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Mikroregion 
má nového 
předsedu

Starostové hledali 
společný zájem.

Str. 4

Vstup investorů 
nebude živelný

O holešovskou zónu 
má zájem 
i Microsoft.

Str. 11

Jazzová hvězda 
v Holešově

Rozhovor 
s Evou 

Emingerovou.
Str. 17

Co vy na to, 
pane starosto?

Novelizace zá-
kona o dani z ne-
movitostí, která 
začala platit v le-
tošním roce, umož-
ňuje obcím stanovit 
obecně závaznou 
vyhláškou koefici-
ent 2 až 5, kterým 
se vynásobí sou-
časná daňová po-
vinnost. Jak bude 
na tuto skutečnost 
reagovat město Holešov? Co vy na to, pane 
starosto?

„V současné době neuvažujeme o zvýšení 
daní z nemovitostí byť by to přineslo potřebné 
peníze do městské pokladny.“

Dokončení na str. 3

Zvýší se daň z nemovitostí?

PŘIŠLO JARO DO VSI. Místostarosta  Rudolf Seifert byl hostem přehlídky Přišlo jaro do 
vsi, která proběhla minulý týden v SVČ Všetuly - TYMY.  Nakonec rozdal i pomlázku zástupcům 
zúčastněných škol.  

(Více informací na str. 19)

V sobotu 5. dubna se uskuteční l. ročník 
akce DEN PRO ZDRAVÍ. Akce, která potrvá od 
9 do 17 hodin, proběhne v prostorách 3. ZŠ 
Družby v Holešově. Organizace se ujalo Stře-
disko volného času DUHA Holešov. Bohatý 
program, jehož mottem je heslo „Udělej krok ke 
svému zdraví“, je uveden podrobněji na str. 16.

V sobotu propukne 
Den pro zdraví Holešov (frs) - Městská policie v Hole-

šově upozorňuje všechny řidiče na hrozbu 
možného odtažení jejich vozidla v případě, že 
tito nebudou respektovat přenosné dopravní 
značení, díky kterému lze v průběhu roku čistit 
ulice města. „Pravidelné čištění komunikací 
v Holešově začalo v pondělí 31. března a hned 
první den nerespektovalo deset majitelů vozidel 
přenosné značky se zákazem zastavení u mo-

Neukázněným řidičům hrozí odtažení vozidla
nobloku v ulici Novosady,“ upozornil na nekázeň 
řidičů velitel Městské policie v Holešově Antonín 
Zalabák. 

Vzhledem k tomu, že tímto svým počíná-
ním majitelé vozidel znemožňují čištění komu-
nikací, bude městská policie takové hříšníky 
napříště tvrdě trestat.

Dokončení na str. 2

Redakce Holešovska připra-
vuje publikaci mapující činnost ho-
lešovského 7. výsadkového pluku 
zvláštního určení v době okupace 

Výzva pro pamětníky
Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. Publikace se bude týkat 
historie pluku a zejména pak udá-
lostí v srpnu 1968. Žádáme tímto 
občany, kteří mají doma fotografie 
zobrazující okupační vojska v Ho-
lešově a okolí, aby nám je zapůjčili 
pro účely publikování. Fotografie 
můžete přinést do redakce Ho-
lešovska osobně nebo je poslat 
na adresu: Redakce Holešovska, 
Městský úřad Holešov, Masaryko-
va 628, 769 17 Holešov.    

(Další informace na str. 8)

specialistu pro majetková rizika 
a specialistu pro průmysl a firemní klientelu

pro oblast
Kroměříž, Hulín, Holešov, Bystřice p. Hostýnem, Kojetín

Nástupní plat + provizní odměňování.

Kontakt: ČSOB Pojišťovna, 
Komenského nám. 441, Kroměříž 

 Tel: 573 333 643, mobil: 728 27 26 52 

ČSOB Pojišťovna a.s.
přijme
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Ostré střelby na posádkové střelnici v Dob-
roticích v měsíci dubnu se uskuteční v následu-
jících termínech. 

Út  - 1. 4. 2008 07:00 - 12:30,  St  2. 4. 2008 
07:00 - 14:00, Čt  3. 4. 2008 08:00 - 18:00,  Pá 4. 4. 
2008 07:00 - 10:30, So 5. 4. 2008 nestřílí se,  Ne 6. 
4. 2008 08:00 - 16:00, Po 7. 4. 2008 07:00 - 13:00, 
Út  8. 4. 2008 07:00 - 10:30, St  9. 4. 2008 nestřílí 
se, Čt 10. 4. 2008 07:00 - 18:00, Pá  11. 4. 2008 
07:00 - 12:00, So 12. 4., Ne 13. 4 a Po 14. 4. 2008  
nestřílí se, Út 15. 4. 2008 07:00 - 10:30, St 16. 4. 
2008 07:00 - 10:30,  Čt 17. 4. 2008 07:00 - 18:00, 
Pá 18.4.2008  08:00 - 14:00,  So 19. 4. 2008 08:00 
- 16:00,  Ne 20. 4. 2008 08:00 - 16:00, Po 21. 4. 
2008  08:00 - 12:30, Út 22. 4. 2008 07:00 - 15:00, 
St 23. 4. 2008 07:00 - 20:00, Čt 24. 4. 2008  07:00 
- 18:00, Pá 25. 4. 2008 07:00 - 10:30, So 26. 4. 
2008, Ne 27. 4. 2008 nestřílí se, Po  28. 4. 2008  
08:00 - 16:00, Út  29. 4. 2008  07:00 - 12:30, St. 
30. 4. 2008  07:00 - 12:30. 

Ostré střelby 
v měsíci dubnu

V měsíci červnu 2007 začaly 
pracovat tři pracovní skupiny za-
měřené na cílovou skupinu: senioři, 
zdravotně postižení a mládež.

Všechny pracovní skupiny se 
pravidelně schází 1x měsíčně a řeší 
dílčí problémy, organizační záležitosti 
a jednotlivé úkoly, které vyplývají ze 
stanovených plánů práce. V součas-
né době mají všechny pracovní sku-
piny sestaveny dotazníky, kterými se 
snaží zjistit potřeby a přání uživatelů 
sociálních služeb. Výsledky dotazní-
ků cílové skupiny mládež a zdravotně 
postižení jsou již zpracovávány - tímto 
bychom vám chtěli velice poděkovat 
za jejich vyplnění. V nejbližší době 
bude rovněž distribuován dotazník 
pro cílovou skupinu senioři.

V průběhu roku 2007 byla 
dále zpracována a distribuována 
informativní brožura - skládačka 
o KPSS a o sociálních službách 
obecně. Rovněž bylo zpracováno 
logo pro KPSS města Holešova, 
které můžete vídat na všech výstu-
pech (projektech) z procesu KPSS 
a na propagačních materiálech.

Jako konkrétní výstupy - pro-
jekty, které jsou již realizovány 
a běží, jsou vznik Denního stacio-

V minulých vydáních časopisu Holešovsko jsme Vás již infor-
movali o pojmu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen 
KPSS), o jeho cílech a podstatě, poslání a výsledku, ale i o organi-
zační struktuře. V dnešním čísle bychom Vás chtěli stručně seznámit 
s dosavadní prací na procesu KPSS ve městě Holešově.

náře a Odlehčovacích služeb. Obě 
tyto služby poskytuje Centrum pro 
seniory Holešov.

Na začátku roku 2008 vznikla 
další pracovní skupina s názvem oso-
by ohrožené sociálním vyloučením, 
která zahrnuje skupinu osob s širo-
kou a různorodou problematikou: 
osoby s nízkými příjmy, nezaměst-
nané, osoby v krizové situaci, etnické 
menšiny, osoby propuštěné z ústavní 
výchovy, výkonu trestu a osoby, kte-
ré s ohledem na úroveň mentálních 
schopností potřebují radu a pomoc při 
řešení svých životních situací.

Pracovní skupina má již vy-
řešeny organizační záležitosti 
a zpracován dotazník určený cílové 
skupině se záměrem zjistit potřeby 
uživatelů a rozsah užívání nabíze-
ných služeb apod.

O výsledcích dotazníků jednot-
livých cílových skupin vás budeme 
informovat v některém z příštích 
čísel časopisu Holešovsko.

Bližší informace se dozvíte 
na Městském úřadě Holešov, Od-
boru sociálních věcí a zdravot-
nictví, Tovární ulice 1407 nebo 
na webových stránkách města 
Holešova.

Chcete vědět, jak pokračují práce na záchraně této historické do-
minanty města? Pak si jistě nenecháte ujít besedu představitelů města 
s občany na téma „Co všechno chcete vědět o rekonstrukci zámku“. 
Beseda se uskuteční v úterý 29. dubna v 17.30 v sále kina Svět. Kromě 
jiného zde budou prezentovány výstupy z dubnového pracovního jednání 
holešovského zastupitelstva, které bude rekapitulovat dosavadní stav 
prací a financování rekonstrukce zámku.

Beseda o rekonstrukci zámku

Dokončení ze str. 1
 „V případě, že se kázeň 

řidičů nezlepší, jsme připraveni 
najmout odtahovou službu a na 
pokyn strážníků městské policie 
budou vozidla stojící v zákazu 
zastavení odtažena, což se je-
jich majitelům výrazně prodraží. 
Město nemůže vyhazovat peníze 

Neukázněným řidičům hrozí 
odtažení vozidla

za čištění ulic, které však díky 
neukázněným řidičům nemůže 
uskutečnit,“ konstatoval velitel 
městské policie.   

Přenosné značení je do vybra-
ných ulic umísťováno 7 dnů před 
plánovanou údržbou. Jeho sou-
částí je i informace o tom, kdy bude 
v dané lokalitě čištění probíhat.

Druh práce: výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, 
ochrany zemědělského půdního fondu a rostlinolékařské péče.

Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě.

Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Holešov 
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru : a) vzdělání 

vyšší odborné  nebo vysokoškolské, popř. úplné střední, se zaměřením 
na ochranu přírody a krajiny,  b) schopnost jednat s lidmi, c) schopnost 
zvládat psychickou zátěž, d) komunikační a organizační schopnosti, e) 
rozhodnost, samostatnost, f) znalost práce na PC, g) řidičský průkaz 
skupiny B, h) předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., i) praxe 
v oboru vítána.

Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 30. dubna 2008
Způsob podání přihlášky: a) odesláním na adresu: Městský úřad 

Holešov, Odbor správní a vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Hole-
šov, b) odevzdáním na podatelně Městského úřadu v Holešově.

Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, popř. titul, b) datum a mís-
to narození, c) státní příslušnost, d) místo trvalého pobytu, e) občanský 
průkaz nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, f) termín možného nástupu, g) datum a podpis.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: a) životopis s uve-
dením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech, týkajících se správních činností a také údajů vztahujících 
se k požadovaným předpokladům pro výkon funkce, b) výpis z eviden-
ce Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  c) ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Výběrové řízení proběhne posouzením uchazečů na základě před-
ložených přihlášek, případně může být doplněno  osobními pohovory 
s prokázáním znalostí oboru. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové 
řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Václav Lang

Referent na odboru 
životního prostředí

Tajemník Městského úřadu Holešov vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Komunitní plánování 
sociálních služeb města Holešova
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Holešov - Rozpis finančních 
podílů na obnovu kulturních pamá-
tek v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón 
v roce 2008 schválila Rada města 
Holešova. 

Na odvlhčení prostoru pod 
podlahou a obnovu interiéru hvěz-
dárny v zámecké zahradě Holešov 
připadne z ministerského Progra-
mu regenerace (PR) 74 911 Kč, 
stejnou částku uhradí město Ho-
lešov. Na restaurování kamenných 
objektů v zámecké zahradě půjde 
z PR 101 588 Kč. Odvlhčení kos-
tela sv. Anny v Holešově uhradí 
stát z PR 123.501 Kč, město Ho-

Holešov dostane na památky 400 tisíc

lešov 35 300 Kč a vlastník, kterým 
je holešovská farnost, 32 734 Kč. 
Oprava střechy a výměna střešní 
krytiny domu čp. 182 na nám. F. X. 
Richtera v Holešově budou hraze-
ny z PR částkou 100 000 Kč, z po-
kladny města Holešova 20.000 Kč 
a vlastník zaplatí 890 382 Kč.

Město Holešov se pravidelně 
každý rok hlásí do dotačního pro-
gramu ministerstva kultury Pro-
gram regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských 
památkových zón. Pro rok 2008 
přidělilo Ministerstvo kultury ČR 
pro Městskou památkovou zónu 
Holešov částku 400 tisíc korun. 

(frs)

Dokončení ze str. 1
„Chceme vytvořit takové před-

poklady pro život, aby byl o byd-
lení ve městě zájem. Počítáme 
s tím, že přínosem pro městskou 
pokladnu bude spíše extenzivní 
rozvoj Holešova.V současné době 
proto občana města nehodláme 
zatěžovat dalším zvyšováním daní 

Co vy na to, pane starosto?

Stát kontroloval dotace

Zvýší se daň z nemovitostí?

a poplatků. Zůstane tak zachován 
dosavadní stav. Podle vyhlášky 
z roku 1992 platí pro Holešov 
a Všetuly koeficient dvě, pro míst-
ní části pak koeficient 1. Jen pro 
zajímavost, v roce 2007 byl příjem 
města u daně z nemovitostí 5,1 
milionu korun.“

(frs) 

Holešov (frs) - Kontrolu všech 
státních dotací za rok 2007 provedli 
v tomto týdnu na Městském úřadě 
v Holešově pracovníci finančního 
úřadu. Nejednalo se však o žád-
nou přepadovou akci ze strany 
státního orgánu. Kontroloři přišli 
na pozvání vedení města. „Na pra-
covním jednání zastupitelstva jsme 

se dohodli, že podobné kontroly 
budeme iniciovat, abychom měli 
jistotu, že jsme neudělali někde 
chybu,“ uvedl starosta města Zde-
něk Janalík. Město by se tak mělo 
do budoucna vyvarovat případných 
pokut a jiných sankcí, které by za 
případné špatné čerpání státních 
dotací mohly přijít. 

• Hledám na brigádu 2 studenty. Pomocné stavební práce při rekon-
strukci hospodářského stavení. Všední dny odpoledne, SO + NE 
celý den. Tel. 603 723 925.

• Koupím garáž v lokalitě Novosady, platba v hotovosti. Tel. 728 367 300 
po 17. hodině.  

• Spolehlivá studentka Arcibiskup. gymnázia 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 rekonstrukci. 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.
• Kdo zapůjčí staré fotografie okupačních vojsk z roku 1968 v ulicích 

Holešova? Tel. 573 521 550, redakce Holešovska.  

SERVIS, INZERCE

Firma Pavel Bradáč 
- EFEKT

přijme do nově otevírané prodejny KOBERCE 
TREND v Holešově zaměstnance na pozici 

vedoucí prodejny, prodavač 
Nástup od 20. 4. 2008.

Předpoklady: • práce s PC 
 • komunikativnost, odpovědnost, 
  praxe v oboru výhodou
 • řidičské oprávnění sk. B
 • bezúhonnost

Nabízíme: • dobré mzdové podmínky

Kontakt: Pavel Bradáč, 
tel. 608 475 476

Domácká atmosféra pa-
nuje v Klubu důchodců města 
Holešova, který sídlí v objektu 
někdejšího „národního výboru“ 
na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 
Senioři se tu scházejí dvakrát 
týdně v útulné klubovně, u kte-

Holešovský klub důchodců sází na domáckou pohodu

ré nechybí ani malá kuchyňka. 
I když je v klubovně poměrně 
rozsáhlá knihovna a televize, 
lidé si prý nejčastěji dají „kafíčko“ 
a povídají si. 

Jak nám sdělila předsedky-
ně samosprávy Ivanka Hanzlí-

ková a jednatel Josef Smolka, 
vyvíjejí v klubu poměrně obsáhlou 
činnost. K nejoblíbenějším akcím 
patří čtvrtletní oslavy jubilantů, ale 
oblíbené jsou i besedy nebo turis-
tické výlety a zájezdy s poznáním. 
Zájem je i o taneční večery, kde 

obvykle zpívá a hraje na klávesy 
pan Cholasta. 

V současné době se účastní 
klubových akcí jednaosmdesát 
seniorů, z toho je osm mužů a tři-
asedmdesát žen. 

(rr)

Klubovna holešovského klubu důchodců disponuje televizí, 
videem i rozsáhlou knihovnou.

