slovem seznamuje posluchačskou veřejnost s velkou většinou interpretů swingové hudby. Pořad vznikl 
v roce 2002 pro vysílání Českého rozhlasu Olomouc a do současnos   bylo odvysíláno přes 500 jeho dílů.

Záhy nastala situace, že se Jindra již nemohl věno-
vat své práci a kapelu zcela opus  l a přejmenovali jsme 
po vzájemné dohodě jeho kapelu na Olomoucký Swing-
band. 

Od té doby jsem se snažil opus  t koncertantní vliv 
orchestru Stana Kentona s náročným repertoárem, kte-
rý učaroval Jindrovi, a snažil jsem se ovlivnit zvuk kapely 
k taneční podobě.

Měl jsem výhodu z přípravy svých pořadů v Českém 
rozhlase Olomouc, protože díky této praxi jsem zís-
kal přehled o nejlepších hudebních číslech z doby, kdy 
swing byl nejpopulárnějším hudebním žánrem, tj. z ob-
dobí let 1930–1945. Postupně jsem do kapely zaváděl 
 tuly, které ostatní kapely příliš nehrají. Např. skladby 

orchestrů Clydea McCoye (Sugar Blues, zpívaná Tear It 
Down a Hot Lips) Sammyho Kaye (Blue Prelude) a téměř 
kompletní repertoár orchestru Glenna Millera. Z domá-
cích autorů pravidelně uvádíme skladby Gustava Broma 
(Krokodýlí slzy, Tina Marie), dále Miloslava Ducháče (Půl-
noční hudba), nezapomenutelného Jiřího Traxlera (Boo-
gie Woogie) a mnohé jiné. Na našich vystoupeních zá-
sadně nezpíváme anglicky, máme k dispozici české texty 
a v případě potřeby si je dokážeme sami napsat. 

S kapelou hrajeme především k tanci, v rytmech: fox-
trot, jive, slowfox, waltz, tango, chacha, mambo, blues, 
charleston, valčík, polka, blues, salsa. V poslední době 
nás mohou zájemci o tanec najít ve velkém sále restau-
race Na Pile, kde hráváme vždy poslední pátek v měsíci, 
pokud je pracovním dnem, od 18:00 do 22:00.“

Olomoucký Swingband

Vážení čtenáři holických novin, 
swingoví přátelé, 

dovolte, abych vás pozval na další setkání 
s kapelou

které se uskuteční opět ve velkém sále 
restaurace Na Pile Olomouc 
v pátek 22. září od 18 hod.

Děkujeme za přízeň, kterou nám projevujete, 
přejeme pěkné prázdniny 
a těšíme se na shledanou. 

Za kapelu Olomoucký Swingband 
vás zdraví Mirek Nop
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Krátce doplním vyprávění 
o samotné kapele mým vlast-
ním zážitkem z prvního setká-
ní ve velkém sále restaurace 
Na Pile. Samotný sál má ka-
pacitu asi pro sto hostů, je čis-
ťoučký, jednoduše vybavený, 

s krásně vyzdobenou čelní stěnou. Návštěvník z Holice 
hned po příchodu zatlačí slzu. Pokud nevíte, co přesně 
znamená slovo swing, doporučuji vám předem se malin-
ko poučit a postupovat stejně jako já. Nebudete litovat. 
Usedněte k počítači a zadejte na YouTube vyhledat slo-
vo swing, či přímo název některé skladby. Rázem zjis  te, 
že swing není záležitost muzejní noci. Doslova peckou je 
například provedení skladby Sing sing sing (z roku 1935) 
britskou armádní kapelou, do nálady Vás dostane sklad-
ba In The Mood (přeloženo „V náladě“). Mimochodem 
v 80. letech tato skladba vítala zákazníky obchodních 
domů PRIOR.

Skladba In The Mood je spojena s Glennem Millerem. 
Před koncem 2. světové války měl major Glenn Miller na-
mířeno z jižní Anglie do čerstvě osvobozené Paříže, kde 
měl v plánu uskutečnit vánoční koncert pro zdejší vojáky. 
Letadlo ale do Paříže nedoletělo. Vzpomínejte při hou-
pání saxofonů na holické letce, které potkal nad Anglií 
stejný osud.

Swing je hravý, plný op  mismu. Kdo tančí swing, ten 
se nemůže mračit. Když kapela zahájila závěrečnou část 
večera skladbou Boogie Woogie, parket se okamžitě za-
plnil, byl jsem jediným pozorovatelem. Asi proto, že jsem 
byl i po padesátce v sále nejmladší.

