
Hole‰ovsko
6/2008 20. bfiezna 2008 • roãník XIV.

cena 10,- Kã Regionální  ãtrnáctideník  mûsta  Hole‰ova

Herec, nebo 
fotograf?
Rozhovor

s Tomášem 
Valíkem.

Str. 16 a 17

Fotovzpomínka 
pro pamětníky 

Odpolední čaje 
s bandem Oty Šalera

 na zámku.
Str. 19

Krásné prožití 
Velikonoc
přeje všem 
občanům 

Rada města 
Holešova 

Co vy na to, 
pane starosto?

Jakým způsobem 
je nakládáno s podněty 
občanů? Co vy na to, 
pane starosto?

Podněty občanů, 
které se dají řešit ope-
rativně a nejsou nároč-
né na vysoké finanční 
investice, se snažíme 
řešit hned. Náměty, je-
jichž realizace je finančně 
nákladnější, zařazujeme 

mezi priority v rámci dlouhodobějšího horizontu. 
Na straně druhé jsou však podněty, jejichž realizace 
je nereálná. Například neodpovídá současným prio-
ritám města, upřednostňuje bez důvodu soukromé 
subjekty či jednu skupinu obyvatel na úkor druhých 
nebo se jedná o náměty, jejichž řešení není v kom-
petenci města. Jako příklad mohu uvést podnět 
z nedávné doby, podle něhož by město mělo opravit 
údajně špatně označenou část cyklostezky. Značení 
cyklostezek ovšem není v kompetenci města. Kromě 
dalších důsledků by svévolný zásah do celostátně 
značené sítě, která je zanesena na turistických ma-
pách, zkomplikoval orientaci cykloturistům.

Dokončení na str. 3

Co se děje s podněty občanů?

HEZKÉ VELIKONOCE. Prodejní výstavka rukodělného zboží s velikonoční tematikou se usku-
tečnila v prostorách 1. Základní školy v Holešově. Výrobky hendikepovaných občanů zde nabízely 
především chráněné dílny. 

Holešov (frs) - Tak jako loni 
i letos proběhne začátkem jara zápis 
dětí do holešovských mateřských 
škol. Zákonní zástupci, kteří chtějí, 
aby jejich děti začaly navštěvovat 

Setkání se starostou

Na letišti začaly demoliční práce

Zápis do mateřských škol
holešovské mateřské školy ve škol-
ním roce 2008/2009, se dostaví se 
svými dětmi k zápisu v době od 
31. března do 4. dubna 2008.

Podrobnosti na str. 5 

VINOTÉKA NA TRŽNICIVINOTÉKA NA TRŽNICI
Přijďte si k nám posedětPřijďte si k nám posedět

Po - pá  8 - 17 hod.Po - pá  8 - 17 hod.
So  8 - 11 hod.So  8 - 11 hod.

Jarní setkání starosty města 
Holešova s občany se uskuteční ve 
středu 2. dubna od 17.30 ve studov-
ně Městské knihovny (nám. Dr. E. 
Beneše čp.17). Při této příležitosti 
mohou občané vyslovit své dotazy 

a připomínky. K reakci na ně budou 
připraveni starosta i další představitelé 
města. Součástí setkání bude i veřejná 
rekapitulace toho, jak bylo naloženo 
s podněty občanů, které vznesli na 
obdobném setkání vloni na podzim.

Holešov - Práce na bourání prv-
ních objektů a likvidaci zpevněných 
ploch v prostorách budoucí Strategické 
průmyslové zóny Holešov byly zaháje-
ny. V první etapě, která potrvá do polo-

viny května, stavbaři odstraní tři budo-
vy, požární nádrž a některé asfaltové 
a betonové plochy. Provoz veřejného 
letiště, které se nachází uprostřed bu-
doucí zóny, bude zachován maximálně 
do konce roku. Naproti tomu meteoro-
logická stanice, kterou vlastní Český 
hydrometeorologický ústav, zůstane 
v areálu i po vzniku zóny. První investoři 
zamíří do průmyslové zóny v roce 2010, 
její plný provoz lze očekávat v roce 
2012. Celkem bude pro investory při-
praveno 280 hektarů.

Pokračování na str. 2
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• montáže elektrických zabezpečovacích systémů 
 v bytových i průmyslových prostorech
• servisní opravy a revize
• zdarma poradenská činnost a cenová kalkulace
• vysoká odbornost a servisní zázemí
•  servisní dostupnost  NONSTOP po celé ČR

Odpovědná osoba: 
Kašík Martin, Rymice 156, Holešov 769 01

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY – POŽÁRNÍ TECHNIKA

WWW.BESYS.CZ

Kontakt: mob.: 775 684 433 
E-mail: kasik@besys.cz, servis@besys.cz

Odbor územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov  - obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností jako pořizova-
tel změny  č. 2 územního plánu sídelního útvaru 
Prusinovice  ve smyslu § 6 odst. 1c) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) v platném znění 

oznamuje
v souladu s § 20 odst. 2) a § 52  odst. 1) 

stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a po-

souzeného  návrhu změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru Prusinovice,  které  
se uskuteční dne 21. 4. 2008 v 15.30 hod. 
na Obecním úřadě v Prusinovicích.

b) vystavení upraveného a posouze-
ného návrhu územního plánu obce k veřej-
nému nahlédnutí v době  od 21. 3. 2008 do 
20. 4. 2008  včetně.

Návrh územního plánu je vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí na Městském úřadě Ho-
lešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 
a na Obecním úřadě v Prusinovicích. Návštěvu 
lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 
- 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo po předcho-
zí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 

Veřejná vyhláška

573 521 702) a na Obecním úřadě v Prusino-
vicích  Po, St, Čt 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.30, 
Út 8.00-12.00, 13.00-17.00, Pá 8.00 - 12.00  
nebo po předchozí telefonické dohodě (tel. 
573 386 125). Do návrhu lze rovněž nahléd-
nout na stánkách pořizovatele www.holesov.
cz v sekci městský úřad, odbor územního plá-
nování a stavebního řádu.

Předmětem řízení o návrhu změny územní-
ho plánu je pět lokalit. V lokalitě 1  je řešena ak-
tualizace stávajícího stavu ploch bydlení a sta-
bilizace plochy pěšího propojení, v lokalitě 2 je 
řešena změna funkčního využití na návrhovou 
plochu výroby, krajinné zeleně a účelovou ko-
munikaci, v lokalitě 3 je provedena aktualizace 
stávajícího stavu na plochu dopravy, v lokalitě 
4 je proveden návrh nadregionálního územního 
systému ekologické stability, v lokalitě 5 je vy-
puštěna výhledová plocha výroby a vymezeny 
stávající plochy zahrad a drobné držby.

Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené 
orgány, obec Prusinovice a sousední obce. 

Nejpozději při veřejném projednání může 
každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem veřejně pro-
spěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti ná-
mitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k připomínkám a ná-
mitkám. K později uplatněným  stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte 
písemnou formou a zasílejte pořizovateli 
na adresu: Městský úřad Holešov, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, 
Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 
769 01 Holešov.

Toto oznámení plní současně funkci po-
zvání k veřejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Dokončení ze str. 1

Stavbaři zamířili na pozemky 
určené pro zónu v závěru loňské-
ho roku, aby vytvořili podmínky 
pro práci archeologů na záchran-
ném výzkumu. V těchto dnech 
pak přistoupili k demolicím prv-
ních objektů, které kraj v minulosti 
vykoupil. „Jde o přízemní sklad, 
dřevěný hangár, objekt vrátnice 
či nevyužívanou požární nádrž. 
Kromě toho je nutné v první fázi 
rozbourat přibližně 2.500 čtve-
rečních metrů asfaltových a be-
tonových ploch. Náklady na celou 
první etapu demolic činí asi 5,5 
milionu korun,“ přiblížil rozsah pra-
cí výkonný ředitel Industry Servis 
ZK Jakub Černoch. Společnost, 
kterou vlastní výhradně Zlínský 
kraj, má na starosti přípravu celé 

Na letišti začaly demoliční práce

Kontrolní výbor má nové členy

průmyslové zóny i její následný 
provoz.

První etapa demoličních prací 
se nedotkne vzletové a přistávací 
dráhy. Letiště, jehož majitelem 
i provozovatelem je právě firma 
Industry Servis ZK, tak může zů-
stat v provozu s největší pravdě-
podobností ještě do konce roku. 
Poté to již kvůli pracím na výstav-
bě infrastruktury na celé ploše 
budoucí zóny nebude možné. Me-
teorologická stanice naopak zů-
stane v zóně zachována i nadále. 
„Dohodli jsme se na tom s Českým 
hydrometeorologickým ústavem. 
Stanice, stejně jako její zázemí 
umístěné nyní v objektu odletové 
haly, ale bude přesunuta do jiné 
lokality, kde může bez problémů 
fungovat i po zahájení aktivit in-
vestorů,“ poznamenal Černoch.

Finanční úřad v Holešově bude 
v oblasti daně z příjmů fyzických osob 
poskytovat základní informace k vy-
plnění daňových přiznání, zajišťovat 
distribuci daňových tiskopisů, pře-
vzetí daňových přiznání a případnou 
kontrolu jejich formální správnosti:

- v období od 10. 3. 2008 
do 21. 3. 2008 vždy v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8 
do 14 hodin. 

- v období od 25. 3. 2008 
do 31. 3. 2008 od pondělí až 
do pátku od 8 do 18 hodin. 

Výše uvedené služby bu-
dou pracovníci finančního úřa-

Oznámení Finančního úřadu
v Holešově

du zajišťovat rovněž v budově 
Obecního úřadu v Kostelci u Ho-
lešova, a to dne 12. března 2008 
v době od 13 do 18 hodin. Infor-
mační telefonní linky: 573 509 371, 
573 509 372, 573 509 373.

Termín pro podání daňového 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2007 je pondělí  31. břez-
na 2008. Daňové přiznání je možné 
podat elektronickou poštou prostřed-
nictvím internetových stránek české 
daňové správy, na všech 199 finanč-
ních úřadech a 23 pracovištích fi-
nančních úřadů nebo na kontaktních 
místech ve vybraných obcích.

(red)

Holešov (frs) - Dvě nové změny v kontrolním výboru posvětilo 
na svém posledním jednání Zastupitelstvo města Holešova. Zastupi-
telé vzali na vědomí ukončení výkonu funkce člena kontrolního výboru 
Dalibora Cimbálníka (ČSSD) z důvodu úmrtí a rezignaci na funkci 
člena téhož výboru Dušana Tupého (ODS). Novými členkami kontrol-
ního výboru pak zastupitelstvo zvolilo Renatu Štěpánkovou (za ČSSD) 
ze Všetul a Moniku Jánovou (za ODS) z Holešova.

U příležitosti 158. výročí narození T. G. Masaryka položili kytici k jeho 
pomníku v Holešově místostarosta města Josef Bartošek, tajemník městské-
ho úřadu Václav Lang a vedoucí odboru školství a kultury Petr Chvátal. 
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Město Holešov ve spolupráci 
se Střediskem volného času Vše-
tuly (TyMy) připravuje oslavy 650. 
výročí první písemné zmínky o obci 
Všetuly a také připomínku 120 let 
od otevření všetulské školy. Pracov-
ní organizační skupina se pravidelně 
schází v prostorách volnočasového 
střediska a připravuje scénář oslav. 
Jejich součástí bude také výstava 
sestavená z historických dokladů, 
materiálů či různých předmětů. 
Částečně bude koncipována z do-

Prosba k zapůjčení historických materiálů o Všetulích
kladů z okresního archivu, kronik 
a z dosud shromážděných věcí, ale 
její součástí by měly být i materiály 
od obyvatel Všetul, jejich rodinných 
příslušníků, pamětníků apod.

Z uvedeného důvodu si vás do-
voluji jménem přípravné skupiny oslav 
a města Holešova požádat o zapůjče-
ní fotografií, dokladů i trojrozměrných 
předmětů, jenž by mohly doplnit při-
pravovanou výstavu o historii Všetul. 
Všechny zapůjčené materiály budou 
zadokladovány a v pořádku vráce-

ny po skončení výstavy (slavnostní 
otevření proběhne v pátek 3. října). 
Instalována bude v prostorách Stře-
diska volného času Všetuly (budova 
bývalé školy) po dobu oslav (3. až 5. 
října). Materiály budou shromažďovat 
pracovníci SVČ Všetuly (Sokolská uli-
ce), kteří je také po skončení expozice 
vrátí majitelům.

Zapůjčené materiály nejenže 
obohatí výstavu a oslavy  trvání 
obce, ale také mohou odkrýt mno-
há zatím příliš neobjasněná údobí 

v historii obce. Proto si každý, kdo 
historické materiály zapůjčí, zaslouží 
poděkování.

Informace o výstavě a mož-
nosti zapůjčení materiálů vám 
poskytne Mgr. J. Vaclachová, 
ředitelka SVČ Všetuly, a další 
aktivisté pracovní skupiny - M. 
Olšina. R. Hyánek, J. Šašková 
a další - či Odbor kultury MěÚ 
Holešov, tel.: 573 521 111.

Rudolf Seifert
místostarosta

Novela zákona o cestovních dokladech 
s účinností od 1. března 2008 obnovila zapi-
sování dětí do cestovních dokladů rodičů, které 
bylo zrušeno v září roku 2006, a zároveň snížila 
věkovou hranici pro zápis dítěte. Znamená to, že 
do cestovního dokladu rodiče je možné zapsat 
dítě, resp. občana mladšího 10 let. Děti zapsané 
v cestovních dokladech rodičů mohou cestovat 
společně s rodiči do zahraničí bez vlastního ces-
tovního dokladu. Platí to i pro děti, resp. občany 
mladší 15 let, kteří byli do cestovních dokladů 
rodičů zapsáni před 1. září 2006.

Mgr. Zdeňka Konopecká
odbor správní a vnitřních věcí

Zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů

Činnost na ŽL, cca 20 hod. týdně. Poskytování 
půjček do domácnosti. Provident Financial 
s.r.o., 800 169 169.
Hledám na brigádu 2 studenty. Pomocné 
stavební práce při rekonstrukci hospodář-
ského stavení. Všední dny odpoledne, SO 
+ NE celý den. T. 603 723 925
Koupím garáž v lokalitě Novosady, platba v ho-
tovosti. Tel. 728 367 300 po 17. hodině.  
Spolehlivá studentka Arcibiskup. gymná-
zia v KM pohlídá děti v Hol. a okolí. Tel. 
732 440 989.
Mladá žena na MD hledá úklid na VPP nebo 
HPP. Tel. 732 270 497.
Prodám byt 3+1 na Novosadech, plovoucí 
podlahy, nové dveře, po venkovní rekon-
strukci. Tel. 724 343 983.
Pronajmu byt 2+kk v Holešově.
Tel. 605 417 014.
Koupím román Emy Destinnové Ve stínu 
Modré růže. Tel. 728 370 423.

SERVIS, INZERCE

Holešov (frs) - Investice do celkového sní-
žení energetické náročnosti budov mateřských 
škol na území města a jeho místních částí chystá 
holešovská samospráva. „V relativně dobrém 
stavu máme budovy základních škol, ale objekty 
mateřských škol jsou ve velmi tristním stavu,“ uve-
dl starosta města Zdeněk Janalík.  Zastupitelstvo 

Mateřské školy čeká zateplení
proto vyčlenilo pro letošní rok milion korun pro 
každou školku na výměnu oken. Současně 
se chystá společný projekt pro budovy všech 
mateřských školek v Holešově i osadách a také 
pro budovu SVČ TYMY ve Všetulích pro získání 
peněz z evropských fondů, z nichž by byly finan-
covány zateplení objektů, dokončení výměny 
oken a dveří a další úpravy vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti. „Jestliže s tímto projek-
tem uspějeme, vložíme v příštím roce peníze 
města jako spoluúčast do tohoto projektu. Ne-
budeme-li při získání dotace úspěšní, budeme 
v zateplování budov pokračovat postupně tak, 
aby byly mateřské školy po této stránce připra-
veny na očekávanou větší poptávku po jejích 
službách,“ uvedl starosta města. 

Dokončení ze str. 1 
O tom, že k podnětům přistupujeme odpo-

vědně, svědčí i pořádání besed představitelů 
města s občany.  Na podzim z takového setkání 
vzešla celá řada podnětů, které byly publiková-
ny v Holešovsku a jsou rovněž k nahlédnutí na 
internetových stránkách města. Jak jsme slíbili, 
chystáme po půl roce další setkání s občany, 
které se uskuteční 2. dubna od 17.30 hodin 
v sále holešovské knihovny. Na tomto setkání 
budeme veřejně rekapitulovat, jak bylo s jed-
notlivými podněty naloženo.

(frs)

Co se děje s podněty 
občanů

Další peníze na zámek 

Holešov - Další tři a půl milionu korun 
na rekonstrukci zámku získalo město Hole-
šov z dotačního programu ministerstva kultury 
Záchrana architektonického dědictví. „Tato in-
vestice je výsledkem dlouhodobé velmi dobré 
spolupráce a komunikace Holešova s Národním 
p a m á t k o v ý m 
ústavem při re-
konstrukci zám-
ku. Náš projekt 
byl navíc velmi 
dobře zpracova-
ný, takže jsme 
obdrželi stejnou 
částku jako na-
příklad klášter 
ve Vyšším Bro-
dě, což je jistě 
velmi významná 
památka,“ uvedl 
starosta města 
Zdeněk Janalík.

(frs)
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy bude ve čtvrtek 27. března 
od 7.30 do 15.30 přerušena dodávka elektrického 
proudu v části obce Tučapy. Vypnutí se týká oblasti 
od čp. 133 směr Prusinovice, směr čp. 143 a 58, 
včetně MŠ a čp.141 směr trafostanice T1 u ZD.

Přerušení dodávky 
proudu

Někdo si možná řekne: „Už zase?“ Na tomto 
příkladu lze vidět, jak ten čas letí. Minulá sbír-
ka pořádaná Charitou Holešov ve spolupráci 
s Diakonií Broumov se uskutečnila na podzim, 
a to s pozitivními ohlasy. Také je fakt, že na jaře 
nejeden z nás přehodnocuje obsah skříní s oděvy 
- a nemusí to být vždy jen v rámci „jarní úklidové 
generálky“.   

Kdy tedy sbírka proběhne? Ve dnech 
25. - 28. 3., tj. od úterý do pátku vždy v době 
od 8.00 do 15.30 hod.  

Budeme Vám vděční za každý Váš příspě-
vek tj. letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, záclony, látky, funkční nádobí, hračky, 
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. 
Z ekologických důvodů nepřijímáme obnošenou 
obuv, kožichy, oděvy z umělých vláken a kabáty. 
Uvítáme ovšem i finanční příspěvek, který pomů-
že pokrýt nemalé náklady spojené s dopravou. 
Vše odvezou zaměstnanci diakonie kamionem 
na kontaktní místo, odkud bude vypraven spe-
ciální vlak do Broumova. Tříděním obsahu pytlů 
a krabic získá alespoň na přechodnou dobu 
zaměstnání několik osob, které mají problém 
uplatnit se na trhu práce. 

Charita pořádá humanitární sběr šatstva
Se svolením P. Františka Cincialy využijeme 

(jako na podzim) pro účely shromažďování vaší 
materiální pomoci prostory Domu u sv. Martina 
ve Smetanových sadech. Pro dárce bude platit 
výjimka ze zákazu vjezdu: tj. můžete zastavit své 
auto přímo před Domem u sv. Martina (vjezd pouze 
z ul. Masarykova - tj. od kina) samozřejmě jen pro 
účely předání šatstva apod. V případě jakýchkoliv 
dotazů nás můžete kontaktovat osobní návštěvou 
či telefonicky: 573 398 468, popř. 737 484 565. 

Už teď se na Vás těší dobrovolnice, které 
pro vás určitě najdou vždy slůvko poděkování 
za váš dar.

Eva Relichová, DiS.

Na území okresu Kroměříž proběhne letec-
ké kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti 
vzteklině v termínu od 21. 3. do 26. 3. 2008. 
Bude vyloženo 22 400 vakcinačních dávek, 
takže bude ošetřeno celé území okresu. Ná-
vnada má rybinový zápach, velmi atraktivní pro 
lišky a ostatní masožravce. Vakcinační dávka 
je uložena v plastiko-aluminiové kapsli uvnitř 
návnady. Vzhledem k leteckému kladení vak-
cinačních dávek se tyto mohou nalézat i na ne-
honebních plochách, a proto je nutné dodržet 
následující opatření: Nedotýkat se vyložených 
návnad nebo je dokonce sbírat a manipulovat 
s nimi, v době od 21. 3. do 16. 4. 2008 používat 
lovecké psy při výkonu práva myslivosti pod 
kontrolou a zamezit volnému pobíhání ostatních 
psů v honitbách.

I když vakcinační látka obsahuje apatogen-
ní virus, který je neškodný pro člověka i zvířata, 
přesto při nahodilém styku s vakcinační dávkou 
uvnitř plastiko-aluminiového pouzdra Krajská 

Pozor: Chystá se vakcinace lišek proti vzteklině
veterinární správa, Inspektorát Kroměříž dopo-
ručuje: při kontaktu rukou s vakcinační látkou 
si umýt ruce důkladně mýdlem, případně dez-
infikovat jakýmkoliv dezinfekčním prostředkem. 
Jinak nehrozí žádné nebezpečí a nejsou nutná 
žádná další opatření. Jestliže se vakcinač-
ní látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo 
čerstvým poraněním, doporučuje se vyhledat 
lékařské ošetření.

Ulovené lišky lze ke kontrole orální vak-
cinace zasílat za tři týdny po skončení klade-
ní vakcíny, tj. od 16. 4. 2008 prostřednictvím 
Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj, 
Inspektorát Kroměříž.

MVDr. Milan Polášek v. r.
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Informace pro uživatele 
honiteb

Zahnašovice (frs) - K velmi těžké dopravní 
nehodě došlo v sobotu 15. března krátce po třetí 
hodině ráno v Zahnašovicích. Osobní vozidlo 
Mazda 323, v němž cestovali čtyři mladí muži, 
narazilo zezadu do odstaveného nákladního 
auta. „Osobní vozidlo zajelo pod korbu náklaďá-
ku a o jeho hranu se doslova rozpáralo,“ uvedl 
mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínské-
ho kraje Ivo Mitáček. Při nárazu došlo ke dvěma 
těžkým a jednomu lehkému zranění. 

