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uznat německou houževnatost, cílevědomost a pracovitost. My, Češi, si 
stále myslíme, jak jsme skvělí, a čekáme, co nám spadne do klína. Já to 
raději nečekám. Máme sice spoustu šikovných lidí, mnozí jsou ale 
bohužel šikovní a schopní až příliš - pro sebe. Kvůli té hrabivosti mě 
napadlo, zda by ve státním znaku místo Iva nemohl být hraboš. 
Publilius Syrus, římský básník a dramatik z 1. století př. n. I., pravil: 
„Kdo smí oíc, než se sluší, chce oíc, než smí “ Platí to dnes jak vyšité. 
Otázka z žalmu 94.3 zní: „Dlouho ještě svévolníci, Hospodine, dlouho 
ještě budou jásat?"

Vraťme se k nám. Podzim je taková naše příprava na zimu. Také 
cestáři se vždy připravují, ale jako naschvál začne někdy sněžit a je 
kalamita. Přeji nám, ať na tom nejsme jako oni a abychom ty krátké 
podzimní dny a dlouhé tmy prožili v pohodě a ve zdraví, nejlépe četbou 
pěkných knih a pohodovými vycházkami v usínající přírodě. Stále do ní 
ještě patříme. Mějte se hezky.

Podzimní myšlenky

Milí přátelé,
podzimně vás zdravím. Možná si říkáte, že podzim je nečas. 

Sychravost, vítr, deště, mlhy a nevlídné zamračené dny. Někdy je to 
pravda, ale záleží na tom, co vás hřeje v duši. Třeba vzpomínky na 
rozmarné léto. Podělím se o letní zážitek z túry po Šumavě, šli jsme 
s manželkou dolů podél Schwarzenberského kanálu. Byl krásný 
slunečný den, proti nám do kopce na kolech jeli mladí manželé. Pán 
tlouštík, jehož baculaté nohy jen kmitaly, za ním jela jeho paní celá 
zchvácená a rudá. On se trochu otočil a zavolal zcela vážně: „Cítíš, jak  
odumírají tukové buňky?" Já, být jí, tak bych ho z posledních sil dojel a 
srazil z kola. No, takto také může vypadat dovolená. Moje byla na chatě 
na Vysočině a jako vždy studená, ráno bývaly i jen tři stupně. Byla bez 
elektřiny, rádia, televize, s vodou z lesní studny, ale krásná. 
K podzimu ještě můj náhled - mám velmi rád jeho melancholii, barvení 
listí, vůni dozrávajícího ovoce, mlžné zamyšlené obzory i pohledy do 
dálek za jasných studených dní. Mám rád i dušičkový čas, čas krásných 
vzpomínek na mé drahé.

Nebyla okurková sezóna, i když jsme okurky zavařovali. Třeba 
v kopané se děly věci! Náš profesionální národní tým se dostal až za 
Bělorusko a Burkina Faso (překl. Země spravedlivých) na čtyřicáté 
druhé místo na světě. Slováci jsou dvacátí sedmí. Pro svět budeme asi 
Čekina Faso. Slávie konečně uhodila řebíček na hlavičku a má po čase 
velmi solventního majitele, pana Řebíčka. Na volbě šéfa svazu české 
kopané vypukla českomoravská válka.

Napadlo mě řešit vyjádření hodnoty korupce, je velmi aktuální. Na 
oficiálním žebříčku států (je hodnoceno 178 zemí) podle 
zkorumpovanosti jsme totiž za dva roky spadli na horší pozici ze 42. 
místa na 53. Před námi jsou 41. Poláci a 50. Maďaři, za námi jsou na 
tom ještě hůře 59. Slováci. Navrhuji jednotku korupce „korump" (Kor) s 
hodnotou 100 000 Kč. Pod touto hodnotou jsou provize jen všimné. 
Podle získaných informací se střední hodnota korupce ve vyšších 
vrstvách naší atmosféry pohybuje v „ hektakorumpech“ (HKor). Pro 
možnost souhrnného hodnocení korupce je použitelná jednotka 
„megakorump" (MKor). Roční vládou sledovaná hodnota by se pak 
udávala ve „ oelekorumpech“ (VKor). Trestní sazebník nechám na 
ministerstvu spravedlnosti. Doufám, že protikorupční policie aktéry na 
potrestání se štěstím odchytí a bude platit přímá úměra mezi výškou 
vzatých korumpů a počtem odsezených let. Nemělo by se uznávat, že 
korumpovala osoba blízká nebo že aktér nemá žádný majetek, protože 
jej převedl na manželku, v horším případě na Kajmanské ostrovy. Ty 
Kajmany mi vrtaly hlavou, proč se ulívá právě tam. Asi proto, že kajmani 
sežerou všechno.

