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V Čechách prachy všude necháš
Vážení přátelé,

únorově zdravím. Jsem zvědavý, zda bude platit 
pranostika únor bílý, pole sílí. Jestli ano, tak aby mělo co sílit. 
No, možná řepka, mák a slunečnice. Nezávidím farmářům. Co 
mají pěstovat a chovat, aby nezbankrotovali? Výkupní ceny 
jim  stanovují obchodníci. Vzhledem ke zvýšení DPH bude letos 
dražší všechno, přitom zdražovat se začalo už před Vánocemi. 
Vždy jsou pro mne zábavné slogany zaručené slevy 
v marketech. Například, zlevnili jsme o padesát procent! 
Ovšem z ceny, kterou to zboží nikdy nestálo. Když jdu na jaře 
po Staré Přerovské „za humny" směrem k Olympii, na poli 
kvete řepka a za ní hradba velkoskladů Kauflandu. Tak si 
říkám, vpředu Setuzovo, vzadu Kauflandovo a na Hanákovo 
nezbylo místo. Na holické dobré půdě se skladům pěkně roste.

Ale nebuďte smutní. Draho dolehlo i na poslance. Loni si 
tak snížili platy, že některým nezbylo na holé živobytí. Proto si 
museli půjčovat obálky. Jsou to tedy ale chudáci! Myslím, že 
nejvíc jsou chudí duchem, ovšem ne podle významu z bible. 
Nebudou tudíž blahoslavení. Jaksi je pod jejich rozlišovací 
schopností pochopit finanční níž, která platí pro většinu 
národa. Neví asi ani, že průměrný důchod je u nás pod deset 
tisíc. A tak docházím k názoru, že jak tu nic normálního 
neplatí, tak jedno je jisté určitě. Obyčejný občan platí ze svého 
za všechno tvrdě, a to i za naše poslance, protože jsou placeni 
námi.Tuto situaci využívá spousta tzv. „lidumilů". Je totiž tolik 
krásných nabídek půjček, i třeba bez ručitele, s dodáním peněz 
na ruku ihned v jakékoliv výši. Stačí podpis a nemusí být krví. 
I v solidním deníku jsem našel v reklamách osmnáct nabídek 
rychlých peněz. Jenže- rychlý prachy rovná se rychlý dluhy!

Teď k vašim duším a srdcím. Každý z vás asi zjihne v srdci 
s poezií Vánoc. Je v nás od dětství uložená. Je to čas rozjímání 
a předsevzetí. Na chvíli i zlepší vztahy mezi námi. Jsem rád, jak 
se ujala v této době píseň Václava Neckáře Půlnoční k filmu 
Alois Nebel. Velmi mu to po jeho těžkých zdravotních lapáliích 
přeji. Je předurčená k zamyšlení nad sebou, nad blízkými 
(i těmi, co se nám vzdalují) a nad vším kolem. Leží a tíží mě na 
srdci zhoršující se morálka naší společnosti a snižování její 
kulturní úrovně. Také to, jak si mnozí neváží přírody, 
a narůstající vandalismus. Začíná to pejskaři, kteří neuklízí, 
rozbitými koši a čmáráním po domech. Nebuďme lhostejní, ale 
začněme od sebe tím , co děláme sami špatně.

Abych podpořil tuto mou úvahu, uvádím modlitbou 
siouských indiánů k Velkému duchovi: „Velký duchu, jehož 
hlas slyším ve větru, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář 
jako jedno z mnohých tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, 
potřebuji tvou sílu a moudrost. Dej, ať putuji v kráse, ať moje 
oči vždy vidí purpurově rudý západ slunce, ať si mé ruce váží 
věcí, kteréjsi stvořil a mé uši aťslyšítvůj hlas.

Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým 
jsi naučil svůj lid. Učení skryté v každém listu a v každé skále. 
Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry,

ale abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem nad 
sebou samým.

Učiň mě vždy ochotným, abych s čistýma rukama 
a upřímným srdcem přicházel k tobě, aby můj duch až život 
zmizí jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se 
stydět."

Velmi moudrý člověk je tibetský dalajláma Tándzin 
Gjámccho. Když se jej zeptali, co jej nejvíce překvapuje na 
lidstvu, odpověděl: „Člověk. Neboť obětuje své zdraví, aby 
vydělal peníze. Pak obětuje peníze, aby získal zpět své zdraví. 
A dále, že je tak úzkostlivý ohledně budoucnosti, že si neužívá 
přítomnost, následkem čehož nežije v přítomnosti, ani 
v budoucnosti. Žije, jako by neměl nikdy umřít, a pak umírá, 
aniž kdy skutečně žil.

Jako každý rok jsem se těšil na návštěvu tří králů (článek 
školyje v novinách dále). Udělali mi radost jako vždy. Zpěv dětí 
šel přímo do srdce a byl to svátek. Kéž by tady rozeseli lásku, 
štěstí a zdraví. Děkuji jim. A když jsem v tom chválení, tradice 
štědrovečerní hudební selanky muzikantů rodiny Svačinový 
krásně pokračuje, taky dík.

Přátelé, přeji vám pohodové dny a nenechte si nikým 
a ničím kazit náladu.

