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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Co vy na to,
pane starosto?
V prostorách
holešovského zámku řemeslníci horečně pracují. Avizovaný termín pro
otevření první opravené části zámku
je leden 2009. Probíhají práce podle
předem stanoveného plánu? Co vy na
to, pane starosto?

MASOPUST: Masopustní tradice má v regionu široké zázemí. Ukázaly to i oslavy v průběhu
uplynulého víkendu. V maškarních průvodech v jednotlivých obcích byly zastoupeny prakticky
všechny generace. Více na str. 10 a 11.

Jazzová hvězda zazpívá
v Drive Clubu
HOLEŠOV (rr) - Jazzové evergreeny, klasiku v nové úpravě i vlastní
skladby zazpívá v Holešově v pátek 15. února věhlasná jazzová zpěvačka
Jana Koubková. Holešovsko s ní přineslo rozhovor v minulém vydání.
Na koncertě, který se uskuteční v Drive Clubu, ji doprovodí pianista Vojtěch
Eckert a kontrabasista Jan Greifoner. Začátek pořadu je ve 20 hodin,
vstupenky jsou v tradičním předprodeji MKS Holešov.

V zámku se v průběhu posledního půl
roku udělalo hodně práce a rekonstrukce probíhá podle plánu. Takže termín otevření společenských prostor v prvním poschodí, který je
stanoven na leden 2009, by měl být dodržen.
V souvislosti s rekonstrukcí této historické dominanty se zároveň šíří různé fámy na téma, jak
vlastně budou jednotlivé části zámku vypadat.
Tak jsem například zaregistroval informaci,
podle níž má být podlaha ve velkém sále kamenná. Na podlaze ve společenském sále
budou samozřejmě parkety.
Pokračování na str. 3

Archeologové zahájili průzkum
Výstavbě strategické
průmyslové zóny v Holešově bude předcházet
archeologický průzkum.
Tým archeologů z Prostějova začal svoji práci
na konci loňského roku.
Záchraně archeologických
nálezů by se měl věnovat
v průběhu celé stavby.
A jak nám sdělil archeolog
Miroslav Šmíd, na rovinách
jižně od Holešova očekávají atraktivní nálezy.
Více informací v rozhovoru na straně 5.

Archeologové pracují v místě budoucího ochranného
valu, který oddělí průmyslovou zónu od obytné zástavby. >
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Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2007
Plnění úkolů roku 2007

V roce 2007 vykonali tři strážníci zkoušku
před komisí ministerstva vnitra a tímto splnili
podmínky pro další výkon služby. Čtyři strážníci
absolvovali školení zaměřené na manipulaci
s toulavými a opuštěnými zvířaty. Byla provedena oprava kamery umístěné na nám. Dr. E.
Beneše, čímž došlo k celoplošnému monitorování této lokality. Bylo přijato technické opatření
k zajištění čistoty v okolí sběrného dvora v ulici
Tučapská. Měřič rychlosti, tzv. radar, nebyl zakoupen, ale v současné době probíhají jednání
směřující k jeho pořízení.

Organizační struktura
Od počátku roku 2007 sloužila městská
policie v počtu třinácti strážníků s platným
osvědčením pro výkon služby. K obsluze kamerového systému byl dále využíván jeden civilní
pracovník na plný úvazek a dva na poloviční
pracovní úvazek. Tito jsou využíváni pouze
v případech dovolených, nemoci apod. Tímto
počtem byla zajištěna nepřetržitá služba městské policie. V měsíci říjnu dva strážníci městské
policie ukončili pracovní poměr dohodou. Tímto
bylo pro výkon služby možno použít pouze 11
strážníků s platným osvědčením. V měsíci listopadu k obsluze kamerového systému nastoupil
nový civilní pracovník. Oproti začátku roku 2007
končila městská policie rok s deficitem jednoho
pracovníka. V měsíci listopadu byla částečně
změněna struktura vedení městské policie, kdy
na místo zástupce velitele městské policie byl
pevně stanoven strážník ze stávajícího stavu.
V rámci zvýšení pochůzkové služby bylo určeno
31 kontrolních bodů, které jsou plánovány tak,
aby v těchto místech byla zajištěna nepravidelná pěší obchůzková služba.

Výslednost
Samotná činnost městské policie se odvíjela od nutnosti řešení místní problematiky na
úseku dopravy a veřejného pořádku. V součinnosti s jednotlivými odbory MÚ jsou prováděny
asistence při výběru nebo odvodu finančních hotovostí, asistence při výběru financí z parkoma-

tů, také je prováděn dohled na veřejný pořádek
při vyplácení sociálních dávek. Městská policie
se dále podílí na zajištění kulturních, sportovních
a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě.
Strážníky městské policie můžete dále denně
vidět při zajišťování příchodu dětí do škol.
V roce 2007 evidovala městská policie
l233 čísel jednacích, což je přibližně stejně jako
v roce předešlém. V rámci služby bylo např.
kontrolováno a řešeno: 151 záborů veřejného
prostranství, bylo doručeno 154 doporučených
písemností, které nemohly být jinou cestou
doručeny, k dalšímu opatření bylo předáno 213
případů. Z toho např. 21 oznámení o poškození
dopravních značení, 23 oznámení o různých poruchách veřejného osvětlení, 21 hrubých závad
na pozemních komunikacích a v neposlední
řadě 67 případů podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno do komise k projednávání
přestupků, na sociální odbor bylo předáno podezření z porušení zákona, kterých se dopustily
osoby mladší 18 let, bylo řešeno 34 vraků. Dále
bylo provedeno 57 zákroků v souvislosti se psy,
dva psi byli dodáni do útulku. Evidováno bylo
5 ztrát a 44 nálezů. V rámci spáchání dopravních přestupků bylo na odbor dopravně správní
agendy postoupeno 307 žádostí o lustraci majitele vozidla, který byl podezřelý ze spáchání
přestupku na území města Holešova. Z tohoto
počtu bylo 122 případů řešeno městskou policií
v blokovém řízení. V rámci boje proti nalévání
alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno
47 kontrol restaurací v Holešově.
V blokovém řízení bylo uloženo 924 pokut vyřešených na místě. Z toho bylo 753 za
201 550,- Kč uložených v dopravě a 112 za
40 400,- Kč uložených ve veřejném pořádku.
Pokut na místě nezaplacených bylo uloženo 59
v celkové výši 44 100,- Kč.
Pokuty v dopravě byly uloženy většinou
za porušení zákazu zastavení, stání, neplacení
parkovného nebo zákaz vjezdu. Ve veřejném
pořádku to bylo vylepování plakátů, drobné krádeže, znečistění veřejného prostranství, volné
pobíhání psů, nalévání alkoholických nápojů,
porušení tzv. tabákového zákona, založení
skládky, rušení nočního klidu a jiné drobnější

delikty. Na Policii ČR bylo předáno 32 případů
podezření ze spáchání trestné činnosti. Jednalo
se např. o zadržení řidičů řídících pod vlivem
alkoholu (20 případů), sprejerství, poškození
cizí věci, krádeže, řízení motor. vozidla bez
řidičského oprávnění (5 případů).
Ve výčtu není a nemůže být vyčísleno preventivní působení strážníků a vše další, co je na
místě vyřešeno domluvou nebo jiným jednáním.

Předpoklad na rok 2008
V roce 2008 musí čtyři strážníci vykonat
zkoušky před komisí ministerstva vnitra, aby
splnili podmínky pro výkon služby. Dva strážníci
budou vysláni na školení na Veterinární a farmaceutickou univerzitu do odborného kurzu
pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat. Pro
kontrolu a zabezpečení bezpečnosti na pozemních komunikacích se bude jednat o zakoupení
měřiče rychlosti tzv. radaru i za cenu splátkového kalendáře. Aby byla zabezpečena kontrola pohybu služebního vozidla při dodržování
kontrolních bodů, pěších hlídek nebo celkového
pohybu vozidla, je potřebné vybavit služební
vozidlo záznamovým zařízením GPS. V rámci
zajištění nepřetržité služby a možnosti provádění zákroků je nutno posílit počet zaměstnanců
u městské policie o jednoho civilního pracovníka
k obsluze kamerového systému.
Antonín Zalabák
velitel Městské policie Holešov

VÝSTAVA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Vernisáž a zahájení výstavy:
pondělí 18. února 2008 - 18.00 hod.
výstava: 18. - 28. února 2008
Místo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
v rámci zahajovacího večera vystoupí:
Holešovský dětský sbor Moravské děti
mažoretky SVČ Holešov
soubor písní a tanců Vizovjánek

Kanalizace postupuje z Dobrotic do Žop
Žopy (frs) - Výstavba kanalizačního sběrače se v těchto dnech
z Dobrotic pozvolna přibližuje do
Žop. Vedení města se proto v příštím týdnu seznámí s aktuálními problémy výstavby kanalizace přímo
v Žopích a následně bude jednat
s občany, kterých se věc týká.

„U některých občanů komplikuje připojení na hlavní kanalizační
sběrač nedostatečný spád. Řešení
spočívá buď v pořízení přečerpávací stanice, nebo individuálních čističek. Chceme se proto setkat s lidmi, kterých se to týká, a vysvětlit
jim výhody i nevýhody jednotlivých

řešení, samozřejmě včetně pořizovacích nákladů,“ uvedl starosta
Holešova Zdeněk Janalík.
Výstavba kanalizace Žopy
- Dobrotice je společně s rekonstrukcí zámku největší investiční
akcí města v letošním roce.

Podobnou soutěž - Zlatý erb
- vyhlásil letos také Zlínský kraj.
Uzávěrka krajského kola již ale
proběhla (31. 1. 2008), a tak se
mohou mladí „webmasteři“ přihlásit
a svou tvorbu prezentovat ještě
v rámci JuniorErbu.

Holešov - Bývalý ředitel domova důchodců v Holešově Milan
Míček se znovu ocitne před soudem kvůli obvinění ze zpronevěry.
Zlínská pobočka Krajského soudu
v Brně totiž nepotvrdila zprošťující
verdikt soudu prvního stupně z loňského listopadu a vrátila věc zpět
do Kroměříže. Uvedl to předseda
tamního senátu Petr Marák.
Podle obžaloby si Míček mezi
léty 1997 až 2006 nechal neoprávněně na odměnách vyplatit téměř
milion korun, a to bez schválení zřizovatele domova, jímž bylo
město Holešov. Exřediteli tak nadále hrozí až osmileté vězení.
Podle Maráka si má senát
nyní ujasnit, jaké oprávnění měl
ředitel ve mzdových záležitostech,
a také doplnit rozsah jeho pravomocí na základě zřizovací listiny
zařízení.

R. Seifert

(red)

Soutěž JuniorErb pro mladé „webmastery“
Praha, Zlín - Pod patronací předsedy Senátu Parlamentu
ČR Přemysla Sobotky je vyhlášen
další ročník soutěže JuniorErb.
Soutěž probíhá ve spolupráci
s ISSS (Internet ve státní správě
a samosprávě) a sdružením Zlatý
erb. Je určena pro mladé lidi, kteří
vytvářejí vlastní webové stránky
a internetové projekty pro města,
regiony, turistická místa, veřejnou
správu apod. Uzávěrka soutěže je
15. února 2008.

2

V rámci JuniorErbu budou
hodnoceny webové stránky, internetové služby a projekty umístěné
na internetu (nedostupné stránky
nebudou hodnoceny). Další informace zájemci získají na adrese
info@juniorinternet.cz a stránkách
http://forum.juniorinternet.cz. Příbuznými a aktuálními soutěžemi
jsou JuniorWeb (stránky jednotlivců a různých sdružení), JuniorProjekt (internetové projekty),
JuniorDesign (pro grafiky a web-

Exředitel míří
opět k soudu

designery), JuniorMobil (hry pro
mobilní telefony), JuniorText (texty
týkající se internetu) atd.
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Oznamte pořádání akcí
a svých aktivit v roce 2008!
Holešov - Podobně jako v předešlých letech připravuje město Holešov prostřednictvím odboru školství a kultury MěÚ k vydání „Přehled
akcí v Holešově a okolí v r. 2008“. Ve formě skládačky vyjde podrobný
plán všech zajímavých pořadů na Holešovsku.
Oznamte, prosím, na Odboru školství a kultury, MěÚ Holešov
- slečna Eliška Bednaříková - termíny pořádání svých akcí - kulturní (koncerty, výstavy, besedy), společenské (slavnosti, hody, výročí, akce pro
děti) i sportovní (turnaje, poháry). Podle dodaných údajů bude sestaven
a zveřejněn kalendář akcí (skládačka) pro letošní rok na Holešovsku.
Distribuován bude jak v Holešovsku (začátkem března), tak i nezávisle
v prostorách informačního centra a dalších organizací a úřadů či veletrzích
cestovního ruchu. Oznámením a zařazením svých akcí do připravovaného
programu zajistíte své aktivitě nejen potřebnou propagaci, ale také do jisté
míry i termín. Snahou všech dalších pořadatelů totiž je, aby jejich termíny
nekolidovaly s akcemi již připravovanými. Přitom je třeba si uvědomit, že
termíny hlavních akcí jsou neměnné a preferované městem Holešovem!
Informace posílejte: Odbor školství a kultury MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, tel.: 573 521 553 (552), e-mail: eliska.
bednarikova@holesov.cz, případně na: noviny@holesov.cz.
R. Seifert, místostarosta

Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Osobně mám pocit, že podobný druh zaručených informací
je šířen záměrně, přestože k nim
není sebemenší důvod. Již od samého začátku procházejí veškeré
rekonstrukční záměry celou řadou
diskusí mezi volenými zástupci
města a také odborníky uvnitř i
vně radnice. Často se k mnohým
už rozhodnutým věcem vracíme
znovu a znovu, protože naším zájmem je, abychom rekonstrukci
holešovské dominanty nezkazili.
Navíc je průběh prací pod stálou
kontrolou volených zastupitelů prostřednictvím kontrolních dnů, které
se v zámku konají každé pondělí.
Abychom občanům zabezpečili co
možná nejvíce relevantních informací, chceme v blízké budoucnosti

uspořádat veřejnou besedu, na
které se občané budou moci zeptat na jakékoliv otázky související
s rekonstrukcí zámku.
Už bylo rozhodnuto o tom,
co bude v druhém poschodí
zámku?
Využití sklepů, přízemí a prvního poschodí je už delší dobu jasné. Jak známo, budou zde hudební
klub, galerie, muzeum, obřadní síň
sala terrena, restaurace, společenské sály a zázemí. Optimální
využití pro druhé poschodí zatím
hledáme. Mělo by se jednat o co
nejpřirozenější variantu, která by
se zároveň podílela na krytí nákladů na provoz zámku. Tyto náklady
se budou pohybovat v řádu několika milionů korun.
(frs)

Občanská sdružení hodnotí a připravují další činnost
Holešov - Předjarní období je tradičně
v občanské sféře věnováno výročním schůzím
a hodnocení činnosti v uplynulém období. Tak již
v lednu uspořádali aktivisté některých sdružení
a sportovních jednot setkání členů k uzavření
loňského roku a jiná své výroční schůze zatím
připravují. Témat k diskusím je v každém sdružení mnoho, ať se jedná o financování činnosti
či zajištění dostatečného počtu aktivistů až třeba
ke skutečnosti, že i občanská sdružení mají vést
podvojné účetnictví.
Důležité je ale také sestavení kalendáře
akcí pro letošní rok. Po této stránce jsou již
připraveni například členové Klubu českých

turistů Holešov či turistický oddíl TOM Medvědí
stopa. Nosnou akcí turistů jsou tradiční pochody
a cyklovyjížďky „Rusavskými kotáry na kole
i pěšky“ a také připravují řadu vycházek - více se
dozvíte ve vývěsní skříňce na budově Ústřední
školní jídelny či nádraží ČD. Úctyhodný je také
počet besed s cestovateli (již 42), které turisté
doposud připravili. Tomíci plánují řadu výletů,
vlastní tábor, celoroční hru a také přemístění do
objektu bývalé hájenky v zámku, kde za jejich
pomoci vzniká tzv. ekocentrum.
Jiná sdružení, jako např. zahrádkáři z Dobrotic, si kladou za cíl nejen údržbu svého areálu
a sadu, ale také se připravují na sezonní zpra-

Komise vybrala logo oslav
F. X. Richtera

cování ovoce. Kromě toho na své schůzi hovořili
trochu s otázkami o pořádání dalšího ročníku
výstavy ovoce a zeleniny.
Holešovští zahrádkáři se sejdou na výroční
schůzi 1. března (Dům zahrádkářů), Castellum
má naplánován termín 25. února (kino Svět),
Klub důchodců 13. března (klub důchodců),
holešovští sokoli 7. března (sokolovna) atd.

Pozvánka

TJ Sokol Holešov pořádá a tímto zve na
tradiční společenské setkání členů a příznivců sobota 23. února v sokolovně na Plačkově.
R. Seifert

E v ro p s k á p o r a d e n s k á k a n c e l á ø
ro z š i ø u j e t ý m t a l e n t o v a n ý c h s p o l u p r a c o v n í k ù .
Do pracovního kolektivu ve vašem regionu pøíjmeme spolupracovníky.

Holešov (frs) - Vítězné logo k oslavám třístého výročí narození
F. X. Richtera, které se uskuteční v průběhu příštího roku, vybrala v minulých dnech komise v čele s předsedou a starostou města Zdeňkem
Janalíkem. Na základě vyhlášení podmínek soutěže se sešlo celkem
32 návrhů od šesti autorů - holešovských amatérských výtvarníků.
Komise nakonec vybrala návrh učitele kreslení ze Základní umělecké
školy Holešov Karla Jakóbka. Na objektivnost hlasování dohlížela celá
komise. Všechny návrhy loga budou vystaveny na vernisáži v rámci
oslav a také otištěny ve sborníčku.

Pokud patøíte mezi ty, kteøí hledají zmìnu.
Pokud patøíte mezi ty, ktøí se rozhodli udìlat zmìnu.
Pokud patøíte mezi ty, kteøí u nechtìjí dìlat to co dìlají.
Rozhodnutí musíte udìlat Vy!

My Vám mùeme nabídnout:
r
r
r
r
r

právo pouívání firemního know-how, filosofie a systému
jasnou karieru v perspektivním oboru
významný pøíjem
mezinárodní certifikaci
firemní rentu

Budeme po Vás poadovat:
r
r
r
r
r
r
r

dodrování firemního know-how, filosofie a systému
vysoké pracovní nasazení orientované na výsledky práce
komunikativnost, schopnost vedení rozhovorù
schopnost organizovat, schopnost improvizace
samostatnost, korektní a odpovìdné vystupování
touhu uspìt, èasovou flexibilitu
minimálnì SŠ vzdìlání

Vítězný návrh loga k oslavám narození F. X. Richtera.
Pro pozvání k pohovoru a bliší informace zašlete kontakt na:

Jednání zastupitelstva

poradenstvi.region@email.cz

První zasedání holešovského zastupitelstva v novém roce se
uskuteční v pondělí 18. února. Začátek schůze je jako tradičně od
16 hodin ve velké zasedací místnosti v budově městského úřadu
v Masarykově ulici.
(red)

+ 420 543 254 579

nebo na tel.:
Uveïte vdy region a telefonní kontakt!

Poradenská kanceláø Brno, Vlhká 25, 602 00
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Propagace města letos opět v plném proudu
Brno, Bratislava, Olomouc (BD) - Jako
každý rok, tak ani letos si nenechal Holešov ujít
již 17. ročník mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech - Regiontour 2008 konaný
opakovaně v Brně.
Právě veletrhy cestovního ruchu jsou výraznou příležitostí jak zviditelnit nejen produkty našeho
kraje, ale také vyzvednout zajímavosti a pamětihodnosti našeho města, jakožto i přiblížit případným
zájemcům turistické možnosti naší oblasti.
Těmi hlavními událostmi letošního Regiontouru bylo spuštění nového turistického informačního portálu s názvem Východní Morava jako

na dlani na webové adrese www.vychodni-morava.cz a také podpis memoranda o spolupráci
mezi moravskými kraji v oblasti cestovního ruchu,
který stvrdili svými podpisy všichni čtyři moravští
hejtmani - Stanislav Juránek za Jihomoravský
kraj, Evžen Tošenovský za Moravskoslezský kraj,
Ivan Kosatík za kraj Olomoucký a za náš Zlínský
kraj hejtman Libor Lukáš.
Kromě brněnského Regiontouru najdete
každoročně zastoupení Holešova v rámci Sdružení cestovního ruchu Kroměřížska či v rámci
Zlínského kraje také na dalších tuzemských i zahraničních veletrzích, jako tomu bylo například

v polovině ledna v Bratislavě na ITF Slovakiatouru
nebo koncem ledna v nedaleké Olomouci na veletrhu Tourism Expo.
Mezi ty plánované patří rovněž již tradičně
letošní 17. středoevropský veletrh Holiday World
v Praze, který se bude konat v období 14. - 17. února, z toho jsou první dva dny jako u většiny těchto
akcí vyhrazeny pro odborníky v oblasti cestovního
ruchu. Ve vzdálenějším výhledu se pak připravuje
prezentace Holešova v březnu na veletrhu Glob
v polských Katowicích a po něm následuje rovněž
tradiční 11. ročník veletrhu Dovolená a region v Ostravě (termín je stanoven na 4. - 6. dubna).