Zaznamenal jsem perličku k opravným „novým maturitám" na 
podzim. Byly pro 20500 žáků, jak dopadly, není v této době známo. 
Redaktorka v MFdnes uvedla: „Pro třetinu žáků bude místem konáníjejich 
spádová škola, zbývající tři čtvrtiny budou muset na zkoušku cestovat 
jinam ."Co takhle matematika, paní redaktorko? Můj názor na maturity 
znáte. Zajímavýje údaj, že lehčí formu maturity si vybralo 99 % žáků.

V létě jsem se zabýval citáty, doplňoval je a měnil k obrazu dnešní 
doby. Pár příkladů: Mýliti se je  lidské, hrabati taky. Jak se do lesa volá, 
ozývají se z něj aktivisté. Říká se, sedí na dvou židlích - o Čechách klidně 
i na šesti. Aještějeden lesní: Když se kácí les, létají provize.

Politickou scénu jsem naštěstí měl z povzdálí. Překvapilo mě, že 
Francie a Německo chtějí vznik evropské ekonomické vlády a zakázat 
státům eurozony vysoké dluhy. Když zvážím situaci v Evropě, EU vlastně 
vládnou Německo a Francie. Německo bez třetí vojenské světové války, 
ale vítězstvím ekonomickým. Neplanu láskou k této zemi, ale musím

Váš Petr Šafránek

Rituál

Tajemný šelest rákosí, 
to Pan na syrinx tiše hraje 

a víly neviděné tančí. 
Děje se dáoný r itu á l 
a Dionysos ulna krá l 

léto pochovává.
Ráno jen  pošlapaná tráva 

a prázdný vinohrad 
jsou  svědci jeho práva.
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Rafty2011 -Vltava
V pondělí 13. 6. 2011 jsme vyjeli v 7 hodin od Základní školy 

v Holiči. Cesta byla dlouhá a únavná. Po šesti hodinách jízdy jsme 
dorazili do kempu Na Pískárně, kde jsme si postavili stany, vybalili věci 
a nachystali se na sjížděníVltavy na raftech. Když jsme byli seznámeni 
s pokyny, jak se na vodě chovat, mohli jsme vyjet do Českého 
Krumlova. Cesta byla dlouhá 12 km a čekalo nás šest jezů 
a pár peřejí. Když jsme dorazili do Českého Krumlova, nasedli jsme do 
autobusu, který nás odvezl zpátky do kempu. Protože už byl večer, 
založilijsme táborák, ukteréhojsme seohřáli a zazpívali si písničky.

Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili autobusem do 
Vyššího Brodu, kdejsme nasedli do raftů a pluli směrem zpátky do 
kempu. Cesta byla dlouhá 25 km. Jeli jsme přes Vyšší Brod do 
Rožmberka, kde byla krátká zastávka, a potom jsme pokračovali 
směrem ke kempu Na Pískárně. Ze začátku nám počasí nepřálo, 
ale ke konci se začalo vyjasňovat. Když jsme se vrátili, šli jsme na 
večeři a potom jsme se všichni sešli u táboráku, kde jsme se 
dozvěděli, co nás čeká v den odjezdu.

Poslední den jsme museli brzy vstávat, abychom si mohli sbalit 
stany ještě před snídaní. Když jsme naložili všechny věci do 
autobusu, jeli jsme na raftech trasu prvního dne. Kolem 12. 
hodiny jsme dojeli do Českého Krumlova, kde na nás čekal 
autobus. Ještě před odjezdem jsme si šli koupit zásoby jídla na 
cestu a mohli jsme vyrazit.

Nakonec bychom chtěli poděkovat CK PEŘEJ Tours za krásně 
připravené trasy po Vltavě a jejich instruktorům, kteří to s námi 
vydrželi. A samozřejmě našim učitelům, kteří nám pomohli při 
nějakém tom maléru na lodi...