Váš Petr Šafránek
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Vážení čtenáři HOLICKÝCH NOVIN.
Začíná nový rok 2012 a je tedy mou milou povinností popřát Vám na jeho začátku hodně příjemných chvilek při čtení našich HN, ale 

také hodně zdraví a osobní pohody v jeho průběhu. Vždy, když začíná nový rok, mám pro Vás nějaké ty pozitivní zprávy, které se týkají 
bezprostředně naší městské části Holice. Již v posledním čísle jsem se ještě opatrně zmiňoval o možnostech zahájení rekonstrukce ulic 
Ječmínkova a Na Dílkách. Dnes je již jisté, že rekonstrukce je zařazena do plánu investičních akcí MMOI a že se podle počasí co nejdříve 
začne s realizací. Občanům těchto ulic se konečně splníjejich přání - pěkná silnice, chodníky a osvětlení.

Podařilo se nám ve spolupráci s odborem vnějších vztahů, jmenovitě s Mgr. Puhačem, zajistit opravu dnes už téměř se rozpadající 
kapličky na holickém hřbitově. Zmiňovali jsme se o niv minulých HN a dnes už víme, že do konce letošního roku tento objektjiž nebude 
hyzdit holický hřbitov.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří v loňském roce psali do HN (někdy až tak, že jsme museli vkládat další stránky), dále i těm, 
kteří nám ochotně poskytují ceny pro luštitele křížovek, a i těm, kteří se mnou spolupracují na tvorbě HN. V neposlední řadě však i Vám, 
čtenářům HN, kteří každý druhý měsíc v roce netrpělivě na ně čekáte. Přeji Vám, ať se na jejich stránkách dočtete vždy jen pozitivní 
zprávy o naší stále krásnější městské části Holiči.

Silvestr Tomášek předseda KMČ č.4 - Holice

Tříkrálová sbírka 2012 ■
Letos již potřetí chodily děti ze ZŠ v Holiči koledovat. Zájem 

o již tradiční akci byl opravdu velký, přihlásilo se 60 koledníků 
a podařilo se zajistit 17 vedoucích skupinek. Celá příprava proto 
musela být velmi důkladná a zapojilo se do ní mnoho dalších dětí. 
V prvním lednovém týdnu vyráběli žáci 5. ročníku kostýmy, 
koruny a hvězdy pro své mladší kamarády. Bylo nutné také 
podrobně rozdělit jednotlivé ulice a přidělit je skupinkám. Velmi 
nás těší, že nám pomohlo i mnoho rodičů. Někteří chodili 
koledovat s dětmi a jiní nám upekli něco dobrého. Atmosféru 
sobotního dopoledne asi nejlépe vystihují samotní koledníci 
děvčata z 5. A.

Všichni víme, že svátek Tří králů je 6. ledna. V roce 2012 
připadá svátek na všední den, proto jsme tedy koledovali 7. ledna. 
Koledníci obcházeli celou Holiči. Děti z 5. A celé páteční 
dopoledne připravovaly pláště a koruny pro všechny koledníky. 
Koledníci rozdávali Boží požehnání a přáli štěstí a zdraví do 
nového roku. Zároveň každému, kdo nám otevřel, tomu jsme dali 
cukr do kávy či čaje. Kdo chtěl, napsali jsme posvěcenou křídou 
nadpis na dveře či vrata. Podle mne je dobře, že pomáháme 
druhým, jsme velmi rádi, že jste nám otevřeli, usmáli se na nás a 
nějakou korunku nám dali... Těšíme se na další tříkrálovou sbírku 
a další shledání v roce 2013.

Až jsme tam došly a zazvonily jsme u prvního domu, nikdo nám 
neotvíral. Byla jsem zklamaná, protože u dalšího domu též nikdo 
neotvíral. Pak mi zvedlo náladu to, že u třetího domu byla strašně 
milá paní. Dala nám sice jenom pár korun, ale bylo to lepší, než 
kdyby nám nedala nic. Na oplátku jsme jí zazpívaly tříkrálovskou 
písničku a na dveře napsaly křídou K + M + B 2012. Až jsme obešly 
obě ulice, vrátily jsme se zpět do školy, kde jsme měli nachystané 
pohoštění a teplý čaj. Když jsem šla domů, věděla jsem, že jsem 
pomohla dobré věci.

Monika Purooá

Tato sbírka je moc užitečná a zároveň je i naučná a to tím, že se 
naučíme pomáhat lidem a nebýt na ně zlí a hrubí. Být zlý a hrubý 
na někoho není super, ale ostuda. A tak pomáhejte lidem, já si 
myslím, že je to moc krásné a dobré.

Kristýna Kubišová

Velmi děkujeme všem štědrým dárcům a milým lidem za 
otevřená srdce. Je velmi potěšující, že v současné složité 
ekonomické situaci se nám podařilo vybrat 36 555 Kč. Máme 
velkou radost!