Expozice Kroměřížsko na Regiontouru, jejíž součástí byl i stánek
Holešova, z ptačí perspektivy.

O informace z Holešova byl v Brně velký zájem.

Představitelé Holešova ve stánku našeho města.

Pracovnice městského úřadu Eliška Bednaříková v holešovském stánku
na veletrhu cestovního ruchu v Olomouci.

SERVIS, INZERCE
Mladá žena na MD hledá úklid na VPP
nebo HPP. Tel. 732 270 497.
Spolehlivá studentka Arcibiskup. gymnázia v KM pohlídá děti v Hol. a okolí.
Tel. 732 440 989.
Koupím román Emy Destinnové Ve stínu
modré růže. Tel. 728 370 423.

Přednáška
o homeopatii
Dvě zajímavé přednášky se zdravotnickou a cestovatelskou tematikou se uskuteční
v čajírně U Pythona na náměstí sv. Anny.
V úterý 12. února bude od 18.30 hodin hovořit
dlouholetý homeopat dr. Peter Kubis na téma
homeopatie v rámci zákonů přírody. Ve čtvrtek
28. února pak bude rovněž od 18.30 v čajovně
cestopisný večer s podtitulem Měsíc u lakotů
(indiáni dnes).
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Archeologové očekávají pod průmyslovou zónou atraktivní nálezy
Polem neoraným je pro
archeology prostor holešovského letiště a přilehlých pozemků,
na nichž má v nejbližších letech
vyrůst na ploše zhruba 300 hektarů strategická průmyslová zóna.
S její výstavbou hodlá Zlínský kraj
začít v letošním roce. Předvojem
rýpadel, buldozerů a dělníků budujících inženýrské sítě a další
pozemní stavby jsou v takovýchto
případech právě archeologové.
Nejinak je tomu i v Holešově.
Od konce loňského roku pracuje
v prostoru letiště tým z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno,
vedený archeologem Miroslavem
Šmídem. V předposledním lednovém týdnu jsme je zastihli při práci v rozsáhlém výkopu v severní
části areálu letiště.
Proč pracujete právě
v této části? Je to náhoda,
nebo máte nějaké poznatky,
že právě v tomto místě byste
mohli něco najít?
Naším posláním tady není
v první řadě vědecký archeologický výzkum, ale záchrana případných archeologických nálezů,
které by jinak přišly vniveč. Děláme archeologický průzkum v místech, kde povedou inženýrské
sítě, komunikace či jiné stavby.
Začali jsme pracovat v prostoru
pod budoucím ochranným valem,
který v délce asi jeden a půl kilometru oddělí průmyslovou zónu
od obytné zástavby. Zhruba v délce jedné pětiny tohoto valu byla
zatím odstraněna ornice do hloubky asi jednoho metru a my v tomto
prostoru děláme průzkum.

Vámi nalezené objekty leží
jen několik desítek centimetrů
pod povrchem. To v tak relativně malé hloubce vydržely
tisíce let?
V tomto prostoru nebyl zřejmě režim nikdy příliš agresivní.
Osídlení v minulosti bylo zhruba na stejné úrovni terénu, jako
je i dnes. Pouze na některých
místech jsou tady patrné terénní
úpravy. Na zbytku plochy by se
pod úrovní orby, což je zhruba
30 až 40 centimetrů, daly případné sídlištní objekty poznat,
hroby však ne. Jejich zásypy se
zřetelně vyrýsují až na světlejším
podloží.

Archeologové zahájili průzkum v severní části areálu nedaleko
hangáru a dalších budov postavených na letišti.

Očekáváte na rovině jižně
od Holešova nějaké výrazné
objevy?
V okolí Holešova je velmi
intenzivní osídlení už od neolitu,
tedy zhruba od 6000 let před
naším letopočtem. Nejstarší
lineární keramika se našla například v žopské cihelně. A ty
nálezy jsou všude v okolí. Jak
šly věky, střídala se tady kultura
za kulturou a předpokládáme,
že stopy po nich budou i v okolí holešovského letiště. O tom
ostatně svědčí i nálezy v šedesátých a sedmdesátých letech,
kdy zde kolegové objevili velké
nitranské pohřebiště z přelomu
pozdní doby kamenné a starší
doby bronzové. Jedná se až

Realitní kancelář INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25,
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25,
tel.573 398 580, 604 452 091
e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz
• 7-403 stavební pozemek
v Rackové 3.545 m2, 420 Kč/m2
• 4-363 nebytový dům v Kroměříži, cena 4,5 mil. Kč
• 7-406 dvě výrobní a skladovací budovy v Kroměříži, lze
prodat i jednotlivě, cena celkem
8 mil. Kč
• 7-121 pronájem výrobních
a skladovacích hal v Jankovicích, cena za m2 480,- Kč/rok
• 6-114 RD 4+1 Zdounky, se
zahradou, cena 900 000,- Kč
• 6-385 RD 3+1 Žeranovice Bednárna, cena 1 600 000,- Kč

• 7-401 RD 3+1 Holešov-Všetuly, cena 1 595 000,- Kč
• 7-410 prodej družst. bytu 3+1
v Kroměříži, 1 450 000,- Kč
• Luxusní RD se 2 byt. jedn.
v Trávníku, cena v RK
• Pronájem nového bytu 3+1
v Holešově, cena 8000,- Kč
měsíčně + inkaso
• Prodej bytu 3+1 v os.
vlastnictví v Holešově, cena
1 300 000,- Kč
Nabízíme prodej nově založených obchodních společností.

dosud o největší nalezené pohřebiště z této doby na Moravě.
Bylo tady vykopáno přes 400
hrobů a my víme, že pohřebiště
není dokopané. Je velmi pravděpodobné, že při budování inženýrských sítí a dalších zemních
staveb v rámci průmyslové zóny
se na další část tohoto pohřebiště narazí.
Navíc byly v minulosti při
budování osvětlení v prostoru
holešovského letiště objeveny
i slovanské hroby, takže můžeme narazit i na další objekty
z této doby.
A už se vám podařilo něco
objevit?
Nalezli jsme zatím jeden
objekt z doby halštatské, tedy
z doby asi před 3 tisíci lety,
ve kterém bylo pár střepů.
Ve směru ochranného valu ale
tento objekt nepokračuje, takže možná jde na druhou stranu
směrem k Holešovu. Nalezený
objekt jsme podobně jako i v jiných případech vykopali, očistili, nafotili, zakreslili a geodetka
jej zaměřila. Také jsme narazili
na starou vodoteč, koryto nejspíše zaniklého potoka širokého
zhruba čtyři metry, o kterém zatím nebyly žádné informace. Nalezli jsme v něm nějaké střepy,
takže až zjistíme, z které doby
ty střepy jsou, budeme také
vědět, kdy vodoteč fungovala.
Vzhledem k dosavadním poznatkům očekáváme, že v Holešově
narazíme na něco atraktivního
a většího, z čehož se může vyvinout systematický archeologický průzkum, který by mohl být
případně hrazený i z Grantové
agentury České republiky nebo
ministerstva kultury.

Je pro vás archeologický
průzkum související s budováním průmyslových zón či
dálnic něčím specifický?
Zkoumání takových rozsáhlých skrývek je úžasné v tom, že
nám pomáhá řešit prostorové
záležitosti. Jedna jáma je jedna
jáma, jeden dům je jeden dům.
Ale když se jedná o větší prostor, kde je těch domů deset,
pak už nám takový nález říká
něco o rozložení a struktuře toho
sídliště. Dozvíme se, kde byly
sídelní domy, kde hospodářské,
kde bylo pohřebiště, zjistíme, jak
to fungovalo.
Při obdobném archeologickém průzkumu u Pravčic v roce
2007 vykopali vaši kolegové
zbytky římského vojenského
tábora. Můžete něco podobného objevit i u Holešova?
Kolegové tam skutečně objevili římský tábor, čtvercový areál
ohraničený hrotitým příkopem.
Jednalo se o provizorní opevnění,
budované v průběhu vojenských
operací. Římské legie se na území Moravy pohybovaly poměrně
často, dokonce se někteří vědci
přiklánějí k názoru, že na přelomu letopočtu se měla Morava
stát další římskou provincií. Takže proč bychom nemohli stopy
po Římanech najít i u Holešova. Ale nepředbíhejme, uvidíme
v průběhu výzkumu.
Jak dlouho budete v Holešově archeologický průzkum
provádět?
Předpokládám, že to bude
po celou dobu výstavby průmyslové zóny. Rovněž bychom rádi
prováděli výzkumy v trase rychlostní komunikace R49 z Hulína
do Fryštáku, jejíž výstavba má
v letošním roce rovněž začít.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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MĚSTO HOLEŠOV

vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé (občané Holešova a místních částí)
mohou získat půjčku z fondu na základě žádosti
o zařazení do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na podatelnu MěÚ Holešov do 5. 3. 2008
do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele, b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO,
č. tel., c) přesné označení předmětu půjčky:adresa, číslo popisné, číslo parcely, - doklad
o vlastnictví (ne starší jak 3 měsíce), (u členů
byt. družstev kopii nájemní smlouvy a kopie
OP), - stavební povolení či jiný příslušný doklad,
(u členů byt. družstev souhlas bytového družstva), - nezbytnou projektovou dokumentaci,
d) cena akce, při svépomoci odhad nákladů,
které budou při realizaci dokladovány fakturami a účty, e) předpokládaná doba dokončení
akce, f) požadovaná částka úvěru, g) popis
účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček),
h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku.
Úroková sazba u půjček na domy a bytové
domy činí 5 %, splatnost půjček je 4 roky.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy:
A1 - obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou střechu starší 10 let - částka
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc než 30 m - částka
do 50 000,- Kč.
A3 - zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam, kde nelze provést napojení
na centrální ČOV - částka do 35 000,- Kč
na jeden dům.
A4 - dodatečná izolace domu staršího 30 let částka do 40 000,- Kč na jeden dům.
A5 - provedení zateplení nebo obnova fasády
včetně oplechování - částka do 150 000,- Kč
na jeden dům.
A6 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení - částka do 50 000,- Kč
na jeden dům.
A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě,
elektroinst. či plynoinst. - částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A8 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), případně

rekonstrukce stávajícího
- částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A9 - půdní nástavba bytu
rušící plochou střechu (min.
50 m2 užit. plochy) - částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
A10 - nástavba a vestavba bytu v klasickém
půdním prostrou - částka
do 150 000,- Kč na jeden
byt.
A11- zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru - částka do
150 000,- Kč na jeden byt.
A12 - výměna výplní otvorů
domu staršího 20 let, částka do 150 000,- Kč na jeden dům.
B) Bytové domy:
B1 - obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou - částka do 500 000,- Kč na
jeden dům.
B2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc než 30 m - částka do
50 000,- Kč
B3 - dodatečná izolace domu staršího 30 let částka do 500 000,- Kč na jeden dům.
B4 - provedení zateplení nebo obnova fasády
včetně oplechování - částka do 500 000,- Kč
na jeden dům.
B5 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení - částka do 50 000,- Kč
na jeden byt.
B6 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě,
elektroinst. či plynoinst. - částka do 50 000,- Kč
na jeden byt.
B7 - zřízení nového systému vytápění (plynové,
elektrické, tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího - částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou
střechy (min. 50 m2 užit. plochy) - částka do
300 000,- Kč na jeden byt.
B9 - nástavba a vestavba bytu v klasickém
půdním prostrou (nad 50m2 užitné plochy)
- částka do 300 000,- Kč na jeden byt.
B10 - půdní nástavba bytu rušící plochou
střechu (do 50 m2 užit. plochy) - částka do
150 000,- Kč na jeden byt.

B11 - nástavba a vestavba bytu v klasickém
půdním prostoru (do 50 m2 užitné plochy) částka do 150 000,- Kč na jeden byt.
B12 - provedení fasády na novém domě - částka do 500 000,- Kč na jeden dům.
B13 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru - částka do 150 000,- Kč na jeden
byt.
B14 - výměna výplní otvorů domu staršího
20 let - částka do 50 000,- Kč na jeden byt.
B15 - obnova a statické zajištění - částka
do 30 000,- Kč na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro účely města
Holešova):
C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje města,
splatnost 4 roky, částka do 1 000 000,- Kč.
C2 - budování infrastruktury, splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.
Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stejný
účel nelze použít opakovaně.
O výsledku výběrového řízení budou všichni
žadatelé vyrozuměni a vyzváni k dodání dalších
potřebných dokladů a následnému uzavření
smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

Usnesení č. 2/2008 ze schůze Rady města Holešova
konané dne 21. ledna 2008
Rada města přijala tato usnesení:
1. Zpráva č. 17 Rada města Holešova schválila odpis jednotlivých
nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 18. 2. 2008.
2. Zpráva č. 20 Rada města Holešova schválila prodloužení nájemní
smlouvy uzavřené s Evou Olšanskou na užívání bytu č. 7 na ul.
Palackého čp. 1400 v Holešově
do 31. ledna 2009.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
3. Zpráva č. 32 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní

6

smlouvy uzavřené s Františkem Dostálem na užívání bytu označeného
č. 5 na ul. Školní čp. 427 v Holešově
dohodou dnem 31. 1. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
4. Zpráva č. 32 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní
smlouvy uzavřené s PhDr. Evou
Kristýnkovou na užívání bytu
č. 1 v městském domě čp. 55
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově
dohodou dnem 31. 1. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
5. Zpráva č. 29 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní

smlouvy s Františkem Dostálem
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře
31,90 m2, označeného č. 1, v domě
čp. 55 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově s účinností od 1. 2. 2008.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
6. Zpráva č. 18 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s PhDr. Evou Kristýnkovou
na užívání bytu vel. 1+0, o výměře 27,40 m2, označeného č. 24,
v domě s pečovatelskou službou čp.
1597 na ul. Novosady v Holešově
s účinností od 1. 2. 2008.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
7. Zpráva č. 19 Rada města Holešova schválila s účinností od

1. 1. 2008 plat Aleně Kotoučkové,
ředitelce Mateřské školy Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
8. Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o plnění usnesení rady města ze
dne 7. ledna 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Včelaři jednali na výroční schůzi
Včelstva
na Holešovsku
odolávají úhynům
Situací kolem nemocí včelstev se kromě celé řady dalších
témat zabývali členové Základní
organizace Českého svazu včelařů
(ZO ČSV) Holešov na své výroční
schůzi, která se uskutečnila v neděli 27. ledna v Domě zahrádkářů
v Holešově. V zaplněném sále
se jednání zúčastnil rovněž místostarosta města Rudolf Seifert,
zástupci včelařů z Bystřice pod
Hostýnem, Zlína a další hosté.

Mor se přiblížil
ze severu
Přes všechny informace o výskytu nemocí včelstev v jiných regionech mohl jednatel organizace
Inocenc Janalík ve své výroční
zprávě konstatovat, že včelaře
na Holešovsku v loňském roce
nepostihl žádný hromadný úhyn
včelstev. K regionu se pouze přiblížil ze severu mor včelího plodu,
který zdecimoval včelstva v Loukově a Bystřici pod Hostýnem.

Na základě veterinárních opatření
proto byly začleněny do ochranného pásma i obce Karlovice,
Kostelec, Pacetluky, Prusinovice
a Roštění. V souvislosti s výskytem moru včelího plodu, nemocí
varroáza a dalších nákaz proto
představitelé holešovských včelařů
opakovaně apelovali na přítomné
členy, aby věnovali větší pozornost
prohlídkám svých včelstev, dezinfekci, čistotě a dalším postupům,
které mohou vzniku a šíření těchto
nemocí bránit.

Tisíce kilogramů
medu
V působnosti holešovské organizace je v současné době 141
včelařů, kteří ošetřují 1 252 včelstev.
Nejvíce z nich je v Holešově, následují obce Roštění, Prusinovice,
Kostelec u Holešova, Pravčice,
Žeranovice, Kunovice, Jankovice
a Pacetluky. V loňském roce činil
výnos včelstev holešovské organizace 36 425 kilogramů medu.
Za poslední rok přibylo v regionu 43
včelstev a základní organizace přijala šest nových členů. Věkový průměr je 62 let, nejstarším včelařem je
93letý Eduard Pravda z Hulína.

Včelaři z Holešovska zaplnili celý sál Domu zahrádkářů na Dlažánkách. Mezi pěti nově přijatými členy základní organizace byli i dva
mladí včelaři z Prusinovic (na snímku v popředí).

Význam chovu
včel
V průběhu roku včelaři vyvíjejí
i jinou než chovatelskou činnost.
Do povědomí veřejnosti se zapsal
již tradiční Medový den. Vloni se
uskutečnil 13. října v kině Svět.
Včelaři se také zúčastnili již páté
Včelařské pouti na sv. Hostýně
a dalších akcí. Ve své zprávě připomněl Inocenc Janalík kromě jiného

časopisy Včelařství a Moderní včelař, z nichž mohou členové čerpat
užitečné informace. Na závěr své
zprávy zdůraznil skutečnost, že význam chovu včel nespočívá pouze
v získávání včelích produktů, ale
z velké části představuje nezbytné
opylení rostlin. „Kdyby z naší přírody vymizely včely, současně s nimi
by zanikly i desítky druhů rostlin,
které jsou na opylení včelou závislé,“ zdůraznil jednatel Janalík.
František Sovadina

Na holešovském cvičáku si přijde na své každý pejskař

Přes velmi nepříznivé počasí
a takřka nepřístupnou blátivou cestu na cvičák nezůstala v klubovně
na výroční schůzi holešovských
kynologů v neděli 27. ledna jediná židle volná. Velmi příznivá
je skutečnost, že z poloviny tvoří
členskou základnu mládež.

V hodnotící zprávě bylo konstatováno, že rozhodnutí z loňské
výroční schůze o tom, že holešovský cvičák bude patřit všem milovníkům psů, bylo správné. Během
roku se vytvořila skupina těch, kteří
své pejsky chtějí pouze umravnit,
dále skupina, která se připravuje

Únorové termíny ostrých střeleb na posádkové střelnici Dobrotice.
11.
14.
18.
21.
25.
28.