V kuchyňce uvaří „děvčata“ zájemcům kávu, která nemá chybu.
To se pak beseduje jedna radost.
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Do soutěže s názvem „Zlaté stránky hle-
dají místního hrdinu“ se mohou přihlásit všichni 
aktivní podnikatelé z regionu, kteří se s organi-
zátory soutěže podělí o zajímavý příběh spojený 
se svým podnikáním. Přihlásit se mohou ti, kteří 
podnikají alespoň rok a zaměstnávají méně než 
500 zaměstnanců. Pro účast v soutěži stačí 
pouze poslat své kontaktní údaje na e-mailovou 
adresu hrdina@mistnihrdina.cz nebo se přihlásit 
na www. mistnihrdina.cz. Takto přihlášený pod-
nikatel bude následně kontaktován redaktorem, 
který jeho příběh napíše. Jednotlivé příběhy 
bude hodnotit odborná porota. Na první tři vy-
hodnocené podnikatele čekají hodnotné ceny. 
Soutěž probíhá od 1. března do 30. září 2008, 
slavnostní vyhlášení se uskuteční na galaveče-
ru pořádaném začátkem listopadu v Praze. 

(red)

Zlaté stránky hledají
místního hrdinu

Míškovice - Novým před-
sedou Mikroregionu Holešovsko 
se stal starosta Prusinovic Petr 
Lipner. Ve čtvrtek 27. března o tom 
rozhodli starostové z mikroregionu 
na zasedání v Míškovicích. Petr 
Lipner nahradil ve funkci starostu 

Mikroregion má nového předsedu
Kurovic Milana Jurtíka. Místopřed-
sedou zůstává Radoslav Pospíši-
lík, starosta Kostelce u Holešova. 
Finanční záležitosti mikroregionu 
bude i nadále spravovat starosta 
Martinic Oldřich Stískal.     

(frs)

Mikroregion Holešovsko vznikl 20. 12. 2001, kdy byla 
uzavřena smlouva o založení dobrovolného svazku obcí Mik-
roregion Holešovsko. Sdružení právnických osob Mikroregion 
Holešovsko založilo 18 obcí (vč. města Holešova)  z přirozené-
ho spádového území města Holešova. V roce 2006 přistoupily 
k Mikroregionu Holešovsko jako devatenáctá obec Pravčice.

Míškovice - Hostitelem břez-
nového zasedání Mikroregionu 
Holešovsko byl starosta Míškovic 
Petr Zelina. Ještě před samotným 
zahájením jednání si přítomní staros-
tové měli možnost prohlédnout nový 
zametací stroj, který do Míškovic 
přijel představit ředitel holešovských 
Technických služeb Miroslav Strnad. 
Strojník Technických služeb předve-
dl představitelům obcí na veřejném 
prostranství před obecním úřadem 
přednosti, které tento stroj švýcarské 
výroby má. V Technických službách 
počítají s tím, že obce z okolí Hole-
šova budou zametací stroj k úklidu 
ulic pravidelně využívat. 

Starostové regionu hledali společný zájem 

V průběhu následného jednání 
informoval místostarosta Holešova 
Rudolf Seifert přítomné o aktuál-
ním stavu práce na propagačním 
materiálu, kterým bude populární 
hra pexeso s motivem fotografií 
dominant jednotlivých obcí. Sta-
rostové rovněž posoudili a schválili 
nové logo, které bude Mikroregion 
Holešovsko napříště užívat. 

Velká část jednání v Míškovi-
cích byla věnována diskusi na téma 
spolupráce se sousedním Mikrore-
gionem Moštěnka. V této souvislos-
ti se debata stočila k možnostem 
získávání finančních prostředků 
z fondů Evropské unie, respekti-

ve ke způsobům tvorby projektů, 
které jsou pro získání evropských 
peněz předpokladem.  Z této vý-
měny názorů pak vyplynula potře-
ba definice společného zájmu obcí 
mikroregionu, která by se mohla 
stát předmětem takových projektů. 
Starostové se v rámci diskuse shod-

li na jediném tématu, které by mohlo 
být z hlediska získávání evropských 
peněz společné pro všechny obce, 
a tím je cestovní ruch. Konkrétně 
pak navrhovali projekty na vylep-
šení stávající sítě cyklistických tras 
v regionu. 

(frs)

Novým předsedou Mikroregionu Holešovsko se stal starosta 
Prusinovic Petr Lipner (na fotografii druhý zleva).

Ředitel Technických služeb Holešov seznamuje starosty obcí 
s možnostmi, které nabízí nový zametací stroj.

Hostitelem jednání Mikroregionu Holešovsko byly tentokrát Míškovice
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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 přepravu

Slovo terapie znamená léčbu. Léčebné 
prostředky mohou být různé. Vlídné slovo, 
hudba, zpěv, výtvarná činnost, pohyb, aktivní 
účast na životě komunity. Takovou komunitou 
jsou obyvatelé a zaměstnanci našeho Centra 
pro seniory. 

A tito se společně sešli počátkem měsíce 
března v nově zařízené místnosti, která už 
slouží a bude i nadále sloužit pro pracovní 

V Centru pro seniory mají novou místnost pro pracovní terapii
terapii. Předchozí neosobní prostředí zmizelo. 
Útulná, vkusně zařízená místnost, vybavená ku-
chyňskou linkou, sporákem, pečicí troubou, ale 
taky počítačem s tiskárnou přivítala v den své-
ho otevření téměř čtyřicet seniorů a personál. 
Především terapeutky zaměstnané v Centru 
pro seniory se zasadily o vytvoření příjemného 
prostředí, pořídily květinovou výzdobu, ale taky 
samy upekly něco sladkého na zub. Paní ředi-

telka toto jejich snažení ocenila ve svém kratič-
kém projevu, při němž přestřihla symbolickou 
mašli a za zpěvu několika lidových písniček byla 
činnost v těchto prostorách zahájena. Podávala 
se káva a čaj, štrúdl a bublanina a některé 
z přítomných seniorek se už moc těšily, že si 
vyzkouší vybavenost kuchyně a její praktičnost 
při pečení velikonočního cukroví.

JUDr. Jarmila Pokorná

Obyvatelky Centra pro seniory při velikonočním pečení, při kterém si vyzkoušely vybavenost a praktičnost nově zřízené kuchyně. A vše dopadlo 
na výbornou. Kuchyně i skvělé velikonoční dobroty.

Pravidelná povinná každoroční 
vakcinace psů proti vzteklině

Pátek 25. dubna od 16 do 17 hodin
u restaurace Barborka ve Všetulích

(Všetuly, ulice 6. května)
Zve MVDr. Michael Polášek

Po dlouhých letech se občan-
ský výbor v Žopích rozhodl obnovit 
tradici „Vítání občánků“. Setkání 
proběhlo v neděli 16. března 2007 
v budově osadního výboru. V této 
oblasti nemáme pražádných zku-
šeností a byl to náš první pokus 
o setkání s rodiči a jejich malými 
ratolestmi. Bylo přivítáno 7 dětí, které 
se narodily v roce 2007. Od členů 
OV převzaly maminky kytičku a pro 
děti pamětní list a malý dárek. Slav-
nostní atmosféru dokreslovala svým 
krásným zpěvem a hrou na klávesy 

V pozdním březnovém termí-
nu uspořádal Osadní výbor Tučapy 
karneval pro místní děti a jejich 
kamarády. V neděli 30. března 
byly v kulturním domě k vidění 
pěkné masky piráta, námořníka, 
malých klaunů, zvířecích posta-
viček  a všechny děti se celé od-
poledne náramně bavily. K tanci 
a zábavě hráli všem přítomným 
bratři Žůrkovi, tombolu a občerst-
vení obstarali pořadatelé. Program 
zahájilo pěkné vystoupení místních 

V Žopích vítali malé občánky Dětský karneval v Tučapích
Olinka Michálková a také přítomnost 
starosty města Holešova p. Janalíka 
a poslance parlamentu ČR J. Smý-
kala. Do řad našich spoluobčanů 
jsme přivítali tyto malé Žopáčky: 
Františka Doležela, Jakuba a Vojtu 
Hofmanovy, Veroniku Smýkalovou, 
Dianu Dvořákovou, Jakuba Hejníka 
a Vendulu Křížkovou.

Přejeme našim  malým občán-
kům život plný radosti a štěstí, aby 
ve zdraví a lásce vyrůstali pro radost 
nejen rodičů, ale i nás všech.

Osadní výbor Žopy

tanečnic pod vedením Kristýny Po-
spíšilíkové a následovaly soutěže, 
které uváděla Jana Vrubelová. Ob-
líbené  klání v pojídání sladkých 
indiánků, hodu na cíl či židličková 
soutěž - to vše tvořilo společně 
s odměnami v podobě cukrovinek 
pestrou náplň celé akce. Všechny 
děti získaly v závěrečné tombole 
několik pěkných hraček a všichni 
se již jistě těší na příští karneval 
v Tučapích.

(sva)

Nově narození malí Žopané se svými rodiči na vítání občánků.  Karnevalové soutěže přítomné děti opravdu zaujaly. 
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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

Holešov (frs) - Do hospodářské budovy holešovského zámku se 
minulý týden v noci ze středy na čtvrtek vloupal zatím neznámý pachatel. 
Vypáčil vstupní dveře, nalezeným klíčem pak odemkl místnost šatny 
a z této odcizil benzinovou motorovou pilu za více než 5 tisíc korun. Další 
škodu způsobil na zárubni vstupních dveří. Policisté na místě pořídili 
fotodokumentaci a po pachateli krádeže vloupáním usilovně pátrají.

Zloděj kradl na zámku

Z vozu zmizela navigace
Kurovice (frs) - Stabilně zabudovanou navigaci z palubní desky vozu 

Škoda Octavia zaparkovaného v obci Kurovice odcizil v noci ze 16. na 
17. března neznámý pachatel. Odcizením navigace způsobil majiteli škodu 
50 000 korun, škoda na vozidle byla vyčíslena na dalších pět tisíc.

Holešov (frs) - Kroměřížští 
kriminalisté ukončili vyšetřování 
smrti studenta holešovského gym-
názia, který na konci ledna zemřel 
po pádu z okna školy. Podle policie 
vyskočil z téměř třináctimetrové 
výšky sám. „Nikdo ho nestrčil, 
nešlo ani o nešťastnou náhodu,“ 
uvedla kroměřížská policejní mluv-
čí Květoslava Malenovská. 

Policisté si kromě jiného ne-
chali zpracovat odborný posudek 
z oboru biomechaniky. Jeho sou-
částí je i studium pádů z výšky 
a jejich zákonitosti. „Podle místa 
dopadu těla, rozsahu zranění a po-
lohy těla po dopadu lze pomocí 
biomechaniky určit, zda člověk 
vyskočil sám, nešťastnou náho-
dou vypadl, či zda ho někdo strčil,“ 
uvedla mluvčí. 

Podle ní soudní znalec do-
spěl k závěru, že chlapec z okna 
vyskočil sám. „Vzhledem k tomu, 
že bylo vyloučeno cizí zavinění 

Verdikt policie: Byla to sebevražda
na jeho smrti a ve věci se tedy 
nejedná o podezření z trestného 
činu, byl případ odložen. Policie 
k němu žádné další informace, 
týkající se například motivu sebe-
vraždy, nebude sdělovat,“ řekla 
mluvčí kroměřížské policie. 

Těžce zraněného mladíka 
nalezla pod okny školní budovy 
dopoledne 29. ledna kolemjdoucí. 
Přivolaným lékařům se chlapce 
již nepodařilo oživit, na místě pod-
lehl mnohačetným zraněním. Pro 
vedení školy byl jeho čin nepocho-
pitelný a nevysvětlitelný. „Patřil 
k lidem, kteří kolem sebe šíří klid, 
pohodu a příjemnou atmosféru. 
Byl bezkonfliktní, kamarádský, ote-
vřený a upřímný. Ve škole neměl 
žádné problémy. Pečlivě se připra-
voval k dalšímu studiu. Jeho cílem 
byla farmacie nebo fyzioterapie,“ 
uvedla krátce po nešťastné udá-
losti ředitelka gymnázia Blažena 
Kubíčková.

Holešov - Strážník měst-
ské policie a člen jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů v Holešově 
Michal Doležel byl nominován na 
cenu Salvator 2007, kterou uděluje 
hejtman Zlínského kraje za mimo-
řádné činy v oblasti ochrany zdraví, 
majetku či bezpečnosti obyvatel.

Michal Doležel byl na tuto 
cenu nominován za úspěšnou 
resuscitaci staršího muže na za-
stávce MHD ve Zlíně. Společně 
se strážníkem Zdeňkem Topičem 
prováděli umělé dýchání a masáž 
srdce muži, který nejevil známky 
života na zastávce MHD Cigánov. 
Po příjezdu lékaře mu i nadále 
asistovali až do doby, než byl posti-
žený převezen do nemocnice.

Na cenu Salvator 2007 byl
navržen i hasič z Holešova

Ze 43 nominací nezávislá 
komise skládající se z pedagogů, 
studentů fakulty multimediálních 
komunikací a zástupců Zlínského 
kraje vybrala 21 nejzajímavějších 
příběhů, které postoupily do užšího 
výběru.

Nezávislá komise vybere ve 
druhém kole vítěze kategorií Ob-
čan, Policista, Zdravotník, Hasič 
a Dlouhodobá činnost. Vítězové 
budou oceněni na slavnostním 
galavečeru, který se bude konat 
24. dubna 2008 v sále zlínské Malé 
scény. Výjimku tvoří jen Dětská 
cena SALVATOR, která bude pře-
dána později, a to 6. května 2008 
na akci Den SALVATORA. 

(frs)

Vodní zdroje Holešov a.s.
nabízí pronájem řadové garáže 
u areálu firmy v ulici Tovární.

Kontakt 602 507 363.
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Přijaté usnesení č. 50/2008. 
Rada města Holešova schválila vy-
psání výběrového řízení k uzavření 
rámcové smlouvy na „Zabezpečení 
provozu a údržby veřejného osvět-
lení v Holešově a jeho místních čás-
tech“ v předloženém znění. K podá-
ní nabídek budou osloveny firmy: 
1. PROGRES Holešov, spol. s r.o., 
Holešov, Tučapy 118, 2. Chropyň-
ská strojírna, a.s., Chropyně, Ko-
menského 75, 3. ERMONTA, s.r.o., 
Břest 79, 4. Miroslav Kunc - EMKa, 
Holešov, Masarykova 635, 5. ELT-
RO Bystřice p. H., s.r.o., Bystřice 
pod Hostýnem, Čs. Brigády 109. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: 31. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 58/2008. 
Rada města Holešova I. zru-
šila zadávací řízení v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 4 zák. 
č. 137/2006 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek na zpracování 
projektové dokumentace na akci 
„Holešov - Rekonstrukce kul-
turního a společenského centra 
- 3. NP, podkroví“, II. schválila 
uzavření smlouvy mandátní se 
společností MCI SERVIS, s.r.o., 
Zlín, Vavrečkova 5262, k zajištění 
zadávacího řízení na zpracování 
projektové dokumentace na akci 
„Holešov - Rekonstrukce kul-
turního a společenského centra 
- 3. NP, podkroví“ v předloženém 
znění. Výzva k podání nabídky 
bude zaslána těmto společnos-
tem: S-projekt plus, a.s., Zlín, 
tř. T. Bati 508, PARITA plus, 
s.r.o., Holešov, Žeranovice 226, 
Ing. Vladimír Lochman, Holešov, 
Masarykova 654, Atelier RB, 

Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 17. března 2008, 

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

s.r.o., Zlín, Javorová 4519, Cent-
roprojekt, a.s., Zlín, Štefánikova 
167. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 59/2008. 
Rada města Holešova zrušila za-
dávací řízení v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 4 zák. č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
na akci „Rekonstrukce kulturního 
a společenského centra - sala ter-
rena“. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: 26. 3. 2008.