Anna Richterkooá



Vzpomínání22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tak jsme „slavili" Den boje za svobodu a demokracii. Mám 

na mysli 17. listopad 1989, který byl nadějí celého národa. Pan 
Havel to vyjádřil heslem „ať zvítězí láska nad lží a nenávistí". Ve 
svém projevu, který hltal celý národ, mimo jiné prohlásil: 
Komunisti vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, 
ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že 
jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit 
kapitalismus. A tak bych mohl citovat celý jeho projev z roku 
1989, plný lží a nepravd. Co se pak začalo odehrávat v naší 
zemi po svržení vlády jedné strany a dohledu Moskvy. Výsledky 
za tu dobu svobody, kdy zvítězila láska nad lží, teď pociťujeme 
všichni. Je pravda, že těm všeho schopným a podobným, jako 
bankéřům, politikům, manažerům a podobným, těm se daří. 
Jim se splnila všechna očekávání a snad i to, s čím ani v duchu 
nepočítali.

Naše Československá republika, přes všechny vlivy 
a dopady studené války, byla bez dluhů, bez žebráků, 
bezdomovců a nezaměstnaných. To když se moudří výtečníci 
z prognostického ústavu, který si mimo jiné pěstoval ÚV KSČ, 
pustili do budování nového spravedlivého státu, vděčný národ 
ve své zaslepenosti nechal těm výtečníkům volné ruce. Tito se 
především náramně shodli s bývalými papaláši a začali svoje 
dílo. Jejich činnost pociťujeme nyní v plném rozsahu. Co mám 
na mysli, nemusím rozvádět, každý z nás to ví nejlépe.

Dr.Edvard Beneš prohlásil, když přebíral úřad prezidenta 
republiky po T. G. Masarykovi 18.12.1936:
Sedmnáct roků kladli jsme s prezidentem Masarykem 
republikánské naší tradici základy. Je to tradice zdravé 
demokracie, demokracie pořádku, kázně, vyvíjející se k 
spravedlnosti sociální a národní. Je to tradice, která chce mír 
mezi národy.

A teď si porovnejme ty diametrální rozdíly mezi 
prohlášením pana Havla a později Klause se skutečností. Tak 
se ptám, lhali z nevědomosti, nebo lhali vědomě? To, co 
dokázali za těch 22 let, to nyní velká většina národa trpce 
pociťuje. To, že rozbili Československo (v duchu našich 
nepřátel rozděluj a panuj), pošpinili náš odkaz T. G. M, Beneše, 
Stefanika a tisíců našich padlých legionářů. To je možno 
kvalifikovat jako vlastizradu. Jako jediný stát na světě 
připustili rozprodej celostátních sdělovacích prostředků do 
rukou cizinců, kteří velmi účinně zpracovávají veřejné mínění. 
Tady se v plném rozsahu prokázala síla „sedmé velmoci tisku". 
Cizinci nemají zájem povzbuzovat národní povědomí, právě 
naopak. Jsme denně svědky, jak cíleně a rafinovaně rozkládají 
náš národ. Smutné je, že je tolik ochotných jim  v tom 
pomáhat. To je jedním dalším činem našich představitelů, 
který je možno hodnotit rovněž jako vlastizradu. Obrovský ma
jetek odhadnutý na 2 až 4 biliony korun byl rozkraden, změnil 
majitele, což právě umožnila nová legislativa, kterou si výtečníci 
z prognostického ústavu takto účelově vybudovali. Dnes jsme jako 
stát jakousi kolonií těch mocných, co mají na svědomí všechny ty 
minulé a současné války a krize. Jsme jako stát okupování bez 
tanků, bez obsazení cizími vojsky. Dnes nám prakticky už nic 
nepatří, vše je v rukou cizinců a jejich pomahačů. Ti občané, co 
mají to štěstí, že mají práci, tak ty těžce vydělané peníze zase 
odevzdají v cizích supermarketech.

Naše legislativa je tak účelově nepřehledná, aby ti různí 
šizuňci měli možnost se beztrestně obohacovat. Přes 
velkohubá prohlášení, jako akce čisté ruce, boj proti korupci,

boj proti byrokracii atd., je stav naší společnosti nedobrý. 
Jsou sice obchody plné zboží, je opravdu z čeho vybírat, ale... 
Můžeme cestovat po celém světě, ale... Můžeme sdělit svůj 
názor bez obavy z postihu, ale co se nelíbí „mocným", tak to 
se neotiskne, protože cenzura u nás neexistuje... Podle ústavy 
jsme si před zákonem všichni rovni... A tak bych mohl 
pokračovat. Je to bohužel smutné hodnocení svátku „boje za 
svobodu a demokracii". Ono se to konečně projevilo, s jakým 
nadšením byl tento svátek slaven veřejností.

Jen těch velkých afér, co se nepodařilo již v zárodku 
zatajit, všechny šly pěkně do ztracena „pod koberec". Moc 
peněz je v tomto směru obrovská. Jaké máme v dnešní době 
vlastně možnosti změnit tento neutěšený stav naší 
společnosti? To nemám na mysli vliv světové krize, to je 
průvodníjevsvětového kapitálu.