2. 8.00
2. 7.00
2. 8.00
2. 7.00
2. 7.00
2. 7.00

nická činnost. V loňském roce
bylo odpracováno 550 brigádnických hodin na úpravě celého
areálu i klubovny. Byly dokončeny
všechny nátěry, částečně vyrovnaná plocha cvičiště, byly vyčištěny
okrajové plochy kolem plotů, kotců
a klubovny.
V letošním roce nás pak čeká
úprava interiéru klubovny, dokončení vody a kanalizace, další vyrovnání cvičební plochy a přesunutí
překážek na horní stranu cvičiště.
Na závěr schůze předseda
klubu poděkoval členům za vykonanou práci a popřál všem, aby
se svými pejsky na cvičák rádi
chodili a z výcviku odcházeli vždy
spokojeni. Věříme, že po celkové
úpravě cesty kolem Rusavy a dalších úpravách cvičáku bude areál
holešovských kynologů chloubou
nejen pejskařů, ale i celého Holešova.
Ladislav Martinec

Poděkování za činnost

Termíny ostrých střeleb
Pá 8. 2. 7.00 - 12.00, So a Ne - nestřílí se, Po
Út 12. 2. 7.00 - 12.30, St 13. 2. 7.00 - 12.00, Čt
Pá 15. 2. 7.00 - 12.00, So a Ne - nestříli se, Po
Út 19. 2. 7.00 - 15.00, St 20. 2. 7.00 - 18.00, Čt
Pá 22. 2. 7.00 - 12.00, So a Ne - nestřílí se, Po
Út 26. 2. 7.00 - 15.00, St 27. 2. 7.00 - 18.00, Čt
Pá 29. 2. 7.00 - 12.00.

ke zkouškám základní ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti. Další
skupinou je mládež cvičící agility,
což je příprava na závody ve zdokonalování parkúru různých překážek
v co nejkratším čase. Své místo má
na cvičáku i služební výcvik.
Dobře se rozvíjí také spolupráce se skupinou záchranářů
z Kroměříže a jedna z našich členek dokonce složila zkoušku z canisterapie, v rámci níž se používá
pes pro léčení nemocných.
Holešovský cvičák opravdu
žije, což dokazuje účast pěti našich členů na závodě O štít města Holešova a velmi pěkná účast
na klubovém přeboru.
V letošním roce nás čekají
na jaře zkoušky, dále dětský den,
setkání bývalých členů klubu,
30. ročník závodu O štít města
Holešova, klubové přebory a další
drobné akce.
Ve zprávě hospodáře byla
velmi kladně hodnocena brigád-

-

12.30,
11.00,
12.30,
15.00,
15.00,
15.00,

Místní organizace Českého červeného kříže Holešov touto cestou
vyslovuje poděkování a ocenění za dlouholetou obětavou, náročnou
a úspěšnou činnost bývalým členům výboru MO ČČK, a to jmenovitě
panu MUDr. Stanislavu Lochmanovi, paní Olze Logajové, paní Janě
Konečné, paní Věře Pašuthové a paní Marii Pražákové.
Výbor MO ČČK Holešov v tomto složení ukončil vloni svoji činnost
a na členské schůzi MO ČČK byl zvolen výbor nový.
Olga Rypková
předsedkyně MO ČČK Holešov
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Dobrovolní hasiči z Holešova patří k nejvytíženějším v kraji
K nejvytíženějším mezi dobrovolnými hasiči Zlínského kraje patří
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) Holešov. V rámci přehledu výjezdů jednotek dobrovolných
hasičů za rok 2007, který zveřejnil
Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje (HZSZK), se holešovský sbor
umístil na třetím místě za kolegy ze
Zlína-Prštného a Rožnova pod Radhoštěm. Nutno však podotknout, že
v obou zmíněných sborech vykonávají hasiči na rozdíl od Holešova svou
práci jako své hlavní zaměstnání.
„Překvapením roku 2007 je počet
výjezdů a četnost nasazení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů z Holešova. Přestože jde o jednotku stejného typu JPO II/1 jako Rožnov p. R.
a Zlín, tak služba je zde vykonávána
zcela dobrovolně a není placena jako
zaměstnání ani hrazena jiným dotačním programem. Dobrovolní hasiči
z Holešova vyjížděli k 58 událostem
svého regionu,“ uvedl mluvčí HZSZK
Ivo Mitáček. Zatímco holešovští hasiči vyjížděli k 58 zásahům, jejich rožnovští kolegové ke 316, zlínští k 59,
kroměřížští ke 43, kunovičtí ke 31,
karolinští ke 30, babičtí a hošťálkovští
ke 23. Hasiči ze Starého Města měli
20 výjezdů, z Vizovic a Napajedel
po15 výjezdech a halenkovičtí hasiči
vyjížděli 13krát.
„Statistický přehled počtu výjezdů nemusí znamenat opravdový
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počet zásahů a jednotlivých pomocí, kterých je ve skutečnosti daleko víc. Například několik výjezdů
jednotky dobrovolných hasičů při
jarních povodních na Kroměřížsku
a Zlínsku mohlo znamenat i desítky
zásahů při čerpání vody z řady
míst v obci a okolí,“ konstatoval
tiskový mluvčí.

ve značné míře týkají i jednotek dobrovolných hasičů. Novelizace např.
zohledňuje společný výjezd profesionálních a dobrovolných hasičů
v hasebním obvodu stanic typu P0
(HZS ZLK) a JPO II (JSDH obce).
Mezi takové stanice a obce patří
v našem kraji Holešov, Luhačovice,
Slavičín a Morkovice-Slížany.

Na konci loňského roku zasahovali holešovští hasiči u požáru auta
na kruhové křižovatce v samém centru města.
Dalším krokem vývoje v této
oblasti je podle Mitáčka nový požární poplachový plán a plošné pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany.
Rada Zlínského kraje schválila navržené změny v požárním poplachovém plánu a v jednotkách, které se

I v roce 2007 pokračoval trend
povolávání jednotek dobrovolných
hasičů na pomoc při požárech objektů a budov na území obce nebo při
plošných požárech například v lesích,
na loukách a polích. „Základních důvodů je hned několik. Prověření funkč-

nosti jednotky a její akceschopnost,
včetně techniky. Nezastupitelná role
při kyvadlové dopravě vody i do nepřístupných míst. Nezastupitelná role
při dohašovacích a likvidačních pracích po požárech. Dohledová služba
po požárech. Mimořádná pomoc
svým spoluobčanům po požárech
a dalších lidských neštěstích. Obětavá pomoc při přírodních a živelních
katastrofách jako jsou povodně, větrné smrště, sněhové kalamity a podobně,“ doplnil Ivo Mitáček.
Výjezdy hasičů města Holešova za rok 2007
Nejčastější příčinou výjezdu
Jednotky SDH Holešov v loňském
roce byly požáry budov a také travních či lesních porostů. Častým důvodem jsou dopravní nehody, kdy
členové jednotky vedle samotné
pomoci postiženým osobám rovněž
provádějí úklid vozovky či odstranění
nebezpečných látek. Velká skupina
zásahů je začleněna pod označení
technická pomoc. Zahrnuje celou
řadu nejrůznějších činností, jako
jsou čerpání vody ze sklepů, aktivity
při povodních, odchytávání včelích
rojů a další aktivity. Mezi specifické,
ale také fyzicky a psychicky velmi
náročné zásahy v loňském roce patřilo vyprošťování kosterních ostatků
člověka z teplovodní šachty u autobusového nádraží v Holešově.
(frs)
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Ze Strategického plánu rozvoje
Mikroregionu Holešovsko
Sídelní struktura
Jádrovou obcí mikroregionu je město Holešov. Je jedinou obcí
mikroregionu, která je městem. Na rozdíl od ostatních obcí plní
nejen funkci obytnou, ale i pracovní a obslužnou, tedy všechny
základní funkce sídel. Holešov má také největší počet obyvatel
12 132 (vč. místních částí). Druhou největší obcí mikroregionu jsou
Prusinovice s 1 215 obyvateli.
V kategorii 500 - 1000 obyvatel je zastoupeno 7 obcí (Kostelec
u Holešova, Martinice, Pravčice, Přílepy, Roštění, Rymice, Žeranovice), v kategorii 300 - 500 obyvatel 5 obcí (Lechotice, Ludslavice,
Míškovice, Němčice, Zahnašovice) a do 300 obyvatel rovněž 5 obcí
(Bořenovice, Horní Lapač, Kurovice, Pacetluky, Třebětice).
Ve městě Holešově žije 55,32 % obyvatel mikroregionu.

Hustota obyvatel
Součástí Strategického plánu je rovněž tabulka hustoty obyvatel
v jednotlivých obcích regionu. Nikoho asi nepřekvapí, že nejvyšší
hustota (361 obyvatel/km2) je v samotném Holešově.
Postavení dalších obcí může být v tomto ohledu na první pohled
nečekané. Svou roli samozřejmě sehrává poměr rozlohy katastrálního
území a počtu obyvatel.
Na druhém místě v hustotě obyvatelstva je tak Horní Lapač (318
obyvatel/km2), kde sice žije pouze 254 obyvatel, ale protože katastr
obce je se svými 80 hektary zdaleka nejmenším v mikroregionu, má
vysoká hustota své opodstatnění.
Obcí s třetí nejvyšší hustotou (274 osob/hektar) jsou Přílepy.
Obec čítající 867 obyvatel je čtvrtou nejlidnatější v mikroregionu, rozlohou 317 hektarů se však řadí spíše na chvost pomyslného pořadí.
Nejřidčeji osídlené jsou Kunovice (46 osob/hektar) a Třebětice (49
osob/hektar). Údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2006.
Kompletní dokument je k dispozici na obecních úřadech
v mikroregionu a na Městském úřadě v Holešově.
(frs)

Tragédie na gymnáziu
Prohlášení ředitelky holešovského gymnázia Blaženy
Kubíčkové k tragické události na holešovském gymnáziu:
Dne 29. ledna 2008 došlo na naší škole k tragické události.
Po skončení druhé vyučovací hodiny si žáci všimli otevřeného okna
na chlapecké umývárně. Při jeho zavírání uviděli ležet na parkovišti
mezi auty tělo. Okamžitě reagovali a seběhli k němu. Jeden z nich
bezprostředně informoval vedení školy, které přivolalo zdravotnickou
záchrannou službu. Do jejího příjezdu se žáci sexty a 3. A spolu
s Mgr. Kačorem usilovně snažili přivést zraněného k vědomí masážemi
hrudníku a umělým dýcháním. Po příjezdu ZZS lékaři navázali na jejich
první pomoc. Byl přivolán i vrtulník rychlé záchranné služby. Po téměř
hodinovém snažení byla záchranná akce ukončena.
Pro všechny žáky, učitele a zaměstnance školy se stal 29. leden
2008 černým dnem. Spolužák, který svým zraněním podlehl, patřil
k lidem, kteří kolem sebe šíří klid, pohodu a příjemnou atmosféru.
Byl bezkonfliktní, kamarádský, otevřený a upřímný. Ve škole neměl
žádné problémy. Pečlivě se připravoval k dalšímu studiu. Jeho cílem
byla farmacie nebo fyzioterapie. Proto je pro nás dnešní událost nepochopitelná a nevysvětlitelná. Je nám všem moc líto... Byl zmařen
mladý a nadějný život.
Jménem všech žáků, učitelů a zaměstnanců školy si dovoluji
vyjádřit hlubokou účast s bolestí všech příbuzných, blízkých a známých našeho žáka.

Zloděj sebral, na co přišel
Žopy - K vloupání do rodinného domu v Žopích došlo v době
od začátku prosince loňského roku do 18. ledna 2008. Doposud neznámý pachatel si z trvale neobydleného domku, který je momentálně
v rekonstrukci, odnesl dlažbu, klimatizaci, několik dveří, sprchový
kout, vanu, pákové baterie, dvě záchodové mísy, kompresor, pláště
k osobnímu automobilu a další věci. Majiteli způsobil škodu ve výši
179 000 Kč.
(frs)

Vážení čtenáři,
právě vychází nová publikace „Cestujeme po Moravě - Zlínský kraj“.
Je to již druhé vydání navazující na první, které vydala firma Aspida s.r.o.
z Brna. Dočtete se zde nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně
známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde
strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci
koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí
znají velmi dobře. :-) Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy
cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy
na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky,
muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské
subjekty, které v těchto místech působí. Kde tyto publikace můžete získat?
Distribuujeme je na městské a obecní úřady, informační centra, veřejnosti
přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO...
a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých
se pravidelně účastníme. Jsou to: Region Tour a GO Brno, Tourism Expo
- FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště - Černá louka. Tyto publikace si
můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00
Brno, e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace
zašleme. Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám
pouze Plzeňský a Karlovarský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4
letech, abychom vám poskytli aktuální informace.
K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací
na našich webových stránkách: www.aspida.cz.
Neváhejte nám zavolat nebo napsat své podněty a připomínky k těmto
publikacím či jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí?
Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno.
Tel./fax: 545 221 137, www.aspida.cz, e-mail: aspida@aspida.cz.

9

hole‰ovsko 3/2008

O víkendu slavili občané v obcích regionu masopust,

DOBROTICE:V Dobroticích měl medvěd rozličný doprovod. V jeho blízkosti se kromě dalších roztodivných postav pohybovaly
i zdravotní sestra a krásné cikánky.

TUČAPY: V průběhu masopustního průvodu vyhládne. K dobré tradici patří pohostit družinu masopustního průvodu. Tradiční pochoutkou jsou
koblihy, k duhu ovšem přijdou i chlebíčky a jiné laskominy.

ŽOPY: V Dobroticích slavili masopust v sobotu, v Žopích podobně jako v Tučapích vyšel rozjařený průvod do ulic až v neděli.

KOLIČÍN: Masopustní průvod v Količíně se uskutečnil v sobotu odpoledne. Některé masky ovšem byly ke koukání až po 22. hodině.
Zkuste to posoudit na webu Količína.
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starý zvyk zdá se v nejbližší době nezanikne

RYMICE. Tady nechyběl ani medvěd s medvědářem, ale ani spousta maškar. V průvodu masek byly také „zvlčilé“
jeptišky, případně hrůzná monstra nahánějící až strach.

LUDSLAVICE. V této obci chodily kromě obrovitého medvěda i exotické krasavice. Byla tu však přítomna rovněž dokonalá kopie
Marfuši z legendární pohádky Mrazík…

PRUSINOVICE. Kapela hrála jak o život, ale i zde se konal průvod rozmanitých maškar. Kromě mírumilovného medvěda
se tu vyskytovalo rovněž několik medvědic…

PŘÍLEPY. Trasa masopustního průvodu v Přílepích patří v regionu k těm nejdelším. Zúčastnit se a vydržet až do konce
stojí účastníky hodně fyzických sil.
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Databáze místních firem a podnikatelů
Již tradičně se Vám dostává do rukou seznam místních firem
a podnikatelů, který je k dispozici v internetové databázi Městského
informačního centra na internetových stránkách www.holesov.info. Tato
databáze slouží jak pracovníkům Městského informačního centra, tak
i široké veřejnosti. Proto se na Vás tímto obracíme s žádostí o připomínky
a upozornění na neaktuálnost uvedených údajů či dokonce chybějící podnik. Veškeré údaje je také možno přímo opravit či doplnit na zmíněných
internetových stránkách www.holesov.info. Děkujeme za veškerou Vaši
dosavadní i budoucí spolupráci.
Městské informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 17
tel/fax: 573 395 344
mic@mks.holesov.cz
www.holesov.info
Poradenství - daňové a účetní
Svoboda - Šimčík, s. r.o.; nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01 Holešov;
573 398 817, 573 394 968
Cholasta Stanislav; U Kasáren 930, 769 01 Holešov; 573 397 449
Ekonfin Škubal, s. r. o.; Hankeho 258, 769 01 Holešov; 573 398 872,
606 834 890
Veverka Tomáš; Družby 1381, 769 01 Holešov; 573 394 917,
723 601 615
Ing. Svobodová Ivana s. r. o.; Sušilova 448/56, 769 01 Holešov;
573 397 951
Nedbalová Ludmila; nám. Dr. E. Beneše 25/27, 769 01 Holešov;
573 395 744
Daně a účetnictví MP, s. r. o.; nám. Dr. E. Beneše 19, 769 01 Holešov;
573 398 054

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

POZVÁNKA
TJ Holešov, oddíl házené
pořádá v sobotu dne 23. února 2008
v prostorách internátu SPŠ MV
v Holešově

SPORTOVNÍ PLES
2x hudba: hudební skupina BENE Olomouc
+ cimbálová skupina
zahájení: ve 20.00 hodin + předtančení
tombola: velmi hodnotná a bohatá
vstupenky: cena s místenkou 150,- Kč
předprodej: Městské kulturní středisko
- od 22. 1. 2008,
informační centrum, nám. Dr. E. Beneše, č.p. 17
tel.: 573 395 344

Srdečně zvou
pořadatelé!!!!!!!!!!!
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Poradenství - ekonomické a organizační
Josef Beneš - BENEFIT; Palackého 258, 769 01 Holešov; 573 396 355
Poradenství - zprostředkování úvěrů;
FINLINE SC, s. r. o.; Tovární 1333, 769 01 Holešov;
Olivíková Anna; Masarykova 635, 769 01 Holešov; 603 804 477
Olivík Petr; Masarykova 635, 769 01 Holešov; 774 049 749
Poradny
Gabriela Holčáková - obchůdek u Sanothiela; Malá 73, 769 01 Holešov; 777 321 954
Pedagogicko-psychologická poradna, Kroměříž; Smetanovy sady
630, 769 01 Holešov; 573 399 877
Potraviny - výroba
Dagmar Voborníková Davo; Sokolská 195, 769 01 Holešov;
573 396 740
Family Davo, s. r. o.; Palackého 360, 769 01 Holešov; 573 395 512
NESTLÉ ČESKO s. r. o.; Palackého 134, 769 01 Holešov; 573 306 111
Potraviny - velkosklad
Obadalová Oldřiška; Sušilova 498, 769 01 Holešov; 724 139 800
Prodejna - potraviny
Drůbežárna Holešov, s. r. o. - prodejna vajec; Palackého 1634,
769 01 Holešov; 573 396 290
FOLGET, spol. s r.o. (Potraviny Ena); Novosady 1382, 769 01 Holešov; 573 399 310
ŠMAK potraviny, s. r. o.; Palackého 543, 769 01 Holešov; 573 395 060,
573 395 061

Vodní zdroje Holešov a.s.
nabízí pronájem řadové garáže
u areálu firmy na ulici Tovární.
Kontakt 602 507 363.
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Laťku sebekritiky mám nastavenou hodně vysoko, říká Milan Caha
Včera proběhla v holešovské galerii vernisáž Milana Cahy. Zlínský tvůrce a zároveň
i „dobrodruh“ zde představuje své fotografie,
které pořídil na svých cestách po Alorském
souostroví. Více o svém koníčku, o své výstavě
(která potrvá až do 2. března) a o svých dalších
plánech říká v následujícím rozhovoru.
Co všechno je na vaší holešovské výstavě
vidět?
Výstava obsahuje přes sedmdesát velkoformátových fotografií a je orientovaná na Indonésii, z převážné části potom na Alorské
souostroví a vesnici Lamalera. Což je velrybářská vesnice, kde se způsob lovu v ničem
nezměnil za stovky let, kromě toho, že nyní používají na některé druhy lovu na lodích závěsné
motory. Mimo to zachycuje život i na dalších
místech Indonésie, například ve vesnici lovců
- potápěčů na nádech, kteří jsou schopni se
zanořit bez jakéhokoliv přístroje do hloubek
30 - 40 metrů a ještě zde najít a ulovit kořist.
Dále moje fotografie zachycují třeba výrobu
látek na ručních stavech, faunu Indonésie jak
pod vodou, tak na souši. Zde bych vyzdvihl Komodské ostrovy a jejich obyvatele - komodské
draky - varany.
Kolikátá vaše výstava v pořadí to už je?
Je to moje již čtvrtá výstava za poslední tři
roky, ta úplně první byla sestavena z fotografií
z Jižní Afriky.
Znamená to, že jste profesí nejen fotograf,
ale i dobrodruh?
Nedá se říct profesí. Já jsem úplně normálně zaměstnaný člověk, pracuji ve stavebnictví,
ale fotografování, cestování a potápění jsou
můj obrovský kůň, který mi spolkne v podstatě
všechen volný čas. A kousek dobrodruha je
snad v každém člověku, jen si to musí každý
v sobě najít a nějak s tím naložit.
Cestujete po světě sám, anebo ve více
lidech?
Na cesty se vydávám vždy v nějaké skupince. Za prvé, a to se týká hlavně potápění,
s sebou musíte mít někoho, na něhož se můžete
spolehnout a kdo vám kryje záda. Tady to je
v případě podvodní fotografie o to důležitější,
protože já jsem schopný se u objektu, který
mě zaujme, „zaseknout“ a nevnímat čas, a to

Zlínský fotograf Milan Caha nyní vystavuje v Holešově

MILAN CAHA
Narodil se 10. 11. 1964 v Praze, ale
celý život žije ve Zlíně.
Vystudoval ve Zlíně Střední průmyslovou školu stavební.
Pracuje ve stavebnictví. Fotografuje s pauzami od mládí, vážněji se tomu
věnuje 5 let.
Léta používá techniku Nikon. Dříve
F80, později s příchodem digitální fotografie Nikony Coolpix 5000, D 70 a nyní
D 80, samozřejmě blesk a objektivy.
Pod vodou zprvu používal Olympus 5050 s pouzdrem, nyní Nikon D 70,
pouzdro Ikelite a blesk Inon.
Je rozvedený, má šestnáctiletého
syna Jakuba.

pod vodou samozřejmě nejde. Takže potřebuji
partnera, který mě trošku ohlídá. No, a za druhé, ve skupině se daleko lépe řeší případné
problémy, když na to nejste sám. Je ale důležité
tu skupinu správně poskládat. Mám vyzkoušeno, že stačí jeden negativista a dokáže totálně
rozložit morálku v týmu.
Nějaká zajímavá příhoda - třeba z Indonésie
- by nebyla…?
Samozřejmě příhod je vždy hodně. Zajímavý byl třeba náš let z Aloru na Timor, kdy
jsme přijeli na letiště, které bylo vybudováno
za 2. světové války Japonci. Tady nás čekalo
několik překvapení. Především letištní objekt
byl obrovský „party stan“, který obsahoval jak
odbavovací místnost, čekárnu a vše co je na letišti obvyklé v jednom velkém prostoru, včetně
digitální váhy na zavazadla, ale zejména to, že
se čekalo více než dvě hodiny na letadlo a nikdo
se nerozčiloval a nepohoršoval. Pak tedy letadlo přiletělo a při odletu byly problémy s jedním
motorem. Nakonec jsme odstartovali, v pořádku
přistáli na Timoru, ale při tříhodinovém čekání
na přípoj jsme po celou dobu sledovali mechaniky, jak „našemu“ letadlu onen inkriminovaný
motor opravují.
Co musí každá fotka, kterou dáte na výstavu, všechno mít?
Jde o to, aby snesla má interní přísná
kritéria. Já mám vždy problém vybrat fotky,
protože mám laťku sebekritiky svých výtvorů
nastavenou hodně vysoko. A abych vybral
fotky, tak musím postupně trochu slevovat, aby
bylo vůbec co vystavit. No a hlavně musí mít ta
fotka nějakou vypovídací schopnost. Ne třeba
jednotlivě, ale v celku výstavy, aby byla schopná
diváka oslovit a něco mu říct.
Kam máte namířeno letos? Bude to opět
nějaká exotika?
Myslím, že letos to na exotiku moc nevypadá. Co se týká potápění, tak se v létě
chystám na Korsiku a Sardinii, ale zejména si
tento rok chci splnit jeden z dalších svých snů
a vyrazit na sever Evropy, jmenovitě do Norska
- a za polárním kruhem se pokusit nafotit nad
i pod hladinou kosatky.

