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Rozmarné léto

Milí přátelé,
tak vás po jarních měsících opět zdravím. Nacházíme se ve stavu po volbách a očekáváme jak léto státotvorné politické, tak to naše 

dovolenkovéaprázdninové.Velmimězaujalypředvolebnítanečkypolitikůs náměty dluh, korupce, důchody, zdravotnictví atd. Jak všichni věděli, 
co se má dělat, aby se stát oddlužil. Byla nám poslána i složenka s dluhem najednu osobu, abychom věděli, jak na tom jsme.

Hrozně zajímavá je na předvolebních slibech ta věc, že to, co slibují, mohli všichni dělat, když vládli. Jinak samozřejmě nikdo za nic 
nezodpovídá, politici, poslanci už vůbec ne. Za vše přece může vláda. Ale vládla ČSSD i ODS. Schvalovali rozpočty, porcovali medvěda, 
rozdávali a nešetřili. Každý víme, že rodina, pokud jsou její členové normální obyčejní občané, může hospodařit jen 
s tím, co má a na co má. Ale od té doby, co už není základem státu, tak také stát nehospodaří dobře a mnohé rodiny se tím nakazily. To už 
vůbec nemáme pud sebezáchovy? Nakonec snad budou na tom nejlépe exekutoři, advokáti a dotované sociálně slabé vrstvy? 
A ti, kteří zvláštním způsobem zbohatli třeba na státních zakázkách? A ti obyčejní pracující občané třesoucí se o práci utřou ústa?

Líbí se mi náhled pana Doc. RNDr. Jana Konvalinky, jak věří ve volební sliby: Některým bohužel ne, jiným bohužel ano, daíším nejen oěřím, 
ale dokonce sejich děsím. Všichni slíbili všechno. Snad jen TOP 09 se prezentovala programem na drastické úspory, bude-l i mít po volbách tu 
šanci. Jak to ale bude vypadat v povolbí se neodvážím teď, když to píši, tipovat. Myslím, že bude asi pat (remíza, nerozhodný výsledek). Ve 
sportu, zejména třeba v šachu, se soupeři rozejdou smírně. V oblasti politiky se obávám, že po patu nastává patologická situace. Uvidíme, 
uslyšíme a poznáme. Než seto vyřeší, můžeme se zatím věnovat tomu, jak zlepšit morální stav společnosti. Tím, že každý začneme od sebe. 
Přidávám vám jako návod citaci z novin: Bez ohledu na výsledek ooíeb a staronooého větru v politice našeho státu se pokusme zalévat 
u sebe a o okolí květiny demokracie: čest, poctivost, slušnost, právo a spravedlnost.

Udělejme taky něco pro naši matku Zem a její dceru Přírodu. Nějak si jich začínáme čím dál míň vážit. Jako by pro nás nebyly živé 
organismy. Myslím si, že za ty povodně si můžeme sami. Půda je tak ubitá, že nemůže vodu vsáknout. Ubývá lesů a zelených ploch... Stromy 
stárnou a neobnovujemeje dostatečně. Kolik bývalo zahrad a obecní zeleně? Kdo za nás bude dýchat, až je zdecimujeme? Každá řeka a potok 
jsou napřímeny nebo meliorovány a nezpomalují a nezadržují vodu. Pitná voda bude zanedlouho vzácný poklad. Na polích místo obilí stojí 
sklady, markety a pusté kolosy fabrik nebo kvete řepka na biopaliva. Přiotrávili jsme moře, řeky, zemi i ovzduší. British Petroleum potvrzuje 
naše řádění. Snad výbuch sopky na Islandu upozornil, jak směšní jsme se svou technikou. Bez přírody zemřeme. Pak by si možná po 
milionech let rozumní mloci vyprávěli, že tu kdysi byli lidé, kteří se sami zničili.

Tuto vizi ale nesmíme dopustit. Pojďme jednat podle Bessie Smith: Člověk neobjímá všechno dost vřele, dokud to má každý den. Je 
třeba se vždycky dívat tak, jako bychom to viděli buď poprvé nebo naposledy. Jenom tak naplníme svůj čas na tomto světě radostí. Je 
to daleko lepší a radostnější. Naše zem je krásné místo k životu. Jen šijí musíme po čertech víc vážit. Holiči máme stále pěknou. Potěšil 
jsem se kvetoucími předzahrádkami a jarní zelení. Aktérům za tu krásu děkuji. Postupně se opravují ulice, bude se budovat odpočinkový 
lesopark. Jetu klid. Přeji vám život lehký jako letní vůně a slunce v duších a srdcích (i když se to velké náhodou právě schovává za mraky).