My obyčejní občané, protože nemůže být každý 
bankéřem, politikem, manažerem apod., bychom si měli 
uchovat onu solidaritu a slušnost, to jediné nám umožní 
přežít dnešní morální pokleslost společnosti. Nynější naši 
představitelé, i ti, co byli před nimi, nám neříkají pravdu a oni 
to ví, že my to víme, a přesto v podvádění pokračují. Občané 
jsou tímto stavem znechuceni tak, že v době voleb, kdy by 
měla být reálná možnost ke změně, k volbám nejdou s 
prohlášením, které nelze doslova citovat. A to se opakuje, jak 
jdou volební období. Co s tím? Nikdo nám nepomůže, jedině 
sami, když se zbavíme netečnosti a pohodlnosti. Když 
budeme důrazně trvat na programech, které se v době voleb 
slavnostně vyhlašují. Nebuďme neteční, to těm mocným 
náramně vyhovuje.

Je to bohužel smutné konstatování v době začátku nového 
roku, době nejistot a špatných vyhlídek do budoucnosti.

Ladisíao Zahradník
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ŠKOLA
„Nicnedělání" v mateřské škole

„Copak jste  dnes dělali?," bývá nejčastější otázkou rodičů, když vyzvedávají své ratolesti ze školky. 
„Nic, hráli jsme si,“ dočkají se nejčastěji odpovědi. Rodiče tak mohou nabýt dojmu, že ve školce se s dětmi nic nedělá a paní učitelky jsou 
tam jen proto, aby přihlížely dětské hře. Opak je však pravdou. Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím tohoto článku zasvětili 
(alespoň částečně) do výchovně-vzdělávací činnosti mateřské školy.

Hra je v MŠ hlavním výchovně-vzdělávacím prostředkem. Když se děti učí poznávat roční období, když se učí poznávat barvy, 
geometrické tvary, když se učí poznávat tradice naší společnosti - to vše prostřednictvím hry.

Mateřská škola je místem, kde se dítě poprvé setkává s větší a rozmanitou skupinou svých vrstevníků. Z úzkého sociálního prostředí 
své rodiny se dostává do širší skupiny vrstevníků, začíná s nimi navazovat kontakty, učí se vzájemně komunikovat, spolupracovat, vést 
dialog, ale také naslouchat, mnohdy i snášet prohru a neúspěch. A to bez toho nejdůležitějšího, na co bylo doposud zvyklé, bez „máminy 
sukně". Mateřská škola je tedy nesporně místem, kde dítě zažívá svou první sociální zkušenost, kterou rozvíjí a obohacuje a učí se být 
(alespoň dojisté míry) samostatnou lidskou bytostí.
Úkolem mateřské školy je harmonický rozvoj dítěte po všech stránkách, tedy po stránce fyzické, psychické a sociální a v neposlední řadě 
také připravitjej na jeho další životní přelom povinnou školní docházku.

Nástin sociálního rozvoje dítěte v MŠ jsme si ozřejmili již  v úvodu. Pojďme se tedy podívat na tělesný 
(motorický) vývoj. V naší mateřské škole se téměř každý den s dětmi cvičí. Pomocí pohybových her, překážkových drah, tanečků u klavíru 
jsou děti rozvíjeny po tělesné stránce. Učí se obratnosti, rychlosti, zbavují se strachu z překonávání překážek a také si vštěpují, že zdravý 
pohyb by měl být součástí našeho života. Součástí motorického rozvoje je i rozvoj jemné motoriky (motoriky rukou a prstů). Děti ve 
školce se učí pracovat s plastelínou, stříhat nůžkami, trhat a mačkat papír. I samotné vymalovávání obrázků má velký význam - děti se učí 
správně držet tužku, učí se dodržet při vymalovávání linii, vše tolik potřebné pro budoucí nácvik psaní ve škole. Zejména u předškoláků 
využíváme grafomotorických listů, které jsou zaměřené na uvolňování ruky, zápěstí, k nácviku obloučků, kliček, vlnitých čar, které jsou 
součástí samotných psaných písmen.

Z hlediska psychického rozvoje u dětí stimulujeme rozvoj paměti, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání, matematických 
představ. Vše prostřednictvím obrázků, písniček, říkadel, her, tanečků, pohádek, příběhů, výtvarných činností. Děti se zábavnou formou 
učí poznávat prostředí, ve kterém žijí, učí se pojmenovat rostliny, rozpoznat roční období, řadit předměty dle velikosti, rozvíjet svou 
slovnízásobu a mnoho dalšího. Tyto činnosti s dětmi realizujeme během dopoledne, jakmile se sejdeme v plném počtu. Děti jsou během 
dopoledne tak zaměstnané, že alespoň během pobytu na zahradě se mohou volně proběhnout, rozhodnout se, s kým si budou hrát a jak 
si budou hrát. Přesto však slyšíme negativní ohlasy, že se dětem nevěnujeme, že postáváme v hloučku a málo chodíme na procházky. 
Promiňte nám tedy, žejim ponecháváme alespoň trochu volnosti a radosti z ní.