Jedna z „podvodních“ fotografií Milana Cahy.

Robert Rohál
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CD TIP
MAGDALENA KOŽENÁ: AH! MIO COR
Magdalena Kožená má vybraný vkus, co
se týče repertoáru, a je interpretkou opravdu světové úrovně. Album Handelových
árií je toho další přesvědčivou ukázkou.
Třem anglickým zpívaným písním chybí
přesvědčivé kouzlo italštiny a se záměrně
falešným zpěvem jako vyjadřovacím prostředkem je třeba zacházet jako s šafránem. I tak je to ale výborné album!
ALISON MOYET: THE TURN
Pořád týž krásný alt s nádherným vibrátem, který v roce 1981 okouzlil písní Only
You. V sedmačtyřiceti už musí Alf jít jinudy,
a proto jí dlouholetý partner Peter Glenister naordinoval cestu mezi lounge music
a velkoorchestrálním středním proudem.
Cesta je správná, repertoár nudný. I když
jako hudba pro divadelní představení to
asi nebylo špatné.
SIMPLY RED: STAY - LIVE AT THE
ROYAL ALBERT HALL
Žádný smyčcový orchestr, jen jedna sboristka a pouze dva dechy. To u Simply Red
znamená míň balastu a dominanci obsahu
písní nad lákavým obalem. Začátek je
sice brilantní, ale chladný, pak však začne hudba lidi vtahovat do sebe. Poctivá
muzika na hranicích mezi poprockem
a easy jazzem se přitom nevyhýbá blues,
reggae, funku, bílému soulu, swingu ani
nové vlně.
JOE JACKSON: RAIN
Vynikající pianista a obdivovatel George
Gershwina se po čtyřleté pauze vrátil
s dvěma doprovodnými hudebníky, s nimiž působil už jako novovlnná hvězda
na konci 70. let minutého století. Svými
nápaditými písněmi připomíná generačního kolegu Elvise Costella nebo začátky
Eltona Johna. Místy do vypadá, že se
svým nasazením snaží udělit lekci divokému Jamiemu Cullomovi.

Princezna Turandot setnula hercům
z Dekameronu hlavy
ZLÍN - Herci z komedie Dekameron, kterou
připravuje Městské divadlo Zlín, se minulé úterý stali oběťmi kruté čínské princezny Turandot.

Čekání na popravu - herci Tomáš Stolařík
a Jana Tomečková.

Rostislav Marek, Jana Tomečková, Eva Daňková, Zdeněk Julina, Zdeněk Lambor a další
totiž propůjčili své hlavy pro natáčení projekcí
do inscenace Princezna Turandot, která bude
mít na zlínském jevišti premiéru 16. února.
Diváci je budou moci vidět hned v úvodu představení - právě tehdy zazní zpěv useknutých
hlav mrtvých princů, kteří neúspěšně žádali
o ruku nelítostné princezny.
„Hlavy herců z Dekameronu se budou promítat na velké lampiony, připomínající svým tvarem hlavy i charakteristickou výzdobu čínských
paláců,“ prozradil dramaturg Vladimír Fekar.
Autorem projekcí i plakátu k inscenaci
je grafik Radek Jahůdka. Za scénografickým
nápadem stojí Michaela Hořejší. Režisérem
inscenace Princezna Turandot je Jiří Trnka.
V hlavní ženské roli diváci spatří herečku Petru
Domžalovou.
VJ

Kam se ztrácí sněhuláci?
Není to tak dávno, co jsem při prosincových besedách
o Josefu Ladovi ukazovala dětem jeho půvabné zimní obrázky s typicky ladovským „nášupem“ sněhu na chalupách
a okolní krajině. A taky dětí, které na návsi u zamrzlého
rybníka staví sněhuláky vpravdě obřích rozměrů. Hned
mne to však vrátilo do současné reality. Vždyť z té trošky
lednové nadílky „městského“ sněhu si můžu udělat tak
akorát minisněhuláka do mrazáku. A přišlo mi to docela líto.
Tak jsem požádala své čtenáře, aby mi donesli do knihovny
sněhuláky, vyrobené ze všeho, co jim pod ruku přijde.
Povedlo se. Mám je z plastelíny, látkové, kreslené,
stojací i závěsné, ale nejveselejší je ten s červenou čepicí
a kytkou v ruce. Však taky zvítězil. A je vidět, že ani dnešním dětem humor a šikovnost nechybí.
Ty nejlepší po zásluze odměníme a nám ostatním
bych ještě nějaký ten „sněhový nášup“ přála. Aspoň na ty
sněhuláky....
Libuše Bátrlová,
dětské odd. MěK Holešov

Seriálová
hvězda
v Holešově
Hned dvakrát se v příštích
týdnech objeví v Holešově herec
Tomáš Valík, který v současné
době představuje v populárním
seriálu Ulice roli Richarda Zajíčka. Zatímco 12. března si se
svými kolegy zahraje v komedii
Postel plná cizinců, 9. dubna nebude chybět na vernisáži fotografií
Kresby světlem 4. Spolu s Nelly
Billovou a Robertem Rohálem
vystaví své fotografie, které loni
pořídil na svých cestách v Kanadě
a Rusku.
(red)

KULTURA ZA HUMNY
Městské divadlo Zlín:
7. 2. v 19 h: W. Shakespeare: Král Lear
9. 2. v 19 h: W. Shakespeare: Romeo
a Julie
15. 2. v 19 h: J. Brdečka - Jan Rychlík Vlastimil Hála: Limonádový Joe
Kulturní dům Sušil Bystřice pod Hostýnem:
9. 2. v 19.30 h: Valašský bál
Kulturní klub Hulín:
23. 2. ve 20 h: Klubový večer s kapelami
Brevi Manu a Samuel Stain
Dům kultury Kroměříž
9. 2. ve 20 h: Kmotrův řeznický bál
10. 3. v 18 h: P. Quilter: Je úchvatná
(komedie s Jaroslavou Kretschmerovou
v hlavní roli)
17. 3. v 19.30 h: Talk show s Helenou
Vondráčkovou
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VÝPRAVNÁ POHÁDKA. Velkou podívanou pro malé i velké diváky slibuje pohádka Čertův
švagr, kterou uvede v neděli 2. března Divadelní společnost Julie Jurištové. Začátek muzikálově
laděného představení, které vzniklo na motivy pohádky Boženy Němcové, je v 15 hod. Vstupenky
jsou v tradičním předprodeji.
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Kino Svět Holešov
9. - 1. 2. v 19 h: CHYŤTE DOKTORA - ČR,
komedie. Gynekologa Michala dostihne nevěra
a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou situaci
manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte
doktora! ji bude řešit hned několika různými
způsoby. Poté, co jeho pokus o záchranu manželství nedopadne zcela podle představ, vrátí se
na začátek filmu do místa jednoho rozhodnutí
a začne znovu. Jinak. Celkem třikrát se diváci
spolu s hlavním hrdinou vrátí na stejné místo
jednoho dne a třikrát se spolu s ním nebudou
stačit divit, co všechno se může stát. V hlavních
rolích Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva
Janžurová, Vladimír Javorský, Pavel Landovský,
Kryštof Hádek, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová,
Dagmar Bláhová, Marek Vašut, Petr Čtvrtníček,
Zdena Hadrbolcová. Režie Martin Dolenský.
16. - 17. 2. v 19 h: BEOWULF - USA, dobrodružné fantasy drama s titulky. Tento slavný
příběh vypráví o skvělém skandinávském válečníkovi Beowulfovi, který se vydává na pomoc Hrotgarovi. Od něho se dozvídá, že musí
porazit a zničit obávanou příšeru jménem Grendel. Ten totiž neustále terorizuje skandinávský
venkov. To se mu nakonec ve velkolepé bitvě
podaří, ale aby to nebylo tak jednoduché,
musí ještě zabít Grendelovu matku, protože

ta z touhy po pomstě začala zabíjet nevinné
vesničany... V hlavních rolích Ray Winstone, Angelina Jolie, Brendan Gleeson, Crispin
Glover, Anthony Hopkins, Alison Lohman,
John Malkovich, Sebastin Roché, Robin Wright
Penn, Sharisse Baker-Bernard, Chris Copola.
Režie Robert Zemeckis.
19. 2. v 19 h: PERSEPOLIS - Francie/USA,
animovaná komedie s titulky. O Zlatou plamu
v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný
film francouzské režisérky původem z Íránu,
Marjane Satrapi, která napsala a nakreslila
první íránský komiks všech dob a na jehož
základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné
dětství a dospívání v Íránu za dob islámské
revoluce, války s Irákem a následného režimu.
S humorem a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě.
A protože je to příběh umíněné dospívající holky,
která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu nesnášejícím odlišné
názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství
a svobody. Originální film byl oceněn Cenou
poroty. Komiks vyšel snad ve všech evropských
zemích a těší se velké oblibě. Režie Vincent
Paronnaud, Marjane Satrapi.

Program MKS a Drive Clubu
8. 2. ve 20 h: HM… Koncert alternativní kapely,
se kterou společně proplujeme mořem poezie...
Tato kapela, ceněná v muzikantských kruzích
pro svoji originalitu, hudební nápady a brilantní aranžmá, je pestrou ochutnávkou různých
žánrů, nabídnutých s lehkostí, muzikantskou
přirozeností a vtipem. Více na www.skupina.
hm. Drive Club

2. 3. v 15 h: ČERTŮV ŠVAGR. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu
a všude ve světě ho posílají „k čertu“. Po sedmi
letech se vrací z pekla mezi lidi, kde poznává
dobré a zlé. Muzikálově laděné představení,
které vzniklo na motivy pohádky Boženy Němcové, nastudovali členové Divadelní společnosti
Julie Jurištové. Kinosál

10. 2. v 15 h: POHÁDKA O ZIMNÍM PUTOVÁNÍ - Pohádkový příběh inspirovaný předlohou
Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Představení nastudoval soubor Gymnázia
L. Jaroše Hvizdoši, režii má Vladimíra Dvořáková. Drive Club

8. 3. Ve 20 h: PLES ŽEN. Hudebně-zábavný
večer s nádechem recese věnovaný nezapomenutelnému svátku žen na celém světě.
Drive Club

15. 2. ve 20 h: JANA KOUBKOVÁ TRIO.
Koncert renomované jazzové hvězdy, která
neztrácí jas, a kterou tudíž musíte vidět a slyšet!
Zpěvačka vystoupí ještě se dvěma muzikanty
(pianistou Vojtěchem Exkertem a kontrabasistou Janem Greifonerem) a slibuje, že kromě
jazzové klasiky (Gershwin, Parker,
Ellington, Jobim…) zazpívá i své
vlastní skladby. Drive Club

12. 3. v 19.30 h: POSTEL PLNÁ CIZINCŮ.
Ztřeštěná situační komedie Dave Freemana
o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou… Hru nastudovali
herci známí z filmu a televize - Jan Révai,
Petra Špindlerová, Tomáš Valík, Silvie Koblížková, Miloslav Mejzlík a další. Režie Roman
Štolpa.

22. 2. ve 20 h: SESTRY STEINOVY. Nový objev českého šansonu.
Jsou to ostré texty, ale není to punk.
Jsou to dvě akustické kytary, ale není
to folk. Karolina Kamberská a Lucie
Steinhauserová - Sestry Steinovy.
Rozhodně neváhejte a přijďte si je
poslechnout! Více na www.sestrysteinovy.cz. Drive Club
28. 2. v 19.30 h: ROCKOVÁNÍ
S JIŘÍM ČERNÝM
Hudebně-zábavný pořad s legendárním hudebním publicistou, jehož
nezapomenutelný hlas slýcháme
léta z rozhlasu i televize.
Drive Club

Silvie Koblížková a Jan Révai ve zdařilé situační komedii
Postel plná cizinců.

FILMOVÉ TIPY
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
(USA/VB/Německo, akční sci-fi horor s titulky).
I tento film vznikl na motivy slavné počítačové
hry. Příběh se odehrává několik let po katastrofě v Raccoon City. Alice dojde k vlastnímu
poznání, že by mohla ohrozit všechny kolem sebe, kteří bojují za přežití lidského rodu
a za poražení Umbrella Corporation, která
podle posledních zpráv sídlí překvapivě kdesi
na Aljašce. I přesto všechno cestuje Alice přes
Nevadskou poušť, aby našla Carlose Oliveru
a jeho přátele, kteří musí bojovat proti strašlivé
přesile zombies a dalších krvežíznivých příšer.
V hlavních rolích Milla Jovovich, Oded Fehr,
Ali Larter, Jain Glen, Mike Epps, Rick Cramer
a další. Režie Russell Mulcahy.
VETŘELCI VS. PREDÁTOR
(USA, akční sci-fi s titulky). Dvě nejznámější
monstra filmového světa zavítají na naši planetu.
Vetřelci a Predátoři si to rozdají v malém venkovském městečku Gunnison kdesi v Coloradu, kde
žije necelých šest tisíc obyvatel. Nikdo ve městě
nemá ani potuchy, že se zde rozpoutá hrůzný
boj o holý život. Vetřelci se chtějí nakrmit, Predátoři si přišli zalovit, a proto počet obyvatel rapidně
poklesne. Nesmíme zapomenout na americkou
armádu, která má své řešení v podobě atomové
pumy, která má vše zamést pod koberec. Bitva
se odehraje na Zemi, ne ve vesmíru a jestli
přežijí lovci, slizcí ještěři nebo snad lidé? To už
bude záležet jenom na jejich schopnostech…
V hlavních rolích John Ortiz, Ariel Gade, Johny
Lewis, Steven Pasquale, Reikdo Aylesworth,
Shareeka Epps, Robert Joy, Chris Martin a další.
Režie Colin Strause, Greg Strause.
JÁ, LEGENDA
(USA, akční sci-fi thriller s titulky). Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření nebezpečného viru, který
byl vyvinut lidmi a nedá se léčit. Neville je
z neznámého důvodu vůči viru imunní a jako
jediný příslušník lidského rodu žije v troskách
New York City. Možná je dokonce posledním
žijícím člověkem na planetě. Už tři roky, den
co den, vysílá do éteru svou zprávu a hledá
další přeživší. Neville však není úplně sám. Ze
stínů jej pozorují zmutované oběti celosvětové
pandemie, které sledují každý jeho krok a čekají, až udělá osudovou chybu. Nevillea, který
je dost možná jedinou nadějí celého světa, drží
při životě jediná myšlenka: zvrátit dopad viru
tím, že ze své krve vyrobí lék. V hlavních rolích
Will Smith, Salli Richardson, Alice Braga, Dash
Mihok a další. Režie Francis Lawrence.
(všechny tři filmy promítne kino Svět Holešov ještě v únoru)

DVD TIPY
EVROPA
(Dánsko 1991) Postarší thriller Larse von Triera z roku 1991, který vznikl v dánsko-švédsko-francouzsko-německé koprodukci, je konečně na DVD! Evropa je třetí část trilogie
s „kafkovskou“ atmosférou, v níž se podíváme
do frustrovaného Německa těsně po válce.
Jestli ustojíte pohledy do tváří vyhublých obyvatel Frankfurtu, asi si budete libovat, jak je teď
na světě krásně…
VÁŠEŇ A CIT
(VB 2007) Spisovatelka Jane Austen (Anne
Hathaway) byla citlivá duše, která napsala
mnoho krásných romantických příběhů. A přitom sama prožila tragickou lásku. Zakoukala
se totiž do Toma Lefroye (James McAvoy),
temperamentního Ira, který se ale tak nějak
nehodil do krámu rodičům Jane… Ti měli zálusk
na někoho „spořádanějšího“. A tak zůstalo víc
než u pusinek u smutné touhy.
RR
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Kde leží kosti holešovského obra?
Josef Drásal, holešovský obr, jehož sláva přesáhla hranice někdejšího Rakousko-Uherska, údajně odmítl lukrativní nabídku britského muzea
a Londýnské akademie, jež stály o jeho kostru. „Vymínil si pokoj po smrti a umístění kamene v jeho velikosti na hrobě,“ píše se v běžně dostupných informacích o tomto muži neobvykle vysokého vzrůstu. Jiné prameny však zájem královských institucí z druhé poloviny devatenáctého století
nepotvrzují. Podobně rozporných informací o životě a smrti tohoto muže, který v Holešově zemřel v roce 1886, je celá řada. Ať už si Josef Drásal
přál věčný pokoj či nikoliv, jedno je jisté: více než sto let po smrti se jeho ostatkům klidu nedostávalo.
hleděli uzmout z Drásalových pozůstatků
nějakou kůstku jako z hrobu sebevrahova
nebo provazu oběšeného,“ napsal v roce
1964 v odborném článku Zapomenutý
moravský obr Josef Drásal z Holešova
profesor Josef Skutil, který se podobně
jako jeho kolega Dokládal zabýval životem i smrtí Josefa Drásala.

Místo hrobu kancelář
Program posledního jednání holešovského zastupitelstva sliboval obvyklou agendu potřebnou k řízení a rozvoji
města. Zajímavý rozměr do samosprávného jednání vnesla jedna z přítomných
občanek. Veřejně se zeptala, kde jsou
dnes uloženy pozůstatky Josefa Drásala.
Z následné diskuse zastupitelů i zaměstnanců radnice vyplynulo, že s největší
pravděpodobností leží v novém hrobě
na městském hřbitově. Zřejmé ovšem
bylo jedno: ruku do ohně by za to nikdo
z přítomných nedal. Ostatně po zkušenostech z druhé poloviny minulého století
se není čemu divit. Celých sedmnáct
let ležely kosti tohoto rodáka z Chromče u Šumperka nedůstojně pohozeny
v krabici, uložené ve sklepě a různých
kancelářích tehdejšího národního výboru. I dnes pracuje na Městském úřadě
v Holešově celá řada úředníků, kteří kosti
Drásala viděli na vlastní oči.
Na zmíněném jednání zastupitelstva
v prosinci 2007 navíc vystoupila zastupitelka Jarmila Pokorná s informací, podle
níž jeden z časopisů přinesl v roce 2007
zprávu o tom, že pozůstatky hanáckého
obra jsou v Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU)
v Brně. Jaká je tedy pravda o osudech
posmrtné schránky Josefa Drásala?