Dotaz na konec: Víte, proč na násAÍ-Káida nezaútočí?Kdyžviděli aktivisty na střeše vládní budovy, usoudili, žeje to pod jejich úroveň.

Váš Petr Šafránek

TichoHlas stromu

Člověče já strom Nejlepší lék je ticho, 
ticho plné vůně květin 

ticho na hladině rybníka 
ticho mezi oblaky na obloze 

ticho noci plné hvězd 
to ticho budu chytat 
do nenapsaných knih 

budu jeho prodavačem 
tobě bych ho daroval 

a ty bys řekla to není ticho 
to je báseň beze slov

na tvůj dům
jsem tvůj bratr na tvůj stůl
dýchám za tebe na tvoji postel
schraňuji ti vodu na tvůj oheň

poskytuji stín a když ty umíráš
místo k odpočinku na tvoji rakev

zadržuji prach co člověče
chráním tě děláš pro mne ty?

a když umírám
dávám ti dřevo
na tvoji kolébku



c-V*VZPOMÍNÁN  ÍB
Letos je to 65 roků, co skončila druhá světová válka, kterou rozpoutalo nacistické Německo. Jednalo se o existenci našeho 

národa. Zrůdnost nacistické ideologie má na svědomí miliony lidských životů a nesmírné utrpení národů. Slovanské národy, 
pokud nehrozila jejich likvidace, byly určenyjen pro otroctví. Ve dvacátém století!

Zamyslíme se, jaké byly příčiny. Po první světové válce se zásadně změnila skladba států. Svobodu získaly porobené 
národy Čechů, Slováků, Poláků, Srbů a další. Změnila se mocenská postavení poražených monarchií, vznikly nové státy mezi 
nimi Československo.
Vítězové (Francie, Anglie a USA) diktovali a rozhodovali o novém rozdělení Evropy. Na jejich mocenské ambice doplatilo jak 
Rakousko, tak hlavně Německo. Zejména v Německu vyvolal hospodářský úpadek odpor proti opatřením ve Versailské 
smlouvě. Pod vlivem Sovětského svazu se zde vytvořila značná polickésíla, která nebyla po chuti kapitalistickému systému. 
Jako protihnutí začal být podporován národní socialismus. Ten a zrůdné uplatňování rasové nerovnoprávnosti měly 
obrovský úspěch u německého národa, který byl permanentně přesvědčován o své rasové nadřazenosti. Ze se našel vášnivý 
představitel této nové ideologie Hitler bylo na snadě. V lidských dějinách je takových případů bezpočet. Strachem z nových 
myšlenek a cílů komunistů byl pěstován a podporován nacismus s vůdcem Hitlerem a fanatickými soukmenovci. Německo 
přestalo dodržovat omezení Versailské smlouvy a začalo zbrojit a připravovat se na novou válku. Na to, kdo to všechno 
financoval, není těžko odpovědět. Německo bylo doslova hýčkáno ze strany Francie, Anglie a USA. Zbrojení bylo za podpory 
těchto států. Německo všechna omezení porušilo, zabralo bez odporu Alsasko-Lotrinsko a Rakousko. Anglie a Francie nás 
zradily a nepodnikly nic proti naší okupaci. Teprve až Německo obsadilo Polsko, vyhlásily mu naoko válku, ale nic se nedělo. 
Posléze byla prakticky bez vážnějšího odporu obsazena Francie a další státy Evropy.

Potom byl napaden Sovětský svaz, který byl svým komunismem smrtelným nebezpečím pro kapitalismus. Po celou dobu 
expanze Drank nach Osten bylo Německo podporováno okupovanými zeměmi a dostávalo se mu surovinové pomoci od 
USA, Švédská a Finska.

Pohromu slovanských národů potvrzují počty zabitých a umučených:
Sovětský svaz 
Polsko 
Jugoslávie 
Československo

27000000
6000000
1700000
380000

Zamysleme se, jak proběhlo těch šedesát pět let a co nás čeká. Dnesjsme členy EU a NATO a mámejistotu, že nebudeme 
vojensky napadeni a zneužiti. Zato se ale zmodernizovalo využívání malých a ekonomicky slabých států. Dnes to není 
okupace, ale jiné účinné metody. Jsme stále druhořadý stát, který se musí podřídit prospěchu těch velkých, kteří určují. 
Nezvratným důkazem jsou změny našeho hospodářství. Jak dopadlo naše zemědělství, světově známé firmy Poldi Kladno, 
Zetor, ČKD, Škoda Plzeň, sklárny, textilní průmysl a další? Jsou buď rozkradeny nebo majetkem zahraničního kapitálu. Je 
smutné, kolik lidí u násje schopných se podřídit za peníze cizím zájmům a to vše bez války a okupace.