V mateřské škole se s dětmi pracuje jako v ostatních školských zařízeních, ovšem vše se děje vzhledem k jejich nízkému věku, tedy 
hravou formou. To, že rodiče často vidí své děti si při příchodu a odchodu z MŠ „jenom" hrát,jedánotím,že čekáme, než se všechny děti 
sejdou a odpoledne opět rozejdou do svých domovů. A proto vězte, že když Vám děti odpoví, že nic ve školce nedělaly, že si jen hrály, je to 
pro nás předškolní pedagogy ta největší pochvala. Víme totiž, že jsme je něco naučili - bez toho, aniž by si toho samy všimly. A bez 
zbytečného memorování, násilného poučování či přednášení za katedrou. Kolektiv MS

Heřmánek
Angličtina v RC Heřmánek - učte se přirozeně a jednoduše MC HEŘMÁNEK

Ojedinělou přímou metodou Avalon se mohou zájemci učit anglický jazyk v Rodinném centru Heřmánek v Olomouci-Holici. „Lekce 
probíhá celá v angličtině a její podstatou je konverzace. Metoda je založena na systému otázek a odpovědí, které postupně nabývají na 
složitosti,” vysvětluje Martina Kurfúrstová, lektorka, která tento způsob výuky jazyka studovala v zahraničí na Avalon school of London. 
Pod záštitou této školy zde také výuka probíhá. Na hodiny chodí úplní začátečníci, ale i pokročilí studenti z řad dospělých. Úspěchy 
Avalon metoda slaví i u falešných začátečníků či studentů, kteří se potřebují rozmluvit. „Od první hodiny mluvíme, učíme se porozumět 
otázce bez překládání a automaticky na ni vytvářet odpověď. I gramatiku učíme přirozeně v konverzaci. K dispozici máme i speciální 
učebnice a CD namluvená rodilými mluvčími," vysvětluje učitelka. „Kurzy probíhají pravidelně ve středeční a čtvrteční podvečery, noví 
studenti se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Otevřené máme i lekce pro děti," dodává Martina Kurfúrstová. Více informací se 
dozvíte na www.rc-hermanek.cz či na mailu martina@kurfurst.eu.

POZVÁNKA na velkou jarní /  letní BURZU
v Rodinném centru Heřmánek - i pro dvojčata

Tradiční burza se letos uskuteční v sobotu 31. března opět 
v suterénu mateřské školy v Olomouci-Holici. Nakoupit či 
prodat na ní můžete dětské oblečení, obuv. sportovní potřeby, 
vozítka, hračky a další vybavení pro miminka, batolata, 
předškoláky i školáky. Více informací se dozvíte na www.rc- 
hermanek.cz, případně na mailu: rc-hermanek@seznam.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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B la h o p ře je m e
paní Ivaně Kalodové ze Sdružení pro Holický les, která byla oceněna v rámci Olomouckého kraje při slavnostním 

udělování cen za drovolnickou činnost v kategorii-životní prostředí.
Nezávislá komise vybírala ze 42 dobrovolníku, vybralo jich pouze 8 v pěti kategoriích. Paní Ivana Kalodová pracuje 

zároveň 2. volební období v Komisi městské části v Holiči. Právě zde začala její aktivita o zlepšování životního prostředí 
v našem městském okolí.

Blahopřeje redakční rada HN

Junák - svaz skautů a skautek, 6. Středisko “ Dvanáctka” 

Olomouc Vás zve na:
a

SKAUTSKY PLES
17. března 2012 od 19. hodin
společenský dům ve Velkém Týnci
- občerstvení a bohatá tombola zajištěna
- hraje skupina FUNNY

Odjezdy autobusů 18.30 od Pošty 2 a 18.40 od pošty v Holiči, autobus zpět zajištěn.

Všetko ide do hajzlu ■ ■ ■ ■  +  ■ ■ ■ ■
Předem je odsouzena k dlouhodobé samotce v zaprášených 
regálech archívů hned vedle sebraných spisů Marxe a Lenina. 
Student v sešlapaných botách prodává knihy do antikvariátu, aby 
měl na školné a z čeho zaplatit kolej. Kam to spějeme? „Všetko (i 
vzdělanost národa) ide do hajzlu." Dostáváme se na chvost 
vzdělané Evropy.

Na rozdíl od Paroubkových ležáků, houfně mizí z knihkupectví 
básnické sbírky Magora a divadelní hry Václava Havla. Malí psi 
většinou štěkají na ty velké, protože nesnesou být v jejich stínu. 
Množství nejrůznějších podvraťáků štěká a vrčí na Magora s 
Havlem po jejich smrti. S úmrtím se dá vyrovnat nejrůznějšími 
způsoby. Myslím si, že smutek, či truchlení, jsou věc čistě intimní. 
Jsou blbci, kteří po úmrtí Brežněva hráli ve státním rozhlase a 
televizi týden smuteční hudbu. Věřím, že i teď by se podobní 
kreténi našli. A pak jsou ti, kteří Havla nemuseli vůbec. Jistě, mají 
na to právo. Ale co je moc, to je moc. Opravdu silné kafe je šokující 
kampaň, co spustili radikálové sdružení ve Svazu mladých 
komunistů Československa (SMKČ). Na svém webu vyzvali: 
„Národe oslavuj! Zemřel nepřítel lidu Václav Havel!" A zatím co se 
mladí komunisté radují, KSČM v čele s Filipem a společně s 
Kremlem, truchlí nad smrtí „drahého vůdce" korejského lidu Kim 
Čong-ila... Co dodat? Starého psa novým kouskům nenaučíš! 
„Všetko (jen ne komunisti) ide do hajzlu."