Radní rozhodli:
Uložte ostatky

Drásalovy exhumace
Jisté je jedno. Naposledy byly Drásalovy ostatky vyzdviženy z hrobu 21. listopadu 1967. Tehdy se podle dostupných
údajů jednalo o třetí exhumaci od jeho
smrti. Vedoucím aktu byl tenkrát profesor
Milan Dokládal z Anatomického ústavu
Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně
v Brně. „Celá akce se uskutečnila před
odbornou komisí složenou ze zástupců
všech zainteresovaných činitelů… Při
otevírání hrobu došlo k velkému překvapení, neboť bylo zjištěno, že kosterní
pozůstatky J. Drásala nejsou uloženy
v rakvi, ale jen volně pohozeny v hrobě,
promíseny s kosterními pozůstatky dalších osob normálního vzrůstu,“ popsal
exhumaci v bulletinu Čs. společnosti anthropologické profesor Dokládal.
Zbytky Drásalovy kostry byly pečlivě
vybrány z hlíny a po identifikaci převezeny do Anatomického ústavu v Brně
k odbornému konzervování a vědeckému
zpracování. Stav některých kostí však byl
podle profesora Dokládala velmi špatný
a některé kosti či kosterní části již chyběly. Svou roli nejspíše hrály i předcházející exhumace, které se pravděpodobně
uskutečnily v letech 1933 a 1922, někdy
se však uvádí i rok 1911. Důvodem exhumace v roce 1922 bylo prý rozšíření
chodníku. „Kostra ležela tehdy 3 dny
v márnici u vchodu, kde ji kromě téměř
celého Holešova zhlédlo i velké množství
venkovského okolního lidu. Mnozí prý
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Schematické znázornění kostry J. Drásala s vyznačením
stavu zachovalosti jednotlivých částí tak, jak je zpracoval
profesor Milan Dokládal. Černě vyznačené kosti - chybějící
kosti, šrafované části - poškozené kosti, respektive jejich
části. Bíle vyznačené části - dobře zachovalé části kostry.

Po poslední exhumaci v roce 1967
byla kostra vědecky zpracována v anatomickém ústavu, nakonzervována a podle
profesora Dokládala neprodleně, nejspíše
v polovině sedmdesátých let minulého
století, vrácena do Holešova. Jak vědec
uvedl, s představiteli tehdejšího Národního
výboru a muzea v Holešově bylo domluveno, že kostra bude trvale vystavena
v zámku. „Bylo dohodnuto, že kostra bude
vystavena buď v muzeu, nebo v altánku
(kapličce) holešovského zámku, aby byla
trvale pietně zachována pro odbornou
i laickou veřejnost. Dokonce jsem se nabídl, že jakmile toto bude aktuální, dobrovolně přijedu a pomohu s odbornou instalací.
Dále jsem se bohužel o osudy kostry nezajímal,“ napsal profesor Dokládal v roce
1996 v žádosti o zapůjčení ostatků, kterou
adresoval starostovi Holešova.
Po předání z anatomického ústavu
tedy ležela Drásalova kostra sedmnáct
let v krabici na úřadě. Nedůstojný stav
ukončilo až rozhodnutí holešovské rady
z 12. ledna 1993. Radní dali řediteli Technických služeb úkol, aby nechal uložit ostatky
obra Drásala důstojně na vyhrazené místo
na hřbitově. Tehdejší ředitel Technických
služeb Holešov Zdeněk Gunčík si na převoz ostatků i po letech dobře vzpomíná.
„Vidím jak dnes tu úřednici, která mi kosti
v krabici předávala. Odvezl jsem je z úřadu
do kanceláří Technických služeb, kde byly
ještě několik měsíců uskladněny do doby,
než byl připraven nový hrob. Samotnému
uložení ostatků jsem nebyl přítomen. Stalo se tak bez oficiality a publicity,“ uvedl
bývalý ředitel. Na písemné vyhotovení ze
zmíněného usnesení rady o uložení ostatků
kdosi rukou dopsal: Ostatky uloženy, není
upraven hrob. Kdo a kdy Drásalovy ostatky
fyzicky do hrobu uložil, případně kdo byl přítomen jejich uložení, se nám i přes značné
úsilí zjistit nepodařilo.

Pobouřený vědec
Znovupohřbení ostatků Josefa Drásala však pobouřilo profesora Dokládala.
V už citovaném dopise z roku 1996 doslova napsal, že jej zpráva o pohřbení
ostatků šokovala. Žádal proto o další
exhumaci. Vědec měl v létě toho roku vystoupit na evropském paleopatologickém
kongresu v holandském Maastrichtu. Byl
požádán, aby o kostře znovu promluvil
a vystoupení doplnil fotografiemi.

Nový hrob Josefa Drásala na holešovském hřbitově.

Dokončení na str. 17
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Po stopách ostatků Josefa Drásala
Dokončení ze str. 16
„Vzhledem k tomu, že od prvního zpracování metodiky výzkumu značně pokročily a též nemám
od kostí barevnou fotodokumentaci, chtěl jsem si kostru znovu
na krátkou dobu vypůjčit,“ vysvětloval profesor. Starosta Ctirad Otta
však jeho žádost odmítl. „Jedná se
o morální stránku celé záležitosti
a domníváme se, že přání o uložení jeho ostatků na holešovském
hřbitově musíme respektovat. Dále
se domníváme, že vědecké zpracování jeho kostry bylo provedeno
důkladně a pro odbornou veřejnost
toto zpracování je dostačující,“ odpověděl bývalý starosta.

Ať je mu země lehká
Odborníci ovšem považují pohřbení Drásalových ostatků

Základní fakta o Josefu Drásalovi
Narodil se v roce 1841
v Chromči u Šumperka.
Zemřel v roce 1886
v Holešově.
Podle ústních podání
a nepřesných písemných
záznamů vážil 186 kilogramů
a měřil podle jedněch údajů
232 cm, podle jiných dokonce 248 cm.
Výškou svého těla se zařadil
mezi 14 největších osob
na světě.

za ztrátu. „Profesor Dokládal
v roce 2004 zemřel, ale o této
události (znovupohřbení ostatků
Josefa Drásala - pozn. redakce)
s politováním informoval kolegy,
protože tím vznikla nevyčíslitelná
ztráta vědeckých informací,“ napsal v prosinci loňského roku přednosta Anatomického ústavu LF
MU Brno Petr Dubovský na adresu
Městského úřadu v Holešově. Jím
řízená instituce má nyní k dispozici
pouze sádrové odlitky originálních
kosterních pozůstatků.
A Josef Drásal? Po neklidném století snad jeho ostatky
definitivně nalezly klid na holešovském hřbitově. Ať je mu země
lehká.
František Sovadina

Zaniklé stavby v Holešově III.
110 let kostelních hodin
Všichni známe kulaté hodiny na kostele.
Většina z nás již možná slyšela o čtvercových
hodinách, které byly
na věži kostela do třicátých let. Ale jen
několik pamětníků by
si vzpomnělo, jaký letopočet byl na hodinách
uveden. Je to rok 1898, kdy se pravděpodobně
hodiny na kostel instalovaly. Letos je to pěk-

né výročí - 110 let, a tak si na hranaté hodiny
můžeme zavzpomínat alespoň na dobových
fotografiích.
Když jsem navštívil
kostelní věž na začátku
loňského roku, byl ještě
znát čtvercový obrys hodin ve zdi. Ten lze vidět
i z venkovní strany na snímcích ze 60. a 70. let.
Patrik Trnčák

Detail hodin a letopočtu 1898

Interiér věže v roce 2007

SERIÁL

Kostel s původními hodinami

Městské kulturní středisko Holešov

Výstava fotografií
Milan Caha
Indonésie - Alorské
ostrovy
Výstava probíhá v Městské galerii
Holešov
od 6. 2. 2008 do 2. 3. 2008
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hodin
so - ne 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00 hodin

17

hole‰ovsko 3/2008

Rozhovor mezi čtyřma očima
Mluvili jsme spolu začátkem
tohoto roku. V útulném pokoji
rodinného domu v ulici Sušilova
v Holešově jsme si s JUDr. Aloisem Konečným povídali o životě.
O různých peripetiích i postojích,
které ho - pokud pana Konečného znáte anebo budete číst tento
rozhovor - jasně charakterizují.
Můžeme začít?
Ano. Jako absolvent holešovského gymnázia jsem byl přijat
na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Chyběla mi
poslední rigorózní zkouška, když
se všechny vysoké školy v naší
zemi zavřely.
V průběhu války jste dělal co?
Pracoval jsem jako koncipient
v advokátní kanceláři mého o patnáct let staršího bratra Slávka.
A hned po válce jsem absolvoval tu poslední rigorózní zkoušku
a získal doktorát.
A co se ve vašem profesním
životě dělo dál?
Působil jsem jako advokát.
Byl jsem veden v seznamu advokátů a v padesátých letech jsem
byl mezi těmi, kteří byli určeni jako
obhájci obviněných z protistátní

jsem se už nevrátil, režim mi toto
navrácení neumožnil.

činnosti a rozvracení republiky podle příslušných zákonů na
ochranu republiky. Těmto lidem
hrozil trest odnětí svobody nejméně na tři roky a pak taky i trest
nejvyšší, trest smrti.

A vaše rodina?
Tak to jsem měl štěstí. S manželkou jsme prožili 63 let společného života, zemřela v roce 2005.
Mám dva syny, vnučky, vnuky, pravnuky, rodina je mi velkou
oporou a radostí. Já sám pocházím ze šesti sourozenců, dnes už
jsem zůstal sám. A kruh se pomalu
uzavírá.

Jak jste k této obhajobě přistupoval?
Zcela ve smyslu práva. Obhajoval jsem pět obviněných. Soudní
proces probíhal u Státního soudu
v Uherském Hradišti a ve Vizovi-

ŽIJÍ MEZI NÁMI
cích. Obhájce má pečovat o to, aby
byly v řízení objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny
nebo jeho vinu zmírňují. Já jsem
toto činil podle nejlepšího svědomí,
ve smyslu práva a právního přesvědčení. Byl jsem však důrazně
upozorněn, že moje obhajoba musí
být politická a musí vést k usvědčení obviněných. Protože jsem toto
odmítl a s tímto jsem nesouhlasil,
byl jsem v roce 1953 Ústředím
advokátních poraden odvolán.
Následovala výpověď týkající se
mého profesního působení v advokacii a já jako advokát definitivně
skončil.

Zdá se, že tyhle staré šrámy už
společnost nebolí.
Bohužel naše tolerance k bývalému režimu je veliká. Nejsou
doceněny morální autority, které
mají vysoký morální kredit, které
nemění své názory pod vlivem politické situace.
A po roce 1953?
Pracoval jsem v Komunálních
službách jako zásobovač. Od roku
1958 pak v Dřevopodniku, zpočátku jako dělník, pak zásobovač
a poté jako vedoucí obchodního
oddělení. V roce 1978 jsem odešel
do důchodu. K profesi advokáta

Recept na spokojený život
Vezmi dostatečnou porci radosti ze života, přimíchej důvěru,
lásku a humor, přidej pořádnou dávku zdraví a v libovolném
množství štěstí, a to vše dochuť sklenkou dobrého sektu.
Dne 8. února 2008 si připomenou
60. výročí uzavření manželství
Bohuslav a Adélka Rybečtí z Rymic.
Hodně zdraví a štěstí do dalšího života jim přejí
dcera Alena s manželem Jožkou a všichni,
kdo je mají rádi.

„Nádherný býval můj rodný kraj,
krásný a třpytivý jak perla zlatá,
kdyby mi za něj nabízeli ráj,
řekl bych - ne - ta láska se neprodává…“
úryvek z básně „Můj rodný kraj“
autor: Jaromír Gogela, st.

S dojetím vzpomínáme na našeho tatínka, pana profesora Jaromíra Gogelu, který by
se dne 15. 2. 2007 dožil 100 let.
Téměř polovinu života prožil tatínek na holešovském gymnáziu, kde vyučoval klasické
i moderní jazyky. Činil tak rád a se zaujetím, neboť jazyky a vše co k nim nezbytně patří, zejména pak knihy, mu byly po celý život velkým potěšením. Rád hrál na housle a psal i básně
o přírodě. Sbírka jeho básní vyšla, bohužel, až po jeho smrti.
Dlouhá léta byl také činorodým členem holešovského Vlastivědného kroužku. V roce 1996
mu město za jeho bohatou přednáškovou i publicistickou činnost udělilo čestné občanství.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 25. ledna 2008 nás po dlouhé nemoci navždy opustil
skvělý kamarád, pan Oldřich Kořínek.
Dlouhá léta působil jako funkcionář v holešovském fotbalu, jako člen
výkonného výboru TJ Holešov a funkcionář a hráč oddílu stolního tenisu.
Čest jeho památce
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Teď po letech nezměnil byste
svůj postoj člověka-advokáta?
Ne, nezměnil. Neprodal jsem
svou duši ani svědomí, a to mě
těší.
Za rozhovor děkuje
Jarmila Pokorná

JUDr. Alois Konečný,
advokát
• narozen v roce 1916 v obci
Pacetluky
• absolvent holešovského
gymnázia
• absolvent Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně

Městská knihovna Holešov
zve své příznivce se zájmem o historii (a nejen je)
na přednášku Dalibora Kolbingra na téma: „Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů. Středověké osídlení povodí Bystřičky - hrady, zaniklé vesnice atd.“
Přednáška se uskuteční dne 19. února 2008
v 17.00 ve studovně Městské knihovny.

NEPLAŤTE VÍC
NEŽ MUSÍTE!
• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění
U pojišťoven:
KOOPERATIVA
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
GENERALI
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
ČSOB
TRIGLAV
ALLIANZ
WÜSTENROT
Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
e-mail: votava.josef@post.cz
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V Česku je vysoká taneční vzdělanost,
tvrdí mistr tance Dušan Stařeček
Už několik let vede dvojice Dušan a Alena Stařečkovi
v TYMY taneční kurzy pro dospělé nazvané Taneční polepšovna.
Rozjedou je i letos v polovině
února. Více přináší následující
rozhovor, který poskytl našemu
listu ing. Dušan Stařeček.
Jak dlouho se věnujete
práci lektora společenského
tance? Dá se říct, že vás to
ještě naplňuje a baví?
Výuce společenského tance
se věnujeme asi patnáct let. Tato
činnost nás stále naplňuje a baví
protože člověk sám o sobě je tvor
společenský a společenský tanec
rozvíjí společenský život ve všech
jeho podobách.
Určitě máte za sebou soutěže a na svém kontě i nějaké
ceny. Můžete zmínit ty nejdůležitější a pro vás nejcennější?
Jako aktivní tanečníci jsme
spolu s manželkou byli nejúspěšnější v letech 1995 - 1997,
kdy jsme tančili nejvyšší výkonnostní třídu ve standardních tancích, mezinárodní třídu. Největší

Moje taneční partnerka je
i mou životní partnerkou. Učím
se svojí ženou Alenou.
Co říkáte na stav či úroveň
tance v českých zemích?
Po zkušenostech ze zahraničí si myslím, že v Česku je vysoká
taneční vzdělanost. Taneční kurzy
v českých zemích mají velkou
tradici.
Sledoval jste třeba televizní soutěžní show StarDance?
Sledoval jsem některé díly
StarDance. Jednak mě zajímalo, jak se bude dařit kolegům
z branže, a také jsem byl zvědav, jak se budou zlepšovat celebrity. Byl jsem mile překvapen
úrovní některých dvojic, ale také
musím říct, že se objevily i výkony méně zdařilé. Celkově však
je nutné konstatovat, že soutěž
StarDance na ČT 1 přispěla
k popularizaci společenských
tanců u nás.
V TYMY zahajujete už
pošesté Taneční polepšovnu.
Těšíte se?

www.remax-czech.cz

4 090 000 Kč Tel.: 608 759 000

2 490 000 Kč Tel.: 603 323 111

Žeranovice Prodej příz. celopodsklep.
novostavby 4+1 s podkrovím, gar. a zahr.
1373 m2. Obytná plocha 118 m2, kolaudace r. 2003. Cihlový dům, stř. Bramac,
el. bojler, vytáp. lokální plynové.

Hulín Prodej RD 5+1 s gar. a zahradou.
Část. podsklepeno, vytápění plyn nebo
tuhá paliva, voda obecní. Poz. celkem
1210 m2. Ve výb. stavu, k bydlení bez
poč. investic.

1 380 000 Kč Tel.: 739 486 420

1 375 000 Kč Tel.: 604 383 641

Žopy Prodej velmi pěkného část. zrek.
RD 4+1 s průjezdem a zahr. Plech.
sedlová střecha, dřev. podlahy. Vyt. plyn
nebo tuhá pal. Součástí RD je sklípek.
Možnost půdní vest.

Racková Prodej RD 2+1 o zast. ploše
240 m2 se zahr. 500 m2. Topení plyn,
kabel. TV. Možnost zbudování dalších
obytných místností. Dům je prázdný, po
úpravách k bydlení. Cena k jednání.

930 000 Kč

Tel.: 608 759 000

Držková, okr. Zlín Prodej pozemku o vým.
29 728 m2 na konci obce Držková směr
Troják, u lesa na jižní straně. Na poz. je
studna, stav. parc. 2479 m2, zbytek pastviny. Možno odkoupit i jednotlivě.

1 300 000 Kč Tel.: 608 759 000
Ludslavice Prodej zaběhlé hospody.
Možnost přestavby na RD 3+1+prostorné podkroví. Zahrada 645 m2. Stodola
s možností garáže.
Pro kancelář v Holešově a Kroměříži přijmeme asistentku. Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání, komunikativní znalost
AJ, znalost práce na PC (Word, Excell,
Outlook, Internet), organiz. dovednosti,
komunikativnost, samostatnost, pracovitost, zodpovědnost, ochota učit se nové
věci. Strukturovaný životopis, prosím, pošlete na activreality@remax-czech.cz.

Manželé Dušan a Alena Stařečkovi „v akci“ v tělocvičně TYMY

taneční úspěchy však zaznamenáváme jako trenéři tanečních
párů v Českém svazu tanečního
sportu. Naši svěřenci se pravidelně umisťují na předních místech na MČR ve standardních
i latinskoamerických tancích.
Máme ve svém tanečním klubu
několikanásobné finalisty MČR,
členy národního reprezentačního
týmu ČR.
Jak jste spokojený s partnerkou, která s vámi učí lidi
tancovat?

V neděli 17. února 2008,
od 17.00 hodin v TYMY ve Všetulích opět zahajujeme další kurz
tzv. „Taneční polepšovny“ neboli
tanečních kurzů pro dospělé. Tyto
kurzy již mají ve Všetulích tradici.
Vyučují se zde tance standardní
waltz, tango, valčík, foxtrot, blues,
tance latinskoamerické samba,
čača, rumba, jive, tance národněspolečenské polka a nově také
salsa. Zveme všechny zájemce
- přijďte změnit svoji image novým
tanečním projevem.
Robert Rohál

8 000 Kč

9 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Holešov Pronájem cihl. bytu 3+1 o vým.
76 m2 ve 2. patře domu kolaud. v r. ´93.
Vytápění a ohřev vody plynem. Pronájem včetně zařízení všech místností
a přip. na internet. Cena za měsíc.
6500 + 2500 inkaso

7 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Holešov Pronájem bytu 2+1 o vým.
58 m2 ve 4. patře panel. domu s výtahem.
Dům po rek. nová plast. okna, lodžie, zateplení. V kuchyni kuch. linka a plyn. sporák. Podlahy pokojů dřev. kazety, v kuch.
a předsíni PVC. Volný od března 2008.
Cena za měsíc včetně inkasa.

Tel.: 604 383 641

Holešov Pronájem bytu 3+1 o vým.
72 m2 ve 3. NP. Dům je po celk. rek. (nová
plast. okna, balkony, zatepl. fasáda). Zařízený obýv. pokoj, plov. podlaha. Kuchyně
po rek. + stůl a židle. Cena za měsíc.