Tím končím smutné vzpomínání na válku, její důsledky a těch 65 let našeho života. Nás, přímých účastníků války, ubývá a 
a pravé příčiny a důsledky se zkreslují podle dnešních mocných. Jestli je to důsledek pokroku a vývoje, na to si musí každý 
odpovědět sám.

Snad se jednou dočkáme lepších časů, kdy se rozdíly mezi lidmi nebudou zvyšovat a naopak slušnost a ohleduplnost se 
stane přirozeným smyslem společnosti.

Ladisíao Zahradník

ZE ŽIVOTA

Mít dobrého souseda, to je výhra, to je životní jistota. Že je toto přísloví stále pravdivé, jsme se 
přesvědčili sami.
Co se stalo? V neděli ve večerních hodinách, při zatápění v kotli ústředního topení se nám 
vzňaly saze v komíně. Co obnáší taková situace, ví jen ten, kdo něco podobného sám zažil. Při 
této mimořádně nebezpečné situaci, kdy nervy pracovaly, naši sousedé Karel a Blahoš Večeřovi 
sami zasáhli s profesionálním fortelem. Jako veverky vyběhli na střechu a žhnoucí komín 
zlikvidovali pískem. Než přijeli olomoučtí hasiči s policií, bylo prakticky nebezpečí rozšíření 
požáru zlikvidováno. Odborníci z řad profesionálních hasičů užjen mohli konstatovat, že zásah 
byl proveden naprosto bezvadně.
POUČENÍ: Čistit pravidelně komín, což je nejjednodušší, ale mít štěstí, mít dobré sousedy, je 
neocenitelná výhra. Díky přátelé.

Zahradníkovi, náoes Svobody 63, Holice
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ŠKOLA ■■■■■  ■
Střípky z holické školy
• Ředitelství upozorňuje na změnu v organizaci školního roku na základní škole. Vzhledem k tomu, že budou zahájeny práce 
na opravě fasády a okolí budovy prvního stupně, vyhlásil ředitel školy na dny 28. - 30. června 2010 tzv. ředitelské volno. 
Školní rok tak končí pro školáky již  v pátek 25. června 2010. Rodiče žáků již  byli vyrozuměni.
• Tradiční rozloučení se školním rokem - Zahradní slavnost - se bude konat ve středu 23. června 2010. Bližší informace
budou zveřejněny na vývěskách.
• Provoz mateřské školy v době prázdnin: MŠ je  v provozu do 16. července 2010. Zbývající dobu prázdnin bude uzavřena 
a provoz obnoví opět 1. září 2010.
• Informace o základní i mateřské škole lze získat na našich webových stránkách www.volny.cz/zsholice.

Zápis do Mateřské školy Olomouc - Holice

Ve dnech 15.3. a 16.3.2010 proběhl na naší 
mateřské škole zápis nových dětí, které nastou
pí od září a v průběhu školního roku 
2010/2011. Rodiče společně se svými dětmi 
přišli k zápisu v hojném počtu. Zatímco 
maminky vyplňovaly formuláře, děti si hrály 
a prohlédly si prostředí, kde budou trávit čas 
s novými kamarády. Zapsalo se celkem 53 dětí.
Přijato bylo jen 31 dětí podle stanovených 
kritérií.

Informační schůzka pro rodiče nových dětí, 
na které byli rodiče seznámeni s režimem dne 
v MŠ, Školním vzdělávacím programem a dal
šími organizačními záležitostmi, proběhla 
11.5.2010.

Zápis proběhl ve velmi milé atmosféře 
a starší děti z MŠ vyrobily pro nové kamarády 
drobné dárky.
Vzhledem k velkému počtu neumístěných dětí přislíbilo Statutární město otevřít ještě páté oddělení. Pro druhé kolo 
zápisu do MŠ musí rodiče dětí podat novou přihlášku. Tu je možno vyzvednout ve školce nebo stáhnout 
z www.volnv.cz/zsholice v sekci Školka. Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení dosud nebyl 
stanoven. Sledujte proto webové stránky školy, případně vývěsky v mateřské škole. K určenému datu musí být přihlášky 
doručeny paní Janě Skřivánkové (vedoucí učitelka MŠ) nebo do ředitelny školy.
Přesný termín otevření pátého oddělení ještě není znám, nelze proto stoprocentně počítat s umístěním dítěte již od 1. září.

ředitelství školy

Matematický klokan
Mimořádného úspěchu v matematické soutěži dosáhl Radek Svačina z deváté třídy. Odpověděl správně na všechny otázky 

a dosáhl tak maximálního možného bodového zisku. V uplynulých dnech převzal diplom od Krajského úřadu Olomouckého kraje 
a věcnou cenu věnovanou školou.