Přijaté usnesení č. 51/2008. 
Rada města Holešova doporučila  
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  zveřejnění záměru pro-
deje městského pozemku p.č. 
1869/6, zast. plocha, o výměře 
4 m2, k.ú. Holešov, Josefu Soj-
kovi, bytem Holešov, v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 52/2008. 
Rada města Holešova schválila 
změnu  nájemní smlouvy, uzavřené 
na užívání městských nebytových 
prostor v Holešově v ul. Palackého 
čp. 1400 za účelem provozování 
kadeřnictví a holičství, spočívající 
v rozšíření spolunájemců o Lucii 
Pribelskou, bytem Holešov, IČ: 
44178701. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 53/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila rozpis finančních podílů 
na obnovu kulturních památek 
v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón v roce 2008 takto: Odvlhčení 
prostoru pod podlahou a obnova 

interiéru hvězdárny v zámecké 
zahradě Holešov - Program re-
generace: 74.911 Kč město Ho-
lešov: 74.911 Kč. Restaurování 
kamenných objektů v zámecké 
zahradě Holešov - Program re-
negerace: 101.588 Kč. Odvlhčení 
kostela sv. Anny v Holešově - 
Program regenerace: 123.501 Kč, 
město Holešov: 35.300 Kč, vlast-
ník: 32.734 Kč. Oprava střechy 
a výměna střešní krytiny domu 
čp. 182 na nám. F. X. Richtera 
v Holešově - Program regenera-
ce: 100.000 Kč, město Holešov: 
20.000 Kč, vlastník: 890.382 Kč. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 54/2008. 
Rada města Holešova schválila 
zřízení stálé pracovní skupiny pro 
regeneraci Městské památkové 
zóny Holešov ve složení:  před-
seda Mgr. Rudolf Seifert, členové: 
Mgr. Petr Chvátal, Mgr. Ilona Au-
gusti, Ing. Radomíra Pospíšilová, 
Ing. Radomír Šťastný, Ing. Stanislav 
Julíček a Ing. Karel Bartošek. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 55/2008. 
Rada města Holešova schválila 
vypsání výběrového řízení k vý-
běru firmy zajišťující zpracování 
žádostí o dotace na další etapy 
rekonstrukce zámku. K podání 
nabídek budou vyzvány spo-
lečnosti: EURO MANAGERS, 
s.r.o., Praha 8, V Holešovičkách 
1156/29, CWE, a.s., Praha 5, 
U Klikovky 118/4, EUROVISION, 
a.s., Brno, Veveří 102. Zodpoví-

dá: Ing. Karel Bartošek. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 56/2008. 
Rada města Holešova schválila a) 
vypsání výběrového řízení na zpra-
cování projektové dokumentace 
na akci „Odpadové centrum Ho-
lešov“ prostřednictvím společnosti 
LM Engineering, s.r.o., Kroměříž, 
Obvodová 3607/19, b) uzavření 
mandátní smlouvy s touto společ-
ností na výkon  zadavatelských čin-
ností včetně zorganizování tohoto 
výběrového řízení a zpracování 
zadávací dokumentace pro tuto 
veřejnou zakázku a c) jmenování 
členů a náhradníků hodnotící ko-
mise, a to: Ing. Pavel Karhan, člen 
RM - člen, Ing. Ladislav Malúšek, 
zástupce LM Engineering - člen, 
Ing. Radomír Foukal, autorizovaný 
inženýr - člen, Ing. Miroslav Strnad, 
ředitel TS Holešov - náhradník, Otto 
Gross, zástupce ved. odboru ISÚ - 
náhradník, Ing. Vladimír Navrátil, 
autorizovaný inženýr - náhradník.

Zodpovídá: Ing. Karel Barto-
šek. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 57/2008. 
Rada města Holešova schválila 
informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení rady 
města ze dne 3. března 2008.

Přijaté usnesení č. 60/2008. 
Rada města Holešova vzala na vě-
domí rezignaci Josefa Jakubčíka 
na funkci ředitele Městského kultur-
ního střediska Holešov, příspěvková 
organizace, dnem 30. dubna 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu                                                                          
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Holešov (pz) - Nedávný požár 
letadla značky ZLIN nijak nesouvisí 
s provozem holešovského letiště, 
jehož majitelem a provozovatelem 
je Zlínským krajem vlastněná spo-
lečnost Industry Servis ZK. Požár 
vznikl v prostorách soukromé firmy 
při vypouštění paliva z odstavené-
ho a opravovaného stroje. Přes-
tože tato událost neměla naštěstí 
negativní dopad na životní prostře-
dí, považuje společnost Industry 
Servis ZK za nutné upozornit, že 
manipulace s palivem je v prostoru 
letiště dlouhodobým problémem. 
Aeroklub Holešov, který je v sou-
časnosti hlavním uživatelem letiš-
tě, totiž skladuje pohonné hmoty ve 
vnitřním ochranném pásmu tamní-
ho vodního zdroje. O ekologickou 
likvidaci tohoto starého a technicky 
již zřejmě zcela nevyhovujícího 
podzemního úložiště paliva usiluje 
Industry Servis ZK již delší dobu.

Celé holešovské letiště spa-
dá do vnějšího ochranného pásma 

Požár letadla ZLIN nesouvisí s provozem holešovského letiště

Požárem poškozené křídlo letadla. 

vodního zdroje. Bezprostřední okolí 
dvou jímacích území navíc chrání 
v roce 1984 vytyčené vnitřní ochran-
né pásmo, v němž platí ta nejpřís-
nější pravidla. Právě v jednom 
z nich přitom paradoxně existuje 
podzemní úložiště pohonných hmot. 

„Opakovaně jsme s aeroklubem jed-
nali o odstranění tohoto skladu ve 
vnitřním ochranném pásmu, zatím 
ale bez odezvy,“ uvedl výkonný 
ředitel společnosti Industry Servis 
ZK Jakub Černoch. Firma dokonce 
nabídla, že jako náhradu zakoupí 

moderní mobilní čerpací zařízení, 
které by aeroklubu věnovala. „Toto 
zařízení by odpovídalo všem sou-
časným platným bezpečnostním 
předpisům z hlediska manipulace 
s palivem,“ doplnil Černoch.

Společnost Industry Servis 
ZK jako zástupce investora infra-
struktury přitom musí splnit množ-
ství podmínek, aby provoz zóny 
neohrozil okolí, tedy i zmíněný 
vodní zdroj. Součástí infrastruk-
tury zóny budou dvě kanalizační 
sítě, dešťová a splašková. Dešťové 
vody budou odváděny do suchého 
poldru a následně do říčky Mojeny. 
Pro případ mimořádných událostí 
bude postaveno několik odlučo-
vačů ropných látek. Velmi přísné 
požadavky budou kladeny také na 
jednotlivé investory. Budou muset 
předložit mimo jiné hydrogeologic-
ké posudky a použít takové staveb-
ní materiály a technologie, které 
v maximální možné míře případná 
rizika eliminují.

Holešov (frs) - Pamětní deska 7. výsadkové-
mu pluku zvláštního určení, který působil v letech 
1960 až 1969 v holešovských kasárnách, má být 
slavnostně odhalena u vchodu do areálu Střední 
policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. 
Diskuse spojená s výrobou a financováním desky 
i s přípravou samotného slavnostního aktu byla 
jedním z hlavních bodů členské schůze vojen-
ských výsadkových veteránů v Holešově, která se 
konala ve středu 19. března na internátě policejní 
školy. Slavnostní odhalení pamětní desky se chys-
tá na letošní srpen. U příležitosti 40. výročí oku-
pace Československa vojsky Varšavské smlouvy 
má kromě jiného připomenout veřejnosti doposud 

Schůze vojenských výsadkových veteránů na internátě střední policejní školy. O činnosti holešovského 7. výsadkového pluku v srpnu 1968 
připravuje dokument i Česká televize. 

Na reprodukci archivní fotografie je zachycen 
sovětský tank před bránou holešovských 

kasáren 21. srpna 1968.

Výsadkoví veteráni chystají odhalení pamětní desky 

málo známý postoj vojáků 7. výsadkového pluku 
v srpnových dnech roku 1968.

Předseda klubu holešovských výsadkových 
veteránů  Jaroslav Bílek na členské schůzi kromě 
jiného seznámil přítomné kolegy s činností a or-
ganizační strukturou klubů vojenských veteránů 
v České republice i na Slovensku, veteráni si 
rovněž zvolili nové členy výboru.    

Členy holešovského klubu vojenských vý-
sadkových veteránů jsou bývalí důstojníci a vojá-
ci základní služby, kteří u pluku sloužili zejména 
v šedesátých letech minulého století.   

Elita vojsk Varšavské 
smlouvy

7. výsadkový pluk zvláštního určení byl pod-
le řady odborníků jednou z nejlépe vycvičených 
jednotek v rámci Varšavské smlouvy. Jeho hlav-
ním úkolem bylo vyhledávání a likvidace zbraní 
hromadného ničení v týlu NATO, především pak 
raket Sergeant a Pershing, a také průzkumná 
a diverzní činnost v zázemí nepřítele. 

Po vstupu armád Sovětského svazu a dal-
ších zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 
velitelé pluku odmítli vpustit okupační vojska do 
kasáren. V Hostýnských vrších následně zorga-
nizovali speciální jednotku, která měla osvobodit 

představitele státu v čele s Alexandrem Dubče-
kem, zatčené okupačními vojáky.

Za tento svůj postoj byl útvar v roce 1969 
rozpuštěn a přišel o svou bojovou zástavu.  
Následovala reorganizace a začlenění do po-
sádky prostějovského výsadkového pluku jako 
padákový prapor zvláštního určení. Velitelé byli 
většinou vyhozeni z armády nebo převeleni 
k jiným útvarům.  
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Obec Zahnašovice udržuje důležitou spojnici kraje

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

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

Prusinovice - Vlastní interne-
tové stránky má již delší dobu Mysli-
vecké sdružení Vranov Prusinovice. 
Dostupné jsou  přes levé navigační 
menu stránek obce Prusinovice, 
a to v sekci „Spolky a sdružení“, 
podsekce „MS Vranov“. Naleznete 
zde informace o historii sdružení, 
aktuální seznam členů, podrobnosti 
o plánovaných akcích a mnoho fo-
tografií z akcí již proběhlých, jako 
byl například letošní myslivecký 
ples, oslavy 60. výročí založení, 
zkoušky z myslivosti či sokolnický 
lov na drobnou zvěř. 

Myslivci jsou na internetu

Výzva: Brýle pro Afriku 

V plném provozu je již také  
sekce „Dotazy občanů“, kam mů-
žete pokládat veškeré své dota-
zy, či připomínky, které na adresu 
Mysliveckého sdružení Vranov 
Prusinovice máte.

V sekci Spolky a sdruže-
ní jsou na prusinovickém webu 
rovněž odkazy na cykloturistický 
oddíl NEKO, na hokejový celek HC 
Prusinovice, sbor dobrovolných 
hasičů, šachový oddíl a fotbalový 
celek TJ Prusinovice. 

(red)

Středoafrická republika stojí 
poněkud stranou zájmu velkých 
humanitárních organizací, přesto 
chudoba místních obyvatel a život-
ní podmínky, ve kterých tady lidé 
žijí, jsou pro Evropana šokující.

Před rokem a půl vznikla v ČR 
nezisková organizace SIRIRI, kte-
rá chce pomáhat právě této zemi. 
Založení organizace inicioval  lékař 
pan Marcel Drlík, který ve Středoaf-
rické  republice rok a půl léčil místní 
obyvatele, kteří žijí ze dne na den 
a jedinou jejich starostí je uživit 
sebe a své rodiny. A právě pro 
tyto rodiny je zorganizována sbírka 
jak finanční, tak věcná, mimo jiné 
i sbírka použitých, nepoškozených 
(nepolámaných) brýlí, které mají 
naši občané doma a nejsou již 
používané (na stáří nezáleží, jde 
o funkčnost, tedy jejich další použi-
telnost). Tyto ze sbírky získané brý-

le jsou čištěny, přeměřovány atd., 
aby mohly dále sloužit Afričanům, 
kteří by si je nikdy nemohli koupit. 
Brýle ve Středoafrické republice 
stojí v průměru jeden roční plat 
místního obyvatele.

Vážení občané! Máte-li 
doma nějaké nepotřebné, již 
nepoužívané brýle a nemáte 
pro ně již žádné využití (spíše 
vám doma překážejí), zapojte se 
do tohoto projektu tím, že své 
brýle (čím více, tím lépe) zašlete 
na adresu: Základní škola spe-
ciální, Roosveltova 8, 160 00, 
Praha 6 nebo se přímo zkon-
taktujte, napíšete-li na webovou 
adresu www.skolaroos.cz nebo 
na e-mailovou adresu: bryle@
siriri.org! Děkuji za pochopení.    

 
Jiří  Baťa

Zahnašovice  - 
Již v osmdesátých le-
tech minulého století 
byla vybudovaná míst-
ní účelová komunikace 
Zahnašovice - Marti-
nice, která měla slou-
žit k lepšímu přesunu 
zemědělské techniky 
tehdejšímu ZD Zahna-
šovice. Kvalita stavby 
byla natolik dobrá, že 
se v současnosti tato 
komunikace stala dů-
ležitou dopravní spojnicí pro město Zlín, slouží 
i jako významný obchvat města Holešova. 
Značný dopravní provoz vyžaduje i potřebnou 
údržbu, a to nejen v zimním období. Aby byla 
zajištěna bezpečnost a plynulost provozu, již 
od roku 2004 zajišťuje údržbu komunikace obec 
Zahnašovice, a to smluvně u SUS Kroměříž. 

Údržba spočívá v komplexu prací oprav 
povrchů, ale i okrajových ploch včetně sečení 
souběžného příkopu, v úpravě vzrostlé zele-
ně a v zimním období v odstraňování sněhu 
a ochraně proti náledí. 

Rozpočet obce není nafukovací a z vlast-
ních zdrojů by obec nebyla schopna tuto čin-
nost finančně pokrýt. V roce 2004 proto bylo 
vyvoláno jednání na KU Zlín a došlo k dohodě. 
Zlínský kraj tak pravidelně, na základě žádosti 

v ročních intervalech, 
poskytuje obci Zahna-
šovice účelovou nein-
vestiční dotaci z roz-
počtu Zlínského kraje 
(ZK) v rozsahu cca 
200 tis. Kč, které jsou 
potřebné na pokrytí 
nákladů běžné údržby 
komunikace. 

Pokud se údržba 
komunikace neprová-
děla, bylo to předmě-
tem značné diskuze 

a připomínek. V současnosti máme za to, že 
již je motoristická veřejnost spokojená a komu-
nikace se dost využívá. 

Obec Zahnašovice předpokládá, že 
i v roce 2008 bude poskytnuta dotace od ZK 
a že zajištěním údržby přispěje ke komfortu 
a plynulosti dopravy na tomto úseku. Zájem 
o tuto komunikaci odpadne asi až po dokončení 
výstavby R49, i když 
i po tomto termínu 
bude silnice dál slou-
žit jako komunikace 
místního významu. 

Stanislav Molek
starosta 

Zahnašovic
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Humanitární sbírka šat-
stva - a nejen šatstva - proběhla 
ve dnech 25. - 28. března v domě 
U sv. Martina v Holešově. Do ka-
mionu, který by měl v tomto týdnu 
odvézt vše do Broumova, bude 
holešovská Charita nakládat také 
hračky, funkční nádobí, kabelky, 
záclony, zbytky látek... Pod po-
jmem „vše“ si můžete představit 
přibližně 240 naplněných krabic 
(většinou od banánů, ale i atypic-
kých rozměrů) a asi 100 pytlů. 

„Pokaždé máme spolu s dob-
rovolnicemi mírné obavy, jestli 
podlaha unese hmotnost nashro-
mážděného materiálu... Unesla 
i tentokrát. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří přispěli věcným darem, 

Na humanitární sbírku Holešované nezapomněli

Občané Holešova nosili staré oblečení do domu U sv. Martina 
ve Smetanových sadech.

popřípadě i finančním. Mimocho-
dem na účet Diakonie Broumov 
odesíláme tři tisíce korun,“ říká pra-
covnice Charity Eva Relichová. 

Peníze pomohou uhradit ná-
klady spojené s dopravou. Chari-
ta Holešov by však chtěla rovněž 
poděkovat organizačnímu týmu 
- dobrovolnicím, otci děkanovi 
za zapůjčení prostor a také peda-
gogům 2. ZŠ Holešov. Ti všichni 
dočasně parkují svá vozidla mimo 
vjezd do dvoru domu U sv. Martina 
právě kvůli tomu, aby mohl kamion 
nacouvat co nejblíže všem krabi-
cím a pytlům. Realizaci příští sbírky 
předběžně plánujeme v podzim-
ních měsících.