Podle lidové pranostiky „březen, za kamna vlezem" je asi 
březen měsícem knihy. Dobrých knih vychází stále hodně. Zdají se 
vám drahé? Nabízí se řešení. Místo čtení výpisů z účtů, složenek, 
vkladních knížek a bulváru, navštivte holickou knihovnu. Paní 
knihovnice Věrka vám jistě pomůže podle vašeho gusta vybrat 
knihu, která chytí za srdce.

„Vy nevidíte, že okolo nás to všetko ide do hajzlu?" pravil prý 
Gustav Husák v říjnu 1989 na zasedání ÚV KSČ. Zdá se, že něco už 
velmi dlouho zamořuje ovzduší. Neviditelné částečky hlupáctví, 
lhostejnosti, arogance léta poletují vzduchem, jak popílek z 
tepelné elektrárny na blbost a mastně dopadají k zemskému 
povrchu a na naše hlavy. Navíc tento spad houstne a ochranných 
pomůcek ubývá. „Přisrávačství" se nějak nedaří vykořenit. „Máš 
práci?Takdržhubua krok!"

Lidé se stahují do sebe, snaží se zabezpečit majetek a své rodiny. 
Zatím co se žebříček společenských hodnot přesýpá jak zrno v 
mlátičce, dostává „ovčan" živící se prací, student a důchodce 
nakládačku od politických elit, které v podobných situacích vždycky 
věděly, jak komu naložit, jak koho vzít u huby. Drahé se stává 
dražším... Musím souhlasit s Husákem, že „všetko (i sociální 
politika) ide do hajzlu"

Politika se viditelně privatizuje. Právo má ten, kdo si ho zaplatí. 
Služba veřejnosti se zaměňuje za osobní prospěch. Čím více o boji 
s korupcí politici mluví, tím méně jsou ochotni a schopni se s ní 
skutečně vypořádat. S naučeným škrobeným úsměvem a 
výstražně zvednutým prstem volají „Chyťte zloděje!" a sami, aby 
se neušpinili, v rámci akce „čisté ruce" vše zametou pod koberec. 
„Všetko (i boj s korupcí) ide do hajzlu."

Oblíbeným dárkem pod stromečkem byla (a snad je stále i 
dnes) kniha. Dříve nacisté ničili knihy pálením na hromadách. 
Komunisté je ničili ve speciálních drtičkách. Současní „močipáni" 
ničí knihy zdaňováním, zavedením likvidačního DPH-áčka. 
Všichni tak činí zřejmě z obavy, co kdyby se v knihách objevila 
náhodou pravda.

Manželé Paroubkovi vystupují na veřejnosti jako úspěšní 
spisovatelé. Mnou si ruce nad ziskem z meganákladu tři sta tisíc 
výtisků. Kdo si knihu Ve službě republice koupí? Kdo ji bude číst? Mirek Masrusjak
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4I JUBILANT!
Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu.V

-a

Helena ZBONČÁKOVÁ Omezení svozu bioodpadu v zimních měsících
V těchto měsících bude svoz omezen na interval lx  měsíčně. 
Únor: 16.2.2012 a březen: 15.3.2012.

AMBROŽ 
KRAJCOVÁ 

o ŽÁKOVÝCH 
Jaroslav JEMELKA 

Jan MUŠKA 
Milan ČUNÁT 

Libuše NEPUSTILOVÁ

Libuše/

Poplatky za komunální domovní odpad pro rok 2012
je možné zaplatit každé pondělí nebo úterý na detašovaném pracovišti MMOI v Holiči 
na návsi Svobody č. 41, od 6. února do 31. května 2012. Poplatek zůstává stejný jako 
v loňském roce, dospělá osoba 492,- Kč, děti do 16 let 246,- Kč. Občané, kteří se narodili 
v roce 1932 a dříve, jsou od poplatku osvobozeni. Úřední hodiny v pondělí 8:00 -12:00 
hodin, odpoledne 13:00 - 16:45 hodin. Úřední hodiny v úterý 8:00 - 12:00 hodin.

Redakce HN

Miloslav MALÝ 
Josef KVAPIL 
Josef BULVA 

Jiřina NOVOTNÁ 
| Jaromír ZAPLETAL 
Helena MEIZNEROVÁ

Čtenáři se ptají_
V rubrice Naši jubilanti uvádíme holické oslavence, kteří slaví v době vydání Holických novin, 
tedy během dvou měsíců své 70, 75, 80 a 85 narozeniny. Zvláště významná životní výročí 
uvádíme u těch jubilantů, kteří se dožívají právě 90 let a více. Letos takových jubilantů bude 
asi devatenáct. Členové Sboru pro občanské záležitosti MMOI a Komise městské části 
v Holiči tyto občany navštěvují s blahopřáním a předajíjim pěkný dárkový balíček.
Pro jubilanty, kteří oslaví 75,80 a 85 let jejedenkrát v roce připraveno slavnostní posezení 
v restauraci Na Statku, kde je pro ně připravený kulturní program, občerstvení, blahopřání 
a také dárkový balíček.
V loňském roce v prosinci se tato oslava uskutečnila za účasti 56 pozvaných jubilantů, 
kterým zazpíval malý pěvecký sbor z holické školy, který obsadil na soutěži sborů 
v Olomouci 2. místo a pěvecký sbor ze Zikovy ulice v Olomouci „Platinový skřivan" 
přednesl pásmo svých lidových písní, mnozí účastníci si s nimi rádi zanotovali.

