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Český rok a Vánoce

Milí přátelé,
máte za sebou zase jeden rok s Holickými novinami. Z hlediska věčnosti je to chvíle, ale z druhé strany, žádný den není všední. 

Zato všední se pomalu stává taková národní nadílka po celý rok.
Napřed nám bylo naděleno půlroční předsednictví EU. Nějakjsme si ho neuměli vážit, padla při něm vláda. Stylem komu padni, 

tomu padni. Naštěstí brzy jsme měli vládu úřednickou s panem Fischerem v čele. Pán Bůh zaplať za ni. Jako jediná zatím snižuje náš 
národní bilionový dluh. Pan Jan Fischer je naším nejpopulárnějším představitelem a jeho úřednická vláda má důvěru 70 % občanů, 
kteří by ji chtěli i nadále (jen si proboha nepleťte Fischera Jana a Fischera Václava, to by republika k žádnému cíli nedocestovala). 
Naši poslanci teď do voleb musí dokazovat, jak skvělí by byli, kdyby vládla jejich strana a nemají prostor se vzájemně napadat jako 
vždy. Takyje hřeje, že jakoby nemají žádnou odpovědnost za vládnutí.

Ovšem největší nadílka se konala na plzeňské právnické fakultě. Tituly Mgr. a JUDr. se tam nadělovaly jako na běžícím pásu. 
Kdybych byl býval věděl, taky bych si tam možná za čtrnáct dní studia nechal nadělit nějaký ten titulík. Ne každý si při této situaci 
uvědomil, že to, že to bylo možné, je zpochybnění celého systému našeho vysokého školství. Snad MŠMT a komise udělají radikální 
řez. Při této příležitosti jsem si vybavil, že pan Kalvoda, kterýjen nechal lidi, aby mu říkali doktore, kdysi ihned opustil politiku.

No ale teď k té sváteční nadílce. Zase chodí Mikuláš s andělem a čertem a na Štědrý den naděluje Ježíšek. Naštěstí děduška 
Moroz upadl v zapomnění a Santa Klaus se v české kotlině neujal.

Vzpomeňte, jak to bylo krásné, když jsme se před Mikulášem tetelili strachy, že nadílka nebude a čert nám to spočítá. Za hřích 
jsem považoval i to, že jsem někdy večer neodříkal modlitbičku Andělíčku. Později jsem byl velmi spokojený, že ráno byla za oknem 
punčocha s bonbóny. U svých dětí jsem se pokusil navázat na tradici, ale když mi po návštěvě čerta Jirky Hrubého syn tři noci ze 
spaní hulajdal, bylo po tradici. Prokázat Ježíška je poněkud obtížné. Děti ale rády přijmou vysvětlení, že kdyby nebylo Ježíška, není 
Vánoc. To saméje to se zlatým prasátkem. Přiznávám se, že jsem je neviděl nikdy, i když jsem se celý den poctivě postil. Vy ho ale 
můžete vidět vjedné z mála televizních reklam, která se mi líbí. Je to ta, jak kradou v lese stromeček.

Pokud bych vám mohl nadělovat já, dal bych vám na Štědrý den zdraví, štěstí, lásku a pohodu na celý rok. Protože takovou moc 
nemám, tak vám to alespoň upřímně z celého srdce přeji. Na konec mám k dárkům jeden citát:

„Nikdy nejste tak chudí, abyste nemohli darovat úsměv".

Váš Petr Šafránek

PS: Myslím, že po té vánoční úvaze, je potřeba také nadělit poděkování spolupracovníkům 
z firmy NEW SIGNUM s.r.o., kteří nám dělají čím dál hezčí noviny.

Petr Šafránek
Zimní

Je tu bííá ̂ ima zas 
do stromů i do duší sněží 
Morana rozhodila sněhu íoktuši 
otočky padají a nikdo netuší 
Že kotem kostelních věží
přichází vánoční čas
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ZAMYŠLENÍ PO DVACETI LETECH
Máme výročí dvaceti let naší demokracie. Je třeba se zamyslet, co jsme za tu dobu zažili a jak se splnila naše očekávání 

toho, po čem jsme tolik toužili.
Je sice pravda, že posuzování naší doby odvisí od splnění cílů, které každý z nás má. Jistě se splnily cíle schopným 

a podnikavým, ale bohužel hlavně těm všehoschopným. V prvních letech po „sametové revoluci" nebo spíše podvodu se 
pod takřka neomezenou vládou Klause a jeho příznivců rozkradl majetek v hodnotě třech bilionů Kč, t.j. tří tisíc miliard 
Cposl. Kocourek). A věru bylo z čeho krást. Republika v té době byla bez dluhů, ba dokonce jsme měli aktiva v zahraničí, jak 
jsme za totality podporovali rozvojové země a Kubu. Také díky názoru, že trh všechno vyřeší. A tak se kradlo a tunelovalo 
a zcela beztrestně. Legislativa byla umrtvena, jak jinak se to dá hodnotit. A tak si těch dvacet let naší demokracie mohli dělat 
všeho schopní, co chtěli. Pan Klaus se naivně domníval, že ta nová buržoazie se bude o nakradený majetek starat a rozvíjet 
ho, aby i ti dole měli dobré podmínky pro práci, aby mohli zajistit své rodiny. Je jasné, že všichni nemohou být podnikatelé. 
Noví zbohatlíci bohužel vesměs převedli majetek do zahraničí, nakupovali jachty, vily, drahá auta, ostrovy a nevím, co 
všechnoještě ze snadno nabytého majetku.