Na místo vyjely dvě jednotky profesionál-
ních hasičů z Holešova a Kroměříže se dvěma 
zásahovými vozy a posilová jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů z Holešova. 

Hasiči byli na místě ze záchranářů jako 
první a jen šest minut od výjezdu. Tři mladíci 
se z vraku dostali ven ještě před příjezdem jed-
notky. V autě zůstal těžce zraněný a zaklíněný 
řidič, kterého museli hasiči vyprostit přes dveře 
spolujezdce. Do příjezdu zdravotnické služby 
poskytovali záchranáři první předlékařskou 
pomoc, a to především dvěma těžce zraněným 
mladíkům. „Komunikace se zraněnými byla zpo-
čátku ztížena nejen jejich zdravotním stavem, 
ale také šokem a podnapilostí,“ uvedl mluvčí.  

Po příjezdu dvou vozidel záchranné služby 
byli mladí muži postupně předáváni do péče 
lékaře, který jim poskytl odbornou pomoc 
a ošetření. Po fixaci těžce zraněných do vaku-
ových lůžek byli mladíci přeneseni do sanitek 
a následně i odvezeni do nemocnice k další 
nezbytné péči a hospitalizaci. 

Řidič přehlédl náklaďák

Osobní vozidlo se zaklínilo pod odstavený 
náklaďák.



5

hole‰ovsko 6/2008

Mateřská škola Sluníčko vyhlašuje zápis do mateřské školy pro 
školní rok 2008 - 2009.

Zápis proběhne v týdnu od 31. 3. 2008 do 4. 4. 2008 od 8.00. 
do 16.00 hodin v prostorách Mateřské školy v Havlíčkově ulici i na od-
loučeném pracovišti - Mateřské škole Tučapy.

Nabízíme vzdělávání dětí předškolního věku podle školního vzdě-
lávacího programu.

Objevujeme svět se Sluníčkem
Životní zkušenosti se snažíme zprostředkovávat na základě individu-

álních potřeb a zájmů jednotlivých dětí, v přívětivém prostředí s ohledem 
na tradice mateřské školy.

Jak to děláme: respektujeme osobnost a jedinečnost vašeho dítěte, 
vytváříme laskavé a útulné prostředí, které má stanovená pravidla, upev-
ňujeme pocit bezpečí a jistoty, pomáháme dítěti s laskavou důsledností 
řešit jeho problémy, posilujeme sebevědomí vašeho dítěte tím, že ho 
naučíme mít rádo samo sebe a druhé, sportovat, zpívat, malovat, orien-
tovat se ve světě a učit se nové.

Co nabízíme
S ohledem na kapacitní možnosti zařazení dětí do tříd na základě 

výběru rodiče a osobních předpokladů dítěte, s ohledem na jeho zájmy 
a individuální schopnosti, zařazení dítěte do logopedické třídy, péči 
o zdravou výživu, péči o obranyschopnost organismu vůči vnějším a vnitř-
ním vlivům pomocí jógy, relaxačních a pohybových cvičení, zkušenosti 
s integrací postižených dětí (zrakové, sluchové, tělesné), individuální 
přípravu dětí na vstup do ZŠ - pomocí Metody dobrého startu, Metody 
rozvoje fonematického vnímání, rehabilitační a dechová cvičení spojená 
s hrou na zobcovou flétnu - Zdravé pískání, rozvoj výtvarných a pracov-
ních schopností - S barvičkou a pastelkou, rozvoj pohybových a tanečních 
schopností - Tancujeme pro radost, seznamování s anglickým jazykem 
- Anglická slovíčka, programy zaměřené na spolupráci mateřské školy 
a rodiny - Tvořivé dílny, Olympiády se Sluníčkem, pobyt dětí ve škole 
v přírodě na Rusavě, předplavecký výcvik, společenské centrum pro děti 
a rodiče, zábavné akce pro děti během celého školního roku, plynulý 
přechod dětí do ZŠ ve spolupráci se ZŠ Družby.

Zápis do MŠ Radost proběhne v týdnu od 31. 3. 2008 do 4. 4. 2008, 
a to denně, vždy od 14 do 16.30 hodin v prostorách Mateřské školy v Gro-
hově ulici i v Mateřské škole Dobrotice, která je součástí naší školy.

Poloha školy
Škola je umístěna blízko centra města, přesto v klidném a krásném 

přírodním prostředí. Areál školy je chráněn před dopravním ruchem svým 
umístěním v zahradách okolních objektů. Poskytuje dětem zázemí pro 
klidné a nerušené hry. 

Vybavení, dostatek místa
Rozlehlá zahrada je spojena terasami přímo s třídami školy. Vy-

užíváme ji pro hry a společné slavnosti, v zimě nám uměle navršené 
kopce, které dotvářejí terén, poskytují možnosti sjíždění a bobování 
na sněhu. Rovněž třídy jsou velké a slunné, s dostatkem prostoru pro 
to, aby se děti mohly zabývat vícero činnostmi současně. Máme vlastní 
školní jídelnu, takže jídlo se dostane k dětem v době, kdy je potřebujeme, 
čerstvé a chutné.

Program školy
Již deset let rozvíjíme program „MATEŘSKÁ ŠKOLA PODPORUJÍCÍ 

ZDRAVÍ“. Je zaměřen na poznávání, vytváření dobrých vztahů, péči 
o sebe, ostatní, životní prostředí, spolupráci s rodiči. Na zpracovávání 
témat se účastní i děti. K dalším zájmovým činnostem patří  „PÍSKÁNÍ 
NA FLÉTNU“ „VÝTVARNÉ TECHNIKY“ „KERAMICKÉ TVOŘENÍ“ , „PO-
HYBOVÉ A TANEČNÍ ČINNOSTI“, „HRY S VODOU - základy plavání“. 
Spolupracujeme s jazykovou školou p. Kassawatové - děti mají možnost 
pod vedením odborného učitele seznamovat se s anglickým jazykem. 
Ve třídách jsou umístěna multimediální počítačová centra uzpůsobená 
dětem předškolního věku s dětskými výukovými programy na rozvoj 
nejrůznějších poznávacích funkcí. Škola je otevřená rodičům i veřejnosti, 
rodiče se mohou účastnit činností dětí, spolupracovat s učitelkou při 
rozvoji svého dítěte. 

Spolupráce s rodiči
Rodiče založili občanské sdružení, které nám velmi pomáhá 

při zlepšování podmínek a prostředí a vybavenosti školy pro děti. 
Spolupracujeme spolu i při tvorbě programu - využíváme nápadů 
a námětů rodičů.

Mateřské školy v Holešově se představují a zvou 
na Dny otevřených dveří

Mateřské škola Radost v Grohově ulici Mateřská škola Sluníčko v Havlíčkově ulici

Mateřská škola RADOST v Grohově ulici pořádá Den otevřených 
dveří, který připravujema na úterý 1. dubna 2008 v době od osmi do 
šestnácti hodin. Rádi vás u nás přivítáme a poskytneme bližší informace 
o všem, co vás bude zajímat.

Mateřská škola Sluníčko Havlíčkova srdečně zve na Den otevřených 
dveří. Uskuteční se 26. března s tímto programem. Od 8 do10 hodin pro-
hlídka školy, seznámení se vzdělávacím programem školy a prostředím 
jednotlivých tříd. Od 10 do 11.30 program Vynášení zimy - rozloučení 
se zimou a přivítání jara u řeky Rusavy. Od 11.30 do 16 hodin prohlídka 
výstavy Kraslice 2008.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří

Dětí, které mají problémy s vý-
slovností, neustále přibývá. V MŠ 
Sluníčko nabízíme své zkušenosti 
s nápravou vad řeči v logopedické 
třídě. Hlavní náplní činnosti v této 
třídě je hra. Činnosti, které s ná-
pravou řeči souvisí, jsou dětem 
předkládány zábavnou formou, 
způsobem individuální práce dítěte 
s logopedem, s časovou dotací in-
dividuální péče - 30 minut denně.

Věnujeme se rozvíjení obrat-
nosti mluvidel, gymnastice mluvi-
del, dechovým cvičením rozvíjení 
smyslového vnímání (zraku, slu-
chu, hmatu), výslovnosti samo-
statných hlásek a celé řadě dalších 
aktivit.

Nabízíme možnost osobních 
konzultací s učitelkami, logope-
dem, odbornými pracovníky Speci-
álního pedagogického centra Brno 
Veslařská a psychologem přímo 
v mateřské škole.

Zápis dětí do naší mateř-
ské školy bude probíhat v týdnu 
od 31. 3. do 4. 4. 2008 denně 
v době od 14.00 do 16.00 hodin 
v budově mateřské školy na Ma-
sarykově ulici a současně v Ma-
teřské škole Žopy. Den otevře-
ných dveří proběhne v úterý 1. 4. 
2008 od 8.00 do 16.00 hodin.

Mateřská škola v Masarykově 
ulici v Holešově je dvoutřídní škola 
umístěná ve starší vile s velkou 
přilehlou školní zahradou. Součástí 
školy - odloučeným pracovištěm je 
MŠ v Žopích. Budova stojí na okraji 
obce v blízkosti lesa s možností 
krásných vycházek do přírody.

Pravidelně pořádáme něko-
likrát do roka akce pro rodiče 
a jejich děti. V Holešově například 
Zahradní slavnosti s táborákem 
a Pálení čarodějnic na školní za-
hradě, v Žopích zase  Zavírání 
lesa, Pouštění draků, Pálení ča-
rodějnic a Ekologické vycházky. 

Logopedická 
třída

Mateřská škola v Masarykově ulici

V obou MŠ pořádáme  i společné 
posezení u vánočního stromku 
a oslavy svátku maminek.

Hrajeme si celý rok
K realizaci vzdělávacího pro-

gramu v mateřské škole máme vy-
tvořen tematický celek s názvem 
HRAJEME SI CELÝ ROK.  Témata 
jsou dětem blízká, jsou odvozena 
z přirozeného cyklu ročních období, 
z přírodních i společenských situací 
a bezprostředně souvisí s každo-

denní realitou života dítěte. V pro-
gramu se zabýváme rozšířením 
běžných činností v MŠ o činnosti 
zaměřené na rozvoj smyslu pro 
kamarádství a respektování společ-
ných pravidel, která by měla dětem 
pomoci v běžných situacích, např. 
Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. 
Pro starší děti v odpoledních hodi-
nách probíhají tyto aktivity: Zdravé 
pískání, Hrajeme si s anglickými 
slovíčky, Logopedická preven-
ce,Taneční a Ekologický kroužek, 
Keramika, I. A II. ZŠ - Školáček.

Nabízíme zaškolení a získání osvědčení ADR na naše 
náklady, dobré platové podmínky, náborový příspěvek a volné 
víkendy.

Podmínkou je řidičský průkaz skupiny C+E, ochota 
pracovat. Informace na telefonním čísle: 774 555 842

Firma se sídlem v Chropyni 
přijme řidiče na vnitrostátní přepravy
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Přijaté usnesení č. 32/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření předložené  smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věc-
ného břemene pro město Holešov 
na pozemcích p.č. 516 a 526, k. 
ú. Žopy, a p.č. 1827, k. ú. Dobro-
tice, se společností  Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106, kte-
ré mají právo hospodařit s tímto 
majetkem státu. Zřízení věcného 
břemene je nutné k realizaci akce 
„Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ 
a bude provedeno úplatně za cenu 
30. 000  Kč. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: 10. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 33/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření předložené smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene pro město 
Holešov na pozemku p.č. 1826/1 
a p.č. 1826/3, k.ú. Dobrotice, se 
společností Česká republika - 
Zemědělská vodohospodářská 
správa, Brno, Hlinky 60. Zříze-
ní věcného břemene je nutné 
v souvislosti s akcí „Dobrotice, 
Žopy - odkanalizování“, bude 
provedeno úplatně, cena bude 
určena na základě znaleckého 
posudku a nepřesáhne 5.000 Kč. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: 10. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 34/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností Telefónica 
02 Czech Republic, a.s., Praha 
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
na pozemcích potřebných pro 
vedení veřejné komunikační sítě 
k domu čp. 1640-1642, ul. No-
vosady v Holešově, a to za cenu 
20 000 Kč. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: 14. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 35/2008. 
Rada města Holešova uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí se 
Zlínským krajem se sídlem Zlín, 
tř. T. Bati 21, o zřízení věcného 
břemene na pozemcích souvi-
sejících s přípravou průmyslové 
zóny v Holešově, které budou 
využity pro uložení technické 
infrastruktury, případně k do-
časným záborům - doplnění. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: 21. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 49/2008. 
Rada města Holešova schválila 
vypsání výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce kulturního a spole-
čenského centra - sala terrena“. 
K podání nabídek budou oslove-
ny firmy:- RAPOS, spol. s r.o., 
Holešov, Nerudova 325 - VW 
WACHAL, a.s., Kroměříž, Tylo-
va 220/17 - ELSO systém, spol. 

Usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 3. března 2008, 

upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

s r.o., Fryšták, Osvobození 354. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 36/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření dohody o splátkách 
dluhu s Danou Jandalovou, Ho-
lešov, vzniklého z neplacení ná-
jemného za užívání městského 
bytu, a to v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 37/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úplatné nabytí pozemků 
p.č. 1390/3, zahrada, o výměře 
4558 m2, p.č. 1390/8, zahrada, 
o výměře 194 m2 a p.č. 1391/3, 
zahrada, o výměře 102 m2, vše 
k. ú. Holešov, od České republi-
ky. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 38/2008. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění 
záměru prodeje části městské-
ho pozemku p.č. 2893/1, ost. 
plocha, o výměře cca 42 m2, k. 
ú. Holešov (lokalita ul. Bartošo-
va), Martinu Měcháčkovi, bytem 
Holešov, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 39/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
po projednání žádosti manželů 
Kaňovských, bytem Otrokovice, 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje části městského pozemku 
p.č. 244/8, trvalý travní porost, 
o výměře cca 30 m2, k. ú. Žopy, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 40/2008. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit přijetí daru 
od Stavebního bytového druž-
stva Novosady Holešov, IČ: 
00049620, a to pozemku p.č. 
2951/90 o výměře 18 m2, k. ú. 
Holešov. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 41/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s Oldři-
chem Sitkem, nyní bytem Holešov, 
na užívání bytu velikosti 1+0, o vý-
měře 29,30 m2, označeného č. 1, 
v městském domě čp. 507 na ul. 
Palackého v Holešově. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 4. 2008. 

Přijaté usnesení č. 42/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření dodatku ke smlouvě 
o pronájmu městského pozem-

ku ze dne 1. 3. 1995 a smlou-
vě o nájmu ze dne 31. 8. 2000 
s organizací TJ Sokol Žopy, IČ: 
18189709, a to tak, že se doba 
nájmu mění z doby neurčité 
na dobu určitou - 10 let s účin-
ností od 1. 3. 2008. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 43/2008. 
Rada města Holešova schválila re-
vokaci svého usnesení č. 2/2008/5 
ke zprávě č. 29/2/2008 ze dne 
21.1.2008 týkající se schválení 
uzavření nájemní smlouvy s Fran-
tiškem Dostálem na užívání bytu 
vel. 1+1, o výměře 31,90 m2, ozna-
čeného č. 1, v městském domě čp. 
55 na nám. Dr. E. Beneše v Hole-
šově z důvodu odmítnutí uzavření 
této smlouvy. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 44/2008. 
Rada města Holešova schválila 
s účinností od 1.3.2008 uzavře-
ní nájemní smlouvy s Mirosla-
vem Sonntágem, nyní bytem 
Holešov, k užívání bytu vel. 1+1, 
o výměře 31,90 m2, označeného 
č. 1, v městském domě čp. 55 
na nám. Dr. E. Beneše v Holešo-
vě na dobu určitou do 28.2.2009. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 45/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la oznámení zadávacího řízení 
na pořízení úvěru na rekonstrukci 

zámku v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
4. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 46/2008. 
Rada města Holešova schválila 
dodatečně organizaci Centrum 
pro seniory, příspěvková orga-
nizace, Holešov, použití části 
investičního fondu z rozpočto-
vého roku 2007 k nákupu 3 ks 
transportních křesel v celkové 
hodnotě 136.906,90 Kč. Zodpo-
vídá: Mgr. Ivana Bozděchová, 
ředitelka organizace. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 47/2008. 
Rada města Holešova uložila 
po projednání usnesení zastupitel-
stva města k závěrům a doporuče-
ním kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Holešova  - veliteli měst-
ské policie zabezpečit zpracování 
výstrojního řádu a organizačního 
řádu městské policie  a - Ing. Stani-
slavu Julíčkovi, vedoucímu odboru 
ISÚ, každoročně zabezpečit zpra-
cování přehledu o realizovaných 
investičních akcích.

Přijaté usnesení č. 48/2008. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci o plnění 
usnesení rady města ze dne 
18. 2. 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek

ověřovatel zápisu

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zák.č. 128/2000 Sb., 
o  obcích zveřejňuje záměr prodeje městských nemovitostí, a to dům 
čp.1645, stojící na pozemku p.č. 137/2, pozemek p.č. 137/2, zast.
plocha, o výměře 173 m2 vše k.ú.Holešov za minimální kupní cenu 
700.000,- Kč + náklady s tímto prodejem spojené. 

Zájemci o výše uvedené nemovitosti musí podat nabídku 
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 
628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu 
Holešov v termínu do 28. března 2008 do 11.00 hodin.

V nabídce musí být uvedeno: řádné označení  (u  fyzických osob 
adresa a rodná čísla, u právnických osob kopie výpisu obchodního 
rejstříku nebo živnostenského listu), účel využití nemovitostí, termín 
a způsob úhrady kupní ceny.

Kritéria hodnocení: nabídka kupní ceny, účel využití nemovitostí, 
termín a způsob úhrady kupní ceny.

Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu ná-
klady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení LV, znaleckého posudku, 
daň z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.

Nabídka je zveřejněna v termínu od 10. března 2008 do 
28. března 2008. Rozhodnutí o prodeji městských nemovitostí bude 
učiněno na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.

Ing. Eva Fryčová
 vedoucí odboru správy nemovitostí 

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA HOLEŠOVA



7

hole‰ovsko 6/2008

V sobotu 8. března - v den, 
který z hlediska oslav MDŽ býval 
zapsán v kalendáři všech mužů - 
se sešli muži tučapští i cizí, věku 
mladšího i zkušeného v místním 
kulturním domě z důvodů naprosto 
jiných - a sice - aby počtvrté změřili 
své síly v klání, kdože z nich má 
doma nejlepší slivovici. Pořada-
telem byl tradičně Osadní výbor 
Tučapy, kterému vydatně při pří-
pravě sálu a v průběhu akce celé 
pomáhaly především partnerky 
soutěžících. Přichystaný sál přiví-
tal v 16 hodin 22 soutěžících, kteří 
tvořili zároveň hodnotící porotce.U 
tří připravených stolů s bohatým 
pohoštěním zasedli soutěžící dle 
vylosovaného zasedacího pořád-
ku a soutěž mohl zahájit starosta 
města Holešova PaedDr. Zdeněk 
Janalík, který přítomné pozdravil 
a první kolo koštu jako čestný sou-
těžící také absolvoval. 

Soutěž probíhala podle pře-
dem známých pravidel, kdy v prv-
ním kole ochutnali účastníci u tří 
stolů vybranou sadu 7 nebo 8 vzor-
ků, a z nich byly poté vyřazeny 2 či 

Zajímavé komentáře soutěžících
Vítěz - nepoznal svůj vzorek, napsal o něm, že „… ono to šmakuje …“
Radek Chytil o č. 17 - „… to bych nedal ani tchánovi …“
Ríša Pospíšilík - poznal svůj vzorek - „… su si jistý - to je ta moja 
kulovajda… „
Jiří Jiránek o č. 21 - „ … už jsem tě poznal, slivovičko moje …“ 
- a nebyl to jeho vzorek
všichni o č. 12 - „… pohon traktoru… vietnamské podrážky - ostřikovač 
skel …“
Karel Pospíšilík st. - o svém vzorku - „ … já si myslím vítěz…“
o vítězném vzorku „… určitě moja …“

Tučapský košt slivovice počtvrté
3 vzorky tak, aby do finále postou-
pilo 15 nejkvalitnějších slivovic. 
Soutěžící hodnotili předepsanou 
bodovou škálou barvu, chuť a vůni 
nápojů, a již v základním kole ne-
byla nouze o zajímavé komentáře 
jak ústní, tak písemné. Po sečtení 
výsledků bylo sedm vzorků vy-

řazeno a začalo finále. Jednot-
liví soutěžící postupně ochutnali 
každou z 15 finálových slivovic; 
nálada soutěžících byla již velmi 
povznesená a o legraci při hodno-
cení nebyla nouze. 

Po celkovém součtu výsledků 
byly postupně odtajněny nejdříve 
vzorky a jejich majitelé nepostupu-
jící do finále, a pak začalo postup-
né napínavé představování pořadí 
nejlepších 15 slivovic. Ve finálové 
desítce byly již opravdu kvalitní 
nápoje a mnohdy rozhodoval o po-

řadí pouhý jeden bod. Překvape-
ním pro všechny bylo vyhlášení 
majitele nejlepší slivovice, kterým 
se stal loňský vítěz Jaroslav Ně-
mec z Tučap, a obhájil tak poprvé 
v historii své vítězství i v letošním 

roce. Dalšími medailisty byli stříbr-
ný Jaroslav Hlobil a bronzový Libor 
Krajcar, oba domácí borci, kteří 
svými vzorky byli velmi dobrými 
soupeři  pro vítěze. V absolutním 
pořadí se na prvních třech místech 
umístili pouze domácí závodníci, 
což ukázalo kvalitu a sílu slivovice 
zhotovené právě a jedině v Tu-
čapech.

Pořadí: 1. Jaroslav Němec, 
2. Jaroslav Hlobil, 3. Libor Krej-
car, 4. Milan Haragoš, 5. Jiří 
Jiránek,  6. Petr Jurčík, 7.  Pavel 
Krejčí, 8. Marián Hanák, 9. Vlas-
timil Kovařík, 10. Jiří Herodes.