Přeji vám spoustu swingových zážitků.
Fran  šek Ryšánek

Foto: Vojtěch Ryšánek

SLOŽENÍ KAPELY
saxofony Jiří Kotyz (baryton, tenorsax)
 Václav Valachovics (altosax, klarinet)
 Milan Kubica (altosax, klarinet)
 Jarmil Šívr (tenorsax, klarinet)
 Vít Janečka (tenorsax, fl étna)
trombony Oto Halamíček
 Oto Smejkal (umělecký vedoucí)
 Ivo Polaško
 Karel Vlach
trumpety Jiří Grúz
 Fran  šek Pleva
 Stanislav Rolek
 Lubomír Zbožíček
piano Marek Fischer
kontrabas Antonín Smička
bicí Pavel Karhánek 
zpěv Jana Streitová, Miroslav Nop   
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O vzájemných ohledech, úctě a respektování

Jaké máte zkušenos   s cestováním městskou hromadnou dopravou? Znám takové, kteří se po Olomouci 
dopravují výhradně svým osobním automobilem a možná by do autobusu nebo tramvaje neuměli ani 
nastoupit. 

Jel jsem nedávno svou oblíbenou linkou č. 19 od Hlav-
ního nádraží do Holice. V autobuse všude veliké nápisy 
„Uvolněte místo starším!“. Jsem slušně vychován a re-
spektuji nápisy informující cestující. Pouš  m sednout 
starší paní. Mile se na mě usmála a poděkovala. V hla-
vě se mi začaly honit myšlenky ohledně uvolňování míst 
ostatním spoluobčanům v městské hromadné dopravě. 

Někdy v zaplněném autobuse své místo neuvolňuji. 
Když jsem zabarikádován zavazadly, na klíně batoh, ve-
dle sebe futrál s udicemi, v takovém případě bych mezi 
cestující zřejmě vznesl jen zmatek. Nebo jiná situace. 
V autobuse jsou další volná místa. „Chuligáne, obsadil 
jsi mi mé místo!“, obořila se na mě důchodkyně s plný-
mi taškami, nastupující do autobusové linky po slevové 
čtvrteční akci v Kaufl andu. To jsem si asi dovolil moc, ob-
sadit její oblíbené místo u okna. Ve vozidle byla přitom 
spousta volných sedadel a mnou obsazené místo nemě-
lo označení pro invalidy. Paní zřejmě ani invalida nebyla, 
soudím podle toho, jak čile se po mně oháněla svou holí. 
Další problém může nastat, pokud chceme uvolnit místo 
pro „postarší dámu“. „Já, ale přeci nejsem tak stará!“, cí   
se dotčeně a uraženě. Lepší je stoupnout si a přesunout 
se ke dveřím, jako že chcete vystupovat. Odkojen skau-
 ngem jsem použil tuhle fi ntu a manévr, že vykonám 

dobrý skutek a nenápadně uvolnil „dámě“ místo. Jenže 
nějaký teenager hbitě, střelhbitě obsadil sedačku, vytáhl 
chytrý mobilní telefon a začal hrát hry.

Vystupuji na Návsi, zastávka U mlýna. Navracíme se 
k přírodě, kupujeme chalupy, chaty, zahrady, abychom 
aspoň na víkend dali sbohem betonové šedi paneláků. 
Chováme křečky, morčata, kanáry, andulky, kočky, psy, 
v akváriu rybičky, šneky, želvy… Před večerkou mě vítají 
dva volně pobíhající, radostně štěkající psi (no psi, spíše 
takové dvě chundelaté živé rukavice). Vůbec mi nevadí, 
že podle vyhlášky by pes měl být na vodítku a s náhub-
kem. Vždyť každý páníček i panička by měli mít zodpo-
vědnost za svého „čokla“. Nejen za to, že nikoho nepo-
kouše, ale měli by také po svých miláčcích uklidit jejich 
exkrementy, chcete-li, jejich hovínka. Každý se snaží pe-
čovat o trávník a ošetřovat ho před svým domem. Je to 
pak radost, když strunová sekačka narazí na ponechanou 
hromadu od „psa jak tele“. Rázem máte pihovatý obličej 
a fl ekatou fasádu. 