Ty aféry, co už byly! Jsou tojen špička ledovce a potvrzují dobu beztrestného loupení. Ze se bez užitku této zemi ztrácí 
160 milard v podobě dividend jen dokresluje různorodost podvodů. Nebo korupce, která sužuje naši společnost dodnes. 
Pak se občan ptá, proč chybí peníze na školství, zdravotnictví, dopravu aj. Přece o tom vládní činitelé musí vědět, a tak se 
ptám, proč neudělají nic pro nápravu, aby ten marast a úpadek mravního cítění zastavili. Vždyť při převzetí funkcí přísahali, 
že budou ctít a chránit zákony této země. Tváří se, jako by se jich to netýkalo.

Naskýtá se jednoduché a logické vysvětlení, že jsou do těch nepravostí různě namočení. A tak každý ví na toho 
druhého, čehož důsledkem je, že všichni drží při sobě. Co bylo slibů „padni komu padni", akce „čisté ruce" a co všechno si 
ještě vymyslí k ohlupování národa. Spousta občanů celý život poctivě pracovala a jejich úspory na zajištění stáří pak byly v 
průběhu dvaceti let znehodnoceny na 20 %. Já vím, že takto postižení byli ti dříve narození, ale i ti mladí jsou okrádáni 
různými šizuňky, kterým naši zvolení zástupci poslanci, soudci a policie tyto špinavosti dovolují. Setkáváme se denně 
s nepravostmi, které se neřeší nebo se řeší tak liknavě, že výsledky jsou mizivé.

V době totality jsme si byli všichni rovni, jen malá část „nomenklaturních" byla jaksi rovnější. Dnes jsme si všichni 
podle ústavy rovni před zákonem, ale ve skutečnosti to tak není. Nerovnoprávnost je přímo úměrná stupni korupce. 
Hospodářská krize tu zrůdnost jen více zviditelnila. Tak toje, cojsme chtěli, po čem jsme toužili? Dnes jsou u moci kariéristé 
a političtí podvodníci, kteří se starají jen o své funkce a požitky a stát jim slouží jako dojná kráva. Co zmetkových zákonů 
vymysleli a skutečné problémy společnosti neřeší. Republiku za dvacet roků rozkradli, rozprodávají kde co všechno,, a co 
dobře prosperovalo to zničili. Státní dluh narůstá a nic se nedělá pro nápravu. Nebude dlouho trvat a nebude nám patřit ani 
patník u cesty.

Ono všechno uzraje, ale jak dlouho bude ještě ten marast v naší společnosti trvat? Jeden moudrý filozof prohlásil: 
„Dokud národ neztratí trpělivost"!

Ladislav Zahradník
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■ ■■
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Holických Novin

Blíží se konec roku 2009 a za pár dnů vykročíme do roku 2010, který je současně desátým rokem vydávání HOLICKÝCH NOVIN, Tedy 
dá se skromně říci rokem jubilejním. Při takových příležitostech se obvykle provádí bilancování toho minulého a zároveň je na místě 
se podívat kousek do budoucna. Tak tedy do toho.
V uplynulých ročnících Holických Novin jsme se nejen učili noviny tvořit, ale hledali jsme i jejich formu a co nejvíce zajímavý obsah. 
Na jejich stránkách jste se seznamovali s historií naší obce, dnes městské části, se vzpomínkami pamětníků, jak to v Holiči bývalo, se 
životem a osudy holických občanů, kteří se zasloužili o rozkvět obce nebo položili své životy za naši vlast. Seznamovali jsme Vás se 
vznikem nových podniků, které se usídlily na našem katastru, psali jsme o přípravě a průběhu investičních akcí, které měly zlepšit 
vzhled naší městské části nebo okolí, jako například o naší angažovanosti při jednáních o vzniku „ Holického lesa“ .
Postupně jsme přivedli na stránky HN poutavé, citově zabarvené úvodníky pana Ing. P. Šafránka i jeho neméně milé básničky. O 
vzpomínky na minulost ses Vámi dělil holický rodák pan Ladislav Zahradník. Zajímavými úvahami a mnohdy vtipně burcujícími verši 
vešel do Vašich myslí pan Mirek Marusjak. Nesmím zapomenout i na další důležité a pravidelné přispěvovatele, holickou základní 
školu, holické sportovce - fotbalisty, pobočku Městské knihovny v Olomouci, Mateřské centrum Heřmánek, Klub Bílý Jeřáb cvičení 
tai-či a různéjiné pisatele z řad občanů, kteří našli odvahu a přispěli svými názory do našich novin.
V posledních letech se pokoušíme oživit HN různými soutěžemi a křížovkami, jejich řešitele se snažíme odměnit cenami, které věnují 
místní obchodníci a podnikatelé, za což jim  srdečně děkujeme. Těší nás také, že o Holické Noviny je zájem i za hranicemi naší 
městské části a dokonce i za hranicemi naší republiky. Naše noviny putují dokonce i na jiné kontinenty světa.
Nezapomínáme ani na naše narozené občánky, pro které je připravované vítání na olomoucké radnici a s holickými jubilanty se 
setkáváme pravidelně na podzim v restauraci Na Statku u pana Ing. Fuksy jedenkrát za rok a o průběhu pěkného posezení Vás také 
informujeme.
Chceme i nadále pokračovat ve vydávání Holických Novin. Utvrzuje nás v tom Váš zájem i skutečnost, že tisícovka výtisků rychle 
zmizí z pultů našich obchodů a Stánků, kam je rozvážíme. Jsme rádi, že se Vám naše noviny líbí, jen postrádáme více námětů 
a připomínek od Vás čtenářů. Pokud Vás něco zajímá nebo trápí, jsou Vám naše stránky k dispozici. Napište nám o problémech ze 
svého okolí, naše Noviny čtou i radní v čele s panem primátorem a Vaše veřejná připomínka či kritika může pomoci nám všem při 
uplatňování požadavků na naše zastupitele. Tak se nebojte a pište.

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem celé Komise městské části č. 4 Holice popřál příjemné a klidné prožití svátků 
vánočních a do nového roku 2010 pevné zdraví, hodně lásky a osobní pohody.

Silvestr Tomášek, předseda KMCč. 4 Holice

Minifejeton o kouzlu Vánoc 
a novoročních předsevzetích

Štědrý večer. Napjaté očekávání, až zazvoní zvoneček. 
Rozzarene detske oci i stromeček. Ježíšek přisel! Pri 
rozbalování dárků i my, dospělí, k sobě dokážeme být najednou 
milí, vstřícní a ohleduplní. Vánoční kouzlo úsměvu, lásky 
a radosti z obdarování našich nejbližších, vystřídají za týden 
většinou už pod vlivem „chytrých kalíšků" jájistické velkohubé 
novoroční sliby.

„...Já přestanu kouřit! Já od Nového roku nepiji alkohol! Já 
držím dietu! Já zhubnu o deset kilo! Já začnu běhat! Já budu 
chodit do fitka! Já vydělám velké prachy!..."

Kolika z nás se to však skutečně podaří? A co takhle něco 
méně náročného? Třeba víc se na sebe usmívat, vážit si jeden 
druhého proto, jaký je, a ne proto, kým právěje. Konec závisti a 
vzájemných pomluv! To by přece nemělo být tak složité 
novoroční předsevzetí, co říkáte? Zkusíme to?
Tak šťastné a veselé a všechno nejlepší v roce 2010.

Mirek Marusjak
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Z prací žáků naší základní školy

Úvaha citát: „Do studánky, z níž ses napil, nesmíš nikdy hodit kámen.“
Talmud (sbírka základní literaturyjudaismu)
Z tohoto citátu je Vám asi jasné, že člověk by se nikdy neměl zachovat zle k tomu, jehož pohostinnosti někdy předtím využil, nebo k 
tomu, kdo mu kdy dříve pomohl. Nemám nic proti téhle myšlence, ale já osobně si myslím, že zle bychom se neměli chovat vůbec 
k nikomu. Nikdy totiž nevíme, kdy by mohla nastat ta situace, že bychom potřebovali pomoc právě od toho, ke komu jsme se dříve 
špatně zachovali...Tak teď nevím.
... Nikdy neníjisté, z které „studánky budeme pít“ a ze které ne... Proto by bylo lepší neházet kámen do žádné z nich.

Hana Losertová, IX. A

Střípky ze školy

Zápis do 1. ročníku naší základní školy se koná v pondělí 18. ledna 2010 od 14 do 18 hodin v budově školní družiny.
Zveme všechny nastávající prvňáčky (tj. děti narozené od 1.9. 2003 do 31. srpna 2004) - přijďte se podívat, těšíme se na vás!
Rodiče prosíme, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte (případně jeho fotokopii). Rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, 
mají možnost předem vyplnit a odevzdat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popřípadě žádost o odklad povinné 
školní docházky) přímo ve školce. Urychlí se tím příprava dokumentů potřebných k zápisu.
Zapojili jsme se do soutěže škol ve sběru papíru Volá tapir, třiďte papír! v rámci kampaně propagující třídění papíru „Jakpak dopad 
odpad?" Pro školy, které odevzdají nejvíce papíru, jsou připravené odměny, pro vítěze putovní pohár. Technické služby města 
Olomouce, a.s. garantují výhodné výkupní ceny a odměny pro koordinátory sběru a nejlepší sběrače na školách. Prosíme rodiče o 
spolupráci, balíčky se starými novinami, časopisy, letáky apod. odevzdávejte ve škole. Papír nemá ve větším množství obsahovat 
lepenku.
Den otevřených dveří základní školy se bude konat ve středu 6. ledna 2010 od 14 h (termín je shodný s termínem tzv. 
konzultačního odpoledne). Zveme všechny rodiče, prarodiče i bývalé žáky k prohlídce školy.
Informace o činnosti školy, kontakty, dokumenty aj. lze najít na webových stránkách školy www.volny.cz/zsholice.

Broučci už spí

Venku je šero, všude se válí mlha a všichni by nejraději zůstali doma v teple. Jen při představě podvečerní procházky vám zalézá 
zima za nehty a studí vás nohy. Ale co chudáčci broučci, pavoučci, berušky a ostatní malí tvorečkové? Kdo jim  pomůže schovat se do 
domečků, zamknout dvířka a zhasnout světýlka ? Tak honem vstávat, lucernu do ruky, broučka do kapsy a jde se...

Tradičního pochodu světýlek a uspávání broučků se letos zúčastnilo opět přes čtyři stovky dětí v doprovodu rodičů, prarodičů i 
kamarádů. Osvětlený průvod alespoň trochu prozářil pošmourné odpoledne na holické návsi. Na všechny pak čekala vyzdobená 
a lucernami osvětlená zahrada školy s útulnými domečky pro přezimování broučků. A pro malé „uspávače" nechyběla ani sladká 
odměna.

Světla zhasla, broučci už spí a všichni spěchají zpátky do tepla svých domovů. Doufáme, že se na jaře všichni při probouzení 
broučků zase setkáme.

Za účast všem děkujeme. Olomouc - Holice, listopad 2009
Mgr. Paulína Doíe(alouá, učitelka ZŠ

Výtvarná soutěž Udice

Tato výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Udice, zavražděných německými nacisty, 
a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Do soutěže, jejímž tématem byl letos vesmír, došlo celkem 21 731 
prací od dětí z 53 zemí světa.
Oceněno bylo celkem 1400 prací, z toho 729 z České republiky. 0 to více potěší čestná uznání pro naše žáky Vojtěcha Kurfursta 
a Aničky Chromcové z 2. A a Tomáše Zamykala, Petra Nevrlého, Roberta Navrátila a Lukáše Macha ze 7. A.
Práce vznikly pod odborným vedením vyučujících Mgr. Ludmily Moupicové a Mgr. IvyStudničkové.
Žákům i jejich učitelkám blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
Oceněné práce jsou vystaveny na webových stránkách www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty/evropa -»á republika, další výtvarné 
práce naší školy pak uvidíte na školním webu www.volny.cz/zsholice v sekci kroužky, výtvarný kroužek.
Udělená čestná uznání jsou dokladem vysoké úrovně výuky výtvarné výchovy na naší škole.
Mgr. Ivana Štenclová, zástupkyně ředitele školy
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Dvě oslavy v Holicí

0 tom, jak si vážíme našich seniorů a ctíme je, svědčí to, že je každoročně zveme na malou oslavu jejich kulatin - 75,80 a 85 roků do 
restaurace Na Statku. Zde jim  chceme nejen popřát hodně zdraví a osobní pohodu, ale také poděkovat za celý jejich život, který 
věnovali nejen svým blízkým, ale mnohdy i lidem ve svém okolí.
Také letos 22. října jsme pozvali všechny naše jubilanty na malé posezení s občerstvením a dárkem. 0 dobrou náladu se postarala 
paní Mgr. Slepicová s několika členkami pěveckého sboru. Za Sbor pro občanské záležitosti jubilanty pozdravila paní Marie 
Romanovská z magistrátu a pan Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holice. Bylo to velmi vydařené odpoledne, jak ve svém 
poděkování za oslavence vyjádřil jeden z nich, pan Ing. Alois Frank.

Velmi slavnostní a hojně navštívené bylo podzimní vítání nových občánků, kteří se v Holiči narodili za posledních šest měsíců 
letošního roku. Toto vítání se uskutečnilo v obřadní síni olomoucké radnice v pátek odpoledne 23. října. O kulturní program se 
postaraly děti z holické základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Vikové. Za své vystoupení a výkon byly pochváleny i 
přítomnými profesionálními hudebníky. Slavnostní projev přednesl pan Silvestr Tomášek, předseda KMČ z Holice, a přítomna byla i 
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní Mgr. Yvona Kubjátová, která je rovněž od letošního roku holickou občankou.
Po projevu se jednotliví rodiče zapsali do holické pamětní knihy a z rukou paní Mgr. Kubjátové a pana Tomáška převzali blahopřání a 
růži, od dětí z Mateřského centra HEŘMÁNEK z Holice pak malý dárek.

Do pamětní knihy byli zapsáni tito nově narození holičtí občánci:

Veronika Hlaváčová, Eliška Kluková, Lukáš Blahuta, Pavel Kubík, Sabina Klvaňová, Štěpán Metelka, Stela Malá, Adam Skalický, 
Karolína Fuksová, Kateřina Šromová a Adéla Šromová, Michael Veigl, Kristýna Mazánková, Tobiáš Maděrka, Jan Vymazal.

Uvedené malé oslavy chystáme každoročně. Po jejich 
skončení máme vždy pěkný pocit, žejsme pro naše malé i 
starší občany udělali něco pěkného.

Redakce HN

Děkujeme, že jste nás podpořili
Možná to byla „akce roku", ale tento výrok nechám na vás. Blíží se konec roku a my 
začínáme hodnotit činnost holických hasičů. Tou největší akcí byla oslava 125. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci-Holici a touto cestou chceme 
poděkovat všem, kteří nás podpořili materiálně i finančně. Především děkujeme: 
Olomouckému kraji, Magistrátu města Olomouce, Komisi městské části č.4, 
Základní škole a Městské policii.
Děkujeme firmám, které nás materiálně zajistily:
Potraviny Kratochvílová, Drogerie Leskovjanská, Řeznictví Kasal, Pivovar Krakonoš, 
Restaurace Na Statku a SEKNE s.r.o.
Děkujeme tvůrcům zábavného programu:
Přikázance a tanečnímu souboru Týnečáci, Funny melody a skautům z Holice. 
Děkujeme okolním sborům za technické zajištění:
HZS Olomouckého kraje, hasičům z Velkého Týnce, Radíkova, Droždína a Chválkovic. 
Především děkujeme těm, kteří se na nás přišli podívat nebo si zasoutěžit a oslavit 
naše kulaté výročí.

J. Šponar
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Je to ještě demokracie?

Když byly vytvořeny komise městských části (KMČ) náhradou za slibované „ malé radnice", tak vztahy mezi KMČ a magistrátem byly 
v porovnání s dnešní dobou rozhodně lepší.
KMČ byly prodlouženou rukou magistrátu, aby ten mohl citlivě reagovat na potřeby občanů v příslušné části města. Jeto logické, že 
do KMČ byli navrhovaní a volení členové, kteří v příslušné části bydleli, a proto měli ve své městské části bezprostřední kontakty a 
znalosti. Tolik ve stručnosti na úvod.
Ještě za předsedování pana MUDr. Jaroslava Křivánka na stanoviska KMČ magistrát kladně reagoval. Jak se čas postupně měnil, 
měnili se i funkcionáři na magistráte. KMČ se staly postupně jen formálními orgány podle hesla, „aby se vlk nažral a koza zůstala 
celá".
Toto přísloví plně vystihuje dnešní situaci. Jedním z nejbolestivějších rozhodnutí magistrátu byl prodej domu na návsi Svobody č. 
37. Tento objekt byl přes důrazný protest holické komise v roce 2007 prodán za velmi podivných okolností. Jmenovaný objekt byl 
odbornou komisí shledán jako jeden z nejvýhodnějších k rekonstrukci na dům pro seniory. Tuto komisi vybral magistrát, aby 
posoudila v celé Olomouci výhodnost, jak po stránce situační (střed obce, dostupnost lékařské péče, městské dopravy, pošty a 
obchodů), tak po stránce možnosti dalšího budování, nejlépe vyšel záměr vybudovat takový penzion právě v Holiči. Jaká však byla 
skutečnost? Uvedený objekt byl prodán prakticky bez výběrového řízení za 2 600 000,- Kč za budovy a pozemek o rozloze více než 
3 000 m2. Smlouva s novou majitelkou byla uzavřena 6.4. 2007 s podmínkou, že bude tento objekt upraven nákladem 3 - 4 milionů 
korun na azyl pro matky v nouzi. V kupní smlouvě však tato podmínka napsaná nebyla, tudíž nová majitelka paníTaťána Kršková 
neměla žádný závazek a mohla dům užívat naprosto volně. Letos v červnu tento dům prodala za 8 milionů novému majiteli ze 
Štěpánova, pochopitelně bez jakýchkoliv závazků.
Největší městská část Holice s přibližně 5 000 obyvateli byla magistrátem ochuzena o možnost vybudovat pro své seniory domov v 
obci, kde prožili celý svůj život.
Tak taková je dnes demokracie - správa občanů. Holice kdysi bývala nejbohatší obec na Hané a dnes musejí hledat její senioři místa 
na dožití v nejširším okolí v cizím prostředí.
Tímto byla naše KMČ poučena, jakje to sjejí pravomocí a vlivem na věci veřejné.

Ladislav Zahradník, dlouholetý člen KMČ Holice

Setkání s M. M. aneb Po letech v Ponorce

Tak jsem dost dlouho přemýšlel nad tím, jak nazvat tento článek. Nakonec jsem 
zvolil titulek, jenž asi bude evokovat zejména u starších čtenářů iniciály sexidolu 
šedesátých let dvacátého století. Ale protože jsem se nemohl setkat s Marylin 
Monroe ani teoreticky, skrývá se pod oněmi iniciálami jeden náš holický 
spoluobčan, jenž často přispívá právě do Holických novin, Mirek Marusjak. 
Musím říct, že jsem ho stejnějako většina Holičáků znal vlastně ještě nedávno jen 
díkyjeho příspěvkům v tomto periodiku.
Asi před měsícem se mi holický bard ozval, setkali jsme se u nás doma u 
cukrovaru a společně jsme se pročetli Mirkovou publikací připravenou k vydání, 
sbírkou básní Jenom jako. Mnoho práce jsem neměl, protože texty byly bez chyb 
a básně plné slovních hříček a jiných legrácek měly šmrnc.
No a potom jsem dostal pozvánku na křest této knihy do Ponorky (pro 
nezasvěcené: jde o slangové označení restaurace U Muzea). Akci pořádalo 8. října 
v rámci festivalu Ostrovy bez hranic několik nadšenců za podpory majitele 
restaurace.
Jako první z kmotřiček se dostavila Dáša Vokatá a hrála své nejlepší písně, mimo 
jiné i Karla Kryla. Martin Ivan Jirous (Magor) dorazil později, ale dorazil, a tak se 
konal večer plný poezie a hudby, do kterého právě křest knížky pěkně zapadl. 
Autorské čtení doprovodil Mirek také malou performancí.. A pak to šlo ráz na ráz, 
čas rychle ubíhal, kouř houstl a atmosféra pěkně gradovala.
Druhý den mi připomínaly nevšední zážitek vyuzené oděvy z Ponorky a hlavně na 
stole ležící knížečka s věnováním: „Když Ponorka duní, slyším underground..."
Pro ty z vás, kteří byste měli chuť na dobré počtení, mám informaci, že několik 
výtisků Mirkových veršů je k dispozici v drogerii u paní Leskovjanské. A na závěr 
malá inspirace:

Slunce se píchlo 
o šípkový trn do prstu 
Pramínek krve 
zbarvil nebe červánky 
Z kapiček spadlých na zem 
vykvetly vlčí máky

P.S. Mirku, ta štika, kterou jsi mi 
v listopadovém mlžení donesl, 
byla skvělá! M.P.
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Co bylo a bude v Mateřském centru Heřmánek-podzim/zima 2009

Říjen 2009 se v Heřmánku nesl v duchu programů Týdne pro duševní zdraví. Připravili jsme pro zájemce pestrou nabídku, např. 
Den otevřených dveří, přednášku o aromaterapii s „ochutnávkou" vůní, tvůrčí dílnu - Pedig-pletení košíků nebo konferenci 
„Dvojčata".

V sobotu 17.10. proběhla BURZA dětského oblečení a dalších potřeb. Akce pod vedením Aleny Čotkové se zúčastnilo celkem 32 
maminek jako prodávajících, nakoupit přišlo 65 rodin. Celkem se prodávalo 1162 ks zboží. Kromě oblečení byly k dostání boty, 
kočárky, dětské postýlky, sedačky do auta, hračky, dětské stoličky, šátky a nosítka...Výtěžek pro MC Heřmánek byl stanoven na 10% 
obratu a činil 1532,-Kč. Některé maminky se výtěžku vzdaly ve prospěch MC. Za získané peníze (1925,-Kč) budou nakoupeni 
maňásci pro děti do herny. Při organizaci pomáhalo 11 dobrovolnic z řad maminek: M. Baková, I. Formánková, R. Jochová, L. 
Opletalová, R. Poučová, P. Tenglerová, B. Vargová a J. Vlková z MC Heřmánek a G. Seuerová a V.Studená z MC Slunečnice.Všem 
zúčastněným děkujeme. Jarní burza se bude konat v sobotu 24.4. 2010. Pokud potřebujete něco pro děti, můžete využít i „bazárek 
ve skříni" a nástěnku s inzeráty v herně Heřmánku.

V listopadu probíhal v Heřmánku kurz „Obsluha PC“ v rámci projektu Sebevzděláváním na cestě k lepšímu životu. Projektu se 
účastní 8 žen na rodičovské dovolené, kurz je zdarma včetně hlídání dětí. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP 
LZZ a státního rozpočtu ČR. Na jaře 2010 budeme ve vzdělávání pokračovat kurzem „Bilanční diagnostika".

V prosinci se již tradičně zapojíme do Vánoční hvězdy na pomoc onkohematologicky nemocným dětem. Za 11 let trvání této 
sbírky získalo sdružení Šance celkem 5 708 810 Kč, které byly využity na humanizaci hemato-onkologického oddělení a rekondiční 
pobyty dětí po onkologické léčbě.

Pro návštěvníky Heřmánku připravujeme na závěr roku mj. Mikulášskou besídku, vánoční tvoření, zdobení vánočního stromečku 
na návsi v Holiči a Vánoční nadílku...

Aktuální informace o programu a připravovaných novinkách najdou zájemci na webových stránkách www.mc-hermanek.cz 

Přejeme všem klidné svátky, hodně zdraví a v novém roce se těšíme v Heřmánku na shledanou!

Tým MC Heřmánek

Setkání Klub dvojčat a vícerčat
V mateřském centru Heřmánek proběhlo meziregionální setkání 
Klubů dvojčat a vícerčat. Bylo pod záštitou paní Mgr. Kláry Vítkové 
Rulíkové, zakladatelky a čestné předsedkyně Klubu. Klub má v ČR 
45 poboček. Náplní šesti bodů programu byla problematika 
a specifika rodin s dvojčaty a vícerčaty. Byl jsem jen na části jednání 
a uvědomil jsem si, jak náročné je vychovávat dvojčata. Ono 
mnohdy stačí jedno dítě, aby vytížilo celou mladou rodinu, a je 
potřeba si uvědomit, že vše (papání, pláč, oblékání, koupání atd.) je 
v tomto případě dvakrát. Přeji všem členkám Klubu, aby i radosti 
měly dvakrát.

Petr Šafránek
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naši jubilanti r> ZPRÁVY Z KMČ Č. 4
Zprávy z holické komise najdete na internetu www.olomouc.eu. Přečíst si je můžete 
ve vývěsních skříňkách v ulici náves Svobody, Keplerova a Jaselská.

Oldřiška Černá 
Václav Šimek 
Marie Jevická 

Anna Smyslová 
Věra Šelepáková 
Věra Růžičková 
Eva Štěpánková 
Eva Navrátilová

Co se právě děje v Holiči
Jak bylo přislíbeno odborem investic MmOI, začaly probíhat rekonstrukce ulic U Potoka 
a Na Zábraní. První etapa by měla skončit do Vánoc a pokračovat pak bude na jaře až do 
poloviny roku 2010. Ulice Přemysla Oráče se konečně dočká vodovodu a na Přerovské 
ulici u zastávky MHD Pekárny bude vybudován bezpečný přechod pro chodce. Máme ale 
i jednu negativní zprávu pro posluchače místního rozhlasu. Po odstranění vysokého 
elektrického sloupu u zastávky autobusu č. 60 v parčíku na Keplerově ulici, bude 
dočasně demontováno i vedení rozhlasu do ulice Partyzánská, Ječmínkova, Slunečná, 
Na Dílkách a Na Zábraní. Občané uvedených ulic tedy neuslyší místní rozhlas. 
Omlouváme se za způsobené problémy.

K životnímu jubileu přejeme 
všem oslavencům zdraví 

a osobní pohodu v blízkosti 
svých nejmilejších.

Zvláště krásného životního jubilea 
se dožívá Redakce+NABÍDKApaní Markéta BŘEZINOVÁ m

K tomuto vzácnému jubileu j í  přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a lásky 

svých nejmilejších a také ještě hodně 
slunných dnů.

Blahopřeje KMČ č. 4 Holice

Zubní ordinace Holice s.r.o., zastoupená MUDr. Marii TICHOU,

oznamuje rozšíření pracoviště
o další lékařku MDDr. Evu NOVÁKOVOU.
Přijímáme nové pacienty, děti i dospělé na ošetřování zubů, kteří nemají svého zubního 
lékaře bez ohledu na místo bydliště.

■ ■■
Najdete nás v Olomouci- Holiči, Sladkovského 59, tel. 585 315 143, 
mobil: 608 711 867, 606 375 587

PRANOSTIKY^íK Vánoce jsou tady a s nimi vše, co k nim patří. Vůně cukroví, jehličí a purpury, koledy, 
chvíle setkávání i rozjímání. A také
Vánoční dílna,
která k nim už několik let neodmyslitelně patří. Čtvrtek 17. prosince 2009 od 16 do 
18 h. (A vy už jistě víte, kam přijít!) Těšíme se na vás. Pracovníci ZŠ a MŠ Holice

5f*

PROSINEC

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý 
kožich.

Když prosinec bystří, po Vánocích se 
jiskří.

Prosinec naleje a leden zavěje. 
Prýští-li v prosinci bříza, nemívá zima 

mnoho síly.
Jaký prosinec, takové jaro.

Bílý jeřáb - z ohlasů našich členů

Když se první sníh letošní zimy snesl na vrcholky Jeseníků a ukryl vše pod sněhovou 
peřinu, byl nejlepší čas k posezení s přáteli u čaje. Takové třídenní posezení pro nás 
připravily lektorky Světlana av Radka na Rotterově chatě v Dolní Moravici v Jeseníkách. 
Víkend nazvaný 3 R s Jožkou Cervienkou začal v pátek 16.10 v podvečer na jmenované 
chatě.

3 R, ROZVOJ - REGENERACE - RELAXACE, slova skloňovaná v dnešní době ve všech 
pádech. Ale jak naplnit tato slova? Na tuto otázku hledali odpověď účastníci tohoto 
víkendu. Zda j i našli to ví každý sám. Za všechny si však dovolím podotknout, že každá 
nová informace člověka rozvíjí, při příjemném posezení Relaxuje a tím i Regeneruje své 
síly. Takže jsme se rozvíjeli, relaxovali a regenerovali. Setkání s panem Cervienkou 
nebylo pro mnohé členy tai-či první a neznáme. Jeho přednášky bývají vyhledávány jak 
pro svůj obsah, tak i pro způsob podání. Pod jeho vedením jsme se také učili cvičit s 
energiemi, pro příznivce tai-či je energie součástí člověka, se kterou počítáme a kterou 
potřebujeme. V neděli skončil víkend plný R. Do pracovního týdne jsme se rozjížděli 
naplněni novými poznatky, zážitky a obohacení o čtvrté R - RADOST. Radost ze setkání, 
z přátel, z dobrých lidí, ze života.

Rok se s rokem sešel, prošlo jaro, léto už nás nehřeje, zaseje tu nová zima a tak 
Holický klub tai-či přeje, v příštím roce aťje vám s námi PRÍMA.

LEDEN
V lednu za pec si sednu.
Ve dne jas, v noci mráz.
Roste den, roste i zima.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý 
rok ohlašují.

Není-li leden mokrý, sudy vinařům se 
naplní.

H. Š.
Rada a Světlana
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás.

Správné vyluštění křížovky z říjnového čísla HN znělo takto:

PetrŠabach: OPILÉ BANÁNY 
Václav Havel: AUDIENCE

Vyhodnocení minulé křížovky z října 2009. Vylosováni byli tito čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.

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

Ing.Novotná, U Cukrovaru 14, Holice 
Břetislav Opravil, Partyzánská 7, Holice překvapení 
Ludmila Vaškových, U Cukrovaru 8, Holice překvapení

knižní odměna

Soutěžit můžete nejpozději do 15. ledna 2010. Odpovědi 
prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě 
pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na 
stěně.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS

61 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

l)au to r Války s mloky/ skaut/ Boží syn 2)převázané svazky obilí/ 1000/ chrám muslimů 3)ryby pro 
štědrovečerní pokrm/ doputovat do cíle/ cesty do podzemní garáže 4)malý nůž/ snížení ceny/ spjatý s určitým 
místem 5)zbojnický oheň/ účet v bance/ andílek lásky 6)nemocný/ soupeř Goliáše/ nebeské bytosti 7)myslivecký 
výraz pro ústa lišky/ směs písku, cementu a vody/ rododendron s opadavými listy 8)plod dubu/ šlechtický titu l/ 
schválené soubory pravidel 9)opaky záporů/ kouřovod/ zemřít 10)TV stanice/ básník autor Okurkové sezóny/ 
vánoční lidové písně l l)p a tř íc í  pánovi/ etapa spalovacího motoru/ svátá z papírové 50 Kč 12)gumy/ nevidomý/ 
platy seniorů 13)okolo/ autor románu Dva roky prázdnin/ ovinout 14)podnebí/ silniční komunikace/ autor 
Rychlých šípů 15)orgán myšlení/ zásah cíle střelou/důstojník 16)fotografie/ autor románu Proces/ František 
hovorově 17)předvolání branců před komisi/ psaní v obálce/ vykácená mýtina 18)těžký kov/ kolem/ nepodepsaný 
dopis 19)pořadí/ mnoho/ nástroj na brošení nožů 20)donský válečník na koni/ závislý na nikotinu/ Rómové 
21)houf ovcí/ boží muka/ pevnina obklopená vodou 22)mládě slona/ zbožňovaný předmět/ autor románu martin 
Eden 23)umělý člověk/ učebna/ hojivý fáč na otok 24)spojení kostí/dílo spisovatele/ pichlavá zelená rostlina 
25)výbava pistolníka/ starci/ ředidlo 26) opak kladu/ hoši/ samci kočky 27)dřevěný posvátný kůl/ náboženský 
obraz na dřevě/ stonání

Redakce HN srdečně děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na dárky pro luštitele v tomto roce. Odměny byly moc pěkné a 
stálo zato se zúčastnit a mít trochu štěstí při losování. Všechny knižní odměny vybírala knihovnice z holické knihovny paní 
V Fridrichovská. Za ceny ostatní musíme poděkovat paní H. Vodákové /tex til/, paní J. Leskovjanské /drogerie/, paní V 
Polákové/potraviny/, paní Jitce Veselské/květiny/, paní H. Čalkovské./vincentrum/, panu Ing. J. Fuksovi /restaurace Na 
Statku/ a panu Tomkovi (prodej živých ryb).

Redakce HN
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HOLICKÝ SPORT
Vážení holičtí občané, a
je to již patnáct a půl roku, co jsem byl zvolen předsedou oddílu kopané tehdejšíTJ Olomouc - Holice. Byl jsem požádán o finanční 
podporu holické kopané, která v roce 1994 prožívala těžkou dobu, oddíl kopané nefungoval, neměl peníze, kvalitní trenéry, celý 
oddíl vedlo pár lidí, v jejíchž silách nebylo zlepšit stav tohoto klubu. Původně jsem si myslel, že dva roky a předám štafetu zase 
někomujinému.
Jak hluboce jsem se mýlil. Šestnáctý rok den co den pracuji se svými kolegy z představenstva jako dobrovolní funkcionáři, aby klub 
kvalitně fungoval. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat klub, který je znám v celé České republice, podařil se nám vybudovat 
stadion v hodnotě více jak 60 mil. Kč, který nám závidí mnoho klubů, patří i mezi nejhezčí fotbalové stadiony II. ligy, počet 
tréninkových ploch a hřiště s umělým povrchem umístěných v bezprostřední blízkosti hlavní budovy nám závidí i kluby I. ligy. Našim 
přičiněním vznikly i zastávky MHD na Hamerské ulici, které využívají nejen mládežníci našeho klubu, ale i občané Holice.
Vybudovali jsme mládežnickou základnu, která má 14 družstev složených z chlapců již od 5-ti léta po 19 let. Jejich téměř 300. Náš 
klubje zařazen mezi 35 klubů ČR, které mají Sportovní centrum mládeže. Mládeži se věnuje více jak 30 trenérů a vedoucích.
V „A“ mužstvu se již vystřídali fotbalisté ze Slovenska, Srbska, Ukrajiny a také za náš klub hráli tři Brazilci. Na zkoušce byli v našem 
klubu fotbalisté i z Bulharska, Slovinska, Chorvatska, Běloruska a Ruska. To vše zviditelňuje náš klub v zahraničí a reprezentuje 
holickou část Olomouce. Také název klubu l.HFK znamená 1.Holický fotbalový klub.
Vše zdůrazňuji proto, že jsem v roce 1994 slyšel na Komisi městské části Holice mnoho slov o podpoře, o tom, jak vztahy mezi TJ 
Olomouc-Holice a občany nefungovaly, jakje dobře, že do fotbalu vstupuji, jak to občané ocení. Již šestnáctý rok čekám.
Čekám, kdy přijde ta podpora, kdy to občané Holice ocení, že na jejích území je klub, kterého si a jeho funkcionářů váží na mnoha 
místech v republice, ale občané Holice NIC! Nestojí jim  ani za to, aby fotbalisty podpořili tím nejjednodušším způsobem. Přišli na 
stadion v době konání mistrovských utkání, zaplatili pouhých 30,-Kč, dali si dobrou pečenou makrelu nebo dobrou klobásku, 
chlazené pivko a svou přítomností podpořili domácí fotbalisty. Šestnáct let se zúčastňuji každého utkání doma i venku. Při domácích 
utkáních vždy koukám ke vchodům na stadion a odhaduji, kolik asi lidí přijde. Kolik přijde Holičáků, které mnohé znám. A každý 
zápas jsem zklamaný. Musím se přiznat, že už ani nečekám. V roce 1994 to byly jen takové sliby. A těmi se prý nejlépe obdarovává. 
Ale já jsem slíbil, že holickému fotbalu pomohu. A slib jsem dodržel. A co VY?
Vladimír Dostál - předseda klubu

Dopis pana předsedyje otištěn v plném znění KmČ, a předpokládáme, že i vy, 
čtenáři, popřejete 1. HFK vjarním kole hodně úspěchů a posun do čela tabulky 
Moravsko-slezské fotbalové ligy.

KNIŽNÍ OKÉNKO aneb co si půjčíte v naší knihovně 10

Milí čtenáři a uživatelé knihovny.
Zdravím Vás podzimem občasných slunečných paprsků s nádechem blízké zimy. Zahrádky máte zazimovány a nyní nastává váš čas 
na odpočinutí s knihou z knihovny, kam jste srdečně zváni.
Proto Vám nabízím některé nové knihy pro zimní počteníčko, poučení i zábavu.

Pro děti:
“Pohádky o princeznách” krásně malovaná kniha pro rodiče i zdatnější čtenáře, Marx André: “Divoká tlupa” - příběhy zvířat, která se 
snaží přežít, když je lidé nechtěli, Nick Arnold: ’’Děsivá věda”, “Zmatený mozek” - s humorem o naší centrále vědění, Lancová Lenka: 
“Všechno bude fajn” - příběh pro zamilované dívky, Lingernová Astrid: “Svěřte případ Kallovi” - dobrodružný román nejen pro kluky, 
Vogel Maja von: “Horor mezi dunami” -návod pro holky - budoucí kriminalisty, Stieper Frank: “ LAN KLAN spiknutí robotů” -vědecko
fantastický příběh pro kluky, “Velká kniha nápadů z přírodních materiálů” - pro šikovné děti, maminky a tatínky na dárky a ozdoby, 
které si uděláte sami doma. 
pro dospělé:
Cassela Carol: ’’Oxygen” - téměř detektivní lékařský román, Vandenber Philipp:”Faraonka” - starověký egypt a královna Hatšepsut - 
historický román, Urbanová Marta: “Měsíční hory” - povídky o všedním životě, o vítězství a prohrách, lásce, Mihola Rudolf: “Věra 
Ferbasová” - vzpomínky české herečky, přátelé - životopis,
Bellini Irene: “Největší záhady světa” - nevysvětlitelné záhady a jevy - literatura faktu, Kostúr Jiří: “Vidět sekvoje a ...zemřít” - 
zajímavosti a turistika ve Spojených státech amerických - cestopis, “Ottova obrazová encyklopedie České republiky” - encyklopedie z 
dějin umění, kultury, věd.

Přeji Vám všem klidné a krásné Vánoce, úspěšný nejen začátek Nového roku 2010 a těším se na Vás v holické knihovně.

Vaše knihovnice Věra Fridrichooská
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