Za výbornou organizaci za-
slouží poděkování členky OV Tu-
čapy Jana Vrubelová, Alena Krej-
čí, celou akci provázela slovem 
Mgr. Svatava Ságnerová a ke zpě-
vu, poslechu a tanci hrála hudební 
skupina Nic moc. 

Na příští rok se těším na se-
tkání se všemi přáteli dobrého 
moku…

  Mgr. Svatava Ságnerová

Odpovědné soustředění při koštování soutěžních vzorků. Z vyhlašování majitelů nejlepších vzorků.

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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH Holešov (frs) - K požáru letadla došlo v pátek 7. března kolem 
14. hodiny na holešovském letišti. „Podle dostupných informací byl 
nejdříve zjištěn únik paliva z nádrže jednomotorového letadla zn. ZLIN 
143 L, které bylo po zalétávání odstaveno na letištní ploše u hangáru. 
Úniku paliva si všiml jeden zaměstnanec, který hned upozornil uživatele 
stroje. Ti se rozhodli nejdříve vypustit zbytky paliva do náhradních nádob 
a pak odstranit závadu. Po odkrytování části stroje bylo vypouštěno palivo 
z hlavní nádrže v křídle. Při této práci došlo ke vznícení palivových výparů 
a k požáru části letadla,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje Ivo Mitáček.   

Sedmdesátiletý muž, který opravu prováděl, utrpěl při požáru vážné 
popáleniny na rukou, obličeji a dalších částech těla. I přes ohrožující 
požár se mu podařilo odtlačit letadlo od hangáru a od místa vytečeného 
a hořícího paliva. Další zaměstnanec firmy bleskově na požár reagoval 
a přiběhl s ručním práškovým hasicím přístrojem. Společně se jim podařilo 
plameny na letadle i ploše uhasit a zabránit dalšímu šíření požáru. 

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru 
ohledáno. Požár zničil část křídla letadla, aerodynamické prvky, část 
palivové nádrže, jeden list vrtule a část pláště stroje. Požárem způsobená 
škoda byla vyčíslena na 600 000 Kč. Včasným zásahem zaměstnanců 
byla uchráněna další hodnota letadla za 3 miliony korun. 

„Při šetření byla vyloučena možnost úmyslného jednání. Byl vyloučen 
zkrat elektřiny, bylo vyloučeno kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm. 
Nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru byl výboj statické elektřiny při 
přečerpávání nádrže a obsluze letadla po úniku paliva,“ uvedl Mitáček. 

Na letišti hořelo letadlo

• kuchyně na míru vč. vestavných spotřebičů
• kancelářský nábytek • vestavný nábytek
• prodej spotřebičů • bytové doplňky

dara.interier@seznam.cz
www.dara-interier.com

Po-Pá: 8.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00
V MĚSÍCI DUBNU AKCE!!!                                            

PRODEJNA:    
Grohova 1266
Holešov 769 01
Tel: 739 280 573
      776 390 400
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Úterý
Polévka: Hrachová
1. Kuřecí plátek zapečený s nivou / hranolky 65,- Kč
2. Segedinský guláš /knedlík 65,- Kč

Středa  
Polévka: Zeleninová
1. Kuřecí řízek /bramborový salát 65,- Kč
2. Italský těstovinový salát 65,- Kč

Čtvrtek
Polévka: Gulášová
1. Vepřové nudličky na bazalce / hranolky 65,- Kč
2. Pečené kuřecí stehno/ rýže 65,- Kč  

Pátek 
Polévka: Kmínová s vejcem
1. Kung pao / rýže 65,- Kč
2. Pangas na bylinkovém másle / vařený brambor 65,- Kč          

OD 11.00 - 14.00 HOD NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST

Vaříme pondělí - pátek  od 11.00 - 21.30 hod.
 sobota - neděle od 12.00 - 21.30 hod.

 Polévky
 Steaky
 Minutky
 Kuřecí křidélka
 Bezmasá jídla
 Těstoviny
 Saláty
 Poháry

Menu od - 11.00 - 14.00 hodin
 25. - 28. března 2008

Chcete-li pravidelně dostávat týdenní 

jídelníček na e-mail, napište si o něj 

na tomretro@seznam.cz

Těšíme se na vás !

Holešov (frs) - Členové holešovského 
Sokola a město Holešov se navzájem potřebují. 
I tak lze charakterizovat poselství z výroční-
ho členského zasedání Tělovýchovné jednoty 
Sokol Holešov, které se uskutečnilo v pátek 
vpodvečer v holešovské sokolovně. Starostka 
Sokola Irena Smrčková zhodnotila podporu 
současného vedení města jako velmi dobrou 
a poděkovala radnici za její přístup, vedení 
města ústy svého starosty Zdeňka Janalíka 
zase ocenilo sportovní, vzdělávací a spolkový 
přínos této organizace pro život ve městě. 

Při jednání si členové Sokola pochvalovali 
nejen finanční výpomoc města, ale i spoluprá-
ci v dalších oblastech. Starostka Smrčková 
poděkovala Tomáši Nedbalovi ze stavebního 
úřadu za vstřícný postup a pochopení při kolau-
daci rekonstrukce tělocvičny. Starosta Zdeněk 

Představitelé TJ Sokol a města Holešova si chválili vzájemnou spolupráci 
Janalík byl zase oceněn za fakt, že se zasadil 
o chystanou opravu pomníku Ladislava Jaroše 
na Jehelníku.

Vedle deklarace vzájemné symbiózy 
na jednání zazněly i hlavní aktuální problémy, 
s nimiž se organizace potýká. Za všechny je 
pojmenoval delegát Župy hanácké. „Nejvíce 

nás trápí nedostatek cvičitelů a peněz,“ uvedl 
ve svém vystoupení s tím, že se to týká prakticky 
všech organizací.

Ze zpráv o činnosti sportovní náčelnice 
a vedoucích jednotlivých oddílů nicméně bylo 
zřejmé, že sportovní aktivity holešovského 
Sokola jsou značné. Ostatně v současné době 
má tato organizace 372  členů. V letošním roce 
čekají organizaci vedle pravidelných aktivit 
dvě stěžejní akce - malý sokolský slet a účast 
na akcích k 90. výroční založení Českosloven-
ské republiky.     

Velkou starostí Sokola je údržba a zabez-
pečení malého hřiště házené. Organizace nemá 
na jeho rekonstrukci peníze. Jak uvedl starosta 
města, toto hřiště by se mělo v budoucnu stát 
součástí celkové regenerace Amerického parku, 
z něhož má být víceúčelové sportovní centrum.  

TJ Sokol Holešov má v současné 
době čtyři oddíly. Oddíl sportovní gym-
nastiky vede dlouholetý uznávaný trenér 
Ignác Foukal, oddíl orientačního běhu 
pracuje pod vedením Antonína Pešky, 
který se v současnosti stará i o oddíl 
šachu, a oddíl boxu je v rukou mladého 
trenéra Lubomíra Procházky.  

Úvodní zprávu o činnosti přednesla starostka TJ Sokol Holešov 
Irena Smrčková.

Přínos holešovského Sokola ocenil ve své řeči starosta města 
Zdeněk Janalík.  
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Důraz na nejmodernější formy 
komunikace, využívání internetu, elek-
tronické pošty a dalších moderních fo-
rem. To je hlavní poselství z loňského 
slavnostního shromáždění k 50. výro-
čí ustavení Českého zahrádkářského 
svazu (ČZS). V úvodu letošní výroční 
členské schůze ZO ČZS Holešov 
připomněl toto krédo jednatel hole-
šovské základní organizace Stanislav 
Inquart. Jak dodal, cílem má být upou-
tání pozornosti na činnost Českého 
zahrádkářského svazu (ČZS) hlavně 
ze strany mladších a středních vrstev 
a následné omlazení členské základ-
ny. „Je otázkou, jak dalece toto vše 
bude dostupné pro ty nejnižší články. 
Ne všechny ZO si budou moci z hle-
diska finanční situace i personálního 
obsazení internet, počítač nebo další 
elektroniku dovolit,“ podotkl k tomu 
jednatel a dále zdůraznil, že již dnes 
mají některé organizace problémy, 
aby se udržely v činnosti či vedly 
přesné účetnictví.

Členská základna
Holešovská organizace ČZS 

měla k 31. 12. 2007 120 členů, 
z nichž je čtrnáct nad 80 let, a ne-
musí tak platit členské příspěvky. 
V průběhu loňského roku byli do 
organizace přijati dva noví  členo-
vé. Naopak zemřel dlouholetý člen 
výboru Jan Latiňák. Jeho památku 
uctili přítomní členové a hosté na 
výroční schůzi minutou ticha.

Údržba areálu
Velkou oblastí činností hole-

šovských zahrádkářů je údržba are-

Zahrádkářský svaz hledá formy, jak přitáhnout mladé

Holešov (frs) - Přednášku o jahodách připravil pro své členy 
i ostatní veřejnost výbor Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu v Holešově. Přednášet bude Ing. Jaroslav Oborný, okresní od-
borný instruktor z Kroměříže. Přednáška se uskuteční v neděli 6. dubna 
v 9 hodin v areálu ČZS Holešov na Dlažánkách.

álu na Dlažánkách. V loňském roce 
odpracovali někteří v areálu řadu 
brigádnických hodin, nákladnější 
opravy však na areál teprve čekají. 
Od poloviny srpna byla v provozu 
moštárna a také varna povidel. Do 
konce října zde zpracovali sedm 
tun jablek a 350 kilogramů švestek. 
Nevyužita zůstává sušárna, která 

vyžaduje nepřetržitý provoz. Zatím 
se nenašel dobrovolník k její obslu-
ze. Navíc zájem o sušení ovoce není 
dostatečný. 

Osvětová činnost
Součástí práce základní orga-

nizace zahrádkářského svazu je 
osvětová činnost. V průběhu loň-

ského roku zahrádkáři uspořádali 
odbornou přednášku na téma Ra-
cionální ochrana ovocných dřevin 
a jahod v současných klimatických 
podmínkách, podíleli se na přípravě 
i průběhu okresního kola soutěže 
Mladý zahrádkář i na organizaci 
územní výstavy ovoce, zeleniny 
a květin v Kroměříži, uspořádali zá-
jezd na Floru Olomouc a další akce. 
Součástí prezentace zahrádkářů 
bylo i zpracování rozšíření informace 
o základní organizaci a jejím umís-
tění na internetové stránky města 
Holešova. 

Zahrádkářské osady
V působnosti ZO ČZS Holešov 

jsou v současné době čtyři zahrád-
kářské oblasti, které zahrnují 75 díl-
čích parcel. Většina těchto zahrádek 
je udržovaná a obhospodařovaná. 
Určité problémy jsou s využíváním 
některých parcel v nejstarší osadě 
Žopská I. 

Letošní aktivity
Rovněž v nadcházejícím roce 

se zahrádkáři chystají na celou řadu 
aktivit. Při opravě a údržbě areálu se 
chtějí zaměřit na odstranění zatékání 
do sklepa či opravu a nátěr střechy. 
Mezi společné akce budou patřit na-
příklad dubnová přednáška o jaho-
dách či další ročník okresní soutěže 
Mladý zahrádkář, srpnový zájezd na 
jižní Moravu, tradiční výstava ovoce, 
zeleniny a květin či zájezd na Floru 
Olomouc nebo listopadový společný 
večer s tancem. 

(frs)

Přednáška o jahodách

Jestlipak mě to baví, vysedávat na výroč-
ních schůzích nejrůznějších organizací, když 
k jejich činnosti nemám pražádný vztah, ptal 
se mě svého času jeden známý. Inu, opáčil 
jsem mu, je to moje práce. Na nedávné výroční 
schůzi zahrádkářů jsem si však uvědomil, že 
toto vysedávání může mít ještě jiný, takříkajíc 
nadčasový rozměr. Věkový průměr členů řady 
spolků je poměrně vysoký a mladší ročníky se 
do organizací nehrnou. Vloni slavil svaz zahrád-
kářů 50. výročí svého založení a při pohledu do 
sálu holešovské organizace se nabízí legitimní 
otázka, oslaví-li tato organizace i výročí stoleté. 
Společnost se řítí kupředu šíleným tempem 
a řada jejích částí přestává být kompatibilní.

Svědectví odcházejícího času
Jako kluk jsem ignoroval osudy svého 

dědy - ruského legionáře. Tenkrát mě na něm 
zaujala - pokud si vzpomínám - nejvíce jediná 
věc: soudružkám učitelkám neustále říkal paní 
učitelky. Dnes bych se ho rád zeptal třeba na 
jeho osudy v bojích kolem Transsibiřské ma-
gistrály či na dlouhou plavbu z Vladivostoku do 
Itálie. Ale mám smůlu. Dědu vzal čas. A čas, 
zdá se, může vzít i rozmanité formy dnešní 
společnosti. Z těch na první pohled nezáživných 
schůzí tak alespoň zůstane svědectví o odchá-
zející době. Na rozdíl od osudů mého dědy bude 
uchováno pro budoucnost. 

František Sovadina

Okresní myslivecký spolek ve spolupráci 
s Městským úřadem Holešov, Odborem život-
ního prostředí oznamuje, že pořádá dne 19. 
- 20. 4. 2008 chovatelskou přehlídku mysli-
veckých trofejí v Domě kultury ve Vitonicích. 
Přehlídka každoročně bilancuje myslivecké 
hospodaření v okrese Kroměříž za uplynulý 
myslivecký rok a chovatelské výsledky jednot-
livých mysliveckých sdružení. 

Chovatelská přehlídka 
ve Vitonicích

Orgán státní správy myslivosti děkuje za 
dlouholetou spolupráci na úseku myslivos-
ti mysliveckým hospodářům panu Vladimíru 
Vojáčkovi (HS Tučapy - Bořenovice) a panu 
Františku Němcovi (MS Žeranovice), kteří na 
vlastní žádost odstoupili z funkce mysliveckého 
hospodáře.

Ing. Martin Liška
odbor životního prostředí

Holešov (frs) - Okresní kolo tradiční 
přírodovědné soutěže pro žáky základních 
škol připravuje komise pro práci s mládeží 
Územního sdružení Českého zahrádkář-
ského svazu (ČZS) v Kroměříži.

Mladý zahrádkář

Uskuteční se 25. dubna 
od 9 hodin v sále Domu zahrád-
kářů na Dlažánkách v Holešově.

Z výroční schůze holešovských zahrádkářů
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Evropská poradenská kance láø
rozš iøuje tým talentovaných spolupracovníkù.

Do pracovního kolektivu ve vašem regionu pøíjmeme spolupracovníky.

Hledá t e zm nu?
Roz h od l i j s t e s e j i ud la t?

ì
ì

My Vám mù�eme nabídnout:

Budeme po Vás po�adovat:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

dodr�ování 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

Pro pozvání k pohovoru a bli�ší informace zašlete kontakt na:

Uveïte v�dy region a telefonní kontakt!

poradenstvi.region@email.cz

+ 420 543 254 579
nebo na tel.:

Poradenská kanceláø Brno, Vlhká 25, 602 00

Region (frs) - Série loupeží 
ve dnech 11. a 12. března se ne-
vyhnula ani Holešovu. Ve středu 
12. března se v průběhu dopo-
ledne vloupal doposud neznámý 
pachatel do bytu v ulici Novosady 

Pachatel loupil na Novosadech
v Holešově a odcizil odtud šperky 
v hodnotě 10 000 Kč. Policisté 
v regionu v těchto dnech ještě za-
znamenali vloupání do autodílny 
a bytu v Hulíně a také vloupání do 
rodinného domu v Kvasicích.

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

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

Přestaňte pracovat pro někoho jiného, začněte pracovat 
sami pro sebe. 
Pomůžeme Vám vybudovat úspěšný byznys v realitách.

Schopným a seriózním makléřům nabízíme:
 • partnerství a podporu, kterou Vám jiná RK v ČR nemůže na-

bídnout
 • koncept práce a know-how, které se za 34 let osvědčilo 

po celém světě včetně ČR
 • férová pravidla hry a tým skvělých lidí
 • bezkonkurenční, vysoce motivující provizní systém pro 

makléře
 •  možnost učit se od těch nejlepších lidí v oboru, sdílet informa-

ce a vyměňovat si zkušenosti s ostatními makléři RE/MAXU. 
Tolik makléřů pracujících po celém světě pod značkou RE/
MAX, to už je pořádná studnice nápadů a inspirací, jak pra-
covat lépe.

 • Celou řadu dalších výhod (např. bezkonkurenční telefonní 
tarify pro Vás i celou Vaši rodinu, slevy na pojistném, slevy 
na nákup nových vozů Škoda, VW, BMV, Audi, slevovou kar-
tu Shell na nákup PHM atd.)

 
 • Vaši nemovitost nabízejí všichni makléři společnosti RE/MAX 

prostřednictvím všech kanceláří. V ČR pracuje pod značkou 
RE/MAX téměř 500 REALITNÍCH MAKLÉŘŮ V 55 KANCE-
LÁŘÍCH. Kontakt s Vámi však udržuje jediný z nich - Váš 
osobní makléř. RE/MAX má propracovaný systém inzerce. 
S námi máte mnohonásobně větší pravděpodobnost, že 
najdeme kupce, který za Vaši nemovitost nabídne nejvyšší 
možnou cenu.

 • Počítačový systém páruje všechny adekvátní nabídky a po-
ptávky společnosti RE/MAX v celé Evropě. A díky naší veli-
kosti a celosvětové působnosti máme největší databázi po-
ptávek.

 • Makléři RE/MAX jsou vá-
záni přísným etickým kode-
xem a pravidelně školeni.

 •  Dohlížíme nad kvalitou prá-
ce RE/MAX makléřů. Za-
vedli jsme „RE/MAX profe-
sionální standardy prodeje“.

 • Kanceláře RE/MAX jsou 
povinny prošetřit všechny 
reklamace klientů nejpoz-
ději do 48 hodin.

6 důvodů, proč prodávat nemovitost 
se společností RE/MAX

Pojďte s námi podnikat v realitách
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Hostišová - Nad zalesněnými 
pahorky mezi Holešovem a Zlínem 
vládl té dubnové noci roku 1944 
klid, který na moment protrhlo bu-
rácení motorů letadla. Vzápětí se 
temnou nocí snášelo k zemi ně-
kolik padáků. Po dlouhých letech 
se ilegálně vraceli do okupované 
vlasti tři mladí muži. Četař aspirant 
Antonín Bartoš, šifrant četař aspi-
rant Jiří Štokman a radiotelegra-
fista četař aspirant Čestmír Šikola. 
Na rodnou půdu dopadli v blízkosti 
Hostišové. Všichni byli vycvičeni 
ve Velké Británii pro ilegální čin-
nost na území protektorátu Čechy 
a Morava. Od té chvíle jim byla 
smrt nepřetržitě v patách. Přesto 
dokázali s pomocí domácího od-
boje vybudovat na Moravě velkou 
zpravodajskou síť, do Londýna 
odeslat asi 800 zpráv a ve zdraví 
se dožít konce války. 

Trojnásobná čestná salva pro-
trhla předjarní klid v polích nedaleko 

Desítky lidí vzpomínaly na válečného hrdinu Čestmíra Šikolu

Ve čtvrtek třináctého dubna 1944 byla do oblasti pod 
Hostýnskými vrchy vysazena skupina Clay s vysílačkou Eva 
ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař 
aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír 
Šikola. Hned po vysazení v prostoru Mysločovice - Racková 
(konkrétně v katastru obce Hostišová - nachází se zde i malý 
pomník, který byl zbudován v roce 2005) se vydali na pochod 
do Hostýnských vrchů. Nejprve měli představu, že dojdou až 
do Valašského Meziříčí nebo Rožnova pod Radhoštěm, ale 
kvůli únavě a tenčícím se zásobám se rozhodli najít úkryt 
u zámečníka Oldřicha Procházky v Bystřici pod Hostýnem. 
Prošli údolím Fryštáku, Lukovečka a vstoupili do hor. Došli do 
blízkosti Tří kamenů a kolem silnice Bystřice - Vsetín se dostali 
až do Chvalčova a pak do města k adrese. Celý pochod jim trval 
tři dny, přičemž šli jenom navečer a v noci. 

Hostišové v sobotu 8. března 2008. 
Postarali se o ni členové Klubu 
vojenské historie Hraničářský pluk 
19, kteří společně s představiteli 
obce Hostišová uspořádali pietní 
vzpomínku na Čestmíra Šikolu, 
který jako poslední žijící člen zmí-

něné paradesantní skupiny zemřel 
v pátek 29. února 2008 ve svých 89 
letech. Zatímco jeho dva kolegové 
po Únoru 48 emigrovali, Čestmír 
Šikola zůstal v komunistickém 
Československu a tehdejší režim 
jej tvrdě pronásledoval. 

Pietní akt se uskutečnil u ma-
lého pomníčku v polích nedaleko 
obce, v údolí zvaném Trnovec. Prá-
vě v těchto místech byli před 64 lety 
parašutisté vysazeni. Vzpomínky 
na válečného hrdinu se účastnili ne-
jen obyvatelé Hostišové, ale i hosté 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ne-
chyběl mezi nimi ani místostarosta 
Holešova Josef Bartošek.   

Mezi řečníky, kteří postupně 
vzpomínali na odbojovou činnost 
členů skupiny, byli starosta obce 
Hostišová Milan Šesták, Vít Pažou-
rek z Klubu vojenské historie či spi-
sovatel a historik Jaroslav Pospíšil.

Po čestné salvě položili 
k pomníku věnce a květiny zástup-
ci obce Hostišová, Klubu vojenské 
historie, Junáka - Svazu skautů 
a skautek ze střediska Holešov 
a členové Klubu parašutistů a ve-
teránů Zlín. Pietní akt ukončila čes-
koslovenská hymna. 

(frs)

Čestná salva členů Klubu vojenské historie. Kytici k pomníku položili i parašutisté-veteráni ze Zlína.

Holešov - Pátý ročník nočního vzpomínkové-
ho pochodu pořádá v pátek 11. dubna holešovské 
středisko Junák. Jako již tradičně bude zhruba třice-
tikilometrová trasa přibližně kopírovat noční pochod 
paraskupiny CLAY, která byla v roce 1944 vysazena 
v katastru obce Hostišová a postupovala napříč jižní 
částí Hostýnských vrchů do Bystřice pod Hostýnem.