6 400 Kč

Tel.: 739 486 420

Zlín-Kvítková Pronájem bytu 1+kk,
10 min. pěšky od centra města.

RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665

www.remax-czech.cz
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Vážení přátelé, přichází
II. pololetí a TYMY Vás
a vaše děti zve do kroužků, zájmových útvarů a kurzů, nabízíme kulturní
akce jak pro děti, tak i pro dospělé, jarní pobyt
pro děti i jejich rodiče.
Bližší informace na www.tymycentrum.cz
nebo na tel.: 573 39 69 28.
TYMY VÁS ZVE
7. 2. První pomoc v praxi - základy první
pomoci pro veřejnost pod vedením ředitelky
ČČK Alice Juračkové, cena: 50,-/os.
12. 2. KERAMIKA pro malé i velké - přijďte si
hrát s hlínou od 16.00, úvodní schůzka
14. 2. VALENTÝNSKÝ MEDVÍDEK - od 15.00
do 18.00 valentýnské odpoledne s medvídkem,
oslava ke 100. výročí nejoblíbenější dětské
hračky - plyšového medvídka, přijďte se svým
medvídkem a vytvořme společně obrázek ke
120. výročí ZŠ Všetuly, v níž nyní TYMY sídlí
14. 2. Pokusy hrou - od 16.00, pro všechny
kluky i holky od 8 let fyzika hrou, zábavné pokusy a vše zajímavé o přírodních vědách
15. 2. Herečka Eva MILÁČKOVÁ - od 17.00
posezení s herečkou Evou Miláčkovou při poezii
a vyprávění o všetulském rodákovi Oldřichu
Vyhlídalovi
17. 2. Taneční polepšovna - od 17.00 pro
začátečníky i pokročilé, standardní i latinskoamerické tance, 6 lekcí, cena kurzu 600,-/os.
18. 2. Pedagogika MOTESSORI - od 15.45,
posezení pro všechny maminky i tatínky, komunikace s dítětem, dítě je tvůrce sebe sama,
celostní učení, pedagogika M. Motessoriové
a její metody dnes
20. 2. Kurz pletení košíků - od 15.30 pro
začátečníky i pokročilé, pletení z materiálu
pedig, pletení není náročné, cena kurzu 250,-/
os. (přihlášky do 19. 2.)
23. 2. Country bál - od 19.30 v tělocvičně
TYMY, živá hudba - TEXAS, občerstvení, předtančení a bohatá tombola, vstupné 80,PŘIPRAVUJEME
14. 3. O mlynáři na mlýně - od 17.00 posezení pro všechny Všetuláky se spisovatelem
p. Pospíšilem
18. 3. Přišlo jaro do vsi - předvelikonoční
pořad pro děti MŠ a ZŠ, v programu vystoupí
dětské folklorní soubory, součástí budou ukázky lidových tradic a řemesel

28. 3. Noc s Andersenem - od 18.00 hod.,
pohádky, hry a dobrodružství s přenocováním
v TYMY - zájemci, nahlaste se předem do 26.
3., cena: 30,- Kč/dítě
29. 3. Vítání jara - v 10.00 hod. sraz u ZUŠ
v Holešově, zábavné dopoledne se soutěžemi
a hrami pro celou rodinu, lanové aktivity ukončené společným táborákem
12. 4. NUMEROLOGIE a my - 4hodinový
seminář numerologie a vztahy, osobní magický čtverec, osobní vesmírná energie (vnitřní
síla, zdraví a jeho ovlivnění, vzájemné vztahy
partnerské, pracovní apod., povolání, člověk
a vesmír), cena: 200,- (přihlášky do 10. 4.)
26. 4. Tři mušketýři - muzikál o přátelství, lásce
a intrikách v Divadle Hybernia Praha
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
3. - 7. 3. „SNĚŽNOU KOTLINOU“ - jarní pobyt
pro děti i rodiče s dětmi na horách v Hrubém
Jeseníku. Cena: 1.960,-/dítě, 2.560,-/dospělý
(v ceně je doprava, ubytování, plná penze,
základní pojištění dětí, program s návštěvou
hotelového bazénu s mořskou vodou, zdravotní dozor).
LÉTO U MOŘE
Chorvatko - Istrie Lanterna 10. - 22. 6.
2008 (10 nocí) - ubytování v apartmánech,
vhodné pro rodiče s dětmi, cena 5.100,-/dosp.,
4.500,-/dítě
NOVINKY PRO ROK 2008
Barbie klub - pro holčičky a jejich panenky, šití
oblečků, jak správně pečovat o nejmenší aj.
Filmáček - vytváření animovaných filmů s digi
foťákem a na PC.
Dance PAD - sportovní vyžití pro děvčata,
virtuálně řízené cvičení přes PC.
NÁBOR DO KROUŽKŮ
Němčina pro začátečníky i pokročilé - konverzace v německém jazyce pro studenty a dospělé ve čtvrtek od 16.00.
ORIENTÁLNÍ TANCE pro dívky a ženy posilují břišní svalstvo, záda a páteř, dodávají
životní energii, jsou relaxací pro tělo i duši, vždy
v pondělí od 18.45 v TYMY

Společenský tanec pro chlapce i dívky od
6 let - standardní i latinskoamerické tance, nábor nových členů 12. 2. a 19. 2. od 16.30.
Dětský folklorní soubor - KLÁSEK pro dívky
i chlapce od 7 let, pro všechny, kteří rádi tančí,
zpívají a hrají si.
POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál TŘI MUŠKETÝŘI 26. dubna 2008
Zveme Vás do Divadla HYBERNIA na odpolední
představení muzikálu Tři mušketýři. Slavný
historický příběh o přátelství, lásce, ale také
o intrikách a nenávisti odehrávající se za vlády
Ludvíka XIII.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel. č.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na
očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně
ve spolupráci s UNICEF.
OHLÉDNUTÍ
Zimní hrátky pro nejmenší
V úterý 29. 1. si přišly hrát děti z mateřské
školičky Sluníčko do Střediska volného času
Všetuly - TYMY se „Sluníčkem“ a „Mrazíkem“.
Společně si zatančili vrabčí tanec, vymalovali
krmítka plná semínek a ptáčků, zaskotačili si
s balónky a obručemi. Děti byly velmi šikovné
a do všech her, soutěží i tanečků se zapojovaly
radostně s vervou a plny síly. Za jejich usilovné
snažení a především šikovnost byli všichni odměněni sladkostí. Děkujeme paním učitelkám
za pomoc i zapojení do her a na další milá
a hravá setkání se těší pracovníci TYMY.

Setkání se Sluníčkem i Mrazíkem si nedávno v TYMY užívaly děti z Mateřské školy Sluníčko.
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Středisko volného času
Holešov - DUHA nabízí:
Rozvrh pravidelné činnosti najdete na internetových stránkách: www.svc-duha.cz nebo na tel.
čísle 573 395 355, e-mail: duha@svc-duha.cz
PŘIPRAVUJEME
7. 2. Výuka počítačů snadno a rychle
Každý čtvrtek - od 18.00 hod. (základní obsluha
počítače, ovládání počítačových programů,
práce s internetem, e-mailová pošta a mnoho
dalších dovedností... Zahajovací hodina dalšího počítačového kurzu pro dospělé i seniory,
na kurzu: 900,-/10 lekcí po 1,5 hod.
10. 2. nebo 17. 2. Maškaráda na ledě (dle
počasí - bude upřesněno)
Zámecká zahrada. Soutěže, hry, tanec na ledě
v maskách pro malé i velké.
11. 2. VALENTÝNSKÉ DISKOHRÁTKY PRO
ZVŠ
Odpoledne v rytmu disco-dance, her a soutěží
13. 2. BATIKA jinak - 15.30 hod. Netradiční
způsoby batiky vhodné na trička, ubrusy, závěsy... Vede: Lea Březovjáková, cena: 25,- Kč
(s sebou: trička, látky k batikování)
14. 2. VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ v aerobiku - „STEP-mania a „Dance With Intensity“
- 16.00 hod. sál SVČ Holešov - DUHA - pro malé
i větší dívky i chlapce. Soutěž o ceny na tanečních
podložkách připojených k PC. (NOVINKA!!!)
23. 2. BEAUTY DEN 9.00 - 12.00 (sobota)
Tělocvična gymnázia Holešov
Den pro ženy. Netradiční dopoledne plné pohybu a zábavy aneb „Cvičme v rytmu „Latino
dance aerobik, body image s overbally, měření % tuku, váhy, BMI, cena: 120,-, v ceně iontový
nápoj + tyčinka műsli. Rezervace předem - tel.
608 400 134 (fitclubhanka@seznam.cz) - H.
Sovišová.
2. - 7. 3. JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Tradiční jarní prázdniny na horách - pro děti i rodiče v rekreačním středisku Karolinka-Bzové.
Určeno pro lyžaře i nelyžaře - úplné začátečníky, snowboardisty a všechny, kdo si chtějí užít
aktivní týden na horách. V ceně - ubytování, doprava, pojištění,
strava 5x denně,
lékařka po celou dobu pobytu, pedagogické
vedení, zkušení
lyžařští instruktoři s akreditací,
instruktoři lyžování a instruktor
snowboardingu.
Večerní odborné
i zábavné programy.
Cena: 1.890,-/
děti, 1.980,-/dospělí

děti, které tráví jarní prázdniny doma, Týden
výletů a dobrodružství. Budeme hrát originální,
akční a dobrodružné hry, pojedeme navštívit
ZOO, aquacentrum, seznámíme se s přírodou
v okolí Holešova. Děti budou mít možnost vybrat
si třeba jen některé z aktivit, na kterých si zajistí
účast přihláškou v SVČ Holešov-Duha.
2. 4. - Konference k projektu Vzdělávací
komunitní centrum
Konference k projektu, který realizuje SVČ Holešov pro školy a školská zařízení - na podporu
sociálně slabších a zdravotně znevýhodněných
žáků. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním spolufinancováním.
Středa 14.00 - SVČ DUHA
5. 4. - DEN ZDRAVÍ (sobota)
Pořádá SVČ Holešov a ZŠ Družby v Holešově.
Den zdraví propaguje význam zdravého způsobu života, sportu, zdravé výživy.
V programu najdete: poradenství, pohybové aktivity, zdravotní pomůcky, přednášky, prezentace sociálních a zdravotních služeb. Organizační
schůzka: v pátek 15. 2. - 10.00 hod. v SVČ
DUHA v Holešově (zveme k účasti na této
schůzce zájemce i organizace o prezentaci
na Dnu zdraví).
ZA KULTUROU
22. 2. SONG PRO DVA - komedie.
Zájezd do Slováckého divadla Uherské Hradiště Hrají: Tomáš Šulaj, Pavlína Vašková, David
Vacke, Alexandra Vronská a další.
Cena: 280,- (vstupenka, doprava)
10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA - opereta
Za kulturou a poznáním do Hudebního divadla
KARLÍN Praha. Operetní klenot - Nesmrtelné melodie, klasika světové operety Emmericha Kálmána. Hrají: P. Břínková, I. Dufková,
M. Nosková, S. Sklovská, A. Briscein, J. Ježek,
M. Vojtko a další.
Cena: 890,- Kč (vstupenka, doprava)

Rádi tancujete? Tak proč nezkusit nový styl,
jako je třeba HIP-HOP.
Hledáme dívky i chlapce ve věku 8 - 14 let.
Přihlášky v DUZE nebo na tel. 608 904 068.
TANEČNÍ PODLOŽKY „DANCE pad - STEP
MANIA“
Individuální i skupinové cvičení na tanečních
podložkách „STEPmania“, „Dance with Intensity“ připojených a řízených přes PC.
OHLÉDNUTÍ
Prachatické sáčky pro hladové ptáčky
Zima je už sice v plném proudu, protože zdaleka
ještě nekončí a někteří živočichové, např. ptáci,
nemají v přírodě dostatek potravy, s dětmi z Mateřské školy Masarykova jsme jim proto na pravidelné schůzce Ekohrátek vyrobili několik alternativních krmítek. Říká se jim prachatické sáčky
a jejich příprava je poměrně jednoduchá. Pokud
se výroba podaří, poslouží ptáčkům jako výborný doplňkový zdroj potravy v tomto nehostinném období roku. Tyto prachatické sáčky jsme
s dětmi vyráběli z pevných igelitových sáčků,
které jsme rozstřihli a naplnili různými ptačími
dobrůtkami. Mezi nimi byly např. ovesné vločky,
mák, krupky, strouhanka z rohlíku, různé bobule, rýže. Naopak do krmítek nepatří chlebová
strouhanka, chleba, těstoviny, brambory, kosti
a zkažené potraviny, protože bychom ptákům
mohli dost ublížit. Tyto sáčky jsme s dětmi velmi
dobře uvázali provázkem a vydali se na školní
zahradu, kde jsme si každý vybrali svůj oblíbený
strom a na něj každý sáček jednotlivě pověsili.
Teď už se o ně ptáčci postarají sami. Na jaře,
až budou pytlíky prázdné, zajdeme s dětmi
na zahradu a tam sáčky posbíráme a uklidíme
do tříděného odpadu, kam patří.
Simona Němčíková

NOVINKY
„HIP-HOP“ nejen pro děvčata
Od středy 6. ledna - 16.30 hod.
Nový zájmový kroužek pro děvčata
i chlapce.

JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE
SVČ Holešov-Duha připravuje pro

I děti z mateřské školy vědí, jak pomoci hladovým ptáčkům.
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Mateřské centrum Srdíčko, Sokolská 70,
Holešov-Všetuly
Co nového nebo zajímavého v MC<?!
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
Masáže obsahující prvky z indických a švédských masáží a z jógy
Účinky:
• prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi
• navázání neverbální komunikace
• zklidnění - děti se učí relaxovat, soustředit se,
lépe spolupracují a usínají, jsou odolnější vůči
nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí
U problémových dětí:
• odstranění poporodního traumatu
• zlepšení stavu astmatiků, alergiků,
ekzematiků
• vhodné pro děti s Downovým syndromem,
LMD, dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií apod.
Dále vás kurz seznámí se základy aromaterapie.
Druhy kurzů:
Cyklický - 3x v měsíci - nutné se objednat
Individuální - dle telefonické a osobní dohody
728 233 904
Cena: 600,- / 3 x 2 hodiny
Lektorka: Bc. Ivana Pavlíková
NOTIČKA - začíná 4. února 2008
Pro děti od 3 do 6 let
každé pondělí od 15 do 16 hodin
Tento kroužek je určen pouze pro děti - maminky, tatínci a babičky mají volno. Naším cílem je
vzbudit v dětech zájem o hudbu, rytmus a hru
na hudební nástroje a probudit v nich zdravé
sebevědomí, díky kterému se v budoucnu nebudou muset potýkat se zábranami z hudebního
projevu.
Program:
přivítání - pravidelný rituál
protažení - dramatizace písně
rozezpívání - písně na přání
nová píseň - povídání o textu, společný nácvik,
doprovod hudebními nástroji
relaxace - rozloučení
Cena: 200 Kč za 20 lekcí, z toho 1 lekce pro
rodiče
V průběhu lekcí představí děti ze ZUŠ některé
z hudebních nástrojů. Ve 20. lekci děti rodičům
předvedou a zazpívají, co se naučily. Lektor: Věra
Vargová a Lucie Vargová
KARNEVAL PRO DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Sobota 9. února ve 14 hodin
Těšit se můžete na veselou zábavu, hry, soutěže,
diskotéku.

prakticky jsem si to neuměl představit. Nevěděl
jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou
bych toužil spojit svůj příběh a založit rodinu.
Jsem šťastný, že teď už to vím,“ řekl ve svém
vyjádření o podpoře NTM herec Jan Potměšil.
Mateřské centrum Srdíčko se v rámci Sítě MC
v České republice do této kampaně také zapojilo.
V únorovém víkendu 2. - 3. pořádalo dámskou
jízdu na Hostýně. Hostem byla speciální pedagožka Dušana Priehradná ze Slovenska. Téma
bude zaměřeno na terapii rodinných vztahů.
V MC probíhá výstavka fotografií maminek s názvem Svatební foto aneb Jak jsme se seznámili.
Vyvrcholení nastane na sv. Valentýna ve čtvrtek
v 9.30 dopoledne, kdy se sejdeme u společného
PO-PO (posezení, popovídání). Uvaříme si zdravě s Aťkou Kubenovou nej sexy jídlo. Vyhodnotíme nejzajímavější, nejoriginálnější svatební fotografii a příběh seznámení. Výherce odměníme
poukazem do cukrárny pro celou rodinu.
V této kampani MC Srdíčko prožije:
trochu naučného - víkend na Hostýně
trochu humorného - fotosoutěž s příběhy seznámení
trochu zajímavého - nej sexy jídlo
trochu sladkého - celá rodina v cukrárně.
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
Karnevalová veselice vypukne v úterý
19. února v 9 hodin v MC Srdíčko. Od 10 hodin
bude diskotéka v tělocvičně TYMY s Majkou Novákovou. S sebou pouze masku a něco malého
pro děti na zub. Každé dítě si odnese: medaili,
balónek, krabičku se sladkou odměnou.
PRAKTICKÁ ŽENA
Od Nového roku budeme v praktické ženě
zkoušet techniky, s kterými jsme se u nás ještě
nesetkaly. V únoru to budou hned tři: polymerová
hmota FIMO, mramorování a pletení košíků z pedigu. Chceme více zapojit děti, aby i ony mohly
objevovat a vidět něco nového a zajímavého.
Nebudou to techniky jednoduché, ale s pomocí
maminek se jistě vše podaří.
V pondělí 11. února dopoledne v rámci Malování pro šikulky si můžete vyrobit veselé jarní
přáníčko z modelovací hmoty FIMO.
Ve středu 20. února dopoledne proběhne
velikonoční mramorování. K této technice jsou děti
srdečně zvány, nezapomeňte vyfouklá vajíčka.
Ve středu 27. února se bude odpoledne
od 15.30 hodin konat kurz pletení košíků z pedigu. Lektorka: Lucie Zicháčková. Kurz proběhne zdarma, zaplatíte pouze materiál za košík,
podnos, který si zde přímo vyrobíte. Kurz bude

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
- poprvé v České republice probíhá
ve dnech od 11. do 18. února
MANŽELSTVÍ - LÁSKA V DOBRÉM
I ZLÉM
Cílem týdenní kampaně, která je již známá v mnoha zemích, je
podpořit instituci manželství a rodiny a vytvořit prostor pro to, aby si
lidé mohli připomenout, že spokojené manželství není samozřejmostí.
„Nikdy jsem netušil, že manželství
může být tak úžasný rozměr bytí.
Vyrůstal jsem v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už čtyřicet dva let,
a proto jsem nikdy nepochyboval
o tom, že je to správný model, ale
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Od dubna rozjíždí Mateřské centrum Srdíčko kurz
plavání pro děti.