Monika Hara^inooá a Lucie Chromcová

Prázdniny skončily
Prázdniny skončily, děti se vrátily do školních lavic, skončily dovolené. Život se vrací do obvyklého všedního normálu. 

I když toto léto nabylo na své síle až ke konci, přece jen to bylo léto plné pohody i vzruchů, a kdo chtěl, našel si v něm to své 
nejkrásnější."

Letní prázdniny skončily i pro členy Komise městské části č.4 - Holice. Na první schůzi jsme se sešli již  31. srpna. Probrali 
jsme poštu za uplynulé dva měsíce, kdy vše nejdůležitější jsme řešili pouze spolu s paní Mgr. Horskou. 0  všem jsme informovali 
členy komise. Schůzi byli přítomní i strážníci Městské policie, které jsme seznámili s děkovným dopisem adresovaným jejich 
řediteli. V dopise jsme hlavně děkovali za zvýšený dozor MěP na školním hřišti v době prázdnin. Podle vyjádření dozoru na hřišti 
nedocházelo k žádným výstřelkům ani k narušování pořádku. V průběhu prázdnin se nám podařilo zajistit spoluprácí s TS 
Olomouc zkulturnit konečnou zastávku MHD. Slibujeme si od toho hlavně úbytek nesmyslných čmáranic, které doposud 
zastávku hyzdily. Návštěvníci holického hřbitova si jistě s povděkem všimli, že byla konečně opravena zeď kolem ulice Keplerova. 
Naše výzva na možnost opravy kapličky - náhrobku v rohu hřbitova se také ujala. Díky podpoře pana Mgr. Puhače z MMOI se na 
tuto památku přišli podívat zástupci firmy, která by mohla provést její opravu. Čekáme na zpracování rozpočtu a pak se dál 
rozhodneme.

■ £!■! ■ H«1I"1S

Konečně se také rozběhly práce na opravě ulice Kroková. Díky MMOI byly prostředky na její opravu navýšeny o 20 % a tak 
budou opraveny nejen chodníky, ale i komunikace. Skoda jen, že se tato oprava nesetkává se stejným pochopením u všech 
občanů. Ale nikdy se nedá zavděčit všem. Důležité však je to, že budeme mít opravenou další ulici. Vsrpnu jsme se na radnici sešli 
s panem primátorem Martinem Novotným a jeho náměstkem panem Ing. Ivo Vlachem. Naší hlavní snahou bylo zařazení ulic 
Ječmínkova, Na Dílkách a Slunečná do plánu investic na rok 2012. Hlavně jsme zdůraznili, že na těchto ulicích vyrostla rozsáhlá 
rodinná výstavba a jejich povrch je i v 21. století stejně hlinitý, jak v době svého vzniku před sedmdesáti pěti lety. Oba pánové 
přislíbili, že udělají vše pro splnění našeho požadavku.

Díky pravidelné výměně plynového potrubí v ulicích Hanácká, Jaselská a Moravská se jejich obyvatelé dočkali nových 
chodníků. Občané ulic U Hřiště a Emy Destinové se zase mohou těšit z nového osvětlení.

Starali jsme se i o čištění Přáslavické svodnice, která při přívalových deštích hrozila vylitím. Česla na vstupu do 
zatrubněné části se zanesla posečenou a neodklizenou trávou a splavenou hlínou.

Doufám, že za ty  rychle uběhlé prázdniny jsme toho stihli dost. A teď odpočinutí a plni elánu se budeme snažit dál 
zkrášlovat naši městskou část Holiči.

Siíoestr Tomášek, předseda KMČ č.4 Holice
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Z vyprávění stařečka Rychlého
Jako kluci jsme neměli rádia, televize, počítače, mobily a ipody. 

Pro nás byla vzácná vyprávění našich stařenek a stařečků Ta 
chlapská byla zajímavější. Stařečky jsme měli rodné, ale i ti 
v sousedství byli naši. Po práci a po večeři se podle počasí sedávalo 
na zápražích a vyprávělo, co se kde stalo, co kdo zažil. Byly to vzácné 
chvíle pohody, na které se nezapomíná. Tohle mi zůstalo v paměti 
povyprávěních stařečka J. Rychlého(1861-1950).