Co při pochodu zažijete?
Start pochodu bude 11. dubna ve večerních 

hodinách v Rackové, cíl pak nad ránem v Bystři-

Noční pochod napříč Hostýnskými vrchy
ci pod Hostýnem. Trasa pochodu je připravena 
ve dvou variantách pro širokou veřejnost. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o noční pochod, mohou 
se zúčastnit pouze osoby starší 15 let. 

S ohledem na bezpečnost pohybu v nočním 
členitém terénu budou na trasu vysílány skupiny 
v počtu 3 až 5 osob. 

Každý účastník obdrží „průvodku“, ve kte-
ré jsou informace nejen o skupině Clay-Eva.
Od 4. ročníku organizátoři zpestřili pochod růz-

nými kvízy a hádankami, které účastníci mohou, 
ale nemusí řešit. Na každého účastníka, který 
absolvuje celý pochod, čeká účastnický list a „ca-
mrátko“ daného ročníku. Pochod je stále ve vývoji, 
takže je možné, že vás bude čekat i nějaké další 
překvapení.

Přihlášky na pochod jsou k dispozici na inter-
netové stránce na http://clay-eva.cz

(frs)

Jedna varianta nočního pochodu. 
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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 pod-
nik. 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

Stavebniny, stavební činnosti
Holstav, s.r.o.; Hankeho 244, 769 01  Holešov; 573 395 533
Hydropol ČR, spol. s.r.o.; nám. Svobody 133, 769 01  Holešov; 
573 399 575
Keramo Profi, s.r.o.; Malá 30, 769 01  Holešov; 573 396 568
Bakalík Erik; Novosady 1564, 769 01  Holešov; 737 259 977
LM trade Holešov, s.r.o.; Nám. Dr. E. Beneše 19, 769 01  Holešov; 
573 395 004
Monček Josef; Novosady 1359, 769 01  Holešov; 736 458 091
Petr Zapletal (BD DEY); Nám. Dr. E. Beneše 32/23, 769 01  Holešov; 
573 399 652
Rapos, spol. s.r.o.; Nerudova 325, 769 01  Holešov; 573 398 317
Zdeněk MIROŠ Rekonstruktiva, spol. s r.o.; Sušilova 484, 769 01  Ho-
lešov; 573 397 953, 602 782 314
Stanislav Tomšů - TOMŠŮ stavební a obchodní firma; Dlažánky 305, 
769 01  Holešov; 573 394 653

Databáze místních firem a podnikatelů
Taťána Martincová Stavební bazar; Količín 25, 769 01 Holešov; 
573 398 856
Stavební firma Ekon - Jurášek Stanislav; Palackého 1278, 769 01  Ho-
lešov; 573 397 888
Ladislav Vyňuchal - stavební firma PRIMA; Nám. Svobody 112, 
769 01 Holešov; 573 394 441
Zdeněk Pohořalý - Stavební práce; Partyzánská 688, 769 01  Holešov; 
573 394 531
Miloslav Sklenář - Stavební práce; Plačkov 598/59, 769 01  Holešov; 
573 398 955, 602 778 895
Stavebniny K, a. s.; Bartošova 749, 769 01  Holešov; 573 395 118, 
728 762 367
Stavebniny Koprima s.r.o.; Palackého 1090, 769 01  Holešov; 
573 398 866
Sklenář Jan; Školní 439/2, 769 01  Holešov; 573 395 430
Zednictví a obkladačství Jindřích Svrček; Malá 36/8, 769 01  Holešov; 
573 396 258, 728 737 723
Zlínské cihelny, s.r.o.; Žopy 76; 573 394 040, Nábřeží 800, 769 01  Ho-
lešov; 573 399 823

Svářečské práce - montáž svař. techniky; 
TB Svařovací technika, spol. s.r.o.; Plačkov 607, 769 01  Holešov; 
573 394 066

Svatební centrum; 
Jiří Slaměný - Svatební centrum; Palackého 522, 769 01  Holešov; 
737 943 585

Taxi
Jaroslav Nedbal; Novosady 1641, 769 01 Holešov; 776 156 681
Jiří Štopl; U Letiště 1325, 769 01 Holešov; 777 991 727
Ladislav Stolař - Taxi Last; Ovocná 427, 769 01 Holešov - Všetuly; 
603 218 450
Radka Janalíková; Bořenovice 39, 769 01; 607 934 636

Výtvarná soutěž k výročí Františka Xa-
vera Richtera

Základní ustanovení
Účastník může do soutěže přihlásit jakékoli 

výtvarné dílo s hudební tematikou. Hodnotí se 
originalita, nápad, výtvarná technika, provedení. 
Závazná témata jsou: F. X. Richter; Koncert; Moje 
oblíbená kapela; Zpěvák, kterého mám rád; Hu-
dební nástroje. Nelze však zasílat xerokopie prací, 
pokud neslouží výtvarnému záměru!

Soutěžní práce zůstávají majetkem orga-
nizátorů. V zájmu propagace mohou být publikovány, reprodukovány, 
vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátorů, případně využity 
pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoli 
finančních nároků ze strany autorů.

Účastníci se mohou zapojit do 6 kategorií.

Jednotlivé kategorie
Soutěž se realizuje ve čtyřech soutěžních kategoriích určených věkem 

žáků. Věk daný jednotlivými kategoriemi musí být splněn k 31. 8. 2008. 
kategorie: věk 10 - 11 let
kategorie: věk 12 - 13 let
kategorie: věk 14 - 15 let
kategorie: věk 16 - 19 let 
Vedle těchto soutěžních kategorií existují i dvě kategorie nesoutěžní, a to 
kategorie: do 9 let
kategorie: nad 19 let

Organizace u kategorií I. - IV.
Tyto kategorie jsou určeny jen právnickým osobám vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení.
Průběh soutěže je dvoustupňový. V prvním stupni (tzv. školní kolo) 

hodnotí soutěžní práce dle stanovených kritérií komise určená ředitelem 
právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení, která 
musí být nejméně tříčlenná. Soutěžní práce musí být příslušné komisi 
doručeny nejpozději 18. 11. 2008.

Tato tzv. školní komise také vybere nejvýše tři nejlepší práce v každé 
soutěžní kategorii, které postoupí do druhého stupně (tzv. městského kola), 
tyto nejlepší práce budou doručeny nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor škol-

Město Holešov vyhlašuje výtvarnou soutěž k výročí 
Františka Xavera Richtera

ství a kultury Městského úřadu Holešov. Ve dru-
hém stupni bude soutěžní práce dle stanovených 
kritérií hodnotit komise určená starostou města 
Holešova, která musí být nejméně tříčlenná. 
Městská komise ocení věcnými dary autory třech 
nejlepších děl v každé soutěžní kategorii. 

Z vybraných děl bude uskutečněna vý-
stava, jejíž vernisáž bude začátkem jubilejního 
roku 2009.

Organizace u  kategorií V. - VI.
Tyto kategorie jsou otevřeny všem právnickým i fyzickým osobám.
Autoři odevzdají svá díla nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor školství 

a kultury Městského úřadu Holešov.
Z vybraných děl bude uskutečněna výstava, jejíž vernisáž bude 

začátkem jubilejního roku 2009.
František Xaver Richter byl hudebník, dirigent a skladatel 

(1. 12. 1709 Holešov - 12. 9. 1789 Štrasburk), který je považován 
za jednoho ze zakladatelů tzv. mannheimské hudební školy, jež 
podstatnou měrou přispěla k vývoji klasického instrumentálního 
slohu (W. A. Mozart a další). Předpokládá se, že F. X. Richter působil 
v holešovské zámecké kapele a je s naším městem svým původem 
i počátkem hudební kariéry spjat. Z tohoto důvodu také město Ho-
lešov připravuje na rok 2009 oslavy jeho výročí narození a úmrtí.

Komise oslav F. X. Richtera
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně 
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, 
tel.: 573 398 580, 604 452 091 

e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25, 

•  7-403 stavební pozemek v Rac-
kové 3 545 m2, 420 Kč/m2

•  7-406 dvě výrobní a sklado-
vací budovy v Kroměříži, lze 
prodat i jednotlivě, cena celkem 
8 mil. Kč 
•  7-121 pronájem výrobních 
a sklad. hal v Jankovicích, cena za 
m2 480,- Kč/rok
•  6-114 RD 3+1 Zdounky, se za-
hradou, cena 900 000,- Kč
•  6-115 RD 2x 3 + 1 Zdounky, 
cena 1 000 000,- Kč - obsazeno 
nájemníky

•  7-413 Luxusní RD se 2 byt. 
jedn. v Trávníku,  cena v RK
• 7-419 Prodej stavebního poz. 
ve Slavkově pod Hostýnem, 
2 064 m2, cena 650 tis. Kč
•  7-420 Prodej RD 4+1, 2x kou-
pelna, v Prusinovicích, cena
1 400 000 Kč
•  7-421 Prodej pozemku 603 m2 
v Rychlově u Bystřice pod Hostý-
nem,  390 000,- Kč
•  8-101 Prodej zahrady v Žera-
novicích o výměře 1 374 m2, cena 
dohodou

Základní ustanovení
Účastník může do soutěže přihlásit jakékoli literární dílo se za-

měřením na F. X. Richtera nebo hudbu. Hodnotí se originalita, nápad, 
literární kvality, provedení.

Soutěžní práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace 
mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle 
uvážení organizátorů, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřej-
ných zařízení atp., a to bez jakýchkoli finančních nároků ze strany autorů.

Účastníci se mohou zapojit do 5 kategorií.

Jednotlivé kategorie
Soutěž se realizuje ve čtyřech soutěžních kategoriích určených věkem žáků. 
Věk daný jednotlivými kategoriemi musí být splněn k 31. 8. 2008. 
kategorie: věk 12 - 13 let
kategorie: věk 14 - 15 let
kategorie: věk 16 - 17 let
kategorie: věk 18 - 19 let 
Vedle těchto soutěžních kategorií existuje 
i jedna kategorie nesoutěžní, a to  kategorie, 
nad 19 let. 

Organizace u kategorií I. - IV.
Soutěž je určena jen právnickým oso-

bám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení.

Průběh soutěže je dvoustupňový. V prvním stupni (tzv. školní kolo) 
hodnotí soutěžní práce dle stanovených kritérií komise určená ředitelem 
právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení, která musí 
být nejméně tříčlenná. Soutěžní práce musí být příslušné komisi doručeny 
nejpozději 18. 11. 2008.

Tato tzv. školní komise také vybere nejvýše tři nejlepší práce v každé 
soutěžní kategorii, které postoupí do druhého stupně (tzv. městského kola), 
tyto nejlepší práce budou doručeny nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor 
školství a kultury Městského úřadu Holešov. Ve druhém stupni bude sou-
těžní práce dle stanovených kritérií hodnotit komise určená starostou města 
Holešova, která musí být nejméně tříčlenná. Městská komise ocení věcnými 
dary autory třech nejlepších děl v každé soutěžní kategorii. 

Z vybraných děl bude uskutečněna výstava, jejíž vernisáž bude za-
čátkem jubilejního roku 2009.

Organizace u  kategorie V.
Tato kategorie je otevřena všem právnickým i fyzickým osobám.
Autoři odevzdají svá díla nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor školství 

a kultury Městského úřadu Holešov.
Z vybraných děl bude uskutečněna výstava, jejíž vernisáž bude za-

čátkem jubilejního roku 2009.
Komise oslav F. X. Richtera

Město Holešov vyhlašuje literární a multimediální soutěž k výročí
Františka Xavera Richtera

Literární soutěž Soutěž v tvorbě multimediálních 
prezentací

Základní ustanovení
Účastník může do soutěže přihlásit multimediální  prezentace se zamě-

řením na F. X. Richtera, a to v rozsahu 5 - 10 min. (Kombinace textu, zvuku, 
grafických objektů.)

Soutěžící použije k tvorbě prezentací pouze legální a volně šiřitelný software 
(např. PowerPoint, Microsoft Movie Maker…)

Při tvorbě prezentací soutěžící použijí multimediální materiál ze svých vlast-
ních zdrojů, případně z jiných zdrojů s ohledem na autorská práva tvůrců. Přehled 
použitých zdrojů bude součástí prezentace.

Každý soutěžící připravuje svou práci samostatně, popř. ve skupině max. 
3 žáků. Soutěžní prezentace musí být originálním dílem soutěžících. Odevzdává 
se na CD nosiči. 

Před odevzdáním svých soutěžních prací je nutné zkontrolovat kompletnost 
a funkčnost multimediálních prezentací.

Hodnotí se nápad, způsob provedení, rozsah. Soutěžní práce zůstávají ma-
jetkem organizátorů. V zájmu propagace mohou být publikovány, reprodukovány, 
vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátorů, případně využity pro 
archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoli finančních 
nároků ze strany autorů. Účastníci se mohou zapojit do 4 kategorií.

Jednotlivé kategorie
Soutěž se realizuje ve třech soutěžních kategoriích určených věkem žáků. Věk 
daný jednotlivými kategoriemi musí být splněn k 31. 8. 2008. 
kategorie: věk 10 - 13 let
kategorie: věk 14 - 15 let
kategorie: věk 16 - 19 let 
Vedle těchto soutěžních kategorií existuje i jedna kategorie nesoutěžní, a to ka-
tegorie nad 19 let.

Organizace u  kategorií I. - III.
Tyto kategorie jsou určeny jen právnickým osobám vykonávajícím činnost 

škol a školských zařízení.
Průběh soutěže je dvoustupňový. V prvním stupni (tzv. školní kolo) hodnotí 

soutěžní práce dle stanovených kritérií komise určená ředitelem právnické osoby 
vykonávající činnost školy či školského zařízení, která musí být nejméně tříčlenná. 
Soutěžní práce musí být příslušné komisi doručeny nejpozději 18. 11. 2008.

Tato tzv. školní komise také vybere nejvýše tři nejlepší práce v každé soutěžní 
kategorii, které postoupí do druhého stupně (tzv. městského kola), tyto nejlepší práce 
budou doručeny nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor školství a kultury Městského 
úřadu Holešov. Ve druhém stupni bude soutěžní práce dle stanovených kritérií hodnotit 
komise určená starostou města Holešova, která musí být nejméně tříčlenná. Městská 
komise ocení věcnými dary autory třech nejlepších děl v každé soutěžní kategorii. 

Vybraná díla budou prezentována během oslav F. X. Richtera.

Organizace u kategorie IV. 
Tato kategorie je otevřena všem právnickým i fyzickým osobám.
Autoři odevzdají svá díla nejpozději do 5. 12. 2008 na Odbor školství a kultury 

Městského úřadu Holešov.
Vybraná díla budou prezentována během oslav F. X. Richtera.

Komise oslav F. X. Richtera
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CD TIPY

JAN WERICH: TAM ZA TÍM MOŘEM
PIVA…
Vedle Jana Wericha zpívají také Jiří Voskovec, 
Miroslav Horníček, Soňa Červená, Rudolf 
Cortéz, Jaroslava Adamová, Oldřich Dědek 
a Sestry Allanovy; doprovod Orchestr Karla 
Vlacha a kytara.
A jaké písně přináší tento výběr? Za mořem 
piva, Půl párku, Strojvůdce Příhoda, Když pad-
la rosa do jetele, Náš pán je pod drnem, Šůr 
polka, Zejtra je den taky, Jo, jo, jo, Množení, 
Není-li tu ta, Nerýmovaná, Cecílie, Tragédie 
vodníkova, Bleška a veška, Hodné štěně, 
Píseň strašlivá o Golemovi, Některý den, 
Talisman, Být či nebýt, La Bottiglia, Byla jedna 
holčička…
V prosinci 1945, brzy po svém návratu z USA, 
nazpíval Jan Werich jen s doprovodem kytary 
řadu amerických lidových písniček, které ještě 
za pobytu v Americe otextovali společně s Jiřím 
Voskovcem. Úvod tohoto výběru tedy tvoří 
nostalgická vzpomínka Jana Wericha na život 
za mořem. Nechybí zde také několik písniček 
z muzikálu Divotvorný hrnec, vznikajících v USA 
naopak ze stesku po domově. Americkou éru 
doplňují dvě méně známé polky Jaroslava Jež-
ka, nazpívané dvojicí V + W ještě za oceánem, 
a slavná verze Půl párku z téže doby.
Na americkou etapu navazují písničky na-
hrané v padesátých letech, některé na CD 
dosud nevydané, s doprovodem Orchestru 
Karla Vlacha. I v nich najdeme legraci, nápad 
a svobodné myšlení, v době svého vzniku 
nevídané.

3 CD HRABĚ MONTE CHRISTO
V nezkrácené podobě poprvé na CD. Hrají 
Pavel Soukup, Ladislav Pešek, Růžena Me-
runková, Vladimír Brabec, Ladislav Mrkvička, 
Viktor Preiss, Rudolf Hrušínský, Martin Růžek, 
Alois Švehlík, Pavel Pípal, Bedřich Prokoš, 
Helena Friedrichová, Vladimír Ráž, Čestmír 
Řanda, Eva Hudečková, Zora Jandová, David 
Vejražka, Michal Pešek, Miroslav Moravec, 
Jindřich Hinke, Josef Větrovec, Bohumil Bez-
ouška, Jiří Šrámek a další.
Velkolepou vlastní dramatizaci klasického 
románu A. Dumase natáčel někdejší šéfre-
žisér Čs. rozhlasu Jiří Horčička řadu měsíců 
a dokončil ji v roce 1983.  Nechybí bohatá scé-
nická hudba (Vl. Truc a A. Palouček) i spousta 
zvukových efektů. Více než dvousetminutová 
zvuková realizace stále vyhledávané roman-
tické literární předlohy patří k perlám zvuko-
vého archivu Supraphonu!

4 CD PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
S písněmi Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka 
Vypráví Václav Vydra, zpívají: Josef Dvořák, 
Aťka Janoušková, Pavel Zedníček, Ilona Svo-
bodová, Tomáš Pergl, Petr Skoumal a členové 
DDRS. Soubor oblíbených pohádek, známých 
z televizního Večerníčku, obsahuje vše, co 
dosud Supraphon se včelími medvídky vydal 
(Příběhy včelích medvídků 71 0293-2, Další pří-
běhy včelích medvídků /2 71 0544-2, Nové pří-
běhy a písničky včelích medvídků /3 SU 5193-2 
a Pučmeloud a včelí medvídci /4 SU 5568-2). 
Písničky Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala 
tak okouzlily dětské i dospělé posluchače, že 
některé z nich zlidověly a žijí již svým vlastním 
životem (např. Chvátám, chvátám...). Zpěváky 
původních písní Josefa Dvořáka, Pavla Zed-
níčka, Aťku Janouškovou a dětský sbor dopl-
ňuje ideálně vypravěč Václav Vydra. V jeho 
interpretaci dva roztomilí a neposlušní čmeláci 
získávají všechny sympatie. Jsme na jejich 
straně, když obelstí pažravého Pučmelouda, 
a s požitkem s nimi prožíváme i všechna je-
jich vtipná dobrodružství - s lučním koníkem, 
splešťulí blátivou nebo tající kroupou. Booklet 
s texty všech písniček doplňuje komplet, který 
opravdu potěší malé i velké.

Nedávné všetulské setkání bylo o mlýnech

Zajímavou besedu nazvanou Mlýny a mly-
náři připravilo na pátek 14. března Středisko 
volného času TYMY, které sídlí ve Všetulích. 
Přednášejícím byl Arnošt Pospíšil, jehož téma 
přilákalo i v tom dešti, který provázel páteční 
odpoledne, dobrou padesátku naslouchajících. 

Ti ocenili nejen erudovaný výklad, ale stejně 
tak i videoprojekci. Příjemnou besedu obohatila 
i živá hudba v podání Rudolfa Šenkyříka a jeho 
kolegy, pana Holomka, což ocenili nejen poslu-
chači, ale i přednášející, který se mohl občerstvit 
či nadechnout k dalšímu výkladu. 

Pana Arnošta  Pospíšila uvedla Jarmila 
Vaclachová, ředitelka TYMY.

I přes zimu a déšť přišlo v pátek do TYMY 
několik desítek posluchačů.

CESTOVÁNÍ
PO SIBIŘI

Zveme Vás na netradiční nedělní 
bohoslužby s přednáškou Evalda 

Rudského a Petra Krásného z Liberce 
o jejich výpravě na Sibiř.

Neděle 6. dubna v 9 hodin 
v DOMĚ JEDNOTY BRATRSKÉ

POZVÁNKA  
na předvelikonoční pašijní setkání 

s božím slovem

V DOMĚ JEDNOTY 
BRATRSKÉ

Velký pátek 21. března v 18.45 hodin
s hudebním vystoupením souboru 

Nelly Billové CORDA MAGICO

Zveme všechny příznivce jarních svátků 
na výstavku výtvarných prací dětí ze Základní 
školy praktické. Výstavka nazvaná „Velikonoč-
ní ladění“ je umístěna ve studovně Městské  
knihovny v 1. patře. 

Přijďte se potěšit do Městské knihovny 
Holešov.

Opera NABUCCO 
Zveme Vás 5. dubna 2008 do Janáčkova 

divadla v Brně na slavnou operu Giuseppe Ver-
diho. Odjezd v 14.30 hod. z AN Holešov. Cena: 
440,-/dospělý, 390,-/senior, 340,-/dítě, student 
a ZTP (zahrnuje vstup, dopravu a průvodce). 
TYMY Holešov-Všetuly

VELIKONOČNÍ LADĚNÍ POZVÁNKA DO DIVADLA 
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FILMOVÉ TIPYKino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

…A BUDE HŮŘ 
(ČR, drama). Undergroundový film režiséra 
Petra Nikolaeva, který původně vznikal pro 
čtenáře kultovního románu Jana Pelce, pře-
konal skromná očekávání tvůrců a díky velkým 
ohlasům u diváků i kritiky se po svém putování 
po hospodách a klubech ocitl v kinech, získal 
nominace na Českého lva za nejlepší režii, 
kameru, střih a výtvarný počin.

OBRAZY STARÉHO SVĚTA
(ČSSR, dokument) Film jednoho z nejvýznam-
nějších slovenských režisérů Dušana Hanáka 
zachycuje deset portrétů venkovanů vnímavou 
kamerou Alojze Hanúska. Tvůrce proniká 
do nejhlubších zákoutí lidské duše, aby tu 
objevil a vynesl na povrch ty nejryzejší hodnoty 
člověka. Dokument bude v holešovském kině 
Svět uveden v rámci Projektu 100.