Soutěž je původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. 
Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol, pro které je určena, ji absolvují v jeden den. Dělí se do pěti kategorií. 
Naši nejlepší:
Cvrček (2. - 3. třída ZŠ),
Kristýna HEGROVÁ 
Sára FRUHAUFOVÁ 
Dušan HRDLIČKA 
Klokánek (4. - 5. třída ZŠ),
Zuzana ŽÁČKOVÁ 
Kateřina ŽÁKOVÁ 
Magdalena HRABALOVÁ 4. A

míJ E .

Benjamín (6. - 7. třída ZŠ),
Robert NAVRÁTIL 
Pavel SVAČINA 
Evžen PELÍŠEK
Kadet (8.-9. třída ZŠ),
Radek SVAČINA 
Markéta POLÁCHOVÁ 9. A 
Hana NOVOTNÁ

7. A2. A
6. A3. B
7. A3. B

5. A 9. A
5. A

9. A
Mgr. Ivana Štencíooá
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Ulice Na Zábraní se konečně dočkala
3. května 2010 v 11:00 se pěkně rozpršelo.
A právě v tuto hodinu se na holické ulici Na 
Zábraní chystala malá slavnost. Za 
přítomnosti pana primátora Martina 
Novotného a jeho náměstků pana JUDr.
Martina Majora a Mgr. Svatopluka Ščudlíka, 
dále mluvčího MmOI pana Mgr. Ivana 
Rašťáka, vedoucího odboru investic pana 
Ing. Vladimíra Michaličky, ale hlavně pana 
Janíčka, majitele stavební firmy, která 
stavební práce prováděla a členů Komise 
městské části č. 4 pana Silvestra Tomáška 
a Mgr. Jarmily Horské byla tato ulice 
slavnostně předána občanům k užívání.
Ulice dostala nové chodníky ze zámkové 
dlažby, asfaltový povrch komunikace včetně 
vydlážděných zálivů na parkování, nové 
veřejné osvětlení a zelené plochy.
Celkové náklady na rekonstrukci činily 6,9 
milionů korun. Firma Janíček se své práce 
zhostila v termínu a odvedla velmi dobrou 
práci. Za to jim  patří velký dík.
Věřím, že se občané ulice Na Zábraní 
postarají o to, aby její pěkný vzhíed nebyl nikým ničen. Škoda jen, že se této chvíle nedočkal pan Ivo Vik, který byl neúnavným 
iniciátorem žádostí na tuto rekonstrukci.
Podle příslibu současného vedení města by v příštím roce měla být rekonstruovaná ulice Ječmínkova, Na Dílkách a částečně 
Slunečná.Tím by měla být dokončená úprava všech ulicvtéto části Holice.
Při této příležitosti upozorňujeme občany, kteří bydlí v těchto ulicích, že si mohou prohlédnout zpracovaný projekt, který je 
k nahlédnutí v kanceláři KMC č. 4, v úředních hodinách v Pondělí/do 17:00 hodin/ nebo v pátek/do 15:00 hodin/. Je možné vznést 
připomínky, aby při vlastní realizaci nedocházelo k různým námitkám a dodatečným požadavkům.

Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4

Věrnost

Já bych se usmát snad i sám nad sebou. 
Však co píši je  pravdou pravdivou.

Věrnost je  vyhnání..., 
věrnost je  i lásky pohnání a naděje... 

jen milého stávka šeptání.

Jsou to vetmi pevné podepře, 
aíe někdy i nepříjemné rozepře...

Je to víra a proto neradno opaku... 
byío by po íásce i věrnosti.

Věrnosti je  dnes jako šafránu, 
a přesto je  stále u Udí, 

i u zvířectva, ba i v botanice je  přítomna...

Opravdu, je  to, jak  stát slepý u okna, 
když chybí věrnost...poznajíce toho u těch, 

kteří čekají a věrni jsou sobě potají.

Věrnost je  k rostíině, zoířeti, chíapci či dívčině... 
láska je  k mámě jediné.

Aíe ta věrnost s láskou j i t i  má, 
vždyť je  to pospolitost souzená...

Jak už to v žiootě chodí, 
věrnosti velmi máto mezi lidmi se rodí.

A proto chtě! bych vše ukončit, 
věrný (á) bud'a dostane se ti věrnosti...