Potůček, který pramení u Přáslavic, se rozdvojuje a jedna 
svodnice protéká kolem hřbitova. Tam v dobách, které stařeček již 
nezažil, býval malý „lamfešt" a malý mlýn. Potůčku se tenkrát 
říkávalo „Byla voda", asi proto, že vždy v něm voda nebyla. Dál 
tekla voda otevřenou přikopou místem našich dětských her, kde se 
říkalo „na kovářce“. Dnes je potůček zatrubněný, jen v místě 
bývalého lamfeštu teče přikopou a jsou u něj tři krásné lípy. Druhá 
část potůčku teče od bývalé prachárny kolem Olympie.

Nynější hřbitov byl založen v roce 1845 po zrušení pohřbívání 
kolem kostelíčku postaveného v r. 1610, který shořel při velkém 
požáru obce. Byl tak poničen, že v Iednul885 byl uzavřen a posléze 
zbourán. Při výstavbě našeho kostela svátého Urbana v letech 1887 
až 1888 byl jako základní kámen použit kámen z kamenného kříže, 
který stával před kostelíčkem. Kámen je uložen v jižní stene oste a 
a podle zápisu z kopule jsou u něj i písemné a jiné pamat y na naši 
obec s touto citací: „Staletímohou nad hlaoami obyvatel plynout:, 
než ruba se dotkne základního kamene, aby vy a a spisy a e e 
minulosti. “

'■33 ■ ■■H
lípa. Na tuto dobu obléhání odkazuje lidový popěvek, který 
vystihuje tehdejší atmosféru rabování a ničení.

Sedláci Hanáci 
ošeci zhůru staňte 

a krajino braňte jonáci 
nebojte se prajskéch kosá 

nasaďte si každé koso 
róbéte sekéte flékéte 

Žádny ceremonie 
ke klokom neděíéte.

Kaplička v rohu byla postavena později pro arcibiskupského 
markrabího Josefa Lahola, který zemřel r. 1865. Dnes by to byl 
správce budov. V roce 1966 ji na svůj náklad opravil náš slavný 
občan Jakub Kratochvíl. Byl dramatik, divadelní režisér, herec a 
statečný námořník legionář. Stav kapličky vidíte sami, když ji 
srovnáte s opravenou zídkou. Je majetkem církve. Až na 
kapličku je náš hřbitov dobře udržován díky panu Jahodovi, 
který se o něj pečlivě stará. Zatravněné plochy jsou rozhodně 
hezčí než dláždění. Hřbitov je nezničitelnou kronikou naší obce 
a její historie, jací lidé v ní žili a žijí. Tady poznáte i to, jaké byli 
národnosti, náboženství a společenského postavení. Naše obec 
byla jediná ryze česká i v dobách třistaleté poroby a poněmčení 
Olomouce a byla ostrůvkem českého povědomí.

Dnesjiž není národnostní útlak, ale společnost je směrována 
ekonomickými tlaky ke konzumnímu životu a národní 
povědomí se cíleně nepěstuje. Ale o tom snad jindy.

Ladislav Zahradník (už taky stařeček)

Další část kříže je uložena na hřbitově ve společném hro ",

v roce
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Vzpomínat nebo nevzpomínat? B  ® H  ® H
V jaké době žijeme, jsme denně svědky.

Každý z nás ji posuzuje jinak podle 
zařazení v naší společnosti. U drtivé 
většiny občanů narůstají nespokojenost, 
napětí a nejistoty, které je ohrožují. Naše 
společnost je nemocná, jednak vlivem 
globalizace a dál korupcí, právní 
nejistotou a záměrně neúčinnou legis
lativou. Naše doba je kořistnická.

Vraťme se do doby po hrozné válce 
rozpoutané fašistickým Německem. My, 
kteří jsme byli na straně vítězů, jsme byli 
rozhodnutím velmocí začleněni do sféry 
ovládané SSSR. Plané mudrování o tom, že 
jsme se mohli postavit na odpor, je 
směšné. Bylo to dáno. Je třeba hodnotit 
význam našeho druhého prezidenta,
Edvarda Beneše, jak při vzniku republiky, 
tak v době hrozby fyzické likvidace národa 
za války, kdy nás tzv. spojenci prodali jako 
nepotřebnou věc. Dnes jsou tyto  
s k u te č n o s t i za m lčo va n é  nebo  
překrucované. Poplatných historiků je 
vždy dost a dnes jsou to většinou ti, kteří 
tu dobu vůbec nezažili.