EDITH PIAF
(Francie, drama) Život Edith Piaf byl bojem 
o hudbu, přežití a lásku. Její magický hlas, 
láska a přátelství s hvězdami své doby (Marcel 
Cerdan, Marlene Dietrich, Yves Montand...) jí 
od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého 
světa. Tento autobiografický snímek stále 
sbírá mnohá ocenění, mimo jiné Českého lva 
i  Oscara za nejlepší herecký výkon obdržela 
představitelka hlavní role Marion Cotillard.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ 
Z FLEET STREET
(USA, drama) Zasmušile komická symfonie 
o smyslu či nesmyslnosti bytí. Temná i zábav-
ná etuda o stavu člověka v 21. století nachází 
přesnou linii mezi výsměchem a sympatií, 
pesimismem a matnou nadějí. Režii snímku 
má věhlasný Roy Andersson.

O RODIČÍCH A DĚTECH
(ČR, komedie) Komedie o otcích, synech 
a ženách jejich života. Nový český film reži-
séra Vladimíra Michálka, který nám poodhalí 
ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují 
se staré resty, trápení a radosti. V hlavních 
rolích uvidíme skvělého Josefa Somra, Davida 
Novotného a další.

ŽELVY MOHOU LÉTAT
(Írán/Irák, drama) Film, který je uváděn v rámci 
Projektu 100, se odehrává u írácko-tureckých 
hranic v době spojenecké invaze proti režimu 
Saddáma Husajna. Hrdinou příběhu je hoch, 
třináctiletý Soran, přezdívaný Satelit, který je 
neformálním vůdcem jakési dětské „republiky“. 
Příběh dětí minových polí oplývá i humorem 
a ironií, zároveň je však trpkou obžalobou Sad-
dámovy diktatury. Režie Bahman Ghobadí.

O ŽIVOT 
(ČR, hořká komedie) Nový film režiséra Milana 
Šteindlera vznikl ve spolupráci se scenárist-
kou Halinou Pawlowskou. Michal (Vojta Kotek) 
se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením 
osudu zůstane po skončení oslavy na chatě 
sám s dívkou Zitou (Dorota Novotová), kterou 
vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, 
pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije 
vášnivou noc…

NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
(Francie, groteska) Vrcholné dílo Luise Buńue-
la (z roku 1972) je absurdní groteskou se 
surrealistickými a satirickými prvky. Důmyslné 
leporelo vypráví o skupince známých, kteří se 
chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům 
opakovaně kdosi či cosi brání…

(Všechny filmy promítne kino Svět v měsíci 
dubnu 2008)

24. 3. v 19 h: ZABRISKIE POINT (Projekt 100) 
- USA, drama s titulky. Autor známého kultovní-
ho snímku Zvětšenina Michelangelo Antonioni 
umístil tentokrát svůj film do drsné americké 
pouštní krajiny, kde se odehrává příběh skupiny 
studentů revoltujících proti establishmentu. Vý-
jevy kolektivního milování po svazích prolákliny 
zvané Zabriskie Point vyvolaly mnoho odsudků 
amerického publika a snímek byl zapsán do dě-
jin jako jeden z nejkontroverznějších filmů.

31. 3. v 19 h: AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ (Projekt 
100) - Německo, drama s titulky. Muži pohánění 
vidinou velkého vítězství se dopouštějí hříchu 
právě tím, že mají odvahu po tomto vítězství 
sáhnout. Španělský konkvistador Lope de 
Aguirre se svými muži hledá v povodí Ama-
zonky bájné zlaté město Inků - El Dorado. Režie 
Werner Herzog, v titulní roli Klaus Kinski.

2. 4. v 19 h: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ - ČR/
Rumunsko, thriller. Nový film režiséra Filipa 
Renče. Vzrušující souboj s divokým přírodním 
živlem, samozvanými strážci zákona i hra-
nicemi vlastních možností. Majitel cestovní 
kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá 
zajímavou zakázku - sjezd nebezpečné Černé 
řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, 
zdá se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě 
do oblasti, kde kdysi za podivných okolností 
zahynul jeden český vodák.

4. a 5. 4. v 17 h: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ 
HRY - Francie, rodinný - fantasy komedie. As-
terix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká 
příběh plný sportovního zápolení mezi Galy 
a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem 
se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje 
do řecké princezny Iriny…

Výstava
Městské kulturní středisko 

Holešov
Městská galerie Holešov

5. 3. 2008 - 6. 4. 2008

PETR TOMEČEK
„MALBY“

Otevřeno: 
út - pá: 9.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hodin

so - ne  8.00 - 12.00 
13.00 - 16.00 hodin

21. 3. ve 20 h: NEUSKUTEČNITELNÉ SCÉ-
NÁŘE divadla HVÍZD. 
Neuskutečnitelné scénáře nedoceněného 
autora Jana Hukla čte Jiří Kuhl. Proč vznikly 
a z jakých důvodů nejdou realizovat, to vše se 
již brzy dozvíte… Po skončení pořadu následu-
je volná zábava s dýdžejem Ondrou Piskačem 
na téma „jižanský rock“. Drive Club

28. 3. ve 20 h: VLADIMÍR VÁCLAVEK + 
MILOŠ DVOŘÁČEK. 
Zpěváka a kytaristu Vladimíra Václavka zná 
většina z nás z působení v dnes již legendár-
ní brněnské kapele DUNAJ, E, RALE nebo 
z Bílého inferna s Ivou Bittovou. Vedle Pavla 
Fajta nebo Ivy Bittové spoluutvářel brněnskou 
alternativu, která tvořila kontrapunkt k oficiální 
rockové scéně. V současné době spolupracuje 
s vynikajícím hráčem na bicí nástroje Milošem 
Dvořáčkem, s nímž vydal album Život je pul-
sující píseň. Drive Club

9. 4. v 17 h: KRESBY SVĚTLEM 4 - vernisáž. 
Výstava fotografií a koláží Roberta Rohála, 
Nelly Billové a Tomáše Valíka. Tradiční výsta-
va dvou holešovských autorů, kteří si letos 
přizvali pražského hosta, potrvá do 11. 5. 
Městská galerie

11. 4. ve 20 h: KVĚTY + SYČÁCI
Fyzický básník Petr Váša a jeho kolegové, 
neméně fyzičtí, opět po roce, avšak v nové se-
stavě. Právě jejich vystoupení slibuje nevšední 
hudební i vizuální zážitek.  Drive Club

17. 4. v 19.30 h: CHUDÁK MANŽEL. Ne-
stárnoucí Moliérova komedie o bohatém muži, 
který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. 
Inscenaci, ve které hlavní roli hraje Oldřich 
Navrátil, nastudovala Divadelní společnost 
Julie Jurištové. Kinosál

V dubnu zahraje v Drive Clubu Petr Váša.
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Je to pár dní, co se herec Tomáš Valík 
představil - spolu se svými kolegy -  holešov-
skému publiku v divadelní komedii Postel plná 
cizinců. Avšak v dubnu přijede do našeho 
města znovu, aby vystavil své fotografie. 
Přesto jsme tento rozhovor záměrně pojali 
o jeho herecké práci, zatímco otázku jeho 
fotografií jsme si nechali na jindy - možná až 
po skončení výstavy Kresby světlem 4, jež 
bude od 9. dubna k vidění v Městské galerii 
Holešov.  

V seriálu Ulice ses objevil jako Ri-
chard Zajíček. Jak bys charakterizoval 
tohoto chlápka?

Richard  je svým způsobem svérázný 
synek. Má za sebou roztodivné životní zkuše-
nosti, z kterých vychází. Neustále samé moud-
ro, málokdo s ním souhlasí, ale ve výsledku 
se ukáže, že má jistou pravdu. Je to dobrák, 
který myslí vždy vše dobře, jen se mu to nějak 
zašmodrchá. Průserář s dobrým srdcem.

Jsem rád, že role Richarda Zajíčka není 
prvoplánová, placatá, ale že má určitý vývoj 
a že diváka může překvapit. Myslím si, že ni-
kdy nikdo nebude vědět, na čem u toho Zajíčka 
vlastně je. Ale přitom to není žádný sígr, spíš 
takový smolař, který hodně věcí myslí dobře, 
jenže pak jedná, jak jedná, a ono to nakonec 
všechno dopadne úplně jinak... 

S kým si v Ulici nejvíc rozumíš? Je 
pravda, že se během natáčení setkáváš 
i se svou spolužačkou a zároveň i dobrou 
kamarádkou z DAMU…?

Se štábem Ulice se cítím dobře, rozumím 
si se všemi a doufám, že i oni se mnou. A to 
s tou spolužačkou je pravda. I když těch 
spolužáků je tam mnohem více. Jistě máte 
ale na mysli Pavlu Tomicovou, která hraje 
postava kadeřnice Simony. Je to dračice. 
Plná síly, temperamentu a hlavně milého 
lidského humoru.

Vraťme se ještě k Zajíčkovi. V čem 
jsi se svou televizní postavou ještě po-
dobný?

V některých momentech s ní sdílím třeba 
názor na ženské, protože jsem vyrůstal se 

„Je to průserář s dobrým srdcem,“ říká o své roli v Ulici

čtyřmi sestrami, a tak vím, co ženské dokážou. 
Vlastně se mu někdy ani nedivím, že je raději 
sám a ženskou má vždycky jen na chvilku. 
Vždyť ony jsou schopny nás utáhnout na va-
řené nudli a pěkně námi manipulovat. Ne 
nadarmo se říká, že hlavou rodiny je vždycky 
chlap, ale tím krkem kroutí ženská. Podobně 
jako Zajíček se také dokážu rychle spřátelit 
s lidmi. Vím, že podle toho, jak se člověk 
vnitřně cítí, tak pak vyzařuje určitou energii. 
A ti lidé na ni samozřejmě reagují, aniž by 
si to uvědomovali. Proto se snažím být stále 
v pohodě, a proto mi ani nedělá problém na-
vazovat s lidmi kontakty. 

V čem se s postavou podle tebe na-
prosto lišíš? 

V manuální zručnosti! Ale jsem moc šťast-
ný, že mi tato role byla svěřena, protože moje 
máma mi vždycky říkávala: „Tomášu, na nic, 
prosím tě, nesahej! Znáš se. Na co sáhneš, 
kam šlápneš, tam sto roků tráva neroste!“ Já 
se totiž strašně rád do nejrůznějších oprav 
pouštím. V životě například nezapomenu, 
jak jsem jí jednou opravil rezervoár, který 
trochu prokapával, a ona pak měla asi týden, 
než přišel instalatér, na záchodě vodotrysk. 
Ale mě to prostě baví. Všechno dokážu per-

fektně rozebrat, ale dát to pak 
zase dohromady, to už může být 
problém... 

Jako autor se brzo před-
stavíš v rámci fotografické vý-
stavy v Holešově. Co budeš 
vystavovat?

Fotografie, které jsem po-
řídil v Americe a Rusku. Těžko 
se mi o tom mluví, ale budu rád, 
když se čtenáři přijdou podívat 
do holešovské galerie… 

Nedávno jsi točil další 
zahraniční film a kvůli jinému 
jsi byl vyjednávat v Moskvě. 
Oč jde?

Zahrál jsem si v televizním fil-
mu z kriminální série ZDF Silný tým 
- Vší silou. Ztvárnil jsem zde ruské-

ho mafiána Dimitrie, který šéfuje organizované-
mu zločinu v Praze. A pak jsme byli na obhlídkách 
v Ruské federaci, jelikož tam budeme příští rok 
točit film, a při té příležitosti jsem se v Moskvě 
zúčastnil jedné filmové zkoušky - a díky ní mám 
další dva scénáře v ruce! Nerad bych o všem 
hovořil předem, abych to vše nazakřiknul. 

Naštval tě v poslední době někdo tak, 
že ses hodně  rozčílil?

Ano, ale už jsem odpustil.

Co ti udělalo naopak ohromnou ra-
dost?

Obrovskou radost mám z toho, že můžu 
spolupracovat při tvorbě seriálu Ulice.

Míval jsi jako kluk  nějaký idol nebo 
sexuální symbol?

Arizonská pěnice - Květa  Fialová, dáma 
s velkým D!

Jaký typ ženy se ti dnes líbí?
Žena, která ví, co chce, ale ne za kaž-

dou cenu.

Máš více kamarádů, nebo kamarádek?
Je to tak 50 na 50.

Tomáš Valík jako Richard Zajíček v televizním 
seriálu Ulice.

Tomáš Valík (druhý zprava) v italské pohádkové sérii 
Princezna Fantaghiro, která je dílem italských filmařů.

Hlavní roli měl v pohádce O Janovi 
a podivuhodném příteli.
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herec Tomáš Valík
Na které příčce ve tvém žebříčku hodnot 

stojí přátelství - a co pro tebe znamená?
Přátelství na pomyslném žebříčku hodnot 

stojí na jedné z nejvyšších příček. Přátelství 
pro mě znamená, že mám vedle sebe člověka, 
za kterým si mohu přijít pro radu, útěchu, povzbu-
zení. Člověka, s kterým se mohu podělit o své 
radosti, pocity, jistoty či nejistoty, smutky i slzy. 
Přítel je podle mě člověk, který vás je schopný 
brát se vším všudy, takového jaký jste.

Nelly Billová s Tomášem Valíkem v holešovské 
kavárně Central - březen 2008.

Filmový, televizní a divadelní herec 
TOMÁŠ VALÍK (1964) se narodil v Opavě, 
ale už od dob studia herectví na DAMU 
žije v Praze. Debutoval v komedii Copak 
je to za vojáka (1988), hlavní roli vytvořil 
v česko-německé koprodukci O Janovi 
a podivuhodném příteli (1991). Díky tomu 
se prosadil i v zahraničí, třeba v Němec-
ku nebo v Itálii. Velkou příležitost dostal 
například v pohádkové sérii Princezna 
Fantaghiro (1992) anebo v italském te-
levizním seriálu Citadela (2003). V polo-
vině devadesátých let vysadil - cestoval 
po světě a dva roky učil herecký projev 
na pražské taneční konzervatoři Duncan 
Centre. Do povědomí českých televizních 
diváků se vrátil především díky seriálům 
Rodinné vztahy a Ulice. Výrazné role měl 
i ve filmech Řád (1994), Happy end (1998) 
nebo Krev zmizelého (2006).  I když nebyl 
nikdy ve stálém divadelním angažmá, 
hostuje na několika pražských scénách 
a absolvuje zájezdová představení s di-
vadelní společností Kompanie. 

CHUDÁK MANŽEL V HOLEŠOVĚ. Po úspěšné konverzační komedii Postel plná cizinců, 
kterou uvedli 12. března  v našem městě  známí „seriáloví“ herci pod režijním vedením Romana 
Štolpy, chystá Městské kulturní středisko Holešov další divadelní bonbónek.  

Hvězdné obsazení totiž slibuje i Molièrova nestárnoucí komedie Chudák manžel, kterou 
nastudoval pro Divadelní společnost Julie Jurištové režisér Jiří Fléhar. Na jevišti holešovského 
kina Svět bude hra uvedena ve čtvrtek 17. dubna. Zatímco v titulní úloze se představí Oldřich 
Navrátil, dále v divácky úspěšné inscenaci hrají Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková, 
Petr Oliva, Kamila Špráchalová nebo Mario Kubec.  

Vstupenky na toto  představení, jehož začátek je stanoven na 19.30 hodin, jsou v tradičním 
předprodeji MKS Holešov.

(rr)

Kráska v nesnázích je hlavně o nás, o Češích

DVD TIP

Hned na úvod musím konstatovat, že 
je především příjemné setkat se s profesio-
nálně odvedeným filmem. U pana režiséra 
Hřebejka jsme si v tomto směru na vyso-
kou laťku zvykli, ale v českém filmu obecně 
je to spíš výjimka. A nevypadá to na lepší 
časy: „opusy“ jako Crasch road, Posled-
ní plavky, O život apod. snižují kredit české 
kinematografie způsobem vskutku fatálním. 
Filmy Hřebejka nejsou o formě, ale (a to pře-
devším) o obsahu - a zde je na místě zmínit 
Renčovo Na vlastní nebezpečí, tam je veškerá 
profesionalita vyplýtvaná na rádoby efekt-
ní slupku, která obalu-
je „mýdlovou bublinu“. 
A o čem tedy Hřebejkův 
film je? No, odpověď je 
jednoduchá. Je o nás. O Češích. Vidíme se 
v něm jako v zrcadle. Ústřední kráska Marcela 
je trochu jednoduchá holka, která sice v životě 
asi neměla nikdy na růžích ustláno, pochází 
z chudých sociálních poměrů, ale nakonec si 
polepší bezpracně jen díky svému pěknému 
zevnějšku. Horší už je to s většinou populace, 
která je chudá a ne moc krásná. Ale zpět 
ke krásce. Je přitom ukázána tak, že nebudí 
nesympatie. K tomu jednoduše poslouží scéna, 
kdy nedokáže přijmout peníze a raději je vě-
nuje své tchyni. Její matka Zdena, ztělesněná 
českou filmovou star Janou Brejchovou, je pro-
totyp všech starostlivých, obětavých, udřených 
ženských, které nemyslí na sebe a stále jsou 
připraveny skládat další a další oběti. Je přitom 
ale nabíledni, že se tak nechová jen v rodině 
a pro rodinu. Ve filmu umírá, z toho si může 
divák domyslet, že asi nebyla příliš zdravá, 
nikdy si ale nestěžovala, pomáhala, starala se 

a nechala se využívat. A to hlavně od svého 
partnera Ríši, kterého si zahrál Jiří Schmitzer. 
A to je hajzlík přímo ukázkový. Hypochondr, 
který se stále obhajuje svými zdravotními pro-
blémy, nenápadně vysávající jak cizopasník 
své okolí. Ale jemu to nestačí. On potřebuje 
ještě manipulovat a tyranizovat. A v exhibicio-
nistické koupelnové scéně dojde ještě dál. Tato 
postava budí vskutku odpor. Je ale pravdivá. 
Bohužel i v tom, jak prorocky říká Marcela „ten 
nás přežije všecky“ - že se mu po smrti své 
partnerky Zdeny podaří přemístit do ještě výživ-
nějšího kožichu bohatého Čechoitala. Jediné 

naprosto kladné postavy 
vyprávění. Paradoxně 
nejméně pravděpodob-
né. My jsme si tak zvykli 

na všechny ty vyžírky, lenochy, podvodníčky, 
že postava pracujícího, čestného, hodného 
člověka už je nám přinejmenším podezřelá. 
Naštěstí se nakonec ukáže být přece jen trochu 
adaptabilním na české prospěchářské prostředí 
a nenechá se vydírat sektářskou klikou, do kte-
ré patří už zmiňovaná tchyně hlavní hrdinky. 
Film, i přes všechny jmenované sociální postře-
hy, je především pohádkou o tom, jak chudá 
holka ke štěstí přišla. Ale zajímavou paralelu 
právě v tomto smyslu nabízí dnešek v souvislosti 
s autory hudby ke Krásce v nesnázích. A těmi 
není nikdo jiný než dnes oslavovaní Markéta Irg-
lová s Glenem Hansardem. Když odhlédneme 
od toho, jaký je Hřebejk „vizionář“, tak se zdá, že 
právě Markéta je ukázkovým příkladem splnění 
amerického snu. Ale nepleťme se. Právě u ní, 
tak jako u kohokoliv jiného, platí to okřídlené 
rčení, že štěstí přeje připraveným.

Marie RysováNikdy ses neoženil. Zůstane to tak 
i nadále? 

Nikdy neříkej nikdy. Ale věřím, že ano. Papír 
na vztah nepotřebuji. Znám mnoho lidí, kteří ne-
jsou také sezdáni, žijí spolu mnoho let, vychová-
vají děti, jsou šťastní a onen pouhý zpoplatněný 
slavnostní úřední akt k lásce nepostrádají. 

Pocházíš z Opavy, ale léta, prakticky 
od dob studií herectví, žiješ v Praze. Když 
jsi začínal, pomohl ti někdo tak, že na to 
v životě nezapomeneš?

Nezapomínám na nikoho, kdo se mým 
životem byť jen mihl a něco v něm změnil.

 Robert Rohál



18

hole‰ovsko 6/2008

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Všetuly, původně samostatná obec, 
od roku 1949 místní část města Holešova, se 
dříve rozkládaly asi 2 km západně od města, 
dnes s ním již s pokračující zástavbou tvoří 
jednolitý územní celek, rozkládající se po obou 
březích říčky Rusavy. Původ jména Všetuly 
není známý, předpokládá se, že mají jméno 
od rodu Všetulů. 

Nejstarší částí obce je náves, jejíž půdo-
rys je podobný jako u okolních vsí - dvě řady 
domků, stojících proti sobě v mírném oblou-
ku. Do osady byl jen jeden vchod, který byl 
uzavřen branou, na druhém konci byl vstup 
zamezen říčkou Rusavou. Novější části obce 
jsou rozloženy při Rusavě. Grunty byly na ná-
vsi, chalupníci „Za vodou“ a „V chaloupkách“. 
Na severním konci návsi donedávna stávala 
zděná zvonice. 

Přestože si letos připomínáme 650. výročí 
první zmínky o Všetulích, archeologické nálezy 
v katastru obce i jeho blízkém okolí dokazují, 
že tato oblast byla osídlena daleko dříve. Nález 
žárového hrobu u cukrovaru v roce 1891 přinesl 
nádobky s bronzovými ozdobami, výzkumy 
v 50. a 60. letech minulého století objevily 
v nedaleké lokalitě „Zdražilovsko“ jedno z nej-
rozsáhlejších pohřebišť z pozdní doby kamenné 
a počátku doby bronzové u nás. 