(red)

U příležitosti Dne učitelů ob-
drželo 7 učitelů ze Střední policej-
ní školy MV v Holešově  pozvání 
na malou slavnost, která se konala 

Ocenění policistů ze Střední policejní školy MV v Holešově
v pátek 28. března 2008 v kultur-
ním sále SPŠ a VOŠ MV v Praze. 
Ministr vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivan 
Langer udělil vybraným pedagogic-

kým pracovníkům z policejních škol  
České republiky služební medaile, 
a mezi vyznamenanými byli i zá-
stupci z Holešova. Pana ministra 
na tomto shromáždění zastupoval 
vrchní ředitel Mgr. Miroslav Kroc, 
vrchní ředitel sekce sociálního 
a zdravotního zabezpečení a od-
borné přípravy MV, který ve svém 
krátkém projevu zhodnotil význam 
a záslužnost práce učitelů policistů 
a  předal přítomným medaile. 

Do Holešova putovala 
následující ocenění:

Medaile Policie České repub-
liky „Za statečnost“ byla udělena 
vrchní komisařce kpt. Mgr. Sva-
tavě Ságnerové za opakované 
projevení osobní statečnosti při 
záchraně lidského života a za pro-
pagaci dobrého jména Policie Čes-
ké republiky.

Medaile Policie České republi-
ky „Za věrnost“  byla udělena rado-
vi plk. JUDr. Stanislavu Němcovi, 
vrchnímu komisaři kpt. Ing. Emi-
lu Macurovi, vrchnímu komisaři 
kpt. JUDr. Radku Štoplovi, vrchnímu 
komisaři kpt. JUDr. Josefu Mikulovi, 
vrchnímu komisaři kpt. Mgr. Zdeň-
ku Černochovi a vrchnímu komisaři 
kpt. Mgr. Petru Bendovi za aktivní 
a iniciativní přístup k plnění pracov-
ních povinností a dosahování velmi 
dobrých pracovních výsledků.

Minivýpravu holešovských 
pedagogů vedl zástupce ředitele 
SPŠ MV v Holešově pro výcvik 
vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej 
Rohál, který přítomným policistům 
rovněž poděkoval za jejich výbor-
né pracovní výsledky a popřál jim 
hodně úspěchů v jejich další peda-
gogické činnosti.

Vrchní rada 
plk. Ing. Bc. Andrej RohálOcenění policisté z Holešova.

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

Holešov - K dalšímu zdo-
konalení výuky informatiky došlo 
na 2. Základní škole Holešov. V mi-
nulých týdnech zde zřídili jednu 
zcela novou počítačovou učebnu 
a dokončili rovněž rekonstrukci 
druhé počítačové učebny.

Žáči tak nyní mají k dispozici 
v každé učebně čtrnáct počítačů, 
k výbavě patří 
i projektor a ozvu-
čení. Součástí 
moderní  komuni-
kační technologie 
je rovněž nonstop 
připojení na inter-
netovou síť, škol-
ní intranet a e-
mailové služby. 
K prezentaci ško-
ly patří i webové 
stránky s širokou 
škálou informací, 
a to na adrese 
www.zshol .cz. 

Nové počítačové učebny na 2. ZŠ

K vybavení počítačů patří i široká 
škála výukových programů.

Výuku informatiky nabízí ško-
la od 6. ročníku jako jeden z vo-
litelných předmětů a navíc ji má 
zařazenu společně se sportovními 
aktivitami i v nabídce nepovinných 
předmětů. 

(frs)
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Holešov - Při obsazování Stra-
tegické průmyslové zóny Holešov 
využije její správce, krajem vlast-
něná společnost Industry Servis ZK, 
rovněž urbanistickou studii zpraco-
vanou Fakultou architektury ČVUT 
v Praze. Studie řeší vnitřní dělení 
zóny. Navrhuje například rozdělení 
plochy na pět hlavních částí, způ-
soby výběru pozemků pro konkrétní 
investory či několik variant dopravní 
infrastruktury uvnitř zóny. Stavbaři 
již zahájili přípravné práce, letos 
přistoupí také k výstavbě inženýr-
ských sítí. První investoři zamíří do 
Holešova na začátku roku 2010.

Zóna vzniká v místě součas-
ného letiště a na okolních pozem-
cích. Celkem bude pro investory 
připraveno 280 hektarů. Jde tak 
o jednu z největších průmyslových 
zón v zemi, její vznik významným 
způsobem podporuje stát. O výběru 
investorů bude rozhodovat vlád-
ní agentura CzechInvest a Zlínský 
kraj. „Vzhledem k velikosti zóny je 
naprosto nezbytné, aby vstup jed-
notlivých investorů nebyl živelný, ale 
měl řád a jasná pravidla. Proto jsme 
si nechali zpracovat odbornou studii. 
Samozřejmě se budeme zabývat 
i výtvarným řešením celého areálu,“ 
řekl výkonný ředitel Industry Servis 
ZK Jakub Černoch.

Při obsazování zóny Holešov využije její správce i studii 
zpracovanou ČVUT

• Angličtina pro začátečníky i pokročilé
• Jazykový program pro děti předškolního i školního věku

• Zajišťujeme také firemní výuku
• MIKROSKUPINY 2 - 6 osob

• Variabilní rozvrh - volba dne i hodiny pro Vaši lekci
• Možnost výuky ve Vašich prostorách

Studie vnitřního členění vznikla 
na základě prací tří studentů vede-
ných architekty Milošem Floriánem 
a Markem Růžičkou. Plocha určená 

len na menší pozemky. Je určen pro 
podnikatele ve službách, bude tam 
i autobusový terminál. Jihovýchodní 
část pak může obsazovat například 
vybraný komerční developer.

Na projektu se podíleli studenti 
Ladislava Sobková, Jan Kalfus a Miro-
slav Strigáč z ateliéru Miloše Floriána. 
Zkoumali možnosti parametrického 

Na holešovském letišti přišla ke slovu těžká technika.  

pro investory je ve studii rozdělena na 
pět hlavních částí. Celou západní část 
by měla obsadit agenturou CzechIn-
vest vybraná společnost. Do středu 
zóny zřejmě zamíří menší investoři, 
které vybere Zlínský kraj, je zde na-
víc vyčleněna plocha pro případný 
univerzitní technologický park. Se-
verovýchodní okraj je ve studii rozdě-

urbanismu, který respektuje požadav-
ky investorů i podmínky území. „Hle-
dáme nové možnosti pro urbanismus. 
Výsledná studie je tak kompilátem tří 
originálních studentských prací, které 
se opírají o aktuální projektovou doku-
mentaci, platnou územně plánovací 
dokumentaci a požadavky zadava-
tele,“ vysvětlil Marek Růžička. 

Zlín (red) - Text memoranda o porozumění 
mezi Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati 
a společností Microsoft schválila na svém po-
sledním zasedání Rada Zlínského kraje.

Na základě předloženého memoranda by 
se měly v regionu rozvíjet aktivity přispívající ke 
zvýšení úrovně znalostí v oblasti informačních 
technologií.

Memorandum popisuje iniciativu „Doved-
nosti pro zaměstnatelnost a inovace ve 21. sto-
letí“, v rámci níž je nejambicióznějším projektem 
vytvoření Informační a technologické akademie 
společnosti Microsoft na území Zlínského kraje. 
Microsoft bude prověřovat možnosti k založení 
této akademie, v rámci níž očekává kromě Zlín-

Microsoft uvažuje o průmyslové zóně v Holešově
ského kraje také významnou spolupráci s Uni-
verzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Přínosem budoucí spolupráce je pro Zlínský 
kraj i UTB ve Zlíně rozvoj aktivit podporujících 
vzdělávání a inovace, které přesahují hranice 
kraje. Při realizaci projektu vytvoření Informační 
a technologické akademie ve Zlínském kraji se 
jedná o vytvoření inovačního centra s dosahem 
na celou oblast střední a východní Evropy. Vy-
budování takového centra znamená také rozvoj 
inovačního podnikání ve Zlínském kraji - je zde 
vazba na záměry Fakulty aplikované informatiky 
UTB ve Zlíně a na existující i potenciálně nově 
vytvořené společnosti v oblasti IT ve Zlínském kraji 
s inovačním potenciálem. Při hledání vhodných 

prostor pro vytvoření Informační a technologické 
akademie společnosti Microsoft může být využita 
připravovaná průmyslová zóna Holešov a společ-
ně s UTB ve Zlíně, firmami v oblasti informačních 
technologií, TIC a dalšími partnery zde mohou být 
rozvíjeny ve formě vědeckotechnologického parku 
zamýšlené aktivity společnosti Microsoft i aktivity 
navazující, které budou znamenat rozvoj znalostní 
ekonomiky ve Zlínském kraji.

Předkládané memorandum o porozumění 
nezavazuje Zlínský kraj ani další partnery k ja-
kýmkoliv právním závazkům, vyjadřuje pouze 
současné porozumění a naznačuje možnosti  
spolupráce, která bude v budoucnu detailněji 
popsána.

Zlín (frs) - Ústředním tématem expozice Zlínského kraje na významném 
evropském veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2008 
v Mnichově na podzim letošního roku bude  strategická průmyslová zóna 
Holešov. Účast Zlínského kraje na této akci schválila na svém posledním 
zasedání krajská rada. Letos již 11. ročník tohoto prestižního veletrhu, kte-
rého se Zlínský kraj pravidelně zúčastňuje od roku 2002, se uskuteční ve 
dnech 6. - 8. října 2008.  

Veletrh je zaměřen na setkávání obchodníků, investorů, zástupců deve-
loperských společností, poradenských společností, ale také zástupců měst 
a regionů  zejména ze zemí střední, východní a západní Evropy. V loňském 
roce se zde představilo 1 823 vystavovatelů ze 43 zemí, kteří vystavovali na 
ploše 63 000 m2. Celkový počet návštěvníků veletrhu přesáhl 23 000. 

Letos by se Zlínský kraj měl prezentovat prostřednictvím vlastního 
stánku o ploše 20 m2, což je plocha dvakrát větší než v minulých letech.
Celkové náklady na expozici Zlínského kraje na veletrhu EXPO REAL v roce 
2008 budou dosahovat částky 400.000,- Kč.

Mnichovskému veletrhu má 
dominovat zóna v Holešově STEP BY STEP in ENGLISH

• DOUČOVÁNÍ A VÝUKA 
ANGLICKÉHO JAZYKA

• ANGLICKÁ KONVERZACE 
S LEKTOREM Z USA

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. ČÍSLE 777 21 00 31

Podle Marka Růžičky by bylo 
vhodné navrhnout i výtvarné řešení 
celé zóny. „Umístěním výtvarných 
prvků lze oživit středy kruhových 
křižovatek. Zajímavou krajinářskou 
úpravu je možné zvolit například 
u suchého poldru. Je na zvážení 
i svébytné a od běžných standard-
ních řešení v průmyslových are-
álech se odlišující řešení podoby 
věže vodojemu, která bude z dale-
ka viditelná,“ vysvětlil. Pozornost si 
podle něho zaslouží i autobusový 
terminál s přilehlými objekty. Ne-
zanedbatelnou část zóny budou po 
jejím dokončení a plném obsazení 
tvořit i zbytkové plochy, například 
ochranná pásma kolem komunikací 
a inženýrských sítí, na kterých bu-
dou provedeny sadové úpravy. 

O vznik průmyslové zóny v Ho-
lešově usiluje Zlínský kraj již několik 
let. Díky zóně vznikne podle odbor-
níků až 12.000 pracovních míst, sníží 
se rozdíl mezi průměrným výdělkem 
v regionu a celé České republice, 
zrychlí se tempo růstu hrubého domá-
cího produktu a oživí se podnikatel-
ské prostředí. Náklady na vybudování 
infrastruktury pro Strategickou prů-
myslovou zónu Holešov činí asi 1,138 
miliardy korun. Z toho 75 procent je 
hrazeno přímo ze státního rozpočtu.

(red)

Vstup investorů 
nebude živelný

Výtvarné řešení 
zóny

Studie vnitřního 
členění
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Databáze místních firem a podnikatelů

Psi-záchranáři trénovali v „sutinách“ holešovského zámku

Již tradičně se Vám dostává do rukou seznam místních firem a podnika-
telů, 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 upo-
zornění na neaktuálnost uvedených údajů či dokonce chybějící podnik. 
Veškeré údaje je také možno přímo opravit či doplnit na zmíněných 
internetových stránkách www.holesov.info. Děkujeme za veškerou Vaši 
dosavadní i budoucí spolupráci. 

Městské informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 17
tel./fax: 573 395 344
mic@mks.holesov.cz
www.holesov.info

Telekomunikace
Satturn Holešov s.r.o., Dlažánky 305, 769 01  Holešov, 573 398 723

Terče
Hornet Holešov s.r.o., Tovární 1333, 769 01  Holešov, 573 398 250

Textil, oděvy
Oldřich Kameník - Alto móda, nám. Dr. E. Beneše 9, 769 01  Holešov, 
737 366 309
Jarmila Tomšů - BABY, Malá 30, 769 01  Holešov, 776 298 290
Romana Sedlářová - Bazárek Sluníčko, Masarykova 64, 769 01  Ho-
lešov, 737 512 066
Kamila Zavadilová -  Boutique la Camila, Palackého 532, 769 01  Ho-
lešov, 724 953 844

Denisa - Maxián Libor, nám. Dr. E. Beneše 60, 769 01  Holešov, 
573 396 231, Količín 132, 573 399 152
Petra Pospíšilová - Dětská móda Beruška, nám. Dr. E. Beneše 1, 
769 01  Holešov, 775 064 040
Dětské zboží - Božena Brodová, Palackého - provozovna 514, 
769 01  Holešov, 603 983 266
Zdeněk Vykopal - HIS, nám. Dr. E. Beneše 22, 769 01  Holešov, 
725 549 877
Jana Russková, Palackého 523, 769 01  Holešov, 723 489 544
Romana Pospíšilová - Prádlo Romana, nám. Dr. E. Beneše 5, 
769 01  Holešov
Andrea Slobodová - Quelle shop, nám. Dr. E. Beneše 11, 769 01  Ho-
lešov, 573 396 447
Second hand - Andrea Logajová, nám. Dr. E. Beneše 16, 769 01  
Holešov
Genesis - Shop s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 5/39, 769 01 Holešov, 
732 272 713
Danuše Beránková - Textil Dana, Malá 92, 769 01 Holešov, 
573 397 739
Helena Burová - Trimi, Palackého 535, 769 01  Holešov

Bytový textil
Bytový textil Jiří Polášek, Palackého 514, 769 01  Holešov, 
573 395 059
Ing. Miroslav Polášek, Grohova 979, 769 01  Holešov, 573 398 120

Tisk - distribuce
Moraviapress-Distribuce s.r.o., Tovární 1333, 769 01  Holešov,
573 394 323

Holešov - Sklepení holešovského zámku, ale i „sutiny“ vyvezené 
na nádvoří se staly v sobotu 15. března zcela ideálními „kulisami“ 
pro psy-záchranáře. Celá akce byla již druhou v pořadí v rámci 
společného výcviku Kynologické záchranné brigády Zlínského kraje 
- pobočka Kroměříž.

Tréninku, kdy psi-záchranáři měli za úkol vyhledávat lidi v tros-
kách, se zúčastnili i dva Holešované - Aleš Němec se psem Sunny 
a Dominik Branka se psem Molly. 

Na rozdíl od prvního výcviku, který se v prostorách holešovského 
zámku uskutečnil 23. února, byla i účast poměrně větší. Zúčastnilo se 
ho přibližně patnáct psů. Kromě zastoupeného Holešova přijeli ještě 
čtyřnozí záchranáři ze Zlína, Kroměříže, Přerova a dalších míst.

Výcvik psů-záchranářů, který ocenili všichni přítomní a který při-
bližují i fotografie Pavla Branky, si vzal na povel opět zkušený trenér 
Jaroslav Hebnar. Doprovázel jej samozřejmě jeho pes Arthur.  

Akce proběhla za velkého nadšení jak psů, tak jejich „páníčků“.

RR



13

hole‰ovsko 7/2008

Premiéra maškarního plesování v Žeranovicích

Městské kulturní středisko Holešov 

a Městská galerie Holešov

si Vás dovolují pozvat

na vernisáž výstavy fotografií  Roberta Rohála, 

Nelly Billové a Tomáše Valíka

KRESBY SVĚTLEM 4

V kulturním programu vystoupí  

skupina Corda Magico a Tomáš Valík.

Výstava potrvá do 11. května 2008

středa 9. dubna 2008 v 17 hodin  

v Městské galerii Holešov.  