Vítězslav Marek mí.
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Mateřské centrum Heřmánek pokračuje
MC HEŘMÁNEK

Materské centrum (MC) Heřmánek si 
s potěšením dovoluje oznámit všem svým 
návštěvníkům a příznivcům, že se nám ve 
spolupráci s Komisí městské části (KMČ)
Holice a Magistrátem města Olomouce 
podařilo zajistit vyhovující prostory pro 
náš další provoz v Olomouci-Holici. Naše 
dosavadní herna bude od příštího škol
ního roku nově sloužit dětem z holické 
mateřské školy, ale my se můžeme s men
šími dětmi scházetjinde.

"Díky vstřícnosti KMČ Holice a města 
jsme nakonec nalezli prostory, ve kterých 
po menších úpravách budeme moci 
pokračovat s naší činností minimálně 
v dosavadním rozsahu," informuje Petra 
Tenglerová, manažerka Heřmánku.
“Útočiště nově nalezneme v menším sále u holické pošty, který je v současnosti nevyužívaný," upřesňuje. Jak dodává, 
zástupci olomoucké radnice přislíbili, že stávající vybavení sálu přesunou do městských skladů, KMČ Holice pomůže 
s vyklízením prostor. Dobrovolníci z Heřmánku budou přes prázdniny zvelebovat prostory tak, aby se v nich budoucí malí 
i velcí návštěvníci cítili dobře. "Čeká nás spousta práce, například se stěhováním, vyklízením, malováním. Bude-li nám chtít 
kdokoli nabídnout pomocnou ruku, rádi přijmeme," říká Tenglerová.

Od příštího školního roku tedy mateřské centrum Heřmánek pokračuje ve všech pravidelných programech a akcích 
a chystá i spoustu novinek. Mimo jiné zahájí ve větším rozsahu svou činnost Klub dvojčat a vícerčat Olomouc. Programy 
a semináře pro dospělé budou i nadále probíhat v suterénních prostorách MŠ Holice.

My všichni z Heřmánku bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kterým osud našeho holického mateřského centra 
nebyl lhostejný, a kteří přispěli ke zdárnému vyřešení našeho problému. Nové prostory plánujeme slavnostně otevřít v průběhu 
září. 0 přesném termínu akce, na kterou budete všichni srdečně zváni, vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Lucie Opletalová

Vítání nových holických občánků
Je radostnou skutečností, že se v poslední době 
v naší městské části Holiči rodí stále více nových 
občánků. Proto připravujeme vždy na jaře a na 
podzimjejich slavnostní přivítání mezi nás. 
Letošní první vítání se uskutečnilo 26. března 
2010 v obřadní síni olomoucké radnice. Obřad 
vítání zahájily děti z holické základní školy pod 
vedením paní učitelky Mgr. Jany Vikové. Jejich 
vystoupení bylo tradičně velmi milé a všem 
zúčastněným se moc líbilo.
Vlastní vítání nových občánků pronesl 
předseda KMČ č. 4 Holice pan Silvestr Tomášek, 
který na závěr svého projevu přivítal mezi 
občany statutárního města Olomouce tyto 
holické občánky. Jsou jimi:

Viktor Spáčil, Monika Szórádová, Justýna 
Oravová, Adrian Stráněl, Veronika Vlková, 
Berenika Fuksová, Lea Zdeňková, David 
Kořístka, Ondřej Kubík, Nick Šuba, Lenka 
Nevrlá a Filip Čureja.

Všem nově naroseným dětem přejeme zdraví, šťastné a klidné 
dětství o kruhu rodiny a co nejkrásnější budoucnost.

Redakce

-5-



NAŠI JUBILANTI ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu. Přečíst šije  
můžete ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

Zdena Knappkooá 
Břetislav Opravil 
Zdeněk Pospíšil 
František Pleva 

František Zapletal 
Ludvík Odstrčil 

Karla Kráčmarová 
Alice Hájková 

Rudolf Kalenda 
Dobroslava Svobodová 

Anna Sehnalová 
Jarmila Majerová 
Zdenka Drápalová 

Marie Kubínová 
Emilie Slezáková 
Aloisie Nováková

Redakce

Sběrový dvůr Hodolany, ulice Chelčického
Přivézt můžete nábytek, pohovky, linolea, koberce, elektroniku, (ledničky, vysavače, 
televizory, radia, PC apod.), organický odpad (listí, větve). Průběžně tento odpad můžete 
celoročně vyvážet na sběrový dvůr v Hodolanech v ulici Chelčického, provozní doba je 
úterý - sobota od 9.00-13.00 a od 13.30-17:00 hodin. Upozorňujeme občany na možnost 
uložení stavebního odpadu s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře ve 
Chválkovicích - ulice U Panelámy, v době 6.00-13.00 hod. v pracovní dny.