Počátkem 14. století byly Všetuly majet-
kem pánů ze Šternberka, jen svobodný dvůr 
držel Jakub ze Všetul. V roce 1358 vyměnili 
bratři Albert a Zdeněk ze Šternberka Jakubův 
dvůr za svou ves Blazice, kterou ale od něj 
ihned odkoupili za 85 kop grošů, což doklá-
dá zápis v zemských deskách olomouckých, 
v němž jsou Všetuly poprvé zmiňovány:  „Item 
dominus Albertus episcopus et Sdenko fratres 
de Sternberk emerunt villam Blazicze cum 
omnibus suis pertinenciis aput Jacobum de 
Wsetul pro LXXXV marcis grossorum.“ Pak 
se majitelé střídali - po klášteru šternberském, 
jemuž byly darovány, přešly Všetuly do majetku 
Žerotínů a od nich k  Podstatským z Prusinovic 
a na Rymicích.  S Rymicemi se pak vyvíjely 
společné dějiny obou vsí a není bez zajíma-
vosti, že v letech 1610 - 1624 byly majetkem 

Seriál

Všetuly dávné i nedávné
(pohled do historie obce)

Albrechta z Valdštejna. Krátce po skončení 
třicetileté války koupila Všetuly olomoucká 
jezuitská kolej, posledními majiteli byly rody 
Erdödyů a Vrbnů. 

Všetulští měli odedávna, stejně jako pod-
daní u jiných vrchností, robotní povinnosti. 
Do roku 1578 byli povinni konat vše „cokoliv se 
jim kdy rozkázalo“, v tomto roce ale učinili s Ja-
nem Podstatským z Prusinovic urovnání, které 
jim jejich povinnosti přesně stanovilo podle veli-
kosti hospodářství. Pololáníci orali na panském 
tři dny, čtvrtláníci jen jeden a půl dne, pololáníci 
dodávali osm fůr hnoje, čtvrtláníci jen čtyři (lán 
- 17 až 23 ha). Podobně měli rozděleny i další 
povinnosti - obilí svážet z pole do stodol, z vino-
hradů přivážet víno a z lesa dříví a bylo-li třeba, 
pomoci při stavění povozem či pěšky. O dvě stě 
let později smlouvou z roku 1788 se Všetulští 
části robotních povinností zbavili, byli však 

místo nich povinni společně odvádět vrchnosti 
ročně 407 zlatých robotního platu a zůstala jim 
povinnost připravovat a přivážet palivové dříví.  
Tím však jejich povinnosti ještě nekončily. Také 
holešovskému faráři museli odvádět desátek, 
neboť tam byla ves přifařena. V 17. století to 
bylo od sedláků 19 kop žita a stejně tolik ovsa, 
ze svobodného dvora 2 kopy žita, 2 kopy ovsa 

a 2 zlaté k tomu. 
Počet domů 

i obyvatel obce 
se stále zvyšo-
val. Zatímco na 
počátku 17. století 
zde stálo 24 domů, 
v nichž sídlilo 
5 třičtvrtiláníků, 
5  po lo lán íků , 
1 čtvrtláník a 6 
domkařů bez polí, 
v roce 1834 to bylo již 53 domů s 313 obyvateli. 
I v dalším období se počty zvyšovaly - v roce 
1900 zde stálo 87 domů s 669 obyvateli a v roce 
1930 dokonce 191 domů s 1148 obyvateli. 
Počátkem minulého století byly příčinou tohoto 
nárůstu i průmyslové podniky, které zde byly 
postaveny - v roce 1882 cukrovar s 13 úředníky 
a až 650 dělníky v době kampaně a Kneislova 
továrna z roku 1911, zaměstnávající trvale 
na 300 dělníků a 25 úředníků. 

Nástup  průmyslu provázel i rozvoj obce 
samotné. Nedávno postavená nová škol-
ní budova musela být rozšířena na trojtřídní, 
do Holešova byla postavena okresní silnice 
II. třídy, začalo se s regulací Rusavy. V roce 1919 
bylo rozhodnuto o elektrifikaci obce, která byla 
v následujících letech provedena prostřednictvím 
Středomoravských elektráren v Přerově. 
V květnu 1925 začala obec se scelováním 
pozemků, v roce 1927 byl do obecní kanceláře 
zaveden telefon. Rok 1928 přinesl v souvislosti 
s návštěvou presidenta T. G. Masaryka na Mora-
vě nové vydláždění okresní silnice od cukrovaru 
až k holešovskému zámku. V tomto roce však 
rovněž vypukl v obci velký požár, který zničil 
šest obytných domků. V polovině třicátých let 
byly Všetuly připojeny ke skupinovému vodo-
vodu města Holešova, v roce 1938 otevřena 
nová radnice a v okupačních letech 1942 - 1944 
instalován obecní rozhlas. 

Kdoví jak by se obecní poměry vyvíjely, 
kdyby v čele obecního zastupitelstva nestáli 
muži, jejichž jména jsou všetulským občanům 
dodnes známá. Namátkou několik starostů 
obce: 1885 Josef Vaverka, 1889 Josef Bakala, 
1911 František Stojan, 1923 Karel Slováček, 
v dlouhém období 1931 - 1945 Josef Stojan. 

Poválečné období bylo jen poslední krát-
kou epizodou samostatnosti obce. V roce 1949 
byla připojena k Holešovu a na rozdíl od ně-
kterých obcí okolních se již nikdy nepokusila 
o opětovné osamostatnění.

Miroslav Olšina

Výřez z plánu z roku 1935.

Měděné dýky z archeologických vykopávek 
event. bronzová náušnice (E.bPeck).

Všetuly před druhou světovou
válkou. 

A další snímek ze Všetul kolem 
roku 1935.
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Mnohé pamětníky dnes možná potěší-
me záběry, které jsou staré skoro padesát let 
a které pocházejí jednak ze sálu holešovského 
zámku, jednak z Dřevohostic. Tam všude hrával 
tehdy velice populární Orchestr Oty Šalera. 

Fotografie nám do redakce Holešovska 
přinesl někdejší bubeník orchestru Antonín 

Když sál holešovského zámku „bouraly“ Rybičky a band Oty Šalera

Vybíral, který hrával v té době na bicí. Vyprá-
věl nám o tanečních odpolednech v holešov-
ském zámku, která sice byla plakátována jako 
„Čaje o páté“, ale začínala už v 16 a  končila 
ve 20 hodin. 

Velkým hitem prý byla na rozhraní 50. 
a 60. let minulého století skladba Rybičky, 

kterou měl v repertoáru i zpěvák Šalerova 
bandu Bob Zámečník. K historii Orchestru 
Oty Šalera a k jeho členům se však ještě 
vrátíme v některém z příštích čísel našeho 
listu.   

(rr)

Píseň Rybičky v podání Boba Zámečníka byla velkým hitem, který 
spolehlivě „boural“ i sál holešovského zámku, kde probíhaly 

Čaje o páté.

Tak to vypadalo ve velkém sále holešovského zámku  
na rozhraní padesátých a šedesátých let, kdy přišla do módy 

taneční odpoledne…

A opět „živel“ Bob Zámečník, který byl velkou pěveckou  hvězdou 
Šalerova bandu  zdaleka nejen holešovských Čajů o páté.

Na jevišti Bob Zámečník s altsaxofonistou Jaroslavem Tatýrkem, 
tenorsaxofonistou  Františkem Hadravským a pianistou

Zdeňkem Šilerem.

Orchestr Oty Šalera hrál v plném lesku nejen v Holešově, 
ale i v širokém okolí. Dva dolní snímky představují orchestr 

na šibřinkách v Dřevohosticích.

Skladba Rybičky byla podle pamětníků jedním z vrcholů, na který 
se vždycky všichni těšili, a to jak muzikanti, tak roztančené mládí. 
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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 interneto-
vých stránkách: www.svc-duha.cz nebo na tel. čísle 
573 395 355, e-mail: duha@svc-duha.cz

2. 4. - Konference k projektu Vzdělávací 
komunitní centrum. Konference k projektu, které 
realizuje SVČ Holešov pro  školy a školská zaří-
zení - na podporu sociálně slabších a zdravotně  
znevýhodněných žáků. Projekt je spolufinancován 
evropským sociálním fondem a státním spolufinan-
cováním. Středa 14,00 - SVČ DUHA

5. 4. - DEN pro ZDRAVÍ - sobota (9.00 - 
17.00 hod)

1. ročník - se koná pod záštitou místostarosty 
Holešova Mgr. R. Seiferta. Pořádá SVČ Hole-
šov, ZŠ Družby v Holešově a FIT CLUB Hanka 
- v prostorách ZŠ Družby Holešov.

Mediální partner:  Radio ČAS Zlín. Den zdraví  
propaguje význam zdravého způsobu života, spor-
tu, zdravé výživy, prevence.
V programu najdete: 
• poradenství
• pohybové aktivity  (přijďte si zacvičit - přesný 

rozpis hodin jednotlivých stylů bude uveden 
v příštím čísle Holešovska a bude také na www 
SVČ.)

• zdravotní pomůcky
• přednášky s odborníky 
• prezentace sociálních a zdravotních služeb
• doplňky výživy
• ochutnávka zdravé výživy
• výrobky Fair Trade
• TEST: jakou máte fyzickou kondici
• První pomoc
• výstava fotografií
• výstava dětských prací

Upozornění:
- možnost zapojení individuálních osob i organiza-

cí (prezentace, přednášky, besedy, výrobky....) 
- informace: SVČ Holešov                           
                                                 
9. 4. „Mládež v akci v regionu“
- Pracujete s mladými lidmi a zajímáte se o jejich 

finanční zabezpečení?
- Chcete umožnit mladým lidem realizaci jejich 

vlastních projektů?
- Hledáte nové možnosti grantové podpory? 
- Chcete se stát dobrovolníkem v zahraničí? 
 
Přijďte na užitečný seminář dne 9. 4. od 9 - 16.00 
hod. Seminář je organizován regionálním za-
stoupením grantového programu Mládež v akci 
v Jihomoravském kraji a je z něj také financován. 
Účastníci si hradí pouze dopravu. Přihlášky bu-
dou „vyvěšeny“ na webových stránkách Duhy 
a ve SVČ Duha.

Co vás čeká?
- přehledná prezentace nové podoby programu 

Mládež v akci
Evropská dobrovolná služba
Iniciativy mládeže
Mezinárodní výměny mládeže
Podpora projektů se sousedícími zeměmi EU 
a další
- představení možností grantové podpory ve Va-

šem regionu
- konkrétní příklady úspěšně realizovaných pro-

jektů
- prostor pro výměnu zkušeností a zpětnou vazbu 

od vás - co vám v regionu chybí a v čem vidíte 
rezervy

14. 4. Kurz pletení košíků (16.00 hod.)
V dnešním světě, kde nás více a více obklopu-

jí plasty, přijďte si vyrobit svůj vlastní originální košík 
z přírodního materiálu pedigu pomocí tradičních 
technik. Přineste si s sebou zahradnické nůžky 
a ručník. Kurz začíná v 16.00 pravděpodobně 
do 18.30 hod. Přihlaste se v Duze do 10. 4. 

ZA KULTUROU
10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Za kulturou a poznáním do Hudebního diva-

dla KARLÍN PRAHA. Operetní klenot - Nesmrtel-
né melodie, klasika světové operety Emmericha  
Kálmána. Hrají a zpívají: P. Břínková, I. Dufková, 
M. Nosková, S. Sklovská, A. Briscein, J. Ježek, 
M. Vojtko a další. Cena:  890,- Kč (vstupenka, 
doprava)  

NOVINKY
„HIP HOP“ nejen pro děvčata, každou středu 

- 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. 
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.
Přehlídka výtvarných prací „Krok ke zdraví“
Téma: ZDRAVÍ.
Kategorie: 1) do 10 let
 2) 11 - 15 let
 3) 16 a více

Libovolné výtvarné techniky a zpracování. 
Podepsané a označené práce je třeba odevzdat 
ve SVČ DUHA nejpozději do 31. března 2008. 
Výstava bude součástí Dne pro zdraví - v pro-
storách ZŠ Družba Holešov. Nejpěknější práce 
budou vyhodnoceny odbornou porotou a získají 
pěkné ceny.

                     
Stálá nabídka výukových pro-

gramů - EVVO
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝ-

CHOVY DUHA při SVČ Holešov
nabízí nové výukové programy 

pro MŠ, ZŠ i SŠ - možnosti doplnění 
ŠVP. Programy zajistíme dle vaší ob-
jednávky. 

Výukové programy se konají 
ve SVČ Holešov nebo v učebnách či 
okolí škol a školních zařízení.

Délku programu, obsahovou ná-
ročnost 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

REPREZENTACE nejenom DUHY...
Moravské děti - Holešovský dětský sbor
Holešovský dětský sbor Moravské děti v mi-

nulých dnech dostal potvrzení k účasti na prestiž-
ním světovém festivalu - na 5. SVĚTOVÉ OLYMPI-
ÁDĚ SBORŮ,  které se zúčastní ve dnech 9. - 13. 
července 2008 v rakouském GRAZU.

Moravské děti budou soutěžit ve 2 kategoriích 
- kategorii  Dětské sbory a Musica Sacra. 

KAROLINKA - CESTA ZA SNĚHEM
A je tady neděle 2. 3., den, kdy by měl být 

sníh nejen u nás v Holešově, ale hlavně na ho-
rách. Hlavně proto, že odjíždíme s dětmi užívat  si 
prázdninové dny do krásného prostředí Beskyd. 
Místo, které se nám na pár dní promění v domov, se 
jmenuje Karolinka-Bzové. Cesta do cílové stanice 
bude ale ještě hodně dlouhá, proto se pohodlně 
posaďte a já můžu začít vyprávět příběh, jenž 
na těchto pár dní spojil lidi z celé Moravy.

Autobus nás čekal, pro ty, co nastupovali 
nejdříve, v Kroměříži. Když jsem společně s Janou 
Slovenčíkovou odjížděl z Holešova, nevěřil jsem, 
při pohledu z okna auta ven, že vůbec použiji 
lyže, které jsem měl zabalené. Všechno kolem 
se krásně zelenalo a ptáčci si prozpěvovali, jako 
by bylo jaro.

V Kroměříži na nás čekala první část výletní-
ků. Mumrajem pobíhajících dětí jsem se postupně 
probíral jednotlivými tvářemi, abych se s nimi se-
známil, měl jsem jim dělat celou dobu jejich pobytu 
zábavu, takže jsem k tomu potřeboval je trošku blíž 
poznat už při odjezdu z Kroměříže.

V tom nádherném počasí, které ale vůbec ne-
naznačovalo, že máme mít prázdniny plné sněhu 
a radovánek, jsem poznal také spoustu nových 
přátel. Při nutných kontrolních procedurách mně 
byla představena naše zdravotnice Martinka, jinak 
tedy přezdívaná Algida. Opravdu je to tak, jak píšu, 
aby nám nebylo náhodou vytčeno, že propagujeme 
nějaké zboží.

V autobuse jsem se zapovídal s Jirkou a Ven-
dou, lyžařskými instruktory, kteří jeli s námi. Kdy-
bych totiž učil děti lyžovat já, byly by možná dobré, 
ale tak jedině ve sjezdu „šusem“. Neříkám, že je 
to špatný styl, ale jsou i vytříbenější.

Cesta autobusem byla pro mnohé děti dlou-
há, hlavně pro ty menší, tak si ji krátily pospáváním 
nebo čtením či hraním. Starší děti, bylo jich jen 
pár, se bavily tím, že si přes své mobilní telefony 
posílaly loga, melodie a různé audio nebo video 
soubory. Pravda, trochu zvláštní způsob cesty 
na hory, ale dnes prakticky běžný.

Neustále jsem pendloval od přední strany 
autobusu do zadní a věřte mi, mezi všemi těmi 
věcmi, co tam byly, to bylo nadlidské umění, já to 
ovšem zvládl, jsem kluk šikovný.

Autobus si to uháněl Vsetínskem vstříc naše-
mu cíli. Přijeli jsme v odpoledních hodinách a při-
vítal nás příjemný horský vzduch a také - zelené 
stráně. Sníh, který měl být, nebyl.

Ale co, řekli jsme si všichni, co jsme z au-
tobusu vystoupili, my si ho najdeme. Jen se těš, 
snížku. A také jsme ho našli, o pár kilometrů 
dál, na sjezdovkách RAZULA a HORAL. Byl jen 
na sjezdovkách, ale co, hřiby jsme nepřijeli sbírat. 
A tam, kde má být, je. Od pondělí jsme lyžovali 
a dováděli. Po celý týden jsme soutěžili, dováděli 
a bavili se, tak jak to má být na horách. A tak, jak 
to jde jen se SVČ DUHA Holešov, naprosto super 
a naprosto skvěle.

Nikdo z nás nechtěl odjíždět zpět, do pane-
lákové šedi našich domovů.

Týden to byl jeden z nejhezčích, už jen 
pro nová přátelství, která jsme si tady vytvořili. 
Při odjezdu 7. 3. jsme si všichni zakřičeli HU-
RÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ a to bylo znamení, že se tady 
za rok opět sejdeme.

Dalibor Šmakal, 
programový vedoucí

Pobyt v Karolince se vyvedl, o čemž svědčí 
i tento snímek.
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

Barevné kraslice, zahra-
da kvítí, ať jsou tu pro 

Vás k šťastnému žití, veselé Velikonoce, bo-
hatou pomlázku a jarní dny plné pohody přejí 
pracovníci TYMY

ZVEME VÁS
Zveme holky, kluky i rodiče do naší 

keramické dílničky - vždy v úterý od 16.00 
do 18.00

20. - 21. 3. Velikonoce s TYMY - ote-
vřený barák od 9:00 do 18:00, kulečník, stolní 
tenis, stolní fotbálek, výtvarné dílničky

28. 3. Noc s Andersenem - od 16.00, 
pohádky, hry a dobrodružství s přenocováním 
v TYMY - zájemci nahlaste se předem do 
26. 3., cena: 30,- Kč/dítě

28. 3. Výprava za bludičkou Světlan-
kou - od 17:30, pohádková lampiónová stezka 
plná her a dobrodružství, na jejímž konci čeká 
všechny pomocníčky odměna

29. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ 
v Holešově, zábavné dopoledne se soutěže-
mi a hrami pro celou rodinu, lanové aktivity 
ukončené společným táborákem

PŘIPRAVUJEME:
7. 4. ORIENTÁLNÍ TANCE - ukázková 

hodina ZDARMA, od 18.00 pro začátečnice 
pod vedením lektorky Jasmíny

9. 4. Kurz pletení košíků - od 15.30 
v TYMY, pletení z materiálu pedig, práce není 
náročná, vhodné pro začátečníky i pokročilé, 
cena kurzu: 250,- (v ceně materiál, lektorka)

10. 4. Kurz první pomoci od 16.00 pro 
pedagogické pracovníky i veřejnost  pod vede-
ní ředitelky ČČK Alice Juračkové, absolvování 
kurzu ukončené osvědčením, cena: 300,-/os

12. 4. NUMEROLOGIE a my - 4hodinový 
seminář numerologie a vztahy, osobní magic-
ký 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.)

17. 4. Poradna pro Vaše dobré zdraví 
aneb co o Vás prozradí Váš obličej a oči Vám 
sdělí Marcel Černoch, možnost se objednat 
od 8.00 do 17.00,  cena konzultace. 200,-/os., 
přihlášky do 15. 4.

17. 4. První pomoc v praxi - od 17.00, 
základy první pomoci, resuscitace pod vede-
ním ředitelky ČČK Kroměříž Alice Juračkové, 
cena kurzu 80,-/os.

26. 4. Tři mušketýři - 
muzikál o přátelství, lásce 
a intrikách v Divadle Hyber-
nia Praha

Koňské cválání - pro 
všechny milovníky koní při-
pravujeme na duben pro-
jížďky v TYMY „VŠETUL-
SKÁ SUPERSTAR“

Připravujeme již 3. 
ročník pěvecké soutěže. 
Zájemci, přihlaste se v kan-
celáři TYMY do 31. 3. 

LÉTO U MOŘE
Chorvatsko - Istrie 

Lanterna 10. - 22. 6. 2008 

(10 nocí) - ubytování v apartmánech, vhod-
né pro rodiče s dětmi, cena 5.100,-/dospělí, 
4.500,-/dítě

LETNÍ TÁBORY 
Červenec - Beskydy
7. - 11. 7. Summer day I. - letní tábor 

pro holky a kluky spojený s výukou anglického 
jazyka hrou, cena: 1.450,-/dítě (v ceně ubyto-
vání, 5x denně strava, pitný režim, pedago-
gický a zdravotní dozor, program)

7. - 11. 7. Léto s pohádkou I. - letní 
pobyt pro děti i jejich rodiče, spousta pohád-
kových postaviček a her, cena: 1.450,-/dítě, 
2.050,-/dospělý 

7. - 11. 7. Taneční léto I. - letní tábor pro 
holky i kluky spojený s tancem, aerobikem, 
hip-hopem a dalšími tanečními styly a tech-
nikami, cena: 1.450,-/dítě (v ceně ubytování, 
5x denně strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program)

11. - 16.  7. Summer day II. - letní tábor 
pro holky a kluky spojený s výukou anglického 
jazyka hrou, letní táborové dobrodružství, 
cena: 1.650,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, program)

11. - 16. 7. Léto s pohádkou II. - letní 
pobyt pro děti i jejich rodiče, spousta pohád-
kových postaviček a her, cena: 1.650,-/dítě, 
2.250,-/dospělý (v ceně ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, program) 

11. - 16. 7. Taneční léto II. - letní tábor 
pro holky i kluky plný aktivního pohybu (aero-
bik, hip-hop a další taneční styly a techniky), 
táborová dobrodružství a hry, cena: 1.650,-/
dítě (v ceně ubytování, 5x denně strava, pit-
ný režim, pedagogický a zdravotní dozor, 
program)

7. - 16. 7. Expedice PALENQUE - vy-
pravíme se po stopách starých Mayů, aby-
chom nalezli dávný poklad, zažijeme spolu 
táborová dobrodružství plna her, tajemství 
a zábavy, cena: 2.990,-/dítě (v ceně ubytová-
ní, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program)

Srpen - Jeseníky
18. - 22. 8. Léto na koni - táborová 

dobrodružství spojená s vyjížďkami na koních, 
cena: 1.990,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, program, denně vyjížďky na koních, 
vstup do bazénu s mořskou vodou)

18. - 22. 8. Křišťálový sloup - tábo-
rový výlet do tajů výtvarných a rukodělných 
technik, cena: 1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý 
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, pedagogický a zdravotní dozor, pro-
gram, výtvarný materiál, vstup do bazénu 
s mořskou vodou) 

POZVÁNKA DO DIVADLA 
Opera NABUCCO 5. dubna 2008
Zveme Vás 5. dubna 2008 do Janáčkova 

divadla v Brně na slavnou operu Giuseppe 
Verdiho. Odjezd v 14.30 hod. z AN Hole-
šov. Cena: 440,-/dospělý, 390,-/senior, 340,-/
dítě, student a ZTP (zahrnuje vstup, dopravu 
a průvodce).  