Úvodní slovo přednese Vratislav Brázdil.

V pátek 14. března se uskutečnil maškarní ples pro dospělé v sále U Sed-
lářů, který po několikaleté odmlce uspořádala žeranovská omladina. Příprav 
na přeplánovaný ples, které probíhaly několik týdnů předem, se zúčastnili 
budoucí Drakula, indiánka, stará známá dvojka Pat a Mat, exotický motýl, 
mumie v rozkladu a masky tetin, květinových dětí a ostatní originální převleky. 
K tanci a poslechu zahrálo hudební trio v čele s panem Jiřím Sedlářem. 

Těm hostům, kteří přišli „v přestrojení“, byl garantován vstup zdarma. 
Proto se snad nenašel nikdo, kdo by se alespoň na chvíli nestal dítětem 
a nezahrál si na havajskou či orientální tanečnici, zdravotnický personál, 
vojáka, Červenou karkulku, bezdomovce, jeptišku, cikánku, sportovce, 
myslivce, strašáka do zelí, postavičku z Večerníčku, gejšu a mnoho dalších 
krásných přestrojení… Zvolit tak tu nej masku byl nelehký úkol jak pro 
organizátory, tak i pro porotu, proto se toto hlasování a volba miss nebo 
missáka plesu nekonaly. Přesto se téměř stovka plesajících dobře bavila, 
o čemž svědčí i radost z rozdaných cen z tomboly. 

Tímto bych chtěla za celou partu organizátorů poděkovat všem 
sponzorům, kteří svými dary obohatili tombolu. Z výčtu firem a osob, které 
přispěly do tomboly - Nestlé Česko, s. r. o., Barum Continental, s. r. o., 
Tosta Žeranovice, Pavel Šimčík - Koberce Franc, Jiří Klimek - fa ZKRAT, 
František Čelůstka, Rybáři Žeranovice, DL plast Holešov, Hornet, Mopas, 
Sklárny Heřmanova Huť a další sponzoři.

Pevně doufám, že se tato akce stane tradicí a opět se ve veselých 
převlecích všichni shledáme v příštím roce. Vždyť udělat si legraci sám ze 
sebe je umění a také určitý způsob relaxace a odpoutání se od každoden-
ních povinností a starostí.

PET
Zvolit tak tu nej masku byl nelehký úkol jak pro organizátory,

tak i pro porotu.

Folklorní soubor Zrníčko, který působí už nějaký čas ve Středisku volného času TYMY Všetuly, se 
v minulých dnech představil také v rámci pořadu Přišlo jaro do vsi. Je potěšitelné, že právě v Holešově 
a v TYMY nezapomínají na staré zvyky a tradice, na které jinde není čas ani prostor. (rr) 

Holešov (rr) - Komorní soubor Corda 
Magico pod vedením Nelly Billové vystoupil 
na Velký pátek - 21. března v Domě Jednoty 
bratrské. Koncert byl sestaven z duchovních 
písní a žalmů. Zpívala je Iva Svobodová.

Kvarteto Corda Magico, které tvoří vedle 
Nelly Billové a Ivy Svobodové ještě Danuše 
Pospíšilová a Sylva Šimečková, se představí 
i v rámci vernisáže Kresby světlem 4. Ta se 
uskuteční v Městské galerii Holešov ve středu 
9. dubna. Tentokrát ale  Corda Magico zahraje 
svůj běžný repertoár, který skládá a aranžuje 
Nelly Billová. 

Zajímavé je, že právě Nelly Billová bude 
na této výstavě nejen hrát, ale rovněž vystavo-
vat své fotografie.

V Domě Jednoty bratrské 
zahrálo kvarteto

Corda Magico
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CD TIPY
KAREL KRYL - PLAVÁČEK
Album Plaváček, původně vydané v roce 
1983 švédským vydavatelstvím Jiřího Pallase 
Šafrán ´78, patří mezi desky kombinující více 
Krylových muzikantských a textařských tváří. 
Vedle songů filosoficky vážných tu posluchač 
najde i písně satiricky odlehčené. Z tuctu al-
bových písniček se mnohým okamžitě vybaví 
táborákově zábavná Z ohlasů písní ruských, 
pro jiné je podstata skryta spíše v titulní písni, 
Lilii, Varhanách v Olivě, Dívčí válce nebo 
Čísle na zápěstí. Tohle je prostě autentické 
Krylovo album. Bonusová dvacetiminutovka 
premiérově představuje mnichovský koncertní 
záznam z roku 1986, zčásti přinášející písničky 
z Plaváčka, zčásti představující repertoár až 
později studiově zaznamenaný a vydávaný 
(např. Zkouška dospělosti či Irena). Celkem 
šest písniček je propojeno protagonistovou re-
citací, doplňující kompletnost pohledu na teh-
dejší podobu Krylových vystoupení. Místy 
až překvapivě bluesově rozdrnčený zpěvák 
(Ocelárna) dokazuje mnohotvárnost inter-
pretace, často mylně zužované jen na patos 
„bratříčkovských“ písní. Obal s fotkou od Vlas-
ty Třešňáka, booklet s dalšími dokumenty 
z Krylova archivu a zvukový bonus tuto reedici 
zařazují do série zaslouženě výpravných po-
dob titulů ze zlatého fondu.

RYBIČKY 48 - AMORES PERROS, VOE!
Pop-punková parta Rybičky 48 s novou deskou 
pokračuje v linii rychle zapamatovatelných re-
frénů. Pro své převážně středoškolské publikum 
Rybičky (sami věkem jen lehce nad dvacet) řeší 
sympaticky prosté situace ze života. První singl 
Ooou! už vystartoval do rádiového prostoru. 
Novou deskou basák Kuba, kytarista Petr 
a bubeník Ondra úspěšně pokračují v linii ne-
triviálně účinných, rychle zapamatovatelnými 
refrény opatřených, kompetentně zahraných 
a v Šikýřově hostivařském studiu s pomocí 
„Mikeše“ Mikošky opět o zvukový krok vpřed 
natočených songů.  Na rozdíl od většiny stejně 
mladé konkurence už mají početné publikum. 
Na rozdíl od komerčně silné generace českých 
pop-punkerů mezi třicítkou a čtyřicítkou jim 
možná chybí kontakt s velkými reklamkami, 
ale zase před sebou mají fůru času na pří-
padnou příští generační výpověď. Z několika 
studiových hostů vyčnívá Kubův táta, známý 
jazz a fusion baskytarista Pavel J. Ryba. Vše 
ostatní si mládenci zdárně obstarali sami. 
Krom nástrojů jsou všichni také mocni zpívá-
ní, v Kubově případě většinově a v Ondrově 
zajímavě doplňkově sólového.

ANTONÍN DVOŘÁK - ČERT A KÁČA
Libreto Adolf Wenig. 
V pohádkové opeře, kterou řídí dirigent Zde-
něk Chalabala v roce 1955, zpívají Ludmila 
Komancová, Přemysl Kočí, Lubomír Havlák, 
Marie Steinerová, Rudolf Asmus et al., Or-
chestr a sbor Národního divadla v Praze.
Úspěch symfonických básní Vodník, Poled-
nice, Zlatý kolovrat a Holoubek, jež čerpají 
témata z lidových balad, povzbudil Dvořáka 
k hledání inspirace pro další operu v české lido-
vé pohádce. Po historických námětech i komic-
kých zápletkách (Dimitrij, Jakobín, Tvrdé palice 
a další) se v libretu dostává ke slovu chodská 
pohádka se vším, co k ní patří: s popleteným 
čertem, hubatou Káčou, co se postaví třeba 
i samotnému Luciferovi, důvtipným ovčákem 
Jirkou i spravedlností, které se nakonec do-
stane obyčejným lidem - právě díky ovčákově 
důvtipu a hrůzné autoritě pekla. Srdečně lidový 
tón opery po její úspěšné premiéře (1899) 
přispěl k rychlému zdomácnění nejen na scéně 
Národního divadla. Opera v hudebním nastu-
dování Zdeňka Chalabaly s vynikajícími sólisty, 
orchestrem i sborem české první operní scény 
vychází poprvé na CD.

Vernisáží bude ve středu 9. dubna v pro-
storách Městské galerie Holešov slavnostně 
otevřena výstava fotografií a koláží Kresby 
světlem 4. Jako autoři se představí Robert 
Rohál, Nelly Billová a Tomáš Valík. Zatímco 
Rohál s Billovou spolu v Holešově vystavují už 
počtvrté, spolu s Valíkem, který jako vystavující 
fotograf debutuje, vystavují poprvé. Všichni 
tři se dobře znají, díky čemuž se dohodli na 
společné výstavě poměrně snadno. 

„Poprvé jsme v Holešově vystavovali své 
fotky v roce 2005. Tehdy jsme byli tři. Kromě 
mojí maličkosti to byla ještě dvě děvčata - Nelly 
Billová a Veronika Šimková. Další rok Veronika 
nemohla, neboť se mezitím odstěhovala do 
Prahy, a tak ji nahradil malíř Pavel Hronček. Ten 
naši výstavu fotek tehdy doplnil svými krásnými 
plátny. Loni s námi Veronika vystavovala, ale 
letos už zase nemohla, a tak jsme doplnili trio 
o našeho kamaráda, pražského herce Tomáše 
Valíka. Uváděl nám totiž v srpnu 2006 v pražské 
Galerii-Café vernisáž, kterou jsme tam měli 
s Nelly,“ vzpomíná Robert Rohál, který letos vy-
staví především černobílé fotografie. Tentokrát 
se zaměřil na lidi. „Něco je mírně stylizované, 
něco ne, taky tam bude pár portrétů, ale podo-
týkám, že většinou jsem volil reportážní formu,“ 
dodává Rohál.

Poněkud jiný žánr nabídne Nelly Billová, 
známá svou láskou k horské přírodě. „Na letošní 
výstavu dávám jednak fotky s přírodními sce-
nériemi, jednak koláže, a to s hudební i přírodní 

Trio fotografů vystaví své práce v galerii
tematikou. Mám radost, že jsme s Robertem do-
cílili v Holešově určité tradice a že nám Městské 
kulturní středisko umožňuje naši tvorbu takhle 
prezentovat. Vždyť je to už čtvrtým rokem, co 
spolu takhle jdeme s kůží na trh. A jsem moc 
ráda, že se k nám letos připojí i Tomáš,“ tvrdí 
talentovaná fotografka, která má na svém kontě 
i několik knižních obálek. 

Fotografie přírody (ale nejen přírody) při-
veze rovněž Tomáš Valík, který své snímky 
pořídil na svých cestách po Kanadě a Rusku. 
I když fotografuje řadu let, svou tvorbu bude 
vystavovat úplně poprvé. 

„Věřím v určitou osudovost života,“ říká 
Valík. „Věřím, že co člověk má mít, to dostane, 
a co mít nemá, tak ho vždy mine. Konkrétní 
případ. Když jsem před léty odjížděl do Kanady, 
zapomněl jsem si v Praze fotoaparát. Jelikož 
jsem zbrkloň a balím se vždy dvacet minut před 
odjezdem. Velice mě to mrzelo. První den - při 
první túře, na kterou jsme vyjeli autem, jsme na 
jednom jezeře viděli plavat bobry. Otočili jsme 
auto, zaparkovali u cesty a já při vystupování 
z auta na něco šláp. A hádejte, cože to bylo? 
Fotoaparát. Mimo parkoviště, mimo vyhlídkové 
místo... Byl to prostě a jednoduše dárek kanad-
ských bobrů bobrovi českému. Mí přátelé mi 
totiž říkali Malý bobr. No a touhle „mašinkou“ 
jsem nafotil obrázky, z nichž některé vystavím 
právě na výstavě v Holešově.“

Max Konečný

Kulturní výhledy za humna

Soubor Městského divadla Zlín začal pod 
vedením režiséra Martina Františáka zkoušet 
drama bratří Mrštíků Maryša. V titulní roli se 
objeví Petra Hřebíčková, jejího milého Francka 
bude hrát Josef Koller a mlynářem Vávrou bude 
Radoslav Šopík. Maryša bude mít ve Velkém 
sále premiéru 26. dubna v 19 hodin.

„Budeme klást důraz především na silný 
lidský příběh a emoce,“  prozradil Františák. Podle 
toho bude vypadat i scéna, na níž se neobjeví 
žádné zbytečné dekorace. „Bude tam například 
jen náznak vesnice, s typickými venkovskými 
fasádami a potokem uprostřed,“ upřesnil. Herci 
budou mít na sobě jednoduché venkovské oble-
čení. „Nebude však nudné, ale barevné. Tak, aby 
se bylo na co dívat,“ ujistil režisér. Hudební kulisu 
bude tvořit nahrávka komorního kvarteta. 

Jedno z nejlepších děl naší národní dramatic-
ké literatury se vrací na zlínské jeviště již počtvrté. 
„Maryša je dcera statkářů, je mladá a plná života. 
Miluje chudého Francka, který právě rukuje na voj-

nu. Rodiče jí však vybrali za manžela staršího 
vdovce, mlynáře Vávru. Maryša dlouho vzdoruje, 
nikde ale nenachází pochopení. Nakonec rezig-
nuje a podvoluje se. Je provdána, respektive 
prodána, a v manželství s Vávrou prožívá pravé 
peklo,“  připomenula dějovou kostru dramaturgyně 
Jana Kafková. „Když se Francek vrací z vojny 
domů, nachází nešťastnou a zlomenou ženu. Nutí 
Maryšu, aby s ním uprchla. Vyhrocuje situaci pro-
vokacemi. Nakonec Maryša otráví nenáviděného 
manžela jedem,“ dodala.

Zoufalý boj Maryši proti vůli nelítostných 
a zaslepených rodičů a sňatku „proti Pánu Bohu“ 
je snad nejsilnějším dílem české dramatiky. 
Manipulace, zvůle, bezcitnost, pýcha, násilí, po-
nižování, nadřazování se, majetnictví a hrabivost, 
to vše jsou fenomény, které přinášejí jen zkázu. 
Stále jsou příčinami neštěstí a zmaru. 

Hostující režisér Františák se k Maryše 
na své umělecké cestě vrací již poněkolikáté. 
Kromě Petry Hřebíčkové, Josefa Kollera a Ra-

doslava Šopíka obsadil do dalších rolí také 
Dušana Sitka (Lízal), Helenu Čermáko-
vou (Lízalka), Evu Daňkovou (Strouhalka), 
Milenu Marcilisovou (Horačka), Pavla 
Leicmana (Hospodský), Tamaru Komín-
kovou (Rozára) a další. Autorem scény 
je Jan Štěpánek, kostýmy navrhl Marek 
Cpin, scénická hudba pochází z dílny Ni-
kose Engonidise.

Jak to u premiér ve zlínském divadle 
bývá zvykem, budou smět i tentokrát diváci 
nahlédnout do zákulisí příprav inscenace, 
a to 23. dubna od 17 hodin, kdy se ve zlín-
ském knihkupectví Archa bude konat Kle-
vetivá středa s tvůrci Maryše. Pátek před 
premiérou pak bude patřit veřejné generál-
ce - začne v 10 hodin ve Velkém sále.

VJ
Představitelé hlavních rolí během zkoušky, 

kdy se dívají na návrhy kostýmů.

Zlínský soubor začal zkoušet Maryšu
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4. - 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…

6. 4. v 19 h: … A BUDE HŮŘ - ČR, černobílý, 
drama. Undergroundový film režiséra Petra 
Nikolaeva, který původně vznikal pro čtenáře 
kultovního románu Jana Pelce, překonal skrom-
ná očekávání tvůrců a díky velkým ohlasům 
u diváků i kritiky se po svém putování po hospo-
dách a klubech ocitl v kinech, získal nominace 
na Českého lva za nejlepší režii, kameru, střih 
a výtvarný počin.

7. 4. v 19 h: OBRAZY STARÉHO SVĚTA  
(Projekt 100) - ČSSR. 1972. Film jednoho 
z nejvýznamnějších slovenských režisérů Duša-
na 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.

9. 4. v 19 h: EDITH PIAF - Francie/ČR, drama 
s titulky. Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, 
přežití a lásku. Její magický hlas, láska a přá-
telství s hvězdami své doby (Marcel Cerdan, 
Marlene Dietrich, Yves Montand...) ji od dětství 
v chudobě přivedly k obdivu celého světa. 

Tento autobiografický snímek stále sbírá mnohá 
ocenění, mimo jiné Oscara za nejlepší herecký 
výkon obdržela představitelka hlavní role Ma-
rion Cotillard.