Národní týden manželství:
cílem týdenní kampaně je podpořit instituci
manželství.
trvat 2 až 3 hodiny. Vhodnější by bylo nechat děti
doma manželům, babičkám, aby vás nerušily, ale
pokud nebudete mít jinou možnost, můžete přijít
samozřejmě i s nimi. S sebou: ručník (pracuje se
s vlhkým materiálem) a zahradnické nůžky.
Ve středu 19. března v 9.30 hodin představí
Martina Gajdošová maminkám polymerovou
hmotu FIMO. Je to lehká a měkká hmota. Snadno se modeluje, nelepí, neosychá a jednotlivé
barvy můžete mezi sebou míchat, a vytvářet
tak mnoho dalších odstínů a barev. Vytvrzuje se v elektrické troubě při 130°C po dobu
30 minut bez změny tvaru či barvy. Práce s touto
hmotou je velice zábavná a při troše zkušeností
a trpělivosti můžete dosáhnout neuvěřitelných
výsledků.
Pro práci s polymerovou hmotou existuje
mnoho různých technik. Můžete vyrábět zvířátka,
korálky, napodobeniny vzácných kamenů apod.
Zkrátka pokud si polymerovou hmotu oblíbíte,
máte se stále co učit a objevovat.
V MC Srdíčko vyzkoušíme způsob, kterým
lze ozdobit jakýkoli povrch (plechovou krabičku, zrcátko, propisku, lžičku atd.). Přineste si
cokoli, co vás napadne, a pak už můžete jen
vesele tvořit.
PULČÍCI
Mateřské centrum Srdíčko rozjíždí 2. dubna
2008 již třetí kurz plavání pro děti od dvou let
s rodiči. Kurz obsahuje 10 lekcí a bude probíhat
na krytém bazéně Sport-centra Holešov každou
středu od 9 do 10 hodin. Plavání přináší psychickou pohodu a fyzické otužení organismu rodiče
i dítěte. Působí příznivě na psychomotorický
vývoj. Dítě si pěstuje hygienické a výchovné návyky. Při plavání dochází k prohloubení vzájemného porozumění a citové vazby mezi rodičem
a dítětem. Dítě se učí lépe spolupracovat, soustředit a je bystřejší. Plavecké pomůcky, hračky,
různé metody a postupy napomáhají odbourávat
strach z vody a učí děti prožívat radost z vody.
Během plaveckého výcviku instruktorky plavání
využívají básničky, písničky, říkadla a hry, které
jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.
Formou her se děti učí potápět obličej, celou
hlavu, skákat do vody a jednoduché plavecké
pohyby horních a dolních končetin.
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VÝROČÍ - ÚNOR 2008
1. 2. 1998 Zemřel VODÁČEK, Adolf, bibliofil, vlastivědný pracovník, kronikář, publicista,
editor, typograf, publikoval v Lidové demokracii, Lidové obrodě, Zprávách bibliofilů, Našinci,
Typografii, Hanáckých novinách aj., autor vlastivědných publikací vázajících se k Boskovicku,
vedl kroniku Orla ve Valašském Meziříčí a Boskovicích, Orelské jednoty v Olomouci, spolku
Žerotín a kroniku olomoucké skupiny Spolku
českých bibliofilů (* 13. 4. 1905) - 10. výr. úmrtí
2. 2. 1863 Narozena SCHOBEROVÁ, Marie, etnografka, vyšívačka, jako jedna z prvních propagátorek lidové výšivky na Valašsku organizovala vyšívačské kurzy, zabývala se zuberskou výšivkou (bílou nití na bílé
plátno), založila školu valašského vyšívání
v Zubří (+ 11. 11. 1936) - 145. výr. narození
3. 2. 1468 Zemřel GUTTENBERG, Johannes, německý tiskař, vynálezce tiskařského
lisu a knihtisku, nejvzácnějšími jím vytištěnými
prvotisky je několik exemplářů bible (* 1397) 540. výr. úmrtí
4. 2. 1968 Zemřel AUGUSTA, Josef, český
paleontolog a popularizátor vědy, autor rekonstrukcí pravěkých krajin, spolu s malířem Burianem vytvořili paleontologické rekonstrukce
(* 17. 3. 1903) - 40. výr. úmrtí
5. 2. 1578 Zemřel MORONI, Giovanni Battista,
významný portrétista období renesance, malíř
oltářních obrazů (* 1525) - 430. výr. úmrtí
6. 2. 1793 Zemřel MONSE, Josef Vratislav,
historik, překladatel, sběratel lidových písní, pedagog, právník (* 15. 6. 1733) - 215. výr. úmrtí
7. 2. 1948 Narozen BABRAJ, Alexander,
scénograf, kostýmní a filmový výtvarník, spolupracoval s tuzemskými divadly, Československou televizí a filmovým studiem v Ostravě
(+ 21. 6. 2007) - 60. výr. narození
8. 2. 1908 Narozen VERNE, Jules, francouzský
spisovatel dobrodružné literatury, považován
za jednoho ze zakladatelů žánru vědecko-fantastické literatury (+ 24. 3. 1905) - 180. výr.
narození
9. 2. 1753 Narozen KRAMERIUS, Václav Matěj, český novinář, literát, nakladatel a národní
buditel, průkopník moderní české žurnalistiky,
vedl Českou expedici - první jazykově české
nakladatelství a distribuci knih (+ 22. 3. 1808) 255. výr. narození
10. 2. 1898 Narozen BRECHT, Bertolt, německý
dramatik, divadelní teoretik a režisér, autor protiválečných her (+ 14. 8. 1956) - 110. výr. narození
11. 2. 1943 Zemřel LORENC, Miroslav, architekt, autor řady staveb ve Zlíně, osobnost Valašska
(* 9. 6. 1896 v Holešově) - 65. výr. úmrtí
12. 2. 1538 Zemřel ALTDORFER, Albrecht,
německý malíř, grafik a stavitel rané renesance,
jeden ze zakladatelů německé krajinomalby
(+ asi 1480) - 470. výr. úmrtí
13. 2. 1968 Zemřel VOCELKA, František,
básník, překladatel, hudební skladatel, varhaník
(* 17. 8. 1819) - 40. výr. úmrtí
14. 2. 1368 Narozen ZIKMUND LUCEMBURSKÝ, český a uherský král a římský císař, proslul
boji s husity a mecenášstvím mnoha umělců
(+ 9. 12. 1437) - 640. výr. narození
15. 2. 1738 Zemřel BRAUN, Matyáš Bernard,
rakouský barokní sochař a řezbář působící převážně v Čechách, jeden z nejvýznamnějších
představitelů českého vrcholně barokního sochařství (* 24. 2. 1684) - 270. výr. úmrtí
16. 2. 1923 Narozen PALÁT, Augustin, filolog,
překladatel, sinolog, působil na našem velvyslanectví v Číně, pracoval v Orientálním ústavu
v Praze, je historiografem české sinologie, osobnost Valašska - 85. výr. narození
17. 2. 1853 Narozen VRCHLICKÝ, Jaroslav,
český básník, dramatik, prozaik a překladatel
(+ 9. 9. 1912) - 155. výr. narození

18. 2. 1923 Zemřel na následky atentátu RAŠÍN, Alois, český politik, ministr financí, tvůrce
měnové reformy (* 18. 9. 1867) - 85. výr. úmrtí
19. 2. 1958 Zemřel HEJDA, Karel Jan, prozaik, jeho knihy těží z cestovatelských zážitků
a loveckých zálib, přispíval do mysliveckých
časopisů, osobnost Valašska (* 27. 7. 1876) 50. výr. úmrtí
20. 2. 1523 Narozen BLAHOSLAV, Jan, český spisovatel, překladatel, básník, pedagog,
hudební skladatel, hudební teoretik, historik,
biskup jednoty bratrské, autor řady mravokárných spisů, duchovních písní, přispěl k utváření
a prosazování norem spisovné češtiny, označován za zakladatele české dialektologie (+ 24. 11.
1571) - 485. výr. narození
21. 2. 1903 Zemřel STUDNIČKA, František
Josef, český matematik a fyzik, organizátor
českého vědeckého života, popularizátor vědy,
člen České královské společnosti nauk, Společnosti Musea Království českého a Matice české,
zemské školní rady, věnoval se i meteorologii
a dějinám matematiky a fyziky v Čechách (* 27.
6. 1836) - 105. výr. úmrtí
22. 2. 1788 Narozen SCHOPENHAUER, Artur,
německý filozof, stoupenec tzv. pesimistické
filozofie (21. 9. 1860) - 220. výr. narození
23. 2. 1903 Narozen ve Všetulích DOLANSKÝ, Julius, bibliograf, literární historik, literární
kritik, literární vědec, redaktor, vydavatel (+ 26.
4. 1975) - 105. výr. narození
24. 2. 1533 Narozen PETR z TULECHOVA,
český humanista, básník, psal česky a latinsky,
vydal řadu příležitostných básní, prozaických
spisů a učebnic (+ 29. 10. 1589) - 475. výr.
narození
25. 2. 1948 Zemřel MOSLER, František, kulturně-osvětový pracovník, publicista, vlastivědný
pracovník, založil několik českých knihoven
na Opavsku, zajímal se o slezský národopis
(* 23. 12. 1873) - 60. výr. úmrtí
26. 2. 1878 Narozen PEŘINKA, František
Václav, vlastivědný pracovník, archivář, pro
Moravskou vlastivědu zpracoval řadu okresů,
působil v Kroměříži (+ 14. 09. 1949) - 130. výr.
narození
27. 2. 1853 Narozen HOLEČEK, Josef, český
spisovatel, překladatel a publicista, znalec folklóru slovanského i finského (+ 6. 3. 1929) - 155.
výr. narození
28. 2. 1998 Zemřel POULÍK, Josef, archeolog,
historik, ředitel Archeologického ústavu ČSAV
v Praze, objevil velkomoravské centrum v Mikulčicích (* 6. 8. 1910) - 10. výr. úmrtí
29. 2. 1928 Zemřel NOLL, Karel, filmový a činoherní herec, hrál v divadlech v Plzni a Brně,
hostoval ve Vídni, účinkoval v pražských kabaretech a malých scénách, Divadle Vlasty Buriana
a v němém filmu (* 4. 11. 1880) - 80. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 2. 1873 Narozen FALL, Leo, rakouský hudební skladatel a dirigent (+ 16. 9. 1925) - 135.
výr. narození
3. 2. 1908 Narozen KALÁB, Jan, klavírista, hudební skladatel, autor operet, klavírních skladeb
aj. (+ 1. 7. 1979) - 100. výr. narození
6. 2. 1873 Narozena v Kroměříži PERGLEROVÁ, Marie, houslistka, hudební pedagog,
klavíristka (+ 14. 2. 1945) - 135. výr. narození
7. 2. 1953 Zemřel VILÍM, Bohuš, operní režisér,
hudební skladatel, autor operet, režisér opery
SND (* 7. 4. 1884) - 55. výr. úmrtí
8. 2. 1988 Narozen JOCHEC, Josef, dirigent,
hudební pedagog, sbormistr, varhaník, ředitel
hudební školy v Moravské Třebové, autor chrámových, komorních a orchestrálních skladeb
(* 10. 3. 1908) - 20. výr. narození

9. 2. 1918 Zemřel KUTSCHERA, Eugen,
sbormistr, hudební skladatel, psal sbory, písně
a příležitostné slavnostní hry (* 10. 1. 1852) - 90.
výr. úmrtí
11. 2. 1873 Zemřel BENEŠ, Josef, hudebník,
koncertní virtuos, hudební skladatel (* 11. 1. 1795)
- 135. výr. úmrtí
12. 2. 1913 Zemřel KOZÁNEK, Bedřich,
sbormistr, hudební skladatel, varhaník, autor
komorních, sborových, chrámových skladeb
(* 17. 7. 1864) - 95. výr. úmrtí
13. 2. 1883 Zemřel WAGNER, Richard,
německý hudební skladatel období romantismu, dirigent, libretista, reformátor opery
(* 22. 5. 1813) - 125. výr. úmrtí
14. 2. 1988 Zemřel LOEWE, Frederick, americký
hudební skladatel rakouského původu, autor muzikálu My Fair Lady (* 10. 6. 1901) - 20. výr. úmrtí
15. 2. 1863 Narozen SKALICKÝ, Josef Ferdinand, hudební skladatel, sbormistr, autor
církevních i světských skladeb, sbormistr pěveckých spolků Lumír, Záboj a Slavoj ve Vídni
(+ 16. 10. 1933) - 145. výr. narození
17. 2. 1653 Narozen CORELLI, Arcangelo,
italský barokní hudební skladatel a houslista
(+ 8. 1. 1713) - 355. výr. narození
18. 2. 1958 Zemřel KVAPIL, Jaroslav, dirigent,
hudební pedagog, hudební skladatel, klavírista,
sbormistr, autor skladeb klavírních, komorních,
symfonických, sborových, písní, kantát, opery
(* 21. 4. 1892 ve Fryštáku) - 50. výr. úmrtí
19. 2. 1958 Narozen FORRÓ, Daniel, flétnista,
hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel,
hudební teoretik, autor rockové, elektronické,
jazzové, scénické hudby, písní, spolupráce s Divadlem X, Divadlem na provázku aj., zabývá se
hudební teorií se speciálním zájmem o vztah
hudby a matematiky - 50. výr. narození
20. 2. 1763 Narozen JÍROVEC, Vojtěch Matyáš, český hudební skladatel, kapelník dvorních
divadel, psal symfonie, kvarteta, sonáty, balety,
melodramata, mše a různé písně (+ 19. 3. 1850)
- 245. výr. narození
22. 2. 1878 Narozen AICH, Anton, klavírista, sbormistr, hudební skladatel, spolupracoval
s rozhlasem, autor orchestrálních a vokálních
skladeb (+ 14. 1. 1963) - 130. výr. narození
23. 2. 1883 Zemřel KLOSS, Josef Ferdinand,
sbormistr, hudební skladatel, varhaník, autor
sborů a chrámových skladeb (* 10. 2. 1807)
- 125. výr. úmrtí
26. 2. 1878 Narozena DESTINNOVÁ, Ema,
česká operní pěvkyně světového věhlasu, hostovala na nejpřednějších světových operních
scénách (+ 28. 1. 1930) - 130. výr. narození
27. 2. 1923 Narozen KALABIS, Viktor, český
hudební skladatel, klavírista, dirigent a pedagog,
autor instrumentálních skladeb, symfonií, smyčcových kvartetů, komorních děl, skladeb pro děti,
sonát, baletu, angažuje se v Ochranném svazu
autorském, ve Společnosti hudebních skladatelů
při Asociaci hudebních umělců a vědců, předseda Nadace Bohuslava Martinů při Českém
hudebním fondu - 85. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
4. únor - Světový den boje proti rakovině
11. únor - Světový den nemocných
21. únor - Mezinárodní den mateřského jazyka
- Mezinárodní den průvodců
cestovního ruchu
- Mezinárodní den boje proti kolonialismu
22. únor - Mezinárodní den skautů
- Den sesterství
- Evropský den obětí
- Výročí podpisu Charty práv obětí
H.K.
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Žáci SOŠ Holešov vzpomínají na předvánoční Vídeň
Nádherný zájezd ve vánoční
atmosféře se uskutečnil pro žáky
SOŠ dne 19. 12. 2007. Odjezd
od školy byl v 6:00. Všichni nastoupili u SOŠ v Holešově plní
energie a nedočkaví na poznání
vánoční atmosféry Vídně. Přibližně kolem 9. hodiny byla naše
první zastávka u Hundertwasserhausu. Byl to velmi zajímavý dům
s ještě zajímavější architekturou.
Bylo na něm plno barev a my měli
zjistit jejich počet. V autobuse pro
nás paní učitelka Mgr. Renata
Juráňová připravila soutěž o dvě
pravé Mozartovy koule. Vítězce
se podařilo říci všechny barvy
správně německy.
Naše druhá zastávka byla
u zámku Schönbrunnu, ve kterém žila překrásná princezna Sisi, a zde jsme měli rozchod
a mohli jsme navštívit i zámeckou zahradu.
Ve vánočním čase jsou na nádvoří různé stánky,

v nichž si můžete pokochat nejen oči, ale i chuťové smysly ať už lahodným vídeňským punčem
nebo horkými kaštany. Asi po 2 hodinách přijel
autobus a my jeli do centra Vídně.

Ples Osadního výboru
v Tučapech se vydařil
Netradičně v pátek - tentokrát 1. února 2008 - se konal v Tučapech
tradiční ples místního osadního výboru. Letošní ročník se opravdu vydařil
- v nevelkých prostorách místního kulturního domu se sešlo více než sto
hostů, kteří se společně bavili až do ranních hodin. K tanci a poslechu
hrála výborná hudební skupina ALEX, která dokázala dostat na parket
zástupce všech generací, a toto hudební těleso zopakovalo svůj výborný
výkon z loňského roku ke spokojenosti všech tance i zpěvu chtivých
návštěvníků. Příjemnou atmosféru doplnilo také vystoupení holešovských
mažoretek. Nechybělo obvyklé občerstvení, a bohatá tombola, losovaná
krátce po půlnoci, měla mnoho spokojených účastníků.
Osadní výbor Tučapy zve své příznivce na další populární akci
- 8. března se zde koná 4. ročník oblíbeného Tučapského koštu slivovice.
Mgr. Svatava Ságnerová

V centru jsme měli další rozchod. Téměř nikdo neodolal návštěvě restaurace kvůli pravé vídeňské kávě a dobrému zákusku.
Každý si koupil nějakou tu maličkost na památku a poté jsme se
společně vydali ještě na prohlídku
vánočních trhů u vídeňské radnice.
U radnice byla spoustu stánků,
a tak bylo velmi náročné nahlédnout do každého z nich.
Zajímavé bylo, že někteří prodávající nám rozuměli a dokonce
nám i česky odpověděli. To nás
hodně překvapilo.
Tenhle krásný zájezd byl velmi
poučný a všichni ještě pořád vzpomínáme na parádní atmosféru, která nás celým výletem prováděla!!
Kateřina Tělupilová a Martina Vyrobíková,
žákyně 2. A, SOŠ v Holešově

Městská knihovna Holešov zve
všechny zájemce na přednášku

Obrázky z Mexika a Guatemaly
– cestování po zemích
střední Ameriky.
Slovem a obrazem provází
Ing. Dušan Maceška.
Přednáška se uskuteční dne 26. února 2008
v 17.00 hodin
ve studovně Městské knihovny.

Hvizdoši uvedli předpremiéru pohádky v ÚSP Javorník
Studentský soubor Gymnázia L. Jaroše
„Hvizdoši“ vedený absolventkou DAMU Praha MgA. Vladimírou Dvořákovou se rozhodl
připravit divadelní inscenaci určenou pro dětského diváka. Vzniklo tak poetické představení
inspirované předlohou Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, které nese název
„Putování za Sněhovou královnou“. Tato
inscenace bude mít veřejnou premiéru v neděli

10. února 2008 v 15 hodin v sále kina Svět,
někteří ji však mohli zhlédnout již v předvánoční
dopolední předpremiéře.
Díky velkému ohlasu byli Hvizdoši pozváni
do Ústavu sociální péče Javorník ve Chvalčově, aby zahráli pohádku mentálně postiženým
dětem i dospělým. Obrovské nadšení ze strany
publika, velké emoce a jeden z nejsilnějších

zážitků pro všechny zúčastněné - to vše se
odehrálo v Javorníku 25. ledna. Poděkování proto patří všem studentům - Hvizdošům,
vedení holešovského gymnázia a především
ÚSP Javorník, že jsme mohli prožít několik
chvil v krásné a čisté atmosféře mezi tolika
upřímnými srdci…
Divadelní soubor Hvizdoši

Předpremiéru pohádky Putování za Sněhovou královnou uvede studentský divadelní soubor Hvizdoši v Ústavu sociální péče Javorník ve Chvalčově.
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Karneval v TYMY aneb Slavnost na Olympu
V sobotu 26. ledna se uskutečnil v SVČ
Všetuly TYMY tradiční karneval, tentokrát v duchu starého Řecka. Zahajovací ceremoniál
začal nástupem řecké družiny boha Dia, kterého uvedly krásné bohyně na jeho trůn. Vše
dokreslila typická hudba a tanec, která navodila
starořeckou atmosféru. Po řeckém tanci patřil
parket reji masek, které se představily jak božstvu na Olympu, tak všem přihlížejícím rodičům,
babičkám i dědečkům.
A že se bylo na co dívat? Parket prozářili
princezničky i rytíři, berušky a broučci, králíci
z klobouku, ale i čarodějnice a mnoho dalších

pohádkových postaviček. Společně si všichni
zaskotačili, zatančili i zasoutěžili. Všechny
masky byly oceněny medailí a sladkostí. Dobrovolný program zpestřily taneční páry, tančící
pod vedením mistrů tance v kroužku společenského tance, a také dětí z romského klubu
Romane čaja.
Svojí návštěvou a nádherným tancem
s křídly nás poctila orientální tanečnice Jasmína
a závěr patřil magickému umění kouzelníka
Šeklina. Kromě her, soutěží a bohatého kulturního programu nechyběla malá i velká tombola,
kde se sešlo přes 200 cen. Kdo neměl štěstí

Řekové na Olympu aneb Tradiční karneval v TYMY pro malé i velké,
tentokrát ovšem v duchu starého Řecka.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY DUHA při SVČ Holešov
nabízí nové výukové programy pro školy - možnosti doplnění ŠVP

Bylinky pro všechny
• Čistá voda
• Ekologické zemědělství
• I ty ovládáš klima Země
• Nakupuj ekologicky
• Ptáci a ptáčci
• Stromy
• Vánoce na Valašsku
• Velké šelmy v Beskydách
• Zelená domácnost
• Zvěř v době nouze
možno zajistit i Fair Trade

Pro mateřské školy
• Bylinky pro všechny
• Čistá voda

Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly

Parket prozářili princezničky i rytíři, berušky a broučci, králíci z klobouku,
ale i čarodějnice a další pohádkové postavičky.