Je obdivuhodné, jakou měl prezident 
Beneš předvídavost. V roce 1947 předal 
národu odkaz, co jej čeká: „Vážení spolu
občané, v nedávné době jsem podepsal 
dokumenty historicky významné pro naši 
Československou republiku. Tyto do
kumenty nám dávají naději, že se již nikdy 
nebudou opakovat tragické události z let 
1938 a 1939. Vědom si neblahých 
zkušeností našeho národa zejména 
z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za 
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky 
odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností budou odstupem času revanšisty 
prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „čeští vlastenci11, kteří se budou sudetským 
Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni k jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat 
nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří 
budou opět usilovat o odtržení Slovenska od Československé republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Stefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. 
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny 
případné vlastizrádce, aťje to kdokoliv a v kterékoliv době.“

Zamysleme se nad dnešní dobou po „sametové revoluci"; musíme konstatovat, že naši představitelé, a to všichni, 
udělali pramálo pro posílení národního sebevědomí a výchovu mládeže k vlastenectví. Doba je, jak jsem řekl, 
kořistnická, kdy jsme se i jako národ stali kořistí. Dnes většinu médií vlastní cizinci a rafinovaně toho využívají. 
Nejsmutnější je, že je tolik našich občanů ochotných jim  vtom  pomáhat. Edvard Beneš zemřel 4. září 1948. Celý život 
obětoval svému národu. Nikdy to nezapomeňte. Věřím, že se najdou čestní a obětaví občané, kteří budou hájit zájmy 
našeho národa. Mezi politiky je zatím nevidíme. Nás, pamětníků, na tuto hektickou dobu je již velmi málo. To znamená 
těch, kteří se nedají oklamat novými překroucenými výklady našich dějin. Možná jsem užjen přežitek v této kořistnická 
době, která zachvátila celý svět.

Dr. EDVARD BENEŠ 
president  Československé republiky

Ladislav Zahradník, rodák z Holice
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Hlídání dětí probíhá v rodinném centru Heřmánek i letos MC HEŘMÁNEK

Také v letošním školním roce mohou rodiče dovést 
své děti na hlídání do rodinného centra Heřmánek 
v Olomouci-Holici. Maminky i tátové této služby 
využívají, pokud si potřebují něco zařídit na úřadě, v 
klidu nakoupit či uklidit, navštívit lékaře nebo si udělat 
čas sami nasebe.

Zkušená a vyškolená hlídací teta Maruška Veselá se po J! 
předchozí telefonické domluvě (mob. 736 783 629) 
postará o děti od 6 měsíců do 6 let věku. Absolvovala 
mimo jiné certifikované kurzy Efektivního rodičovství, 
První pomoci i rozsáhlý kurz Péče o děti ve věku 3 -15  
let. V hlídání dětí má mnohaletou praxi.

V herně Heřmánku čeká na děti prostředí, ve kterém 
se cítí přirozeně, a užívají si pestrý program s říkankami, 
zpěvem a s jinými aktivitami závislými na věku a zájmu 
dětí. Rodinné centrum je vybavené postýlkou, kočárky, 
židličkami na krmení a nepřeberným množstvím hraček 
pro děti různého věku. Ty zde beze strachu mohou 
navazovat kontakty se svými vrstevníky, ale i s dos
pělými.

Lucie Opíetaíouá IJ

Rodina a práce
Projekt „Rodina i práce" vstoupil v RC Heřmánek do druhé fáze. Od loňského roku probíhá v Rodinném centru (RC) 

Heřmánek ve spolupráci se společností AUDICA, s.r.o. vzdělávací projekt zaměřený na rodiče pečující o děti do 15 let věku, 
kteří usilují o úspěšný návrat na trh práce. Rodiče za sebou mají rozsáhlou a ucelenou sérii vzdělávacích seminářů. Pod 
odborným vedením psycholožky/psychologa úspěšné absolventky a absolventi vzdělávací fáze projektu prodělali pracovní 
a bilanční diagnostiku. Tato metoda jim napomohla v hodnoceníjejich stávající situace.

„Nyní si účastnice a účastníci formou individuálního poradenství své dovednosti prohlubují a úspěšně se zapojují do 
pracovního procesu," přibližuje Petra Tenglerová, manažerka RC Heřmánek. „Ve spolupráci s agenturou práce byla 
vybraným absolventům projektu zajištěna pracovní místa s poskytnutím veřejné podpory ve formě mzdových příspěvků 
zaměstnavateli," dodává Tenglerová.