Redakce

Vzácných životních jubileí se dožívají

Anna BARABÁŠOVÁ 
Oldřich PETŘÍK 

Emilie PUKASOVÁ 
Anna ŠOLCOVA

Chválíme
Žáci deváté třídy Hana Novotná, Markéta Poláchová, Radek Svačina a Marek Svoboda

se 4. května 2010 zúčastnili okrskového kola dopravní soutěže mladých cyklistů, které se 
konalo na dopravním hřišti v Olomouci pod záštitou BESIPu. Vítězstvím si vybojovali 
postup do oblastního kola. To proběhlo 12. května 2010 se na dopravním hřišti ve 
Šternberku. Naši žáci i zde zabodovali a obsadili krásné tře tí místo. Ktom uto  úspěchu jim  
blahopřejeme a paní vychovatelce Jiřině Souškové děkujeme za přípravu družstva.

Chválíme Hanku Novotnou z 9. A za reprezentaci školy v okresním kole biologické 
olympiády, které se konalo v úterý 13.4. 2010. Hanka soutěž absolvovala i přesto, že byla 
nemocná. Patrně jen kvůli této zdravotní indispozici skončila těsně pod stupni vítězů, což 
je  v silné konkurenci ostatních olomouckých škol i víceletých gymnázií vynikající úspěch.

KMČ Holice přeje všem našim 
jubiíantům pevné

zdraví, životní elán, spokojenost a krásné 
choíle prožité uprostřed 

svých nejbíižších.
H.Š.

Pod volební pokličkou
Přes kecy řeší problémy filozofové. Ale přes blbé kecy?

To zas bylo předvolebních slibů (keců). My uděláme tohle, ti zase ono, tamti zase něco jiného. Pořádný mumraj! V kuchyních političtí 
šéfkuchaři sypou z rukávů správné ingredience do kotlů s volebním gulášem.

Zreformujeme, co půjde. Znovelizujeme, co druzí před námi zpackali. Budeme o tom mluvit, vymýtíme nezaměstnanost, potlačíme korupci, 
umoříme státní dluh. Snížíme daně, zvýšíme platy, důchody, mateřské, nemocenské a ještě sestavíme přebytkový rozpočet. Za naší vlády, se 
budete mít jak prasata v žitě! Sestavíme hokejový tým snů a v čele s naším „budoucím" premiérem zviditelníme zemi ve světě. Myslíme na Vás, 
milí voliči, ať žijete na samotě, vesnici nebo ve městě (že by i na nás v Holiči?) Rozmanitý výběr chutí a jak ten guláš lákavě voní!

Takhle nějak vypadala volební kampaň dříve. Dnes trend velí namísto překotného slibování sáhnout po silnějším kalibru - očerňování 
konkurence. Najatí marketingoví experti sdělují, že všichni ostatníjsou vadami na kráse demokracie. Můžeme narazit na několik billboardů za sebou 
(většinou těch optimisticky oranžových), které po dešifrování říkají: „Všichni ostatníjsou pitomci, proto volte nás!" Ať si veřejnost zvolí na základě 
takové kampaně kohokoliv, pro mě to bude „ten, který umí nejlépe pomlouvat". Ne zrovna příkladná, k následování vhodná vlastnost, co říkáte?

Na dotaz novinářů, proč se strana nevyjádří ke změně ve volební kuchyni (Mirka Prostořekého nahradil šéfkuchař Nečas), Ivan Langer sdělil 
médiím: „Schováváme si granáty na boj proti tankům..." Ano, politická válka o voliče. Jěžká palba, očerňování, vytýkání chyb v jednání 
protivníků. Žádná konstruktivní srovnávání volebních programů (byť mnohdy nereálných). Špína a zase špína. Chybí politická kultura.

Všechna čest a klobouk dolů před premiérem dosavadní úřednické vlády Fischerem. Umí pozdravit, poděkovat, chová se zdvořile, korektně, 
nezvyšuje hlas, nepoužívá hanlivé výrazy (alespoň ne na veřejnosti), nezvedá prostředník a není namočen do žádné korupční aféry ani skandálu 
s milenkou... Má popularitu. V žebříčcích o oblíbenosti politiků u občanů se objevuje pravidelně na předních místech. Skutečně svěží vánek 
v zatuchlém, zakyslém vzduchu parlamentu. Škoda, že jeho působení ve státní kuchyni končí.
Fascinují mě balbínovci,jak veřejně vystupují coby politicko-zábavná strana. Kdekdo by se mohl od nich učit. Kdyby si Jiří Paroubek nasadil na 
hlavu šaškovskou čepici a cinkal rolničkami, byla by mi ta jeho kašpařina rázem sympatičtější. Balbínovci v čele se svým „doživotním geniálním 
guvernérem" Jiřím Hrdinou, razí cestu minimálního odporu a skvělé recese. Z klubu mladých balbínovců může člověk vystoupit jen tehdy 
pokud o sobě zjistí, že je svině. Divím se a nejde mi do hlavy, proč národ milující Divadlo Járy Cimrmana už dávno nevyslal tuhle partu do 
parlamentu. Alespoň by tam místo ospalé nudy bylo veselo.