Stálá nabídka výukových programů - EVVO

Z výukových programů pro základní
a střední školy nabízíme:

v tombole, mohl ještě získat pěknou odměnu
v losování masek. I přes velkou nemocnost byla
tělocvična do posledního místečka zaplněna, ba
místa i chyběla. Bavili se totiž malí i velcí.
S krásným pocitem odcházeli jak všichni
účastníci karnevalu, tak i organizátoři a pomocníčci, kterým za pomoc velmi děkujeme.
Poděkování patří i všem sponzorům, kteří svými
dary přispěli do tomboly. Těšíme se na další
setkávání na našich akcích.

DUHOVÁ MINIGALERIE

„Krása módy
a vizáže“
11. - 29. února - SVČ DUHA

• Kdo v domečku přebývá?
• Podzimní příroda
• Příběh vodní kapky
• Ptáci a ptáčci
• Zvěř v době nouze

módní trendy a doplňky - návrhy,
kresba, malba
Autorka: Lea Březovjáková

Programy zajistíme dle vaší
objednávky
• Výukové programy se konají ve SVČ Holešov
nebo v učebnách či okolí škol a školních
zařízení
• Délku programu, obsahovou náročnost
a další lze upravit dle vašich požadavků
• Je možné vytvořit i další speciální programy
dle vašeho přání
• Cena výukového programu je 20,- Kč
za žáka
Ing. S. Němčíková
Středisko volného času DUHA Holešov

SVČ Všetuly TYMY

23. 2. Country bál

„HIP HOP“
nejen pro děvčata

od 19.30 v tělocvičně TYMY,
živá hudba - TEXAS,
občerstvení,
předtančení a bohatá tombola,

Od středy 6. ledna - 16.30 hod.
Nový zájmový kroužek pro děvčata i chlapce.
Rádi tancujete? Tak proč nezkusit nový styl,
jako je třeba HIP HOP.
Hledáme dívky i chlapce ve věku 8 - 14 let.

vstupné 80,- Kč

Přihlášky v DUZE,
nebo na tel. 608 904 068.

25

hole‰ovsko 3/2008

Florbal - 3. liga mužů - divize VI
Domácí vysoko vyhráli,
ale hrou nenadchli
V sobotu 19. 1. 2008 pokračovala v Holešově zápasy 13. a 14. kola 3. liga mužů ve florbale. Soupeři Slow Shoes byly týmy FBK Orel
Telnice a SK Snipers Slavičín „B“.
FbC Slow Shoes Holešov - FBK Orel Telnice
7:2 (2:0,3:2,2:0)
Branky (asistence): 2. Lánský (Filipčík), 11.
Lánský, 18. Nuhlíček (Vysloužil), 24. Nuhlíček
(Sovadina), 28. Nuhlíček (Doležal), 37. Nuhlíček
(Šubín), 45. Filipčík (Mikeška)
Vyloučení: Černoch (2 min.)
V sobotu čekal na Holešov relativně snadný
úkol. Utkal se totiž s předposledním a posledním
týmem tabulky. V prvním utkání se sice Slow
Shoes dostali do dvoubrankového vedení, ale
hosté hrající v sedmi lidech nesložili zbraně
a dvakrát se dokázali přiblížit na rozdíl jedné
branky. Domácí však překvapení nepřipustili
a hlavně díky střelecké pohotovosti Václava Nuhlíčka zvítězili 7:2. Po celé utkání se však Holešov
spíš trápil. Směrem dopředu se mu nedařilo tak
jako v minulých kolech a dozadu to také nebylo
bezchybné. Navíc se v utkání daly najít pasáže,
které Slow Shoes doslova odchodili.

FbC Slow Shoes Holešov - SK Snipers
Slavičín „B“ 10:0 (4:0,2:0,4:0)
Branky (asistence): 7. Šubín, 7. Filipčík (Doležal), 10. Doležal Robert, 11. Mikeška (Nuhlíček),
19. Sovadina, 30. Šubín (Nuhlíček), 36. Sovadina (Filipčík), 39. Mikeška (Nuhlíček), 43. Filipčík
(Černoch), 44. Vysloužil (Nuhlíček)
Vyloučení: Galandr (2 min.), Sovadina (2 min.)
Ve druhém sobotním utkání se výkon Holešova trošku zlepšil, ale to jen díky soupeři,
který do Holešova přijel v šesti lidech. Od druhé
třetiny byli hosté nuceni dohrávat dokonce v pěti,
a konečný výsledek je tak spíš jejich úspěchem
než debaklem. Slavičín dal sice první branku, ale
rozhodčí ji zcela nepochopitelně neuznal a od té
doby jako by hosté na hřišti vůbec nebyli. Zakopali
se na vlastní půlce a získané míče jen vyhazovali
na polovinu Holešova. Holešov se tak na vítězství
moc nenadřel a bylo vidět, že stejně jako v prvním
utkání nehrál na sto procent. Což by se před
domácím publikem stávat nemělo. Vlastně by se
to nemělo stávat vůbec. Důležitých šest bodů tak
zůstalo doma, ale výkon ideální nebyl.
Sestava: Králík, Pouzar - Vysloužil, Galandr,
Doležal, Mikeška P., Fridrich, Nuhlíček, Šubín, Lánský, Filipčík, Zapletal M., Sovadina,
Černoch
Vysloužil Jan

Tabulka soutěže po 16. kole
1. FBC Sokol Bučovice
16
11
3
2 102:65
2. 1. FbC Aligators Hukot Klobouky
14
11
1
2
85:44
3. FbC Slow Shoes Holešov
14
9
1
4
81:42
4. F.A.T.R. Dubňany
14
9
1
4
70:48
5. Bulldogs Brno B
14
7
1
6
59:54
6. SPA Gullivers Sokol Brno I B
16
6
2
8
71:79
7. 1. AC Uherský Brod
13
6
1
6
59:60
8. FbC Akademik UASK Vyškov
13
6
1
6
63:68
9. TJ Sokol Brno - Židenice
14
5
2
7
61:57
10. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní
14
5
0
9
76:96
11. 1. FBC Bedea Kroměříž
14
4
2
8
64:85
12. FK Orel Telnice
16
4
0
12 64:100
13. SK Snipers AISE Slavičín B
14
1
3
10
39:96

36
34
28
28
22
20
19
19
17
15
14
12
6

SPŠ MV v Holešově má medailistku z MS hokejistek
Vynikajícím sportovním úspěchem zahájila rok 2008 členka ženské reprezentace České republiky
do 18 let v hokeji Martina Křupková
- na mistrovství světa v kanadském
Calgary byla členkou bronzového
týmu naší vlasti!!! Naše družstvo
přitom odjíždělo na soutěž s tajným
přáním neobsadit poslední místo
a nesestoupit z elitní skupiny do nižší a tento cíl byl bohatě překročen! Soutěž probíhala 7. - 12. ledna
v kolébce světového hokeje a naše
mladé hráčky zde odehrály utkání
s těmito výsledky: Kanada - ČR
11:2, Finsko - ČR 3:5, Německo
- ČR 2:3 - branka v poslední minutě
zápasu nás posunula do semifinále! Semifinále USA - ČR 8:0,
o 3. místo ČR - Švédsko 4:2.
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Česká republika se
tak stala nejúspěšnějším evropským týmem
a má zřejmě nakročeno
k dalším úspěchům v této
olympijské disciplíně.
Martina je žákyní
1. ročníku SPŠ MV v Holešově, hokej hraje za brněnský tým Bulldogs Brno
na postu útočnice s číslem 7. V České republice
se hraje celostátní liga
žen, ve které ve třech
skupinách soupeří 16
celků; celkem je v naší
republice registrováno asi
400 aktivních hráček.
Mgr. Sv. Ságnerová

Na fotografii je Martina druhá zleva v horní řadě - krátkovlasá blondýna. Fotografie zachycuje celek ČR a Kanady po prvním vzájemném zápase na MS.
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Zimní příprava holešovských fotbalistů je v plném proudu
SFK ELKO Holešov - FC Želátovice
2 (0:2) 2
Dalším soupeřem Holešova v zimním turnaji byl účastník
krajského přeboru Olomoucka.
Ze začátku utkání se soupeř prezentoval několika tvrdými zákroky
a hráči Holešova se nemohli dostat do herní pohody. I když se
snažili změnit skóre, většinou to
končilo na nepřesné finální přihrávce. A tak přišla pohroma na
druhé straně. Ve 31. minutě upadl
na míč Ohlídal a rozhodčí za ruku
nařídil pokutový kop, ze kterého
se hosté ujali vedení 0:1. Když
ani v dalších minutách nedokázali
dát holešovští hráči branku, přišla
39. minuta a po slabém odkopu
z vápna se hosté dokázali trefit
pod břevno a stav byl 0:2.
V druhém poločasu opět došlo
k prostřídání sestavy a na hřišti se
vyměnilo hned šest nových hráčů
a ke střídání docházelo i v průběhu
hry. Ve druhé půli pozvolna narůstal tlak Holešova a bylo jen otázkou
času, kdy přijde i branka. Stalo se
tak v 66. minutě. Žiak přihrál z rohu
hřiště do šestky a tam se prosadil
Marek - 1:2. V 74. minutě si po
faulu postavil míč k trestnému kopu
Čižmár a jeho střela z asi 18 metrů
šla kolem zdi a skončila přesně
u tyče - 2:2. Do konce utkání měl
Holešov několik krásných šancí,
které však zastavily tyč nebo šibenice. V závěru hosté obdrželi
červenou kartu, takže dohrávali
v deseti.
Sestava v 1. poločase: Čajka
- M. Čižmař, Ohlídal, Šimík, Vávra
- Roubalík, Žiak, Belza, Matulík - T.
Čižmár, Slováček.
Sestava v 2. poločase: Čajka Hrudík, D. Ohlídal, Belza, Barták
- Sumec, Žiak, R. Sedlařík, Marek
- Uruba, T. Čižmár.
Spartak Hulín - SFK Holešov
1 (1:1) 1
Další těžké utkání v přípravě
absolvoval Holešov v sobotu na
hřišti vedoucího celku divize v Hulíně. I když také domácí zkouší velké
množství hráčů, soupeř z Holešova určitě nezklamal a odvezl si
dobrý výsledek.
První šanci měli domácí již
ve druhé minutě. Branka přišla
po nedůrazu středních obránců

již v 11. minutě, když lehce prošel
Čonka a proměnil na 1:0. Až v 17.
minutě naběhl na centr Sumec, ale
střela hlavou skončila u brankáře.
Hosté se stále více dostávali do
hry, ale srážela je nepřesnost v přihrávkách. Šance domácích končily
na brankáři Čajkovi. Ve 25. minutě
šel Olša sám na branku, ale střelil
pouze do brankáře. Od 30. minuty
začal trenér hostí střídat a na hřiště
přišli R. Sedlařík a Marek. Ve 32.
minutě přišel rychlý útok, ve finále
přihrál míč Žiak Roubalíkovi a ten
vyrovnal na 1:1. Potom přišly vyložené šance tří hráčů Holešova,
ale skóre se nezměnilo.
Ve druhé půli si obě mužstva
připravila několik šancí, holešovští
obránci vykopávali tři míče směřující již do branky, ale branku
se nikomu nepodařilo vstřelit.
Stínem utkání bylo zranění Žiaka
v 62. minutě, který opustil hřiště na
nosítkách. Slušné utkání nakonec
skončilo spravedlivou remízou.
Sestava 1. poločas: Čajka - Hrudík, D. Ohlídal, Belza, Novák, Vávra, Sumec, Martulík, Žiak, Olša
- Roubalík, T. Čižmár.
Sestava 2. poločas: Krejčí - Vávra, Ohlídal, Münster, Barták - Marek, Sedlařík, Olša, Roubalík - T.
Čižmár, Slováček - Uruba.
(hr)
TJ Rostex Vyškov - SFK ELKO
Holešov
5 (2: 0) 1
Po sobotní remíze s divizním
Hulínem byl v neděli soupeřem
Holešova Vyškov, celek hrající brněnskou divizi. Vyškov již byl nad
síly Holešova, který nastoupil bez
několika hráčů základního kádru,
konkrétně bez Olši, Marka, Ohlídala, Žiaka, Čajky, Bačíka a M.
Čižmára.
V brance nastoupil opět nový
hráč - Martin Svoboda, zapůjčený z Hanácké Slavie Kroměříž.
Mužstvo vedla nová dvojice trenérů Zdeněk Nelešovský a Martin Malík z Bystřice. Po 30 minut
byl Holešov rovnocenným soupeřem. Pak ale přišla 31. minuta a pokutový kop - stav 1:0.
Ve 38. minutě prošel lehce holešovskou obranou vyškovský útočník a zvýšil na 2:0. Hra Holešova
se poté začala horšit.

Večer s cestovatelem
Klub českých turistů v Holešově a Městské kulturní středisko Holešov zvou členy a příznivce na klubový večer s cestovatelem Josefem
Kozákem. Beseda na téma Cesta na sever aneb, jak se dá z Hostkovic
na Hané dorazit na kole na Island a zpět se uskuteční v úterý 12. února
2008 v 17 hodin v Drive Clubu v Holešově. Beseda bude rovněž doplněna promítáním diapozitivů a po skončení akce je možné si zakoupit
cestovatelovu knihu Z cest po světě.
Josef Kozák není v Holešově poprvé. Se svými unikátními zážitky při putování na kole se s holešovskými příznivci dělil už dvakrát.
V roce 2003 povídal o své cestě do Vladivostoku a vloni pak líčil dojmy
z Polynésie a USA.

Ve 48. minutě nádherně centroval Roubalík, po míči se vrhl hlavou Belza a vsítil jediný gól hostů.
V 52. minutě zůstal po rohu osamocen hráč soupeře a ten lehce
zvýšil na 3:1. V 62. minutě zvýšili
domácí na 4:1. Poslední slovo hosté řekli v 73. minutě, kdy uzavřeli
stav zápasu na 5:1.
Ve středu odjelo mužstvo SFK
ELKO Holešov do Trnavy na poslední zimní přípravné soustředění.
Sestava 1. poločas: Svoboda Barták, Šimík, Novák, Vávra - Belza,
Sedlařík, Matulík, Roubalík - T. Čižmár, Slováček.
Sestava 2. poločas: Svoboda
- Hrudík, D. Šimík, Novák, Uruba Roubalík, Münster, Belza, Sumec
- Slováček, T. Čižmár.
(hr)

Tabulka turnaje
E-ON CUP po 3. kole:
1. TJ Rostex Vyškov
3
3
0
0 10:3

9

2. FK Morkovice
3
3
0
0

9:6

9

3. Tech. Chropyně
3
2
0
1

11:4

6

4. SFK ELKO Holešov
3
0
1
2 4:9

1

5. Sokol Želátovice
3
0
1
2

7:10

1

6. Spartak Zborovice
3
0
0
3 3 :12

0
(hr)

Lakrosáci neodpočívají
ani v zimě

Lakros v zasněžené zámecké zahradě.
Ani v zimě, která pro většinu lidí znamená čas klidu a pohody,
holešovský lakros se svým programem nezahálel. Hráči LK Iktočante
Holešov se rozhodli uspořádat 1. ročník Zimního turnaje, který je na rozdíl
od ligových soutěží a celostátních turnajů, jichž se tento tým pravidelně
účastní, výjimečný tím, že zde nejde o žádné body do tabulky ani poháry
pro vítěze. Hlavním cílem byla zábava a radost z pohybu v krásném,
zasněženém prostředí holešovské zámecké zahrady. Zázemí pro tento
turnaj poskytla zámecká hájenka a přilehlá loučka, která se na pár hodin
proměnila v lakrosový stadion, kapacitně srovnatelný s pražskou Letnou.
Dresy a kopačky nahradily zimní bundy, svetry a sněhule.
Dále byl výjimečný i tím, že i ti, co v danou chvíli nehráli, se neustále
rozcvičovali a rozběhávali, což se také často nevidí, ale v takové zimě
jim asi nic jiného nezbylo. Po odehrání posledního zápasu a uklizení
poslední světlice, které neposlušní diváci neustále vhazovali do prostoru hrací plochy, se všichni směle odebrali do hájenky zahřát se teplým
čajem a dopřát si poslední zbytky vánočního cukroví. Nádherně znaveni
jsme zhodnotili velmi vydařený uplynulý rok, ve kterém určitě stojí za
vyzvednutí 5. místo na celostátním turnaji Castaway Cup. I cíle, které
jsme si vytyčili pro rok 2008, nebyly nijak přízemní. Postup na mistrovství
ČR a pravidelná účast na turnajích po celé republice pro nás nejsou
nemožné, ba naopak.
Nasyceni hřejivým pocitem z příjemně stráveného dne a plni lakrosových zážitků jsme večer odcházeli ze zámeckého parku a už přemýšleli,
jaký asi bude ten příští Zimní turnaj. Zda se budeme po kolena bořit ve
sněhu, nebo nespadne ani centimetr sněhu? Necháme se překvapit.
Za LK Iktočante Holešov Jan Valášek
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Přes dvacet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi
do soutěží z čísla 13/07. Na fotografii Holešova jste správně poznali věžičku
kaple sv. Martina. „Je to věžička na kapli sv. Martina ve Smetanových sadech
vedle II. ZŠ,“ napsala ve své odpovědi Božena Hladišová z Holešova, která
se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Dalším výhercem se tentokrát
stává Ivo Doležel z Rymic, který si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné sudoku posíláme volné vstupenky do kina
Tomáši Dvořákovi z Holešova a Z. Hricové ze Žop.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Určitě víte, že jde o jeden
ze salonů v holešovském zámku. Poznáte ale jeho název a styl, v jakém
byl stvořen? Své odpovědi posílejte na adresu: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17, Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, Pizzerií
U Letiště a MKS Holešov.
RR

Fotokuriozita
Slavný Holešovan v Turíně
Fotbalista Zdeněk Grygera, který
hraje za Juventus
Turín a patří k oporám české fotbalové reprezentace, je
v současné době
zřejmě nejslavnějším
občanem Holešova,
který šíří slávu tohoto města daleko za
hranicemi republiky.
A jak jsme se dozvěděli, minimálně
v Turíně šíří i slávu
novin Holešovsko.
Jeho maminka mu
totiž Holešovsko do
Turína pravidelně
posílá.

Zdeněk Grygera
zdraví všechny
čtenáře Holešovska
a občany Holešova
a okolních obcí. >
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Dotazník Holešovska
JUDr. Jarmila Pokorná,
právní poradce Centra
pro seniory Holešov
Vaše životní krédo?
Vyčnívat znamená být nejen na výsluní,
ale taky na větrné hůrce.
Ke které knize se ráda vracíte?
K básnickým sbírkám Jaroslava Seiferta.
Váš oblíbený umělec?
Skvělý Joe Cocker, legenda populární hudby, s nezaměnitelným
chraplákem nádhernou skladbou N´Oubliez Jamais.
Jaký sport vás oslovuje?
Sjezdové lyžování, turistika, taky ráda tančím, pokud se to dá
nazvat sportem.
Co máte ráda na talíři?
Drůbež všeho druhu, vánočního kapra na sardeli, ovocné saláty.
Kde si ráda posedíte?
Mezi lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou strunu.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
S člověkem, na kterého se mohu spolehnout a se kterým je mi
dobře.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Harmonie, rovnováha, souznění. Poznání, že miluji a jsem milována.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci, ze ztráty mých blízkých.
Ve které historické době byste chtěla žít?
V době, ve které chybí násilí, utrpení, intriky, zrady a nenávisti.
Ale to není historie, to je utopie.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Samozřejmě moje rodné město, kde mám své kořeny. A taky
mám ráda Rusavu.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Profesi, ve které člověk slouží, pomáhá potřebným a jeho práce
má smysl.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím. Víra přináší naději a já bych bez naděje nemohla žít.