Projekt je realizován nejenom v Olomouckém, ale i Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Před jeho ukončením v první polovině 
roku 2012 jsou plánovány ve všech místech realizace diskusní kulaté stoly za účasti zástupců obcí, úřadů práce, zaměstnavatelů a 
účastníků projektu. Budou zde diskutovány aktuální výstupy projektu a dvouleté zkušenosti z realizace projektu.

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

Miroslav BRADÁČ 
Eva PLETICHOVÁ 
Erika ORVOŠOVÁ 

Jan STRUČKA 
Miloš HANÁK 

Marie CHROMCOVÁ 
Anetka VYCHODILOVÁ 

Otto ADAMEC 
Zdeňka RYCHLÁ 

Františka PRUDILOVÁ 
Vlasta BĚHALOVÁ 

Do dalších let přejeme osem 
jubilantům peoné zdraví, 

spokojenost a pohodu o rodinném 
kruhu.

i

Vzácné poděkování
patří milým, lidským a velmi spravedlivým učitelkám paní Hlobilové, Hefkové, Rychlé, 

Hromádkové, Petrželové a Horské za jejich vzorný celoživotní postoj a práci ve školství s mládeží. 
Dále děkuji panu učiteli Kubínovi, který v nás pěstoval vždy zdravého sportovního ducha.

Zvláštní pochvalu si zaslouží paní učitelka Kráčmarová, která plnila svou roli učitelky 
na jedničku s hvězdičkou, chci pochválit její lidský přístup k dětem, svým žákům. Vždy 
byla pozorná, obětavá a také snaživá, mně osobně dala do života moudro a logické 
uvažování. Trpělivě nás učila číst, počítat, samostatně myslet a rozhodovat se.

Chtěl bych Vám všem i za ostatní spolužáky mnohokrát poděkovat.
Vítězslav Marek

Sběrová sobota
se uskuteční v Holiči v sobotu 22. října 2011 na dvou stanovištích. V ulici U Cukrovaru 
u kotelny, dále U Hřiště na rozcestí s ulicí Emy Destinové v době od 8:00 -13:00 hodin, 
svoz a ukládání odpadů bude řídit pracovník TS.

Vzácné životní jubileum  
oslaví

Albína NEKOKSOVj 
Marie BURIÁNOVÁ 

Elizabeta BARTOŇKOVÁ

* Kontejner na sběr textilu
je umístěn v ulici U Cukrovaru u velké kotelny. Lze do něj vkládat textil, bot a hračky, vše 
čistéazabalané.

Sdružení pro Holický les Vás zve na

*  '

S družen í pro
HOLICKY LESTěmto našim ozácným jubilantům 

přejeme peoné zdraví, spokojenost, 
mnoho lásky a úcty nejen nejbližších, 

ale i nás všech.

Podzimní úklid Holického lesa
v sobotu 12.11.2011 od 10:00 do 15:00, srázná křižovatce ulice Šlechtitelů a prodloužené 
Keplerovy. Materiálové zajištění, drobné občerstvení a teplý čaj k dispozici, s sebou 
pracovní oblečení a rukavice. Podrobnosti na vývěsce KMČ Holice, na http://holicky-les.ic.cz a na 
FB stránce Sdružení pro Holický les.Srdečně blahopřeje KMČ č. 4 Holice

m ■ n  ■ íí  ■ m m ■ M ■ El ■ MFejeton o ...
Podle internetu: „Pojem fejeton, je žánrovým označením pro méně rozsáhlý článek (podčárník), nebo krátký komentář, zaměřený 

na aktuální společenské, kulturní téma. Bývá napsán lehkým zábaoným slohem, mnohdy satiristicky komentuje nebo ironizuje vybrané 
dobové události. Častá je nadsázka, humorné postřehy a sarkasmus.“

Protože fejeton má být o aktuálních problémech, přidávám další kontroverzní téma:
Stručná zpráva o stavu našíspolečnosti...