Muzikál TŘI MUŠKETÝŘI 
26. dubna 2008
Zveme Vás do Divadla HYBERNIA na od-

polední 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 vý-
stavbě 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
Vejce malovaný 
Ve čtvrtek 13. 3. připravilo SVČ Všetuly 

TYMY pro kluky i holky a jejich rodiče veliko-
noční dílničky. V rámci těchto výtvarných dílen 
si děti a maminky vyrobily malované kraslice, 
využily i techniku použití koření, semínek či 
ovesných vloček, kterými vyfouknuté vajíčko 
ozdobily. Pod rukama dětí vznikaly nádherné 
kraslice hýřící barvami.

V rámci výtvarných dílen si děti a maminky vyrobily kraslice.  
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Holešov - Vernisáží byla v sobotu 8. břez-
na  v Městské galerii Holešov zahájena výstava 
kroměřížského kumštýře Petra Tomečka. Jak 
si návštěvníci vernisáže všimli, autor vychází 
z impresionismu - a jeho tvorba stojí a padá na 

Na ženských aktech stojí a padá Tomečkova tvorba

ženských aktech. Celá expozice je pojata jako 
retrospektivní výstava. 

I když přišlo na vernisáž dost lidí, z ho-
lešovských výtvarníků byl přítomen jen Leo 
Svobodník, který mimochodem ilustroval po-

slední vydání slavného románu Čachtická paní. 
Výstava, kterou tvoří asi pětatřicet olejomaleb 
Petra Tomečka, potrvá v Městské galerii Hole-
šov do 6. dubna.

(rr)

Kroměřížský malíř Petr Tomeček s galeristou Vratislavem Brázdilem 
pár okamžiků před slavnostním zahájením.

Je s podivem, že z místních kumštýřů dorazil na výstavu kroměřížské-
ho malíře jen jediný holešovský malíř - Leo Svobodník.

Chvilkami připomínala Tomečkova vernisáž setkání starých známých 
po sto letech. Panovala pohoda. 

Slovo na zahájení měli tři lidé - autor obrazů, jeho kamarádka, 
která o něm přečetla krátkou řeč, a Vratislav Brázdil.

Návštěvníkům výstavy se hodně líbila hlavně velká Tomečkova plátna, 
která jsou vystavena v čele galerie. 

Petr Tomeček přijímal gratulace a rozdával úsměvy na všechny strany. 
S výstavou v Holešově může být spokojen.
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Beletrie
ADÁMKOVÁ Šárka - Svítání: Vzpomínky mladé 
ženy na nelehké soužití s mužem, od kterého 
právě odchází.
BRAUNOVÁ P.; PAYEROVÁ L. - Pozorovatelka: 
Pychologický příběh šestnáctileté Natálie, která je 
upoutána na invalidní vozík, ale přesto se snaží 
žít naplno.
BYRNES Michael - Tajemství Chrámové hory: 
Skrývá starověký nález ostatky Ježíše Krista?
DOVRTĚLOVÁ Miluše - Smrt kazí obchod: 
V prostorách hradu v hradním sklepení je nalezena 
oběť násilného trestného činu... 
DÜBELL Richard - Ďáblova bible: V napůl zboře-
ném klášteře v Broumově se sedmiletý Andrej von 
Langenfels stane svědkem strašlivého masakru, 
při němž zahynou i jeho rodiče. Andrejovi se podaří 
uniknout, přičemž odnáší vzácný dokument... 
HIRSI ALI Ayaan - Rebelka: Autobiografický 
román, ve kterém autorka líčí své dramatické 
životní osudy.
JAMES P. D. - Přicházím tě zabít: Majitelka 
detektivní kanceláře Cordelie Grayová vyšetřuje 
výhružné anonymní dopisy, určené herečce Cla-
risse Lisleové.
JANEČKOVÁ Klára - Unesená: Psychologický 
příběh o únosu mladé dívky, inspirovaný skuteč-
nou událostí.
KAČÍRKOVÁ Eva - Musíš mě zabít: Detektivní 
příběh z edice Původní česká detektivka.
KLUUN - Třetí poločas: Carmen a Stijn si užívali 
manželství a čerstvě narozené dcerky. Rok poté se 
všechno změnilo v průtrž totální katastrofy. Carmen 
umírá na rakovinu a Stijn se pokouší žít dál.
KRAUS Ivan - Ve vlastních názorech se shodnu 
s každým: Autor opouští v této knížce obvyklý 
literární útvar novely a povídky, aby si „pohrál“ pro 
změnu s aforismy.
LEHTOLAINEN Leena - Zasněžená žena: De-
tektivní román od nejpopulárnější finské autorky 
tohoto literárního žánru.
LEVY Marc - Mí přátelé, mé lásky: Romantic-
ká komedie plná humoru a jemné francouzské 
smyslnosti.
PUTÍK Jaroslav - Zlatý pták: Kniha zápisků, 
postřehů, aforismů, úvah a sentencí.
ROWLAND L. J. - Šinjú: První příběh série, 
z dob, kdy byl Sano Ičiró ještě obyčejným stráž-
cem zákona.
SCANLAN Patricia - Rodinné křižovatky: Psy-
chologický román o složitých rodinných vztazích 
mezi třemi sourozenci a jejich blízkými.
TERLOEVA Milana - Tanec na troskách: Auto-
biografický válečný deník čečenské dívky.
TURSTEN Helene - Noční vizita: Záhadné vraž-
dy v soukromé nemocnici řeší inspektorka Irena 
Hussová a její kolega Tommy Persson.
VARGAS LLOSA Mario - Zlobivá holka: Milostný 
román z Paříže 2. poloviny 20. století.
VONDRUŠKA Vlastimil - Letopisy královské 
komory. II.: Tři historické detektivní příběhy z doby 
české renesance.

Naučná literatura
ADAMEC Vladimír - Doprava, zdraví a životní 
prostředí: Hlavním cílem publikace je přiblížit 
čtenáři problematiku vlivu dopravy na zdraví a ži-
votní prostředí.
CÍLEK Roman - Agonie: 1. svazek edice litera-
tury faktu Magnet nabízí čtenářům pohled na dra-
matické poslední dny a hodiny 2. světové války 
odehrávající se na Ploštině, v Prlové, ve Velkém 
Meziříčí a Třešti.
CÍLKOVÁ E.; SCHÜNEROVÁ P. - Náměty pro 
multikulturní výchovu: Kniha formou pestrých 
aktivit poskytuje základní informace o jiných stá-
tech a o lidech jiných národností, kteří z různých 
důvodů žijí s námi.
HARTMANN Boris - Mutismus v dětství, mládí 
a dospělosti: Rádce pro rodinné příslušníky, 
postižené, terapeuty a pedagogy.

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na březen

HLAVINKA Pavel - Dějiny filosofie. Jasně a struč-
ně: Kniha je určena nejen studentům středních a vy-
sokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti 
projevující zájem o vývoj lidského myšlení.
HOFFMANN Petr - Od pramene čínské me-
dicíny: Autorem knihy je praktický lékař, který 
po studiu čínské medicíny pobýval v Číně, v zámoří 
i v Evropě. Dnes v praxi používá čínskou bylinnou 
léčbu při své praxi v Českých Budějovicích.
HORNEY Karen - Neurotická osobnost naší 
doby: Renomovaná autorka se zabývá základní 
strukturou neurotických poruch v kontextu jejich 
kulturní podmíněnosti.
JACOBOVICI S.; PELLEGRINO Ch. - Hrobka 
Ježíšovy rodiny: Kniha informuje o výzkumech 
a objevech dvou badatelů, které přinesly důkazy, 
jež mohou změnit dějiny.
JANOUŠEK Pavel - Dějiny české literatury. II. 
1945-1989: Druhý díl rozsáhlého kompendia, jež 
podává ucelený výklad o vývoji české literatury 
v období od konce 2. světové války do pádu ko-
munistického režimu v roce 1989.
JUNEK Václav - Rudolf II., císař, jehož čas 
uplynul: Skutečný příběh rudolfínské doby, věrné 
vylíčení posledních dnů císaře Rudolfa II.
KLAUS Václav - Rok pátý. 2007: Kniha shrnuje 
v dokumentech, projevech, článcích, esejích a roz-
hovorech uplynulý rok prezidenta České republiky.
KOLLÁR D.; NEŠPOR J. - Hrady. Nejkrásnější 
zříceniny: Turistický průvodce po slovenských 
hradních zříceninách.
KOVAŘÍK Jiří - Bonaparte v Egyptě: Kniha 
mapuje Bonapartovu válečnou výpravu a tažení 
v letech 1798-1801 do Afriky.
KRAUS Ivo - Fyzika od Tháleta k Newtonovi: 
Publikace seznamuje s dějinami fyziky od antiky 
po novověk, představuje antické filozofy, myslitele 
a novověké vědce.
KRUMLOVSKÝ Felix - Krvavé příběhy z hradů 
a zámků: Trochu drastický průvodce po českých 
hradech a zámcích.
KRUPIČKA Jiří - Zmatek: Autor ve své knize 
přemýšlí o některých závažnějších otázkách života 
člověka, společnosti a světa jako celku.
NEČAS Luboš - Irena Kačírková. Krásná, ale 
nešťastná: Životní osudy české herečky, doplněné 
vzpomínkami hereckých kolegů a přátel.
NOVÁK M.; BRUNCLÍK M. - Postavení hla-
vy státu v parlamentních a poloprezidentských 
režimech: Monografie českých politologů o roli 
prezidentů při vládních krizích a ve sporech o za-
hraniční politiku.
POLITKOVSKÁ Anna - Ruský deník: Deník 
známé ruské novinářky, zavražděné na podzim 
roku 2006.
ŠTĚTINA Jaromír - S Matyldou v Afghánistánu: 
Knížka popisuje podivuhodnou výravu českých 
vodáků do hor centrálního Hindúkuše v Afghánis-
tánu v roce 2006.
ŠTRAUB Miloš - Tajemné podzemí. 8. Střední 
a severní Morava - Slezsko: Závěrečný díl ma-
pující historické podzemí Čech a Moravy.
ZOPPÉ L.; VENTURINI G. E. - Chorvatsko: 
Skvělý, bohatě ilustrovaný průvodce, se kterým 
nezabloudíte.

Knihy pro dětské čtenáře
AVI - Vlčí hlava aneb Tajemství olověného 
kříže: Napínavý příběh o osudech třináctiletého 
sirotka a tajemství olověného kříže.
CARMODY Isobelle - Legenda o Kožešince.
1. Výprava do neznáma: Kožešinka je napůl elfka 
a napůl trollka. Na zapomenutém kousku divočiny 
pečuje o sedmero majestátních stromů, ale teď ji 
čeká cesta plná nástrah a dobrodružství.
CMÍRAL Pavel - Milujem se čím dál víc: Na 50 
básniček a písňových textů plných příběhů, nálad 
a pocitů.
COOPER Susan - Probuzení Tmy: Klasické 
fantasy anglické autorky, které pokračuje v dal-
ších dílech.

CURLEY Marianne - Strážci času. 3. Klíč: Na-
pínavý fantasy příběh o cestování v čase.
FESL A.; HEINZ G. - Poprask v laboratoři: 
Chemická detektivka pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší 
ročníky víceletých gymnázií.
FISCHEROVÁ Viola - O Dorotce a psu Ukšu-
kovi: Knížka pro děti o přátelství malé holčičky 
a jejího pejska Ukšuka.
HAYWOOD John - Živá minulost: Úžasná en-
cyklopedie o tom, jak se žilo v dávných dobách, 
obsahující více než 3000 fotografií, obrázků, prů-
řezů, map, schémat a časových os.
HOROWITZ Anthony - Síla Pětice. 2. Zlověstná 
hvězda: Začalo to Krkavčí bránou. Ale ještě není 
konec. Nepřítel se opět probouzí k životu.
CHVÁTAL M.; BULISOVÁ J. - Kapesní svět. 
1. a 2. díl: Přehled a základní informace o historii, eko-
nomice, politice a kultuře jednotlivých států světa.
JEŽKOVÁ A.; FUČÍKOVÁ R. - Příběhy českých 
knížat a králů: Devět historických příběhů přibli-
žuje život a vládu českých panovníků.
KUBEŠ Vladimír - Knížka poslední záchra-
ny: Praktická encyklopedie rad pro různé životní 
situace.
LADA Josef - Kocour Mikeš představuje Josefa 
Ladu: Výběr pohádek, říkadel, básniček a bajek 
z díla Josefa Lady a dalších českých autorů.
LEHEČKOVÁ Helena - K čertu!: Moderní pohád-
kové příběhy, které se ovšem hemží čerty, trpaslíky, 
vílami aj. typickými pohádkovými bytostmi.
LINDGREN Astrid - Já ještě nechci jít spát: 
Lassemu je pět let, ale každý večer zlobí 
maminku: „Já ještě nechci jít spát!“ A tak mu 
jednou teta Lotta půjčí kouzelné brýle, kterými vidí 
do mnoha zvířecích pelíšků... 
MÜLLER Ondřej - Přízraky, zázraky a spol.: 
O vaši přízeň se uchází osmnáct strašidelných 
povídek z 19. a 20. století od anglických a ně-
meckých autorů.
O PSECH: Dvanáct pohádek z pokladů našich 
a světových pohádkářů, ve kterých jsou hlavními 
hrdiny pejsci.
PROCHÁZKOVÁ I.; TESAŘOVÁ O. - Vyprávění 
o Leonardovi: Životní příběh slavného italského 
malíře, sochaře, architekta, vynálezce, přírodověd-
ce a spisovatele Leonarda da Vinci.
ROWLING J. K. - Harry Potter a relikvie smrti: 
Příběhy Harryho Pottera posedmé a naposledy?
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Léto plné kotrmelců: 
Prázdninový příběh, ve kterém desetiletá Nelly se 
svým americkým strýčkem zažívá kopec malérů, 
průšvihů i nevšedních dobrodružství.
ŘÍŠE HRAČEK - Pohádkový filmový příběh 
z kouzelného hračkářství.
SCHNEIDEROVÁ Eva - Kuna nese nanuk aneb 
Zábavná cvičení z češtiny: Kniha přináší vý-
běr z těch nejzábavnějších a nejinspirativnějších 
cvičení pro žáky 2. stupně ZŠ i pro nižší ročníky 
víceletých gymnázií.
SINGER Detlef - Encyklopedie ptáků: Foto-
grafický průvodce světem ptáků vyskytujících se 
ve střední Evropě.
STEKLAČ Vojtěch - Pekelná třída a ďábelský 
víkend: Pojďte s námi pekelníky strávit červnový 
víkend v penzionu Irena! Tentokrát budeme klu-
kovsko-holčičí parta.
VÁVROVÁ Iva - O čarodějce, která zaspala sto-
letí: Pohádkový příběh o malé čarodějce Violetě, 
která prospala mnoho let a zjistí, že okolní svět se 
proměnil k nepoznání.
WILSON Jacqueline - Jacky Snílek: Autobio-
grafický příběh paní spisovatelky, která od dětství 
ráda četla i psala povídky.
ŽÁČEK Jiří - Pohádkový tobogan: Nejznáměj-
ší lidové pohádky převyprávěné pro nejmenší 
čtenáře.

Další knižní novinky a fond knihovny na adrese 
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz.

IŽ
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Tanec povznáší duši do nebes. Je vhodný i pro těhotné
• tanec není omezen věkem ani postavou, vždyť žena bez bříška 
 je jako nebe bez hvězd
• léčí smutek, dodává energii •  uvolňuje krční a bederní páteř
• napomáhá zpevnění vnitřního svalstva 
• vede k úspěšnému otěhotnění a léčení inkontinence
• formuje ženskou postavu • posiluje sebevědomí

Přihlášky a informace: Jasmina - Jitka Svobodová, tel: 776 00 90 97, jasmina.
jesri@centrum.cz, www.aphrodite.czSVČ Všetuly. TYMY, tel.: 573 39 69 28, vsetuly@
centrum.cz, www.tymycentrum.cz

Vzpomínka na Marii…
V těchto dnech odešla z našich řad sestra Marie Glosová, dlou-

holetá cvičitelka Sokola Holešov.
Celý svůj profesní život strávila jako učitelka mateřské školy vý-

chovou několika generací. Po celý svůj život pracovala jako cvičitelka 
žactva až do svých 81 let. 

Byla dlouholetou členkou výboru Sokola Holešov a její pon-
dělky patřily pravidelným návštěvníkům cvičení žen až do minulého 
roku. Její vývěsky dávaly veřejnosti vědět, co se v Sokole děje. 
Absolvovala všechny obnovené sokolské slety - až na rok 2006, kdy 
jí pár týdnů před odjezdem úraz znemožnil cestu. 

Pro nás ostatní zůstává sestra Marie Glosová příkladem nejen 
osobní obětavosti pro sokolskou myšlenku, ale i aktivního přístupu 
k životu až do vysokého věku.

Dík za všechno a nezapomeneme… 

Pondělí 7. 4. 2008 v 18.00 hod.
KURS ORIENTÁLNÍHO TANCE

UKÁZKOVÁ HODINA pro začátečnice ZDARMA!
Holešov - SVČ Všetuly, Sokolská 70 

Přijďte se zavlnit v rytmu Orientu s lektorkou Jasminou

Středisko volného času Všetuly pořáda-
lo v období jarních prázdnin od pondělí 3. 3. 
do pátku 7. 3. pro kluky a holky jarní tábor 
„Sněžnou kotlinou“. Odjížděli jsme z vlakového 
nádraží Holešov do Rajnochovic. První úkol 
jsme plnili již ve vlaku - seznamovali se a luš-
tili heslo. Ubytovaní jsme byli v hotelu Zubříč. 
Na hotelu nás čekalo příjemné přivítání, krásné 
pokoje, výborný oběd, jen počasí nám v pondělí 
nepřálo. Nás to však neodradilo a mezi kapkami 
deště jsme vyrazili po trase do lesa plnit úkoly. 
Večer patřil pokřikům, táborovým písničkám 
a seznamovacím hrám. 

Úterní dopoledne bylo pro mnohé příjem-
ným překvapením, vyjeli jsme na Troják, kde 
pro lyžaře  byla připravena sjezdovka. Na své si 
přišli i malí bobisté. Odpoledne jsme nezaháleli 
a učili se morseovku a topografické značky. Ve-
černí program prověřil soudržnost a spolupráci 
jednotlivých týmů v oblastech sportu, zpěvu, 
znalosti filmových a pohádkových postaviček. 

Středeční ráno nám přineslo bílou nadílku, 
a tak lyžaři vyrazili na sjezdovku na Troják. 
Nelyžaři však nezůstali na pokojích, ale vyšli 
do přírody. Zahráli si škatule, vyzkoušeli svoji 
rovnováhu, rychlost i sílu. Po odpoledním klidu 

Jarní pobyt „Sněžnou kotlinou“ s TYMY

byl pro kluky i holky připraven závod v terénu 
a střelba z luku na cíl. Poté jsme si dali čaj 
o páté a připravili se na zubříčskou superstar. 
Pozvání přijala odborná porota přímo z nebe - 
Slunečnice a Měsíčnice. Malí i velcí zpěváčci 
se velmi snažili a porota měla velmi nelehký 
úkol vybrat ty nejlepší. Čtvrtek nás přivítal slu-
níčkem a červený tým „Es-
kymáčci“ se vydal do lesů 
po stopách modrého týmu 
„Entů“. Po cestě plnili ne-
lehké úkoly, psali morseov-
ku, hráli brtníka, poskytovali 
první pomoc. V cíli oba týmy 
čekala odměna - projížďka 
na koních.

Poslední táborový ve-
čer patřil karnevalovému 
reji a noční hře pod hvěz-
dami. Holky a kluci se vy-
dali za světýlkem, které je 
dovedlo ke studánce, kde 
na ně čekal kotlík plný od-
měn a závěr tábora oslavili 
přímo silvestrovsky, prskav-
kami. Pátek již patřil balení, Projížďka na koních byla příjemným „zadostiučiněním“.

loučení, výměně telefonních čísel a adres sta-
ronových kamarádů. 

Poděkování patří obsluze hotelu Zubříč 
a paní ředitelce Chvatíkové. Kluci a holky, byli 
jste senzační a těším se na příštím táboře 
na shledanou.

Hanka, vedoucí tábora TYMY

Hudební divadlo KARLÍN PRAHA. Operet-
ní klenot - Nesmrtelné melodie klasika světové 
operety Emmericha  Kálmána. Hrají a zpívají: 
P. Břínková, I. Dufková, M. Nosková, S. Sklov-
ská, A. Briscein, J. Ježek, M. Vojtko a další.
Cena: 890,- Kč (vstupenka, doprava)

Sportovního dovádění si užily děti, které strávily - díky Středisku volného času DUHA Holešov - první 
březnový týden v Beskydech. Více o jejich pobytu v Karolince píše na str. 20 Dalibor Šmakal.         (rr)

Zájezd s DUHOU
za kulturou

10. 5. ČARDÁŠOVÁ
PRINCEZNA
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Sedmadvacetiletý stavební 
inženýr a špičkový cyklista Ra-
doslav Šíbl patří k těm Holešo-
vanům, kteří šíří jméno svého 
rodného města daleko za hra-
nicemi. Naposledy dal o svých 
kvalitách vědět na podzim 2007 
u protinožců. Vyhrál jednu z etap 
extrémního cyklistického marato-
nu Crocodile Trophy 07 a celkově 
obsadil v tomto 1 400 kilometrů 
dlouhém závodu vedoucím aus-
tralskou pustinou 6. místo.  

Pamatujete si ještě na vaši 
úplně první cestu na kole v te-
rénu? Kudy ta trasa vedla?

Jednoznačná ta vzpomínka 
není. Bylo to asi  v roce 1993. 
Než jsem na 14kilovém stroji pře-
jel přes kopec na Rusavu, bylo 
na něm patnáct kilo bláta.