Karel Schwarzenberg, noblesní člověk (v hubené konkurenci našeho politického panoptika), na jednom ze svých billboardů sděluje, že když se 
kecá o blbostech, raději spí. Po vzoru balbínovské logiky bych mu rád nechal ve Sněmovně rozestlat a sledoval jeho reakci na rozumná a nerozumná 
témata. Přes kecy řeší problémyjen filozofové. Ale přes blbé kecy? Pokud se česká politika a její kultura nedají napravit, vše se dá aspoň zaspat.

Filozof Jan Patočka v sedmdesátých letech minulého století napsal: „Filozofy jsou doopravdy ti, kdo dokáží proměňovat náš život, dát nám 
něco takového, o čem jsme dosud netušili, že to je, a že co se nám zdálo zbytečné a fantastické, je pravdoucí pravda." Vážení politici, máte 
jedinečnou možnost dokázat, že všechny ty krásné sliby nejsou jen zbytečné kecy.

Uvařeno! Některým šéfkuchařům se povedl skutečně volební guláš znamenité chuti, ostrý a pikantní. Jiný byl připálený, neslaný nemastný, 
barvy a chuti nevýrazné. Další vařili z vody, ošizené suroviny, samé náhražky, výsledný produkt připomínal spíše než guláš řídkou gulášovou 
polévku. Dobrou chuť, milí voliči!
Jedno je jisté, ať volby vyhraje TA nebo ONA strana (článek šel do tisku týden před termínem voleb), znám, kdo skončíjako poražený a kdo prohraje. Divíte se, 
že to vím takhle dopředu? Pokud se nezmění politická kultura, tak těmi poraženými budeme my, všichni voliči a řadoví občané! Rád bych se mýlil.

Mirek Marusjak
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Soutěžit můžete nejpozději do 15. července 2010. Odpovědi 
prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

5 © m
6 8 9 2 82 3 4 5 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 6 1 8 1 9 2 3 2 4 2 5 2 6 2 71 1 4 1 5 1 7 2 0 2 1 2 2

1) setina kilogramu /  předměty 2) mršina jako nástraha na škodnou /  zloba 3) pytle /  ranní vláha 4) má 
svátek 26.7. /  jméno spisovatele Diviše 5) střevíc /  farmaka 6) ochrana zboží/ ukrajinský poloostrov, kde leží 
Oděsa 7) noční podniky /  chmelový nápoj 8) Oldřich/ stařec 9) Zolův román/ TV anketa popularity 10) 
pohádkoví velikáni /  hýkavý lichokopytník 11) část dne /  básnicky měsíc 12) naše treskovitá ryba /  
skupenství vody 13) lán /  klukovská zbraň 14) část molekuly /  samosprávná část republiky 15) přehlídkové 
podium pro modelky /  slezská řeka 16) obří knír /  závěr modlitby 17) rostlina podobná heřmánku /  
mrchožrouti 18) nevelká /  zbabělec 19) pokrývka /  bulharské platidlo 20) guma /  nábytek v jídelně 21) mour/ 
plat 22) paní /  biřic 23) průzor ve zdi domu /  slovenský „taková" 24) cesta přes řeku/ část stromu 25) 
neúspěch/ indiánské zbraně 26) stříká /  obydlí zálesáka 27) vonné koření /  hranice 28) nepatřící nikomu /  jev 
29) značka našich hodinek /  slangově 1000 Kč 30) balony /  volání kukačky 31) TV stanice/ indián

Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.
Správné vyluštění křížovky z dubnového čísla HN znělo takto:

Jan Křesadlo: Mrchopěoci 
Václav Kahuda: Houština

Vyhodnocení minulé křížovky z dubna 2010. Vylosovány byly čtenářky, které správně a včas poslaly svá řešení.