12. - 13. 4. v 19 h: SWEENEY TODD: ĎÁ-
BELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET - USA, dra-
ma. Nespravedlivě odsouzenému Benjaminovi 
Barkerovi, který musí ve vězení strávit celých 
patnáct let, se podaří uniknout do Londýna a je 
plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené 
roky. V hlavní roli uvidíme charismatického 
Johnyho Deppa!

14. - 15. 4. v 19 h: O RODIČÍCH A DĚTECH  
ČR, komedie. Komedie o otcích, synech a že-
nách jejich života. Nový český film režiséra 
Vladimíra Michálka, který nám poodhalí ta nej-
hlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré 
resty, trápení a radosti. V hlavních rolích uvidíme 
skvělého Josefa Somra, Davida Novotného 
a další.

16. 4. v 19 h: ŽELVY MOHOU LÉTAT (Pro-
jekt 100) - Irán/Irák, drama. Film 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 Saddámovy diktatury. Režie 
Bahman Ghobadí.

5. 4. v 19 h:  STUDENTSKÝ VEČER. V pro-
gramu zahrají oblíbenci holešovského publika: 
kapela Krajíc chleba, která pokřtí své CD, a The 
Dementors. Drive Club.

10. 4. v 19.30 h: EVA EMINGEROVÁ A BIG 
BAND HOLEŠOV. Známý holešovský orchestr 
pod vedením Josefa Hájka si připravil zcela 
mimořádnou lahůdku pro své posluchače - 
doprovodí totiž skvělou jazzovou zpěvačku Evu 
Emingerovou. Koncert slibuje největší swingové 
a jazzové evergreeny!  Kinosál.

11. 4. ve 20 h: TY SYČÁCI + KVĚTY. Kapela 
fyzického básníka Petra Váši společně s úžas-
ným zjevem brněnské alternativní scény - ka-
pelou Květy! Drive Club.

17. 4. v 19.30 h: CHUDÁK MANŽEL. Slavná 
Moliérova komedie v nastudování Divadelní 
společnosti Julie Jurištové z Prahy. V hlavní 
roli se představí Oldřich Navrátil, dále hrají  
Jaroslava Obermaierová, Mário Kubec, Kamila 
Špráchalová a další. Režii divácky vděčného 
představení má Jiří Fréhar. Kinosál.

Koncert swingových šlágrů. Big Band Holešov zahraje v holešovském kině Svět 
ve čtvrtek 10. dubna. V roli hosta se představí známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová.

FILMOVÉ TIPY

DVD TIPY

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

LÁSKA ZA ČASU CHOLERY
(USA, romantické drama s titulky) Melodrama-
tický příběh o vášni a o rozhodnutích, jejichž 
následky mohou člověka pronásledovat celý 
život, dle románu G. G. Márqueze slibuje napí-
navou a vzrušující cestu do exotické Latinské 
Ameriky na přelomu 19. a 20. století. Výpravný 
film s vynikající orchestrální hudbou i s několi-
ka písněmi od hvězdné Shakiry natočil britský 
režisér Mike Newell, v hlavních rolích Javier 
Bardem a Giovanna Mezzogiorno.

NENÁPADNÝ ZPUSOB BURŽOAZIE
(Francie, tragikomedie) Vrcholné dílo Luise Bu-
nuela je absurdní groteskou se surrealistickými 
a satirickými prvky. Důmyslné leporelo vypráví 
o skupince známých, kteří se chtějí sejít na ve-
čeři, v níž ale nóbl hrdinům kdosi či cosi brání. 
Snímek je uváděn v rámci Projektu 100.

MORGIANA 
(ČR, 1972) Film Morgiana natočil Juraj Herz 
podle motivů novely ruského spisovatele Ale-
xandra Grina Jessie a Morgiena. Romantický 
příběh, odehrávající se v Herzem tolik oblíbené 
době na přelomu 19. s  20. století v krásné 
přímořské krajině, vypráví o dvou sestrách, 
z nichž jedna je krásná a dobrá a druhá oš-
klivá a zlá. Ale vypráví také o velké nenávisti 
a o velké lásce. Ústřední dvojroli vytvořila Iva 
Janžurová, dále hrají Josef Abrhám, Nina 
Divíšková, Petr Čepek, Jiří Kodet, Marie Dra-
hokoupilová nebo Josef Somr.

JÁ TRUCHLIVÝ BŮH 
(ČR, 1969) Pan Adolf, kterého nonšalantně 
hraje Miloš Kopecký, vzpomíná na trapný 
příběh s jednou směšnou láskou. Zaujala 
ho mladičká studentka operního zpěvu, ale 
neustále narážel na její nezájem blíže se 
seznámit. Začne proto splétat rafinovanou od-
vetu, do níž zapojí i svého řeckého kamaráda 
(Pavel Landovský), jehož vydává za slavného 
dirigenta. Jenže úmysly obou pánů se vyvinou 
zcela nečekaným směrem. Režisér Antonín 
Kachlík zdařile převedl jemnou ironii Kunde-
rovy předlohy do filmové podoby, v níž naopak 
září herecké výkony obou protagonistů. 

ATENTÁT 
(ČR, 1964) Film Jiřího Sequence nás vrací do 
jednoho z nejtěžších období českého národa, 
do doby nacistické okupace. Napínavým způ-
sobem vypráví o činu, který má významné mís-
to v dějinách druhé světové války: o atentátu na 
nejvyššího představitele nacistické moci v čes-
kých zemích, zastupujícího říšského protektora 
SS Obergruppenführera Reinharda Heydri-
cha. Atentát podává široký obraz této události 
a pokouší se o postižení různých souvislostí 
Heydrichova sporu s admirálem Canarisem, 
výcviku českých parašutistů v Anglii, a zvlášť 
sugestivně zachycuje osud tří parašutistických 
skupin od jejich seskoku až po závěrečný 
hrdinský boj v kryptě kostela v Resslově ulici 
v Praze. Skvělé výkony v sugestivním snímku 
odvádějí Radek Brzobohatý, Rudolf Jelínek, 
Josef Vinklář  nebo Ladislav Mrkvička.   

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu
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• 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

Na podzim 2007 vznikl v SVČ TYMY nápad vytvořit projekt, kterým 
bychom udělali radost babičkám, dědečkům a pracovníkům centra pro 
seniory v Holešově. Nabídli jsme paní ředitelce Bozděchové pomoc při 
výzdobě prostor centra. Od myšlenky k realizaci uběhlo půl roku a projekt 
byl úspěšně dokončen a v březnu proběhla jeho instalace.

Jedná se o ztvárnění mořského a podmořského světa očima dětí. 
Na této práci se podíleli interní i externí pracovníci TYMY, děti ze školní 
družiny při 3. ZŠ v Holešově a také členové našich kroužků. Věříme, že 
tento projekt zpříjemní prostředí všem obyvatelům centra pro seniory. 

A tak se stalo, že 19. března přišli členové kroužků Zrníčko a Klásek 
mezi obyvatele se svým jarním programem. Přítomné potěšili pěknými 
jarními písničkami, básničkami, říkadly a tanečky. Velkou odměnou pro 
děti byly rozzářené oči na tvářích babiček a dědečků. Těšíme se na další 
společné akce a projekty s centrem pro seniory. Děkuji všem, kteří se 
na tomto jistě zajímavém projektu podíleli!

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ Všetuly

Děti z TYMY udělaly radost 
seniorům

Již od začátku března jsem místo veliko-
nočního úklidu a barvení vajíček každou vol-
nou chvíli věnovala přípravě na Mistrovství 
Evropy v twirlingu. Tento evropský šampionát 
se letos konal právě v období Velikonoc, a to 
od 20. do 23. března, v malebném španěl-
ském městě Granollers, které leží asi 40 km 
od Barcelony. Možnost reprezentovat Čes-
kou republiku na mezinárodní soutěži jsem 
získala na lednovém twirlingovém semináři 
v Poděbradech, kde jsem byla spolu s další-
mi 17 děvčaty a 2 chlapci vybrána, abych se 
podruhé v historii ČR zúčastnila této prestižní 
evropské soutěže v twirlingu.

Spousta z vás se s termínem „twirling“ 
setkala již v některém článku o mažoretkách. 
Přesto mi, prosím, dovolte, abych vás se-
známila se sportem zvaným „baton twirling“ 
trochu blíže. Mnoho lidí si totiž tento sport 
spojuje s klasickým pochodováním mažore-
tek. Rozdíl mezi mažoretkami a twirlingem je 
ale ten, že ve twirlingu se skoro vůbec ne-
využívá pochod, zato důležitější jsou taneční 
a gymnastické prvky. Baton twirling (neboli 
česky točení s hůlkou) je sport založený 
na různorodé práci s twirlingovou hůlkou, po-
hybu a koordinaci těla, spojený s půvabem, 
flexibilitou a uměleckým projevem. Jeho 
historie sahá do poloviny 20. století, kdy v Americe začaly vznikat první 
twirlingové asociace. Nejznámější evropskou asociací je NBTA (National 
Baton Twirling Association), jejíž členem je i Česká republika.

 Jako gymnastika, krasobruslení nebo další sporty kombinující pohyb 
s půvabem, tak i twirling vyžaduje pro získání bodů předvedení sestav, 
které obsahují povinné prvky. Existuje několik druhů kategorií, rozděle-
ných nejen podle věku či pohlaví, ale také dle obsahu celé sestavy.

V letošním roce jsem poprvé soutěžila v kategorii „sólo 1 baton“ 
(sólo s 1 hůlkou), která má také svá specifická pravidla. Základem je, že 

Moje zkušenosti z MISTROVSTVÍ EVROPY v TWIRLINGU

všichni soutěžící (nehledě na věk či pohlaví) 
předvádějí svou sólovou sestavu na stejnou 
(povinnou) hudbu. V této disciplíně je přesně 
vymezený prostor (5x5 metrů), ve kterém se 
musí soutěžící po dobu svého vystoupení 
pohybovat. Sestava, která musí splňovat 
časový limit 2:20 - 2:30 min., se skládá z 5 
částí, ve kterých twirler předvádí různé typy 
výhozů, otáčení těla pod výhozy, chytání hůl-
ky, rolovaní hůlky po částech těla a střídání 
vertikálního a horizontálního směru točení. 

Každá země mohla do této disciplíny 
nominovat až 3 soutěžící, takže jsem měla 
možnost porovnat své dovednosti s dívkami 
z Holandska, Francie, Anglie, Itálie, Belgie, 
Norska, Chorvatska či Španělska. Mé vy-
stoupení ocenili porotci bodovým ohodno-
cením, kterým jsem se zařadila na 20. místo 
z celkových 24 soutěžících. 

I přesto, že je moje umístění na konci 
startovní listiny, jsem se svým výsledkem 
spokojená. Je těžké soutěžit proti děvčatům, 
která se věnují twirlingu od svého útlého 
dětství, zatímco u nás je tento sport teprve 
v počátcích. 

Jsem ráda, že jsem si již podruhé v ži-
votě mohla vyzkoušet, jaké to je startovat 
na mezinárodní soutěži (loni jsem se zúčast-

nila ME v chorvatském Zagrebu). Byl to pro mě velký přínos do budoucna, 
protože jsem zde získala spoustu nových poznatků, které mohu zúročit 
při trénování mladých twirlingových talentů.

Chtěla bych poděkovat mé mamce, která tento reprezentační „výlet“ 
absolvovala se mnou, a byla mi tak nejen psychickou, ale i morální oporou 
a podporou. Děkuji také SVČ Holešov - Duha a městu Holešov za finanční 
příspěvek, díky kterému jsem se mohla tohoto mistrovství zúčastnit.

Lenka Doleželová
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Podle odborníků i publika v tuzemsku i v za-
hraničí je Eva Emingerová zkušená zpěvač-
ka s příjemným hlasem a jazzovým feelingem. 
Po stylové stránce je její záběr mimořádně široký, 
od jazzu 20. a 30. let sahá přes dixieland a swing 
až k interpretaci moderních kompozic. Přesvědčí 
se o tom záhy i holešovské publikum - jazzová 
zpěvačka totiž vystoupí v roli hvězdného hosta 
v rámci koncertu Big Bandu Holešov řízeného 
Josefem Hájkem. A vystoupení budou hned dvě 
- zatímco první koncert bude 10. dubna v holešov-
ském kině Svět, druhý koncert proběhne o den 
později v kroměřížském Domě kultury.

Více tuto vynikající a úspěšnou jazzovou 
zpěvačku představí následující rozhovor, který 
jsme s ní připravili v mírném předstihu - hlavně 
ať holešovská veřejnost ví, koho že si to pozval 
Hájkův big band na své dubnové koncerty…  

Proč jste si vybrala zrovna jazzovou 
muziku a kdy se z vás vlastně stala profe-
sionální zpěvačka? Došlo k tomu až po vaší 
sportovní éře?

Jazz je krásná, nejednoduchá hudba plná 
improvizace a plně vyhovuje mé osobě. Prav-
da je, že mne k jazzu přivedl otec, který hraje 
na klarinet. Právě s jeho kapelou DFVL jsem 
ještě za sportovní kariéry začala zpívat. Profe-
sionálně jsem ale začala vystupovat, až když 
mne oslovil Ferdinand Havlík. Bylo to v den 
mého návratu z porodnice s prvním dítětem 
v roce 1991.

Máte spočítáno, kolik kapel jste už měla 
za svými zády? A se kterou zpíváte v poslední 
době?

Kapely jsem nikdy nepočítala, protože jsem 
hostovala téměř jak se všemi českými, tak s mno-
ha v zahraničí - v Německu, Dánsku, Rakousku 
a především pak v USA v San Diegu, ostatně  
fotografie i informace jsou na mých webových 
stránkách. Hrubým odhadem to může být tak čty-
řicet kapel v Čechách a pětadvacet v zahraničí. 

V poslední době zpívám nejvíce se svým 
Q, se Steamboat Stompers, s X tetem Jiřího 
Polydora, s Metropolitanem, s Crazy Boys, s Big 
Bandem F. H., s tátovým DFVL… A letos v lis-
topadu mám opět pozvání do San Diega, kde 
budu hostem patnácti kapel, především kapely  
High Society.

Pokud vím, tak máte na svém kontě 
několik alb. Které máte nejraději?

Nyní je už sedmnáct alb, z toho čtyři má 
sólová. Nejvíce se mi líbí  „Sophisticated Lady“ 
a „Colors of my life“.

Baví mě překvapení a improvizace, říká Eva Emingerová,
hvězdný host orchestru Big Band Holešov

Kdo je Eva Emingerová? Jaz-
zová zpěvačka a bývalá volejbalová 
reprezentantka, manželka sochaře 
T. Bosamba. Narodila se 19. 10. 1963 
v Benešově. Několikanásobná mistryně 
republiky ve volejbalu, bronz na junior-
ském ME 1982, účast na MS 1986, bronz 
na ME 1987. Vystudovala FTVS UK, kde 
poznala budoucího trenéra kanoisti-
ky, sochaře a dřevořezbáře Bosamba. 
Profesionálně zpívá od počátku 90. let. 
Natočila čtyři samostatná CD a zpívá 
na 17 dalších. Vystupuje s různými 
kapelami nejen doma, ale prakticky 
po celém světě. Má tři děti.

Jak často koncertujete? Jezdíte i do ci-
ziny?

Někdy zpívám i třikrát denně, když je hlavní 
sezona. Ale průměrně vystupuji čtyřikrát týdně, 
často v zahraničí, hodně v Dánsku, Rakousku, Ně-
mecku, Slovensku, Španělsku, Švédsku a USA.

Taky máte doma tři děti a manžela… Jak 
to všechno zvládáte?

Rodina je u mě na prvním místě. Po mé 
úspěšné volejbalové kariéře už jsem chtěla mít 

jen spoustu dětí a muziku dělat jen pro radost. Ale 
přece jen působíme s mužem oba v oblasti kultury 
a výdělek jednoho by na naši rodinu nestačil, 
a tak jsem brala nabídky od všech kapel a měla 
jsem se co otáčet - už jenom proto, že jsem měla 
děti po dvou letech. 