Do dalších let přejeme všem 
jubilantům pevné zdraví, 

spokojenost a pohodu v rodinném 
kruhu.

Vzácné životníjubileum 
oslaví

Milada VÁCLAVKOVÁ  
Růžena ZAPLETALO VÁ  

Milada VRAGOVA  
Jan BARABÁŠ  

Anna KOLEŇÁKOVÁ
Obecně závadná vyhláška č. 9/2011  o zákalu konzumace alkoholu 
a žebrání na veřejných prostranstvích
Statutární město Olomouc vydalo vyhlášku, která od 1. ledna 2012 zakazuje konzumaci 
alkoholu na místech, která jsou frekventovaná a veřejně přístupná. Jedná se o zastávky 
a čekárny hromadné dopravy, okolí škol, dětských hřišť, zdravotnických zařízení, úřadů 
kostelů, parků a parčíků, prodejen s potravinami. Tento zákaz platí na celém území města 
Olomouce, vždy v okruhu 100 metrů od jmenovaného zařízení.
V Holiči se týká tato vyhláška například celé ulice náves Svobody a částečně ulice U Cukrovaru 
Dodržování vyhlášky kontroluje Policie ČR a Městská policie po celý den i noc.

Těmto našim vzácným jubilantům 
přejeme pevné zdraví, spokojenost, 

mnoho lásky a úcty nejen nejbíižších, 
ale i nás 
všech.

KMČ č. 4 Redakce HN

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA HOLICKÝM LESEM
Nový rok jsme začali novoroční procházkou, která se uskutečnila 1.1.2012. Opět jsme se sešli u Kojeneckého ústavu. I přes nepřízeň 
počasí přišlo osmdesát skalních příznivců Holického lesa. Přivítali jsme mezi s sebou náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse, 
prezidenta Arcidiecézní charity P. Bohumíra Vitáska, z občanského sdružení krále Ječmínka Ing. Zdeňka Beila a z klubu přátel přírody 
Malá liška JUDr. Hynka Pečínku. Letošní procházky se zúčastnila i paní Sabine Yildirim z organizace Naturfreunde Wurttenberg 
z Německa a přátelé ze Slovenska.
Uprostřed budoucího Holického 
lesa jsme všechny účastníky 
seznámili s projektem Holického 
lesa a také jsme informovali o 
akcích, které proběhly v loňském 
roce a které plánujeme letos.
Procházku jsme zakončili na 
„Americe” , kde v příjemně vytopené 
hospůdce Martina Fuksy proběhlo 
losování čtyřiceti cen tomboly. Fotky 
z novoroční procházky si můžete 
prohlédnout na našich webových 
stránkách www.holicky-les.ic.cz 
a nafacebooku

Ivana Katodová
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Soutěžit můžete nejpozději do 15. března 2012. Odpovědi 
prosím vhoďte do schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně.

Vyhodnocení minulé křížovky z prosince 2011: “Záoist si nikdu neudělá svátek Francis Bacon ”
knižní odměna

Redakce výherkyni blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout v pondělí nebo v pátek v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
Květa SOVOVÁ, U Cukrovaru 8, Holice

LAŤKA ♦♦ ♦STOUPE- HOSPO-
DÁŘSKÁ ŠKOLNÍ RUSKÁ

ŘEKA
VODIČ

ELEKTŘINY
VYMĚ

ŠOVANÁ
ŽLÁZAMI

OK
STŘI

RÁJPŘEDLOŽKA SMYČKYPLAKAT NI C DRESECHY POUZDRO♦♦ VIKLEFŮV BUDOVA

ZKR EVROPSk
STÁTICKÉNACISTI

TAJN_
POLICIE

DLOUHO

UJKA!

ŘEKA
ZMRZLA
VODA

(ZAST.)

Tajenka 3

ZÁNIK

MUŽSKÉ
JMÉNO
NĚM.

PŮVODU

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

♦
ANULOID❖

3LO-
KÝ❖ ♦ GIC

KRASAVECVRAZIT♦ :> HESLO
ŘEKŮ

PŮDA

SLOVENSKÉPOHYB KORUNYVZDUCHEM

FILIPÍN.
OSTROVSAMICE

JELENA ZKR.
LETIŠTĚ

AALBORG

O NEPŘl-AFRICKÝ
SMRTELNÝ OMNOSTI 

V MlSTĚVIR ADOBE
ZLOČINU

PUCCINIHO
OPERA DOKONČIT

ALKOHOL♦
DŽEZOVÝ

ZPĚV♦
SLOVEN.
POLIT.

STRANA
(ZKR.)