Podle nového „náhubkového zákona" jsou trestně stíhatelní investigativní novináři. Píšeš pravdu? Zavřeme Tě! Psát smí pouze 
novinář spekulativní a pomluvativní. Píšeš lež? Chválíme tě! Nemám rád náhubky, obojky, vodítka, řetězy a už vůbec ne (stranické) psí 
známky. Říkám, co si myslím a tak, jak mi zobák narost.

Po dvaadvaceti letech tu deset miliónů lidí trčí nehnuté až po krk ve smrduté žumpě. Někteří rádi, jiní neradi. Veškeré bohatství 
země je rozkradené bývalými mocipány, jejich synky a dcerkami. Jsme před státním bankrotem. Vepři a prasnice si chrochtají ve 
smrdutém blátě. Místo jedné zavrženíhodné mafie jsou dnes v České republice stovky mafií politických, ekonomických, soudních, 
mediálních, šoubysnysových, sportovních a dalších. AI Capone by bledl závistí. V rámci hesla „Curvy všech zemí, rojte se!“, se z každého 
stává zasloužilý kdemohkrat! Košile je jim bližší než Kabáti. Na Ministerstvu škodění a kulturisti ky chtějí zavést placené školné..., naříkají 
nad tím, že dnešní mladí lidé málo čtou, a problém hodlají vyřešit tak, že zvýší daň z přidané hodnoty, už tak drahých knih... Zemědělci 
vybíjí stáda, pronajímají se bývalé opuštěné kravíny, slepičárny, prasečáky..., ve chlívcích ticho a prázdno. Zodpovědní původci tohoto 
stavu si spokojeně chrochtají místo prasat, věrni heslu „Chrochtání musí zvítězit nad pravdou a láskou!" Místo tradičních plodin máme 
na polích hektary slunečnic, máku a řepky... (tomu se daří i ve Spartě).

Pokud si myslíte, že je možné poměry v současné České republice popsat bez vulgarismů, můžete to zkusit. Předem se dá ovšem 
říct, že to bude nedůvěryhodné, a hlavně se nám nepodaří vystihnout jádro věci. Neznamená to však, že musí být tento slovník používán 
v budoucnosti. Zmizí-li kurvy, zmizí i slovojim určené.

Tupě zírám na televizní obrazovku a sleduji řádění v Londýně a dalších městech spořádané, konzervativní Anglie. Nemají tam 
Saakašviliho, ani kůrovce, ani Lukašenka, ani Medvěděva s Putinem a stejně se začali mydlit. Lidé na jedné straně barikády se chápou kamenů 
a sirek, na druhé klacků a holí. Nějak se přestávají spoléhat na politiky, petice, otevřené dopisy, policii, volby, své hlasy, zákony, soudy a právo. 
Je to logické. Když hlas občana politik neslyší, neboťsi zacpává uši, aby ho volič nerušil vjeho bohulibé činnosti, tak si občas uvědomí, že jako 
signatář peticí je za vola... A vezme klacek. V Londýně nebo v Moskvě na tom nesejde. Jen v Praze je stále nějaký nepochopitelný občanský 
klid. Ne, kdepak, nechci se nechat popotahovat za vyzývání k násilnému svržení moci... Chci jen navrhnout, neslintejme, nenaříkejme u piva, 
pojďme zabouchat na Blaník! Nemyslíte, žeje již třeba probudit Blanické rytíře? Kdyžje nevzbudíme, co potom...?

Mirek Marusjak
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Naše soutěž pro Vás o pěkné ceny od nás
Správné vyluštění křížovky ze srpnového čísla HN znělo takto: Nejkrásnější, co můžeme prožívat je tajemno. Citát A. Einsteina. 
Vyhodnocení minulé křížovky ze srpna 2011:
Irena Opravilová, Přichystalova 64, Olomouc 
Eva Straková, U Cukrovaru 8, Holice 
Jarmila Opravilová, Partyzánská 7, Holice
Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

knižní odměna
překvapení
překvapení

Redakce výherkyním blahopřeje

Nová soutěžní křížovka:
V tajence najdete citát pana Petra Šafránka: Poezie umožňuje.
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Soutěžit můžete nejpozději do 15. listopadu 2011. Odpovědi prosím vhoďte do naší schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty 
a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně. (Pozor, hnědá schránka!) Redakce HN
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HOLICKÝ SPORT
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)Rk. Tým Tabulka našich střelců MSFL
11 5 5 1 18:8 20 (5 )1. 1.HFK Olomouc 3 branky Ctvrtníček 