A jak to stíhám? Vidíte to sám, i na vaše 
otázky odpovídám pozdě…. Třeba dnes jsem zpí-
vala na vernisáži v Táboře a po cestě byla pěkná 
chumelenice…  Ale zvládla jsem to.  Nazvučit se, 
odzpívat, odřídit, vyložit doma aparaturu, dát dětem 
dobrou noc a potom jet dozpívat se Steamboat 
Stompers na Baráčnickou rychtu. A zatímco teď 
datluji odpovědi, vedle v dílně muž tvaruje sochu 
z hlíny a každou chvilku mne volá, ať se jdu podívat. 
Ale tohle všechno vydržím jen proto, že jsem si 
dnes byla zahrát beach-volejbal, a taky mám kolem 
sebe chápající a milující rodinu - a nežehlím!

Je některé z vašich dětí muzikální - pří-
padně se potatilo?

Všechny děti hrají na kytaru, umí jezdit 
v lodi, hrát volejbal, řezat s dlátem a hlavně 
chodí do dobrých škol s výukou jazyků. Každé 
je šikovnější na něco jiného.

Existuje nějaké místo, kde mimořádně 
ráda vystupujete?

Miluji všechna místa, kde se sejdou fajn 
lidé, protože ti pak vytvoří tu úžasnou atmosféru. 
Ale výborné publikum máme i u nás doma. Je 
to například pražská Reduta, divadlo Semafor, 
Kolovrat… Jako posluchači jsou pak nejvděčnější 
Dánové, Španělé a Američané…

Patří i jazzová muzika k tomu, co ráda 
posloucháte v soukromí? Co vás tak nejvíc 
zaujalo v poslední době?

V soukromí poslouchám hlavně jazz - kla-
sicky Ellu Fitzgerald, a pak současné zpěvačky 
jako jsou Diana Krall nebo Stacey Kent. A mám 
ráda Kurta Elinga.

Máte čas i na další koníčky?
Ráda lyžuji, stále hraji 1. třídu volejbalu žen, 

často chodím na beach-volejbal, hraji na kytaru 
a trochu na saxofon… Taky jezdím na kole, pří-
padně se toulám přírodou.

Těšíte se na vystoupení s Big Bandem 
Holešov? Hostujete často s orchestry, které vás 
pozvou třeba k jednorázovému vystoupení?

Často takhle hostuji a už se moc těším, baví 
mne překvapení a naprostá improvizace. 

Robert Rohál

Eva Emingerová zazpívá už brzo také
v Holešově.

Eva Emingerová ještě v dobách, kdy žila především sportem 
zvaným volejbal.

Zpěvačka má bezesporu nejen šarm, ale i příjemný hlas 
a jazzový feeling. 
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Seriál

Kronika obce Všetul je nadepsána jako 
Pamětní kniha Všetul. Roku 1911 ji založil 
tehdejší starosta obce František Stojan. Při 
založení pamětní knihy skládal se obecní výbor 
z následujících členů - starosta: František Sto-
jan, rolník č. 36. Radní: Rudolf Hafner, ředitel 
cukrovaru, Silvestr Janda, rolník č. 18, Vincent 
Mizera, rolník č. 23. Členové: Antonín Chytil, 
rolník č. 33 - obecní hospodář, Karel Toupalík, 
hostinský v cukrovaru, Josef Horák, hostinský 
č. 48, Karel Dostál, rolník č. 71, Jan Zakopal, 
rolník č. 88, Rudolf Hyánek, rolník č. 27, Josef 
Bakala, rolník č. 25, František Hradil, rolník č. 
3, Josef Váverka, rolník č. 39, František Hude-
ček, rolník č. 3, Augustin Dostál, rolník č. 37, 
Ignác Hudeček, rolník č. 24, František Pospíšil, 
rolník č. 19.

Tajemníkem obce byl Florián Černý, řídící 
učitel. Zástupcem největšího poplatníka byl Al-
fred Dohnal, účetní cukrovaru. V úvodu se píše: 
„Všetuly leží na rovině blízko města Holešova 
u řeky Rusavy. Všetuly se vzpomínají poprvé  
roku 1358, a byl tu svobodný dvůr. Dosud se 
usedlosti číslo 27 říká Na Dvorku… Náves měla 
původně jeden vchod a ten byl uzavřen branou. 
Ještě roku 1744 zapsáno v purkrechtní knize 
„pole za Všetulskó bránou“. Na druhém konci 
byl vstup do osady zamezen řekou Rusavou. 
Pečeť obecní dědiny Všetul  měla ve znaku 
radlici a krojidlo.“

Na straně č. 9 kroniky je vzácný zápis: 
„Do této knihy podepsal se v sobotu 23. červ-
na 1928 osvoboditel vlasti, první president 
Československé republiky Tomáš G. Masaryk 
při svém Rok zájezdu na okres holešovský.“ 
(následuje podpis)

Rok 1914: „Ve Všetulích byla vyhlášena 
mobilizace dne 1. srpna 1914 v noci o 12 
hodinách. Na rozích byly vylepeny do rána 
velké plakáty nařizující všeobecnou mobilizaci 
vojska I. výzvy do 40 let. V neděli 2. srpna 
1914 nastoupilo 68 mužů činnou službu vo-

Listování v obecní kronice

jenskou…“ (dále jsou uvedena jména všech 
narukovaných).

Rok 1918: „Radost ze samostatnosti byla 
promísena bolestí při vzpomínce na oběti, 
za které byla vykoupena. Z naší obce ve svě-
tové válce padli nebo následkem zranění a vá-
lečných útrap zemřeli: Karel Hrudík, Štěpán 
Hrudík, František Kameník, František Krajča, 
Josef Pavelka, Alois Sehnálek, František So-
kola, Antonín Sedlařík, Josef Sovadina, Otakar 
Vodička, Josef Válek, Ignác Zakopal, Josef 
Zalabák a Leopold Zalabák. 

Jako legionáři se vrátili: Z Ruska Josef 
Fátor, Metoděj Svobodník, Josef Nelešovský, 
Rudolf Divílek, Josef Kutra a František Holub. 
Z Itálie František Zakopal, František Oliva, 
František Stojan č. 35. Ze zajetí František 
Holínek, Josef Hyánek č. 46, Šimon Navrátil, 
Jindřich Janálík, Josef Tihlář, Rudolf Tihlář, 
Stanislav Oliva, Antonín Hudeček.“

Dne 15. února 1921 bylo provedeno sčítání 
lidu. V obci je 153 domů, 1006 obyvatel (z toho 
3 národnosti německé) - následuje vyjmenování 
všech majitelů domů…

Rok 1929: „Hned počátkem roku byly mra-
zy, jakých žádný nepamatoval. Každý den 23 
- 32 stupňů zimy. Závěje dosáhly až do výše 
4 m. U Třebětic  byly zaváty dva vlaky. Mnoho 
lidí omrzlo. Spojení s Holešovem bylo přeru-
šeno úplně. Domy za Rusavou byly zaváty až 
po střechy. Vichřice stíhala vichřici. Vyučování 
na všech školách bylo přerušeno na 14 dní…“

V neděli dne 14. srpna 1938 bylo slav-
nostní otevření nové radnice s bohatým pro-
gramem: průvod s hudbou, slavnostní předání 
klíčů budovy stavitelem p. Tvarůžkem starostovi 
obce. Odpoledne se konala zahradní veselice 

v obou hostincích. 
Při celé slavnosti 
účinkovala  hud-
ba p. Rudolfa Ko-
nečného ze Za-
hnašovic. Každá 
rodina v celé obci 
obdržela zdarma 
poukázku na tři půllitry piva. Děti byly poděleny 
cukrovím…“

Zajímavě a podrobně je popsán rok 1938 
a rok 1939. Kronika byla pak přerušena na dobu 
6 let. „Za druhé světové války, v době, kdy jsme 
žili v tak zvaném protektorátu, byly pamětní 
knihy staženy do Zemského archivu v Brně, 
nikoli však úřady německými, ale českými úřady 
z opatrnosti, aby se předešlo případné perse-
kuci. Před nebezpečím při bombardování a při 
bojích. Po osvobození na podzim roku 1945 byly 
vráceny místním národním výborům…“

A další zápis: „Na schůzi rady Místního 
národního výboru ve Všetulích dne 10. prosin-
ce 1945 ustanoven byl kronikářem řídící učitel 
Stanislav Tomeček. Ten kroniku zpětně dopsal 
za roky 1939 až 1945… V osvobozené obci 
převzal veškerou moc a správu Všetul místní 
národní výbor (MNV), který se skládal z 8 členů. 
Předsedou byl zvolen Jaroslav Geprt. Téhož 
dne (6. května) předal starosta obce Josef 
Stojan svůj úřad předsedovi MNV…“

Kronika je zapsána do konce roku 1947. 
Prvním kronikářem byl zvolen na schůzi 

obecního zastupitelstva dne 9. dubna 1928 
učitel Bohuslav Mráž. Od 1. dubna 1912 působil 
jako definitivní učitel ve Všetulích. Od 1. září 
1932 byl ustanoven definitivním řídícím učite-
lem. Působil ve školní službě plných 40 let. 

Pokud budou mít občané zájem zalistovat 
si v této zajímavé kronice, najdou ji uloženou 
v Okresním archivu v Kroměříži, kde je k na-
hlédnutí.

Jiřina Šašková

Parlament dětí a mládeže Holešov
vyhlašuje 4. ročník ankety

SRDCE NA DLANI

Folklorní kroužky Klásek a Zrníčko zvou chlapce a děvčata 
od 3 do 11 let do svých řad. Zkoušky kroužků probíhají ve 
středu od 15.30 hod. ve SVČ Všetuly - TYMY. Těšíme se na 
všechny, kterým se líbí folklor a přijdou mezi nás.

BESEDA 
se starostou Z. Janalíkem a s místostarosty R. Seifertem 

a J. Bartoškem.
14. dubna v 18 hod. SVČ Všetuly TYMY

o nejoblíbenějšího pedagoga, vedoucího kroužku,
vychovatele.

Své hlasy oblíbeným pedagogům, vedoucím kroužků 
a dalším pracovníkům posílejte

do  20. 4. na anketních lístcích, které budou k dispozici ve školách, 
na www.tymycentrum.cz nebo v kanceláři TYMY.

Anketní lístky odevzdejte ve své škole do krabiček označených 
„Srdce na dlani“ nebo v kanceláři TYMY.

Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Holešova ze dne

20. 8. 2007 vyhlašují VÝZVU 
k podání nabídek na zakázky

„Výměna oken, dveří a stavební úpravy s tím související “

Kritéria hodnocení:
výše nabídkové ceny • záruční podmínky

Termín pro doručení nabídek: 
23. duben 2008

Nabídky  budou doručeny na adresu výše uvedených mateřských škol 
nebo předloženy osobně tamtéž v uzavřených obálkách označených 
obchodním jménem soutěžícího a  bude dále uvedeno „NEOTVÍRAT - 

SOUTĚŽ, výměna oken, dveří“. 

Zadavatel si vyhrazuje právo:
výzvu kdykoliv zrušit • nevybrat žádnou nabídku

Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout u ředitelek MŠ.
Úplné znění výzvy k podání nabídek je zveřejněno na úřední desce 

města Holešova a na webových stránkách města Holešova.

V Holešově dne 31. 3. 2008
Eva Pavelcová, odbor školství a kultury
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Těsně před velikonočními prázdninami se uskutečnil v SVČ Vše-
tuly - TYMY již 4. ročník akce „Přišlo jaro do vsi“. Jedná se o program 
dětských folklorních kroužků z Hané a Valašska, letos se již po druhé  
zúčastnil také „zahraniční soubor“ Lúčik z Turčianských Teplic. Akce tedy 
získala „mezinárodní“ charakter. 

V programu tvořeném z jarních písní, básní, her, říkadel a taneč-
ků vystoupily kromě zahraničního souboru kroužky Zrníčko a Klásek 
ze SVČ Všetuly, Rozmarýnek z Kroměříže a Malá Rusava z Bystřice 
pod Hostýnem. Všemi vystoupeními prolínala radost z příchodu jara 
a diváci z mateřských a základních škol z Holešova a okolí mohli spo-
lečně s účinkujícími prožívat obřad „vynášení Moreny“ (na Valašsku 
Mařeny). 

Kromě uvedených dětských folklorních souborů přijely do Holešova 
také „tetičky“ z valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, které 
předvedly ukázku zdobení kraslic a perníků, zatímco  paní Vanda Vrlo-
vá vyprávěla o velikonočních tradicích a zvycích na Valašsku. Během 
dopoledne se vystřídalo v TYMY 500 dětí, které obdivovaly jak kroje, tak 
vystoupení svých vrstevníků. 

Přehlídka „Přišlo jaro do vsi“ byla pro všechny přítomné pěknou moti-
vací a vstupem do velikonočních svátků, přestože „paní ZIMA“ svou vládu 
nechtěla jen tak předat, a proto krásnou jarní výzdobu pokryla sněhovou 
pokrývkou. Všechny třídy si odnášely z TYMY malou sladkou pomlázku, 
kterou jim v závěru programu předal místostarosta Rudolf Seifert.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu této 
náročné akce podíleli, především svým spolupracovníkům. Velký dík 
si zaslouží všechny zúčastněné dětské soubory: Lúčik, Malá Rusava, 
Rozmarýnek, Zrníčko a Klásek.

Děkuji také dalším ochotným spolupracovníkům: Tomáši Dvorníkovi, 
Kristýnce Karáskové, Radce Ondrouškové, Romanu Hyánkovi a „tetič-
kám“ z valašského muzea z Rožnova pod Radhoštěm. Těšíme se na 
další společná setkávání u nás v TYMY Všetuly.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ Všetuly

Velikonoční tradice připomněla 
přehlídka „Přišlo jaro do vsi“ 

od 18.00 hodin 
pro začátečnice pod vedením 

lektorky Jasmíny.

7. dubna 2008
ve Středisku volného 
času TYMY Všetuly

ORIENTÁLNÍ TANCE 
- ukázková hodina ZDARMA, 

Vynášení Moreny patří k oblíbeným 
pásmům…

Všechny přítomné pozdravil místostarosta 
Rudolf Seifert. 

GRAFIKA

OFSETOVÝ TISK

DIGITÁLNÍ TISK

TAMPONOVÝ TISK

• loga • corporate identity • vizitky • pozvánky  
• jídelní lístky • časopisy • knihy • výroční zprávy  
• plakáty • letáky • kalendáře • katalogy • autoplachty 
• inzeráty • reklamy • a mnoho dalšího

• vizitky • pozvánky • formuláře • časopisy • knihy  
• výroční zprávy • letáky • katalogy • brožury 
• kalendáře • a mnoho dalšího

• rychlý operativní tisk menšího množství tiskovin
• tisk již od 8,80 Kč za plnobarevnou A3

• potisk nejrůznějších reklamních předmětů
• propisky • zapalovače • přívěsky • a mnoho dalšího

TISKÁRNA & GRAFICKÉ STUDIO

KONTAKT
• Masarykova 650, 769 01 Holešov (naproti MěÚ)
• Telefon: 573 398 746 
• e-mail: typoservis@typoservis.cz
• www.typoservis.cz
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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 činnos-

ti najdete na internetových stránkách: www.
svc-duha.cz nebo na tel. čísle 573 395 355, 
e-mail: duha@svc-duha.cz

PŘIPRAVUJEME
5. 4. -  DEN  PRO ZDRAVÍ (9.00 - 17.00)
- 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

9. 4. Seminář MLÁDEŽ V REGIONU“  (10.00 
- 16.00)
- pracujete s mladými lidmi a zajímáte se o je-

jich finanční zabezpečení
- chcete umožnit mladým lidem realizaci jejich 

vlastních projektů
- hledáte nové možnosti grantové podpory 
- chcete se stát dobrovolníkem v zahraničí? 
Seminář je organizován regionálním zastou-
pením grantového programu Mládež v akci 
v Jihomoravském kraji a je z něj také financo-
ván. Přihlášky budou „vyvěšeny“ na webových 
stránkách Duhy a na SVČ Duha.

14. 4. KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ (16.00 hod.)
V dnešním světě, kde nás více a více obklopují 
plasty, přijďte si vyrobit svůj vlastní originální 
košík z přírodního materiálu pedigu pomocí 
tradičních technik. Přineste si s sebou zahrad-
nické nůžky a ručník. Kurz začíná v 16:00 hod. 
Každý si vyrobíte a odnesete svůj „originální“ 
výrobek.
Přihlaste se v Duze do 10. 4. , cena:  250,- Kč 
(seminář + materiál na 1 košík)

ZA KULTUROU
10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA - Hudební 
divadlo Karlín Praha.
Operetní klenot - Nesmrtelné 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.