Karel Kryl ve své písni Pieta zpívá o nápisu  napsaném 
křídou na pomníku, „zbytek umyl déšť!“. Psí „pihy“ na fa-
sádě vašeho domu déšť odstraní. Horší je, pokud nějaký 
zamilovaný mladík chce vyjádřit svou lásku a nastříká 
sprejem na váš dům velké srdce a připíše „ Miluji tě!“ 
spolu se jménem dotyčné slečny. Říká se „jména hlou-
pých na všech sloupích (i fasádách)“. Co s  m?  Nikdo 

nikoho nepřis  hl, takže majitel domu na své náklady 
(a ne  levně) nápis odstraní. Čekárny linek MHD č. 12 
a 19 U mlýna a na konečné jsou vkusně pomalovány, 
působí radostně, vesele, vůbec ne ponuře. Většinou to 
nevydrží dlouho. Časem přibudou nasprejované zamilo-
vané vzkazy, jména oblíbených fotbalových klubů nebo 
hudebních skupin a různé malůvky. Přitom se nejedná 

o žádné umělecké grafi  ; kosočtverec s čárkou uprostřed 
sice  pochopí každý, ale neosloví… V některých městech 
vyčlenili pro sprejery určité zdi, aby se mohli „vyřádit“. 
Možná by místní „grafi   umělci“ uvítali něco podobné-
ho. Napadá mě zeď v uličce u Balusu (bývalé Uhelné 
sklady) mezi ulicemi Přerovská a Sladkovského. Je ovšem 
otázkou, zda by sprejeři uvítali možnost takto legálně se 
prezentovat; zřejmě by to nebyl ten správný adrenalin. 

Lepší adrenalin je možná podle některých dokázat 
svou sílu a velikost, aby nás slečny braly, při noční cestě 
domů, dát si „férovku“ s dopravní značkou nebo vysa-
zenou zelení na Návsi. Kdo bude větší „king“, kdo koho 
pokoří? Pokřivené značky a polámané stromky vydáva-
jí svědectví o pochybných vítězích. Nechci moralizovat 
(podle úctyhodných šedin na mém vousu bych na to asi 
měl mít právo), také jsem ve svém mládí prováděl psí 
kusy, chodili jsme „na pajty“ a kradli jablka ze zahrad..., 
ale nikdy jsme nic neničili. 

Přátelé, zamysleme se tedy; více vzájemných ohledů, 
úcty, respektování, tolerance nám rozhodně neublíží.

Miroslav Marusjak
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Jak šel čas v Holici – 99 let od vzniku ČSR

Vznik první samostatné republiky bude hlavním tématem příš  ho roku. Možná si řeknete, že když máme 
v tomto roce „jen“ 99. výročí, tak proč o tom hovořit.

Byl jsem několikrát účastníkem holické oslavy vzniku republiky v předchozích letech, kdy skromný hlouček občanů 
doprovází průvod našich dobrovolných hasičů a sokolů z Hodolan. Zkrátka většina reklamních kampaní v nákupních 
centrech těší se u mladších generací větší popularitě než státní svátek. Byť jsme opus  li období pě  letek, přesto zů-
stává zejména ve státní správě plánované hospodářství s ročními rozpočty, a proto v tomto okamžiku „za pět minut 
dvanáct“ nastává pravý čas k zamyšlení… 

Na fotografi ích od pana Ladislava Zahradníka si ukážeme, jak to bylo v Holici dříve.

Snímek u pomníku Fran  ška Palackého je z roku 1932 
ze  slavnos   odhalení pamětních desek padlým legionářům 
v Holici. Vzhledem k počtu hostů je zřejmé, že se jedná 
o  významnou událost.

Ze stejného období je další snímek zachycující odhalení 
pamětní desky padlým legionářům z Holice. Prosím, pokud 
víte, na kterém domě byla tato pamětní deska odhalena, 
napište nám to.

Na závěr jsem vybral téměř unikátní snímek z roku 1942, 
kdy holický fotoamatér Ludvík Berka zachy  l méně  slavnou 
dobu z dějin Holice. Jedná se o období Protektorátu, kdy 
byla socha Fran  ška Palackého odstraněna. Jako když 
 vymažeme dějiny z naší pamě  .

Fran  šek Ryšánek
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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!

�
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 Lubomír Andrýsek
 Ludmila Balšanová
 Eliška Baranová
 Ros  slav Březina
 Vladimír Černý
 Drahomíra Faitová

 Zdenka Drápalová
 Jaroslava Fišerová

 Jozef Hlačina
 Ludmila Kalendová
 Jan Kapusta
 Ján Konvička
 Zdeněk Krejčíř
 Ladislav Kubala
 Miroslav Kubiš

 Dušan Lengyel
 Petr Linhart
 Miloslava Pelikánová
 Olga Řezníčková
 Liliana Stroinová
 Věra Štefániková

 Albína Juřenová
 Marie Látalová

 Aloisie Nováková
 Anežka Stoličková
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 Jaroslav Talafous
 Ivan Tichý
 Jarmila Tomanová
 Věra Vávrová
 Jitka Zetochová
 Jan Zubalík

Z důvodů plánované rekonstrukce bude ve dnech 26. až 30. 6. 2017 
pošta Olomouc 17, Náves Svobody, uzavřena.