Cyklista Radoslav Šíbl zá-
vodí za brněnský tým BIKEZO-
NE.cz - MRX. Specializuje se 
na  etapové závody, maratony 
a ultramaratony. Vyhrál například 
poslední tři ročníky italského Iron-
biku, označovaného jako nejtěžší 
MTB závod na světě, vloni patřil 
k nejlepším na závodech Croco-
dile Trophy 07, úspěšně startoval 
v Brazílii na závodě Ironbiker Bra-
zil, účastnil se závodů Dolomitten-
man, mezi tuzemskými závody se 
kromě dalších pravidelně účastní 
holešovského Drásala. 

Pracujete v Brně, bydlíte 
v Holešově. Prý tu trasu pra-
videlně jezdíte na kole?

Dokud jsem v Brně studo-
val, byly v tom trénování do školy 
a zpět i finanční motivy. Zvyk zů-
stal. I dnes, pokud to jde, jezdím 
na kole vždy. Do vlaku sednu 
zcela výjimečně, k ježdění autem 
jsem si zase vypracoval kvalit-
ní odpor, když jsem vloni jezdil 
do práce v Rakousku. Každopád-
ně pokud za pár let s cyklistikou 
skončím, bude mi dlouho trvat, 
než budu mít na kontě víc kilomet-
rů za volantem než v sedle. Za 12 
let aktivní kariéry mám našlapáno 
kolem 220 tisíc kilometrů!

Účastníte se špičkových 
závodů po celém světě, ale po-
kud vím, profesionál nejste.

Jsem zaměstnán u staveb-
ní projekční firmy MottMacDo-
nald na tříčtvrteční úvazek, aby 
mi zůstal čas nejen na kolo, ale 
i na školu - pokračuji v dokto-
randském studiu - a na přítelkyni. 
Nakonec ale stejně většinu času 
vezme kolo. Už jsem několikrát 
přemýšlel, že bych se na něco 
vykašlat měl, na kolo, nebo 
na práci, ale je mi 27 let, takže to 
zatím nebudu řešit a budu takto 

Holešovský biker už našlapal 220 tisíc kilometrů

Vítěz extrémních závodů ve světě chce uspět na jubilejním Drásalovi

pokračovat ještě dva tři roky, pak 
půjde to první stranou.

Proč jezdíte právě ultrama-
ratony, tak náročné závody?   

Vyhovují mi. Nejsem totiž nej-
rychlejší, má síla přichází s délkou 
a dobou strávenou v sedle. Navíc 
asi zvládám horší podmínky mno-
hem lépe než ostatní, a dále se 
k tomu přidává rychlá regenerace 
mého organismu. Etapové akce 
mi prostě sedí. 

„Z horka mi bylo tak blbě, že 
jsem nedokázal pít ani vodu…
Trans Treta byla pro mě poznat-
kem, že jakmile vystoupí teplota 
nad 35°C, dokážu ujet každému, 

ať se jmenuje jakkoliv…“ Z e-mai-
lové pošty Radka Šíbla.

Trénujete sám, nebo máte 
trenéra? 

Snažil jsem se na tréninku 
spolupracovat s trenérem, ale po-
stupně jsem se s několika z nich 
shodl na tom, že jsem vlastně 
netrénovatelný. Většinou jezdím 
sám a podle toho, jak mi čas 
dovolí, nemám sparingpartnera. 
Myslím ale, že důležité základy 
jsem pochytil. Vím, že důleži-
té je pro mne jarní období, kdy 
si musím vybudovat vynikající 
základ. Snažím se proto vždy 
zmizet někam do tepla a zatím 
se mi to daří.

Jakým způsobem jste 
se dostal ke světovým závo-
dům? 

Má premiéra, Iron Bike, byla 
odrazovým můstkem. V roce 
2002 jsme s Ondrou Fojtíkem 
dojeli Drásala a bavili se o tom, co 
teď, co dál, kam se ještě podívat. 
Na internetu jsem našel Iron Bike 
a hned věděl, že tam chci. Za tři 
dny jsme na tenhle závod odjeli. 
Na závodě pak vždy dostaneš 
nějaký leták s informacemi o po-

dobném podniku nebo ti o dalším 
někdo vypráví. Na těchto akcích 
se většinou pohybují ti samí lidé, 
vyptávají se i mezi sebou na další 
starty.

„…nedělu jsem jel s jedním 
bikerem z Austrálie, že zajedem 
40 km na kafe, nakonec to bylo 
195 okolo Dachsteinu.“ Z e-mailu 
Radka Šíbla 

Jaký je vlastně váš vztah 
k holešovskému Bikemaratonu 
Drásal?

Je to jednoznačně nejdůleži-
tější a nejoblíbenější závod v ČR, 
má neopakovatelnou atmosféru, 
navíc je to doma.

Kolika ročníků jste se 
účastnil a zvítězil jste někdy?

Poprvé jsem jel roku 1996, 
tuším 3. ročník, tehdy jsem vyhrál 
juniory a byl celkově pátý. Pak 
jsem se jako junior dva roky sou-
středil na kratší okruhové závody 
a na start si stoupl až  v roce 1999 
a zvítězil jsem. Pak jsem startoval 
již každoročně, na vítězství to už 
ale nevyšlo, konkurence se neu-
věřitelně zvedla.

Skoro to vypadá, že je pro 
vás jednodušší vyhrát Croco-
dile Trophy či jiný extrémní 
závod než holešovského Drá-
sala?  

Je to téměř nesrovnatelné. 
Na extrémech musí člověk zdolat 
třeba šest Drásalů po sobě! Vy-
hrát dnes Drásala by pro mě ale 
bylo cennější než etapu v Aus-
trálii. Vyhrát ale celou Crocodile 
Trophy je asi výše... I když, jsem 
Holešovák, takže být první v cíli 
Drásala u zámku bude nejvíc!

Chystáte se tedy i na letoš-
ní jubilejní patnáctý ročník?

Samozřejmě, s minimál-
ním cílem nechat si poblahopřát 
na vyhlášení od pana starosty.

Účast na závodech po ce-
lém světě je asi nákladná. Jak 
to zvládáte? 

Pro mne je to v současnosti 
otázka priorit. Přítelkyně má po-
chopení, rodinu ještě neživím, 
takže mohu peníze snáze využít 
na svou zábavu. Vděčný jsem 
také tradičním sponzorům, fir-
mám Obchodní dům  Morava 
Holešov a Ekodrill Zlín. Navíc 
nejsem nijak náročný na zázemí 
při závodě, bez něhož se třeba 
jiní jezdci neobejdou, takže je to 
pro mne v tomto ohledu snazší. 
Nejsou to ale jen peníze, blokem 
může být i velká vzdálenost, dlou-
hý let, pobyt.

Případný zisk nezaručí ani 
dobré umístění?

Většinou je to, jako třeba 
v Austrálii ve stylu minimální 
náklady 150 tisíc bez materiálu. 
Když  se podaří, člověku se vrátí 
desetina. Takže kalkulovat moc 
není s čím.

„...ptali jsme se, jak si při 
etapě dávat pozor na krokodýly. 
Pořadatelé řekli, jeďte opatrně...
Co to znamená, vysvětlit nedo-
vedli, až pak jsme z nich dostali, 
že útočí na menšího. Tak jsem si 
z toho udělal závěr, že musím jet 
vždycky přes brod ve skupince 
s někým aspoň o hlavu menším 
než já..., nezkušenost před první 
Crocodile trophy“

Chystáte letos nějaké no-
vinky? 

Láká mě čtyřiadvacetiho-
dinovka. V současné době toto 
téma v týmu hodně probíráme 
a řešíme i se sponzory. Samo-
zřejmě bych jel sám - zajímá mne, 
čeho je člověk schopen. A letos 
asi přijde novinka v podobě startu 
v Latinské Americe - kostarické 
La Ruta de los Conquistadores. 
Už jsme se na tom dohodli v týmu 
a moc se na tento závod těším. 
Bude to ale náročné.

Kdyby nyní přišla nabíd-
ka na profi-smlouvu u velkého 
týmu, se vším všudy, tedy i po-
vinnostmi, někdy omezujícími, 
vzal byste ji? 

Pokud by mi někdo chtěl 
platit za ježdění na kole a našli 
bychom společnou řeč tak, aby 
vše fungovalo, nebránil bych se. 
Hodně by mi pomohlo už jen to, 
že bych mohl s někým trénovat. 
Jinak ale dávám přednost rodin-
né atmosféře našeho malého 
týmu, kde člověk zná osobně 
všechny sponzory a vidí i jejich 
radost - spokojenost z mých vý-
sledků.

Ptal se František Sovadina

Radek Šíbl (vpravo s číslem 14) na startu australské 
Crocodile Trophy 07. 
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Oddíl házené TJ Holešov zahájil 
jarní část soutěže 2007-2008 mistrov-
ským utkáním v domácí hale s celkem 
TJ Šumperk, který je v současné době 
na třetím místě druholigové soutěže 
severomoravské oblasti. K utkání na-
stoupili domácí se dvěma výraznými 
posilami, a to v brance s Luňákem, 
kterého výbor získal na přestup z ext-
raligového Zubří, a na spojku se vrátil 

Házenkáři zahájili jarní soutěž 2007 - 2008

z hostování z Bystřice p. H. Zetík. Oba 
výrazně pomohli k získání prvních 
jarních bodů pro domácí. Luňák z 54 
střel na branku chytil 28, což je 52 
procent, dokonce proměnil 7metrový 
hod a Zetík vstřelil 6 branek. Utkání 
se od začátku vyvíjelo pro domácí 
příznivě a v 15. minutě domácí vedli 
10:5, ve 21. minutě 13:5 a v poločase 
byl stav 16:12. Pak přišel již „tradiční“ 

výpadek začátku II. poločasu a hosté 
srovnali na 16:16.  Domácí se rychle 
vzpamatovali a díky úspěšným zá-
sahům Luňáka a dobré hře a střelbě 
další 10minutovku vyhráli 7:2, a tím 
vlastně rozhodli o celkovém výsledku 
33:26.  

V obraně trenér chválil jed-
nak Luňáka, dále Procházku, Ko-
nečného a Bábka. V útočné fázi 

opět nejlepší střelec Galus se 
7 brankami a dobře zahráli Konečný 
a Bábek. Celkový dojem částečně 
pokazili domácí svými 12 technic-
kými chybami.

Sestava a branky: v brance Lu-
ňák  1 a Bubela,  v poli Müller , Gahu-
ra 1, Kasaj 1, Tiller 1, Capil 5, Bábek 
5, Konečný 2, Šneidr 2, Procházka 
2, Zetík 6 a Galus 7 branek.

Před jarní sezónou sehrál DFK 
Holešov několik turnajů a příprav-
ných utkání. 24. února hrál Holešov 
v Přerově na umělé trávě proti své-
mu tradičnímu rivalovi a poprvé se 
mu podařilo nad tímto soupeřem 
zvítězit skórem 4:3. Utkání bylo bo-
haté na branky, neboť oba celky 
hrály ofenzivní fotbal s převahou 
útočné nad obrannou činností. Hole-
šov přehrál domácí hráčky důrazem 
ve středové řadě, kde dominovaly 
Hanka Samsonková s Míšou Dob-
roslávkovou výbornou rozehrávkou 
a důraznou hrou. Nejlepšími hráčka-
mi byly Stolářová a Samsonková.

15. března hrál Holešov opět 
na umělé trávě, tentokrát ve Valaš-
ském Meziříčí. Kombinovaná sesta-
va podala opět dobrý výkon a přes 
individuální chyby zvítězila poměrem 

Přípravné zápasy DFK Holešov

Klub českých turistů v Holešově zve všechny své členy a příznivce 
na klubový večer s cestovatelem Aloisem Janalíkem, který se uskuteční 
v úterý 25. března v 17 hodin v Drive Clubu v Holešově (budova kina). 

Lojza Janalík bydlí v Žopích a je členem KČT Holešov. Zamiloval si 
vzdálený poloostrov omývaný Ochotským a Beringovým mořem a Tichým 
oceánem. O svých zážitcích z návštěv tohoto poloostrova v letech 2003 
a 2007 nám bude vyprávět na besedě, kterou jsme nazvali Putování po 
Kamčatce. Beseda bude doprovázena promítáním fotografií dataprojek-
torem. Vstupné je dobrovolné.      

Klubový večer s cestovatelem
3:2. Zápas byl jednoznačnou záleži-
tostí DFK - domácí hráčky se spora-
dicky dostávaly za polovinu hřiště, 
přesto však 2x skórovaly. Hostující 
hráčky dominovaly v obranné a stře-
dové řadě, které zařídily i celkovou 
výhru; bohužel se opět neprosadily 
útočnice. Oba zápasy sehrál DFK 
Holešov v kombinovaných sesta-
vách, neboť se stále potýká s ma-
rodkou některých hráček základní 
sestavy, a proto dostaly příležitost 
další hráčky z lavičky.

Sestava: Ševelová, Motalová, 
Sedlářová, Pechová, Jablunková, 
Bretaňská, Jurčová, Samsonková, 
Kršňáková, Vybíralová, Dobrosláv-
ková.

Střídaly: Vajďáková, Kuldová, 
Ďurišová.

Mgr. Svatava Ságnerová

Lavička DFK Holešov při jednom z přípravných zápasů.

Holešovský cestovatel Lojza Janalík. 
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ČSK Uherský Brod - SFK ELKO Holešov
     3     (2:1)     1
K prvnímu utkání jarní části soutěže za-

jížděl Holešov na umělou trávu do Uherského 
Brodu. Již ve 4. minutě zahrávali domácí trestný 
kop a hlavou dokázali skórovat na 1:0. V dalších 
minutách hosté vystřelili několik střel, ale všech-
ny šly nad branku. Ve 36. minutě Čajka vyrazil 
střelu, ale neobsazený hráč domácích zvýšil 
na 2:0. Ve 39. minutě brankář domácích vyrazil 
Roubalíkovu střelu a Marek ji dorazil do sítě - 
2:1. Ve 44. minutě uvolnil Čižmár Roubalíka, 
ale ten těsně přestřelil volný roh branky. Druhou 
půli hosté začali se snahou zvrátit stav utkání, 
ale přišla 61. minuta a míč skončil po chybách 
hostů v holešovské brance - 3:1. I přes šance 
na obou stranách již ke změně skóre nedošlo. 
Utkání řídil rozhodčí Prokop ze Zlína, který udělil 
jednu žlutou kartu hostům.
Holešov: Čajka - Vávra, Ohlídal, Bačík, Novák 
- Roubalík, Belza, Sedlařík (70. minuta Slová-
ček), Marek (77. minuta Čižmár M. - Olša M., 
Čižmár T.
Trenéři: Nelešovský, Malík.         

První zápas jarní části soutěže fotbalisté prohráli

HS Slavia Kroměříž dor. - SFK ELKO Holešov
     1     (1:0)     3
Soupeřem Holešova byl dorost Kroměří-

že hrající MSDL. Hráči Holešova podali dobrý 
výkon a po zásluze zvítězili. Utkání se hrálo na 
umělém hřišti v Kroměříži. Branky: Slováček, 
Hlobil, Olša. Holešov: Čajka - Vávra, Ohlídal, 
Münster, Novák - Olša, Roubalík, Sedlařík, R. 
Belza - Čižmár, T. Hlobil. Ve druhé půli nastoupili 
Slováček, Hrudík D., Uruba, Sumec a Vybíral. 

FC Kozlovice - SFK ELKO Holešov
     5     (3:0)     0
Další utkání odehráli hráči s účastníkem KP 

Olomouc na trávě v Říkovicích. Utkání se vůbec 
nevydařilo a po hrubých chybách hlavně v obra-
ně odešli holešovští fotbalisté vysoko poraženi, 
když nedokázali vsítit ani jednu branku. Již v 15. 
minutě zaběhl útočník za obranu a nadvakrát 
vstřelil na 1:0. Ve 27. minutě po ruce přestali 
Holešovští hrát a lehce kopnutá střela šla k tyči 
- 2:0. Ve 40. minutě znamenala chyba Ohlídala 

zvýšení na 3:0. V 54. minutě špatně odehrál míč 
Čižmár M. a stav byl 4:0. Potom skončila střela 
Holešova na tyči.  V 78. minutě, i když po ofsajdu, 
zakončil soupeř na konečných 5:0.

(hr)

Přípravná utkání muži B

Sokol Lubná - SFK Elko Holešov B
     1     (0:2)     2

Holešov B: Krejčí - Labanz, Münster, Bačík, 
Krajcar - Sedlařík, R. Sedlařík, T. Frybort, Le-
ško - Uruba, Zapletal. Ve druhé půli střídali  
Suchánek, Podola, Jirsa, Hasala. Branky vsítil 
ve 20. a 32. minutě Uruba.  

SK Újezd - SFK Holešov B
     2     (1:0)     1

Holešov B: Sedláček - Labanz, Hrudík, D. Sol-
dán, Sedlařík, Uruba, Sumec, Zapletal, Frybort 
- Hlobil, Leško. Ve druhé půli střídali O. Jirsa, 
Podola, Vybíral. Branku dal z pokutového kopu 
Uruba.  

(hr)

Přípravná utkání muži A

V sobotu 15. března se hole-
šovští Mladí hasiči zúčastnili netra-
dičního dvojboje (štafety požárních 
dvojic a uzlové štafety), který kaž-
doročně pořádá SDH Vítonice. 

Naši mladší žáci se umístili 
na krásném třetím místě. Pevně 
však doufám, že zbytečně obdr-
žené trestné body pro nás budou 
varováním, že nesmíme usnout 
na vavřínech. 

Starší žáci nevyužili svých 
dříve nasbíraných zkušeností - je-
jich výsledky nestačily ani na střed 
výsledkové listiny. 

Při dalším měření sil s ostat-
ními družstvy z okresu Kroměříž, 
které se uskuteční již 19. dubna 
v Kyselovicích, všem předve-
deme, že k dosažení skvělých 
výsledků je důležité mít týmové-
ho ducha a pečlivě se připravit 
na všechna úskalí závodů.

Více informací na interne-
tových stránkách www.hasici-
holesov.cz.

PET

Mladí hasiči z Holešova dosáhli na stupně vítězů

< Mladší žáci se umístili na třetím místě.

SRDEČNĚ ZVOU A NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ
JOŽKA SMÝKAL A KOLEKTIV POŘADATELŮ

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!

Josefovský turnaj  starších pánů 
v halové kopané

O pohár poslance 
Josefa Smýkala

Sobota 29. března 2008

Sportovní hala I. ZŠ v Holešově
výkop v 13.30 hodin

Startující družstva:
Bystřice pod Host., Holešov I., Holešov II.,

Slavičín, Tučapy, Žeranovice

V období jarních prázdnin 
proběhlo v dopoledních hodinách 
v tělocvičně SVČ Všetuly - TYMY 
fotbalové soustředění mladších 
žáků SFK Elko Holešov pod ve-
dením trenéra Ladislava Lindy. 
Pro lepší přípravu byli hoši rozdě-
leni podle věku do dvou skupin. 
Program soustředění byl velmi 
pestrý - trénink byl zahájen abe-
cedou fotbalu, důraz byl kladen 
na nácvik zpracování míče, hru 
hlavou, přihrávky na jeden do-
tek, na přesnost přihrávky, při-
hrávky half-volejem, žonglování 
nohou a hlavou. V rámci přípravy 

Fotbalové soustředění 
mladších žáků

Pozvánka na volejbal 

proběhlo i posilování a základy 
stepaerobiku s Ivetou, který byl 
pro mladé fotbalisty příjemným 
zpestřením soustředění. 

Odpolední část soustředění 
byla věnována přípravě hochů 
na stadionu. Na ukončení sou-
středění odehráli mladší žáci přá-
telské utkání v Otrokovicích - nad 
Viktorií Otrokovice suverénně zví-
tězili 4:0. Gratulujeme a celému 
týmu a panu trenérovi Ladislavu 
Lindovi přejeme úspěšnou jarní 
sezónu.

Lenka Sedláčková  

33. a 34. kolo 2. volejbalové ligy mužů se uskuteční v sobotu 
22. března. Domácí SKP Holešov přivítá TJ Sokol Brno IV. Zápasy 
začínají v 10 a ve 14 hodin.  
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk: 
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né 
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552); 
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz; 
http:www.holesov.cz. 

Fotokuriozita

Třicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi do soutěží 
z čísla 4/08. Na fotografii jste správně poznali náměstí v Holešově. „Obrázek 
v Holešovsku č. 4/2008 představuje nynější náměstí Dr. Edwarda Benesše, 
hostinec U lípy je Slavie a vedle dům - dnes je to Městská galerie,“ napsala 
ve své odpovědi Irena Piskačová z Holešova, která se stává výherkyní pizzy 
v Restauraci Kanada. Druhou výherkyní fotosoutěže se tentokrát stává Lenka 
Ančincová z Holešova, která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět 
Ladislavu Drábkovi z Holešova a Marii Krajcarové z Holešova.     

Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Víte, v jakém prostředí byl 
tento snímek nafocen? Své odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, 
redakce 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

Veselé prožití Velikonoc přeje čtenářům 
Holešovska redakce. 

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Být co nejblíže lidem a vidět vše pozitivně. 
Chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se 
chovali ostatní k nám.

Ke které knize se ráda vracíte?
Malý princ - je v ní mnoho moudrého.

Váš oblíbený umělec?
Jan Werich, Miroslav Horníček…

Jaký sport vás oslovuje?
Vlastně všechny sporty, v poslední době spíše turistika, cyklistika, 
lyžování a plavání.

Co máte ráda na talíři?
Hodně zeleniny a ovoce.

Kde si ráda posedíte?
S lidmi, se kterými je si co říci, nejvíce s blízkými a přáteli.

S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Se svojí rodinou, zejména s vnučkou Natálkou. 

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Zdraví, láska a pocit štěstí svých nejbližších, pocit štěstí z dobře 
vykonané práce.

Z čeho máte největší obavu?
Z životních ztrát, nejistoty, zhoršení zdraví.

Ve které historické době byste chtěla žít?
Je těžké hodnotit jiná historická údobí, ale jsem šťastná v době 
současné a snažím se ji vnímat naplno. 

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Velmi snadná otázka - kraj, kde jsem doma a moje rodné město 
Holešov.

Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Moje životní profese pedagog mě zcela naplňuje, mám moc ráda děti 
a cítím se s nimi velmi dobře.

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Každý z nás je jednou úspěšný a jindy ne, ale dobro a spravedlnost 
vychází pouze z nás - lidí, proto se podle toho chovejme.

Mgr. Drahomíra Konvalinková, 
ředitelka 2. ZŠ Holešov