Stálá nabídka  výukových programů 
- EVVO
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY DUHA 
při SVČ Holešov
nabízí nové výukové programy pro MŠ, ZŠ 
i SŠ - možnosti doplnění ŠVP

Programy zajistíme dle vaší objednávky.
Výukové programy se konají v SVČ Hole-
šov nebo v učebnách či okolí škol a školních 
zařízení.
Délku programu, obsahovou náročnost a další 
lze upravit dle vašich požadavků
Je možné vytvořit i další speciální programy 
dle vašeho přání
Cena výukového programu je 20,- Kč za žáka

Ing. S. Němčíková

OHLÉDNUTÍ
VELIKONOČNÍ POBYTOVÁ AKCE  pro děti 
2. st. ZŠP - „Poznej sám sebe 2“ - chata 
KORYNA Rusava (projekt Vzdělávací komunitní 
centrum - ESF).

V rámci velkého projektu Vzdělávací ko-
munitní centrum jsme měli před sebou jednu 
z posledních velkých akcí určenou pro děti ze 
základních speciálních škol v Bystřici a Holešo-
vě, a tím byl pobyt na chatě Koryna na Rusavě 
s názvem Poznej sám sebe II, jehož cílem byl 
především osobnostně sociální rozvoj, rozvoj 
psychomotoriky, upevnění vazeb v kolektivu, 
posílení týmové spolupráce a posílení tvořivosti 
a kreativity dětí.   

S dětmi jsme se setkali ve středeční od-
poledne na bystřickém nádraží, zamávali jsme 
paním učitelkám a rodičům a vydali se vstříc 
očekávanému dobrodružství. Když jsme se 
s batohy a batůžky „dobelhali“ na vysněnou 
Korynu, dleli už naši kamarádi lektoři v radost-
ném očekávání. 

Hned po obsazení pokojů jsme pobyt za-
hájili pohodovým seznamováním. Jak jsme 
poznali již z prvních ohlasů dětí, na Korynu 
se všichni velmi těšili, očekávali zábavné hry, 
fotbal, chození na procházky do přírody, hraní 
her v chatě, což se jim posléze a snad mnohem 
více splnilo. S dětmi jsme se brzičko skamará-
dili. Hned ráno ve čtvrtek nastalo plně nabité 
dopoledne. Po netradiční rozcvičce a dobré sní-
dani jsme se všichni vydali ven hrát hru zvanou 
Limeriky, kterážto spočívala v zapamatování 
krátkého (někdy i složitějšího) textu - básničky 
a naučení ho svému spoluhráči ve skupině. 
Děti se velmi bavily a dokázaly, jak jsou všichni 
schopní a talentovaní a snadno zvládnou i slo-
žitější úkoly. Před obědem nás lektor Honza 
pobavil svými hrami týmové spolupráce.

Ručička hodin se přehoupla přes magic-
kou dvanáctku a po výborném obídku nastalo 
na chatě Koryna takové ticho, že by jeden 
i špendlík slyšel padat na zem. To zavládl čas 
odpočinku, čas odpoledního klidu, to si děti 
hrály stolní hry, malovaly, některé se díva-
ly na televizi a některé bezelstně odpočívaly 
ve svých postýlkách.

Po odpoledním klidu-neklidu jsme svá 
tělíčka oblékli do slušivých oteplovaček a kom-
binéz všech barev a vydali se na tajnou misi 
do okolního lesa, kde nás už monitoroval radar, 
který jsme museli zničit, aniž by nás odhalil. 
Mnoho z našich statečných souputníků radar 
obelstilo, dostalo se do jeho těsné blízkosti 
a zničilo jej. Hurááá! Následovaly ještě další 
aktivity a hry, až se večer neúprosně přiblížil.

Zatímco se večer oblékl do temného hávu, 
my jsme oblékli naši hernu do barevných ba-
lónků a třásní, abychom přivítali hit tohoto 
večera, tj. hru Aktivity! Do televizní soutěže 
se přihlásila 4 odvážná družstva zelených, 
modrých, červených a žlutých. Pořadem nás 
provázeli dva excelentní moderátoři Iktome 
a Valin za dozoru notářů a asistentů. Pod pal-
bou televizních kamer a bystrých paparazzi 
nakonec po úctyhodném souboji vyhrál tým 
žlutých. Přijela nás také podpořit naše milá 
paní ředitelka Jana, na kterou se děti těšily už 
od středy, přivezla nám dárečky a laskominy. 
Po takto nabitém večeru nás čekal ještě jeden 
program, už oddychový, a to příjemné tygříkové 
masáže, po kterých někteří z nás ještě vzali 
do rukou hudební nástroje a hráli a zpívali, 
dokud se jim nezavřela víčka.  

Závěrečný den se pomalu blížil a my jsme 
vstoupili do posledního dne našeho „milého“ 
pobytu dveřmi artterapie a týmové spolupráce 
ve hře Čím bys chtěl být. To už jsme se museli 
loučit…tak ahoj, naši milí…

Simča
(Pobytový program byl spolufinancovaný 

z ESF - k projektu SVČ Holešov)

REPREZENTACE nejenom DUHY...
MORAVSKÉ DĚTI OPĚT ZLATÉ

V sobotu 15. března 2008 se konal 
6. ročník mezinárodního velikonočního festivalu 
duchovní hudby MUSICA RELIGIOSA. V Olo-
mouci se setkalo celkem 11 sborů ze šesti 
různých zemí a soutěžily v provedení duchovní 
hudby. Moravské děti - Holešovský dětský 
sbor se svou sbormistryní Lenkou Poláškovou 
získal v kategorii dětské sbory do 16 let zlatou 
medaili s celkovým počtem 93 bodů. Samotná 
soutěž se konala v jednom z nejdůležitějších 
gotických chrámů v Olomouci - a to v chrámu 
sv. Mořice. Moravské děti měly tak možnost 
se  seznámit se sbory z Moldavska, Polska, 
Izraele, Estonska, České republiky a Litvy. 
Je to pro nás opět nová zkušenost a hlavně 
motivace do další práce. Moravské děti čeká 
v tomto školním roce ještě mnoho koncertů 
a  soutěží, ale především světová olympiáda 
pěveckých sborů v Rakousku - Grazu, která 
bude    vyvrcholením této sezóny.

POZVÁNKA  na duben - Koncerty MORAV-
SKÝCH DĚTÍ
16. 4. - Moravské děti - Koncert duchovní 
hudby
Koncertní síň Klášterní kaple Napajedla
koncert duchovní hudby - 19,00 hod. - středa

20. 4. - Koncert duchovní hudby
Moravské děti a Pavlína SENIČ
(Pavlína Senič - mladá česká sopranistka, ví-
tězka několika mezinárodních festivalů v Itálii, 
Německu, ale známá také ze ztvárnění řady 
divadelních rolí).   
Chrám Nanebevzetí P. Marie Holešov 
- 15.30 hod.  - neděle

Tento diplom a medaili získaly v Olomouci 
Moravské děti.
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

ZVEME VÁS
5. 4. Nabucco - slav-

ná opera G. Verdiho v Janáčkově divadle Brno, 
odjezd v 14.30 AN Holešov

7. 4. ORIENTÁLNÍ TANCE - ukázková 
hodina ZDARMA, od 18:00 pro začátečnice pod 
vedením lektorky Jasmíny

9. 4. Celé Česko čte dětem - od 15.30, 
předčítání dětských knížek, soutěže za sladké 
odměny (čtení i ve středu 16. 4. a  23. 4.)

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 vedením 
ředitelky ČČK Alice Juračkové, absolvování kurzu 
ukončené osvědčením, cena: 300,-/os

12. 4. NUMEROLOGIE a my - 4hodinový 
seminář numerologie a vztahy, osobní magický 
čtverec, osobní vesmírná energie (vnitřní síla, 
zdraví a jeho ovlivnění, vzájemné vztahy  partner-
ské, 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 vedením 
ředitelky ČČK Kroměříž Alice Juračkové, cena 
kurzu 80,-/os.

21. 4. Kosmetic party - péče o pleť i tělo 
od 15.00 v čajírně, prezentace kosmetické firmy 

23. 4. Na zdraví - od 15.30 ochutnávka 
kávy, čaje z gany ZDARMA

24. 4. Den ZEMĚ - od 15.30, zveme všech-
ny holky a kluky na den věnovaný Zemi spojen 
s dílničkami a plastikiádou

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

30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00, 
zveme všechny čarodějky, kouzelníky a čarodě-
je na zahradu TYMY na slet plný her a soutěží 
spojený s táborákem

Koňské cválání - pro všechny milovní-
ky koní vždy první středu v měsíci od 15.00 
v TYMY

„VŠETULSKÁ SUPERSTAR“
Připravujeme již 3. ročník pěvecké soutěže. 

Zájemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 18. 4. 

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 ubytování, 5x 
denně strava, pitný režim, pedagogický a zdra-
votní dozor, program)

7. - 11. 7. Léto s pohádkou I. - letní pobyt 
pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových posta-
viček 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 technikami, 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 pohádkových po-
staviček 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 (aerobik, hip-
hopem a dalšími tanečními styly a technikami), 
táborová dobrodružství a hry, cena: 1.650,-/dítě 
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný režim, 
pedagogický a zdravotní dozor, program)

7. - 16. 7. Expedice PALENQUE- vypravíme 
se po stopách starých Mayů, abychom nalezli dáv-
ný poklad, zažijeme spolu táborová dobrodružství 
plná her, tajemství a zábavy, cena: 2.990,-/dítě 
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný režim, 
pedagogický a zdravotní dozor, program)

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

rodružství spojená s vyjížďkami na koních, cena: 
1.990,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně strava, 
pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, pro-
gram, denně vyjížďky na koních)

18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový 
výlet do tajů výtvarných a rukodělných technik, 
cena: 1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý (v ceně ubyto-
vání, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program, výtvarný materiál) 

OHLÉDNUTÍ
Noc s Andersenem v TYMY
Již čtvrtým rokem se Středisko volného 

času Všetuly - TYMY zapojilo do celorepublikové 

akce Noc s Andersenem. Tradičně se tato akce 
koná v měsíci březnu, je určena dětem všech 
věkových kategorií a je spojena s pohádkami, 
hrami a přenocováním v TYMY. Kluci a holky 
se sešli v pátek 28. 3. v TYMY a ihned po pří-
chodu plnili první nelehký úkol. Skládání čepičky 
zvládali na výbornou. Odpolední program začal 
v oáze, a to povídáním o Andersenovi, čtením 
o medvídcích a soutěžemi o sladké odměny. 
Tímto zajímavým vyprávěním andersenky a an-
derseny provedli paní Pešková  a paní Marko-
vá, kterým velmi děkujeme. V okamžiku, kdy 
se zešeřilo, navštívila děti pohádková babička 
a vypravila se s nimi k tajemnému lesu, na jehož 
konci čekala na vysvobození bludička Světlan-
ka. Všechny děti prošly začarovaným lesem 
až k bludičce. Další jejich program pokračoval 
výtvarnou soutěží, povídáním o nejoblíbenějších 
knížkách, týmové hře a nechyběla ani společná 
večeře a zpívání za doprovodu kytar. Závěr 
noci patřil pohádce a ukolébavce. Andersenky 
i anderseni si pohádkový večer řádně užili a již 
nyní se těší na další společně strávené chvíle, 
třeba na letním táboře, a především na své staré 
i nové kamarády. 

HS

Děti, rodiče, Tomíci i pionýři přivítali 
jaro s TYMY

V sobotu 29. 3. připravilo Středisko volného 
času Všetuly akci Vítání jara. U ZUŠ v Holešově  
se sešla skupinka dětí a rodičů, Tomíků, pioný-
rů i rodičů s kočárkem a vydali se z Holešova 
do Přílep přivítat jaro. Při nástupu na trasu nás 
přepadl jarní deštíček, kterého jsme se nezalekli 
a byli připraveni. Oblékli jsme si pláštěnky, roztáhli 
deštníky a pokračovali dále za průvodcem panem 
Macůrkem přes Žopy do Přílep. Cesta lesem ubí-
hala a my při pochodu velmi bedlivě naslouchali 
jeho zajímavému vyprávění o přírodě kolem nás. 
Do cíle jsme dorazili k obědu. U myslivecké chaty 
na nás čekal teplý voňavý čaj, ale i plnění dalších 
úkolů - lanové překážky, chůze na chůdách, 
malování jara, pohádkové a přírodovědné otázky. 
Ovšem odměna byla přímo královská. Během 
chviličky jsme všichni seděli u plápolajícího ohně, 
zpívali za doprovodu kytar a opékali si špekáčky. 
Po výborném obědě jsme všichni byli oceněni 
medailí a sladkostí za splnění všech úkolů. Po-
silněni a odpočati jsme se za doprovodu sluníčka 
vraceli s kamarády zpět domů. Velké poděkování 
za pomoc patří panu Macůrkovi, Mirku Koumaro-
vi, panu Hublíkovi a panu Chvátalovi. 

Hanka Samsonová

Malí velcí účastníci akce Noc s Andersenem. Během opékání špekáčků v rámci akce Vítání jara.
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Sňatky
Dalibor Varga - Pnětluky
Renata Ordeltová - Prusinovice

Petr Mrázek - Doubravy
Kristýna Denešová - Holešov

Marcel Smýkal - Žeranovice
Petra Rapantová - Zlín

Jubilanti
Březen 2008, duben 2008
Františka Dočkalová - Holešov, č. Količín 
Marie Růžičková - Holešov
Anežka Sehnalová - Holešov
Milada Miklíková - Holešov
Alois Zicháček - Holešov
Irena Jakubčíková - Holešov, č. Žopy
Marie Vítková - Holešov
Josef Doležel - Holešov
Vlasta Kovaldová - Holešov
Štěpánka Lopreisová - Holešov, č. Žopy
Jaroslav Halaška - Holešov
Marie Křepelková - Holešov, č. Tučapy
Libuše Hlobilová - Holešov
Růžena Kulová - Holešov
František Matušů - Holešov
Josef Provazník - Holešov
Věra Turečková- Holešov, č. Všetuly
Vlastimil Zatloukal - Holešov, č. Dobrotice
Marie Bradíková- Holešov
Marie Kašpárková - Holešov
Marie Prusenovská - Holešov
Milan Gahura - Holešov
Anna Macečková - Holešov
Anna Láníková- Holešov
Jaroslava Riedlová - Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Anděla Žáková - Holešov
Marie Vabroušková - Holešov
Marie Veberová- Holešov
Ladislav Gajdoš - Holešov, č. Žopy
Marie Kasalová - Holešov, č. Žopy
František Šikula - Holešov
Vlastimil Huška - Holešov
Jaroslava Pokorná - Holešov
Vlasta Hrudíková - Holešov
Stanislav Koláček - Holešov, č. Dobrotice
Lubomír Bartošek - Holešov
Jaroslava Koudeláková - Holešov
Karel Maštera - Holešov
Jarmila Cveková - Holešov
Božena Šalerová - Holešov, č. Dobrotice
Jarmila Bartíková - Holešov
Josefa Přikrylová - Holešov
Jaroslav Hošek - Holešov, č. Količín
Marta Širmerová- Holešov

Narození
Jakub Dvorník- Holešov
Vít Kužela - Holešov
Inka Kuželová - Holešov
Zuzana Sehnalová - Holešov
Vendula Křížková - Holešov
Terezie Doleželová - Holešov
Marek Šrom - Holešov
Dominik Marek - Holešov, č. Količín
Marián Kopčil - Holešov
Lukáš Podola - Holešov
Vojtěch Kuczman - Holešov
Jakub Dlabaja - Holešov
Alex Petrůj - Holešov
Alexej Kužel - Holešov
Tadeáš Fiala - Holešov
Klára Hudcová - Holešov

Alice Hrudíková - Holešov
David Otta - Holešov

Úmrtí
Josef Šálek - Holešov
Ludmila Hudečková - Holešov
Lubomír Fila - Holešov
Alena Manišová - Holešov
Petr Dostál - Holešov
Jaroslav Dovrtěl - Holešov
Miroslav Svačina - Holešov, č. Količín
Věra Michalčíková - Holešov, č. Žopy
František Olšák - Holešov, č. Tučapy
Jan Latinák - Holešov
Zdeněk Usein - Holešov, č. Količín
Libuše Richterová - Holešov
Ladislav Janál - Holešov
Jarmila Dvorníková - Holešov
Marie Hnízdilová