2 branky Richter, Togel, Lukášek 
1 branka Korčián, Dadák, Bednář, Kovář

11 6 2 3 17:15 202. Hulín (2)
11 5 4 2 20: 14 193. Uničov (o
11 6 1 4 20: 14 194. Břeclav (4)

Brankář HFK
Vojtěch Šrom - jedna vychytaná nula, pět pbdrženýi 
(Pozn.: statistika po 5. kole)

11 5 4 2 22: 18 195, Sigma Olomouc B ( O
11 5 3 3 21: 12 186. Hlučín (3)
11 5 3 3 20: 12 187. Frýdek-Místek (3)

VÝSLEDKY11 4 6 1 20: 13 18 ( 0)8. Slovácko B
11 5 1 5  19: 16 169. FC Brno B (1 ) Hlučín - Baník Ostrava B

Hulín - FC Brno B
Kroměříž - Slovácko B
Sigma Olomouc B - l.HFK Olomouc
Jihlava B-TESC. Zlín B
Zábřeh - Frýdek M.
Uničov - Břeclav 
Rosice - Líšeň

11 4 2 5 16:20 14 (-4)10. Rosice
11 2 6 3 16:18 12 (-6)11. Jihlava B
11 3 3 5 12:20 12 (-3)12. Baník Ostrava B
11 3 2 6 18:26 11 (-7)13. Zábřeh
11 3 17  17:24 10 (-5)14. TESC.ZlínB
11 2 2 7 20: 33 8 (-7)15. Líšeň
11 2 1 8 12:25 7 (-11)16. Kroměříž

Dotazník asistenta trenéra HFK: Jiří DERCO
Datum a místo narození: 19.08.1974 v Olomouci
Stao: ženatý, manželka Kamča, děti Jiří, Jan
Vydělání: střední
Výška /  oáha: 180 cm, 78 kg
Hráčský post o aktivní kariéře: útočník
Fotbalový cíls HFK: postup do II.ligy
Fotbalová kariéra: FK Holice, Zábřeh, Spolana Neratovice, l.HFK 

Olomouc, Konice
Trenérská kariéra: 2005 hl. trenér přípravky HFK, 2007-10 hl. trenér U9,

U17 Kuwait, 2011 hl. trenér juniorky HFK, podzim 2011 asistent A mužstva HFK 
Největšífotbalový úspěch: postup z divize do II.ligy 
Největší trenérský úspěch: teprve před sebou 
Sporty: tenis, hokej, kolo, in-line brusle 
Oblíbený film : Maléry pana účetního 
Oblíbená hudba: každá podle nálady 
Oblíbená jídlo a pití: steak, víno (fragolino)
Koníčky, zájmy: sport, válečné filmy, internet

Datum a místo narození: 29.11.1982, Pardubice
Stao: svobodný, přítelkyně Markétka
Vzdělání: Střední průmyslová škola, obor stavební
Výška/  váha: 193 cm, 85 kg
Hráčský post: střední obránce
Debut o HFK: 07.08.2011
Debut v mužském fotbale: FK AS Pardubice - 2002
Přezdívka: Šimi
V kolika letech js i začal s fotbalem a kdo tě k němu přivedl: v šesti letech, rodiče
Fotbalový cíl v HFK: postup do II. ligy
Fotbalový cíl celkový: být zdravý a konečně něco vyhrát
Fotbalová kariéra: 2002-06 FK AS Pardubice, 2006-09 l.FC Slovácko, 2010-11 FC Vysočina Jihlava
Značka kopaček, typ a velikost: Joma, vel. 9UK
Oblíbený hráč v ČR a zahraničí: Lionel Messi, v ČR nemám
Oblíbený klub v ČR a zahraničí: Barcelona, v ČR nemám
Oblíbený trenér v ČR a zahraničí: -
Největší fotbalový úspěch: starty v Gambrinus lize
Největší osobní úspěch: zatím čekám
Sporty: hokejbal, hokej
Oblíbený film : Cesta z města
Oblíbená hudba: Coldplay
Oblíbená jídlo a pití: pečená žebra, víno
Jaké vlastníš auto: WV Bora
Koníčky, zájmy: golf, kino, degustace vín

Nováčci v dresu HFK
Jan ŠIMÁČEK

rour
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Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v říjnu 2011.
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