Hana Šímová, U potoka 5, Holice 
Hana Rumpíkooá, Slunečná 1E, Holice 
Jitka Skrachová, Ječmínkooa 4, Holice

knižní odměna 
dárkové balíček 
dárkové balíček

Redakce výherkyním blahopřeje.
Ceny si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co nového v naší knihovně 13.
Milí čtenáři a uživatelé knihovny, svátý Petr přidělil jaru příliš vodní nadílky bez slunečních paprsků a tak Vás chci 
nalákat na dobré počtení s novými knižními tituly, pro některé již  na předsezónní dovolenou. Na Slovensku 
probíhá obdobná soutěž “Moianai kniha“ (u nás to byla loni Kniha mého srdce) na programu STV 2, tak můžete 
porovnat, která literatura nás nadále spojuje.
Pro děti proběhla tříkolová meziknihovnísoutěž „Človíček a Země 2010- Evropská unie pod lupou“ a výsledkyjsou 
uveřejněny v knihovně a na webových stránkách zdejší školy. Blahopřeji všem zúčastněným i vítězným hlavičkám, 
které neváhaly dobrovolně namáhat své mozkové závity. Dále jste srdečně zváni do holické knihovny na fakta 
a výtvarnou výstavu ..O holickém lese“, která bude k vidění během července 2010 v prostorách knihovny.
Těším se na Vás.

Vaše knihovnice Věra Fridrichooská
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HOLICKY SPORT -
Aktuální tabulky fotbalových soutěží pro HFK
Dohrávka 17.kola MSFL
V dohrávaném 17.kole tře tí nejvyšší fotbalové soutěže přivítali holičtí fotbalisté na domácí půdě nováčka soutěže FC TVD Slav|čín.
l.HFKOlomouc FCTVDSlavičín 3:2(1:1) i

Celková tabulka 27. kolo A. mužstva 
Mužstvo Z V R P S

1. Znojmo 25 16 5 4 46:19 53
2. Fr. Míst 24 12 6 6 41:25 42
3. Olom. B 25 12 5 8 36:27 41
4. Břeclav 25 11 7 7 31:26 40
5. HFK Ol. 24 11 6 7 44:29 39
6. Zábřeh 25 11 5 9 28:27 38
7. BrnoB  26 9 9 8 27:25 36
8. Uničov 25 9 8 8 43:31 35
9. Slavičín 26 10 5 11 23:30 35
10. Kroměříž 25 8 8 9 23:30 32
11. Líšeň 25 7 7 11 22:31 28
12. Jihl. B 25 6 9 10 29:34 27
13. Ostr. B 25 7 4 14 25:39 25

7 3 16 18:47 24
5 7 13 16:32 22

B

14. Mutěnice 26
15. Bystrc 25

Starší dorost A
0 - Skóre Body (Prav)ZápRk. Tým +

(28)20 19 1 
18 0 
13 3

0 1 0 1 :  8  
7 1 :  1 2  
4 4 :  2 7  
4 8 :  3 7  
5 6 :  5 0  
3 2 :  4 1  
2 4 :  3 0  
2 9 :  4 7  
3 1 :  6 0  
2 9 :  5 6  
3 0 :  4 6  
3 9 :  6 6  
3 0 :  4 3  
1 9 :  6 0

581. Karviná
2. Opava B
3. l.HFKOlomouc
4. Vítkovice B
5. Přerov
6. Frýdek-Místek B
7. Šumperk
8. Uničov
9. Havířov
10. Bystřice p.H .
11. Hranice
12. Fulnek
13. Zábřeh
14. Vsetín

(24)20 2 54
20 4 42
20 8 3 359
20 8 28 (-2)8 4

10 (-2)20 9 1 28
20 6 4 10 22 (-8)

(-11)20 7 1 12 22
(-5)20 7 1 12 22

(-9)20 6 3 11
2 12 
2 12 
5 11
3 14

21
(-10)20 6 20

20 (-7)6 20
(-13)20 174

12 (-18)20 3

M ladší dorost A
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)Rk. Tým

101: 8 
71: 12 
44:27 
48: 37 
56: 50 
32: 41 
24: 30 
29: 47 
31: 60 
29: 56 
30: 46 
39: 66 
30: 43 
19: 60

(28)20 19 1 
18 0 
13 3

0 581. Karviná
2. Opava B
3. l.HFKOlomouc
4. Vítkovice B
5. Přerov
6. Frýdek-Místek B
7. Šumperk
8. Uničov
9. Havířov
10. Bystřice p.H .
11. Hranice
12. Fulnek
13. Zábřeh
14. Vsetín

(24)20 2 54
(9)4 4220
(5 )9 8 3 3520

8 4 8
9 1 10
6 4 10
7 1 12
7 1 12
6 3 11

28 (-2)20
28 (-2)20

(-8)20 22
22 (-11)20

(-5)20 22
20 21 (-9)

1220 6 2 20 (-10)
20 6 2 12 20 (-7)
20 4 5 11

3 14
17 (-13)

20 3 12 (-18)
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v červnu 2010.
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