SOUPRAVA
ZNAČKA

KILOTUNY
ŘÍMSKY 51

NÁSTRJ NA 
MYKÁNÍ 

DVEŘÍ
' DlTÁZACÍ

ZÁJMENO
SLOVEN. SE

ANGLICKÁ
AUTOMO

BILKA

TELEFONNÍ
ZKRATKA

SOUOSTROVÍ

♦ V TICHÉMMPZ UKAZOVACÍ 
ZÁJ

OCEÁNU 
V POLYNÉSII

LETADEL Ml II -♦ LAOSU
SENOSEČE

ČÁST
ZAHRADY
OSÁZENA
RŮŽEMI

Tajenka 1

PYJ

LIBÉRIJSKÁ 
LET. SPOL



HOLICKY SPORT
P Ř ÍPR AVA  2012

TERMÍN ČAS UTKÁNÍ A m užstva ČAS UTKÁNÍ B m užstvaVYSL.

11.02.12 SO 11.00 HFK A - Fotbal Třinec 13.30 HFK B-Litovel
ÚT14.02.12 17.00 HFK B -Frýdek U19
ST15.02.12 11.00 MFKOKD Karviná-HFK A

18.02.12 SO HFKA-FC Baník Ostrava A 13.30 HFK B - Mor. Beroun
25.02.12 SO 10.00 HFK A- FC Tescoma Zlín A 0:00 HFK B - Určíce 

HFK B-V. Týnec 
HFK B - Hlubočky

HFK A-ŠumperkSO03.03.12 10.00 16.00
SO10.03.12 18.00

11.03.12 NE HFK A- Blansko12.00
17.03.12 HFK A- MkuloviceSO 15.00 10.00 HFK B-V. Bystřice
24.03.12 SO SK Líšeň - HFK A (17. kolo MSFL)15.00

10:15 HFK B- Konice (18. kolo KP)25.03.12 NE

SOUTĚŽ POHÁR ČMFS 2011 7.8.11 -13.11.12 MSFL PODZIM 2011 -2012
DATUM 30.7 10.8 20.8 27.8 3.9 10.97.8 13.8 14.9 18.9 24.9 1.10 9.10 15.10 23.10 5.1129.10
HŘIŠTÉ V D V D V D V D D V V VD D V D V5 2MSFL

2011/2012

VYSLEDE 1 2 1 11 8 2 2 0 4 41 1 3 1 0 00 1 1 01 00 2 2 51 0 1 1 0 0 1
ř= F=
2 <2CDo

< SE p*o ca £ 2mgSOUPEŘ 1 ca
oco o

reo caz % m£ reCD-ŠJ í £5 (f)E. iEo res o
>o

o §•i& E 2m Sre C 3 •re
NXO ca C/) ca caLL NI C/)

HRÁĚI ZK CKP STA ST0 I. II. III. IV. MIN BR 1 2 3 4 5 6 ZK CK15 117 8 9 10 12 13 14 MIN BR
ŠŘOM1 180 90 90 90 9017 90 90 3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1350 1 9
KOVÁŘ 136 90 90 90 90 902 17 2 90 46 1 90 90 90 90 90 90 76 90 133690 90 1 1
LUKÁŠEK3 180 90 90 90 90 90 9016 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 1260 290 4
KOPECKÝ 904 17 90 90 180 1 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1350
BEDNAŘ5 11 90 44 134 79 90 80 62 77 4417 90 90 64 90 87 90 89 60 89 31181 2

6 RICHTER 73 1 83 90 85 90 90 9017 7 66 7 90 90 78 90 90 84 73 9090 1303 2 5
7 ONOFREJ 90 90 43 0 0 04 2 90 0 0 0 0 0 25 0 0 o o o 158 1

PADÁK8 180 90 90 9012 90 90 1 1 90 90 90 90 90 90 090 0 0 0 0 900 1 1
KORČIÁN 121 78 67 699 17 10 75 46 2 56 82 30 56 37 90 9090 90 90 90 90 1105 1 5
ÓOUPEK10 0 59 1 0 0 o o8 2 59 0 0 0 15 4 90 90 90 90 90 90 559 1
ČTVRTNÍČEK 180 9011 90 1 76 90 90 90 9016 4 90 90 67 90 0 24 90 90 81 114890 1 3
ŽONDRA12 24 90 114 1 7 23 21 34 8 6013 12 34 0 12 15 0 20 0 2576 17 3

2 513 SVORADA 15 44 59 12 0 11 07 7 0 17 53 0 0 0 980 0 0 0
ŠIMKO14 0 0 0 0 0 13 807 7 0 0 44 0 0 0 3 14 1 0 1 156
ŠIMÁČEK15 0 90 90 90 90 90 90 90 9016 90 90 90 90 90 90 90 90 90 11350 2
TOGEL 90 1 11 47 90 79 8716 16 13 0 90 46 46 23 26 75 66 7 2 30 82 717 2
FILIPSKY17 83 114 14 10 28 313 13 31 0 10 o 75 86 65 10 0 o 9 8 318

18 MUCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o oo o o
KOTULEK19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 o
KAZÁR 0 0 0 0 o o o o20 4 3 0 0 0 o o 80 8883 90 0 341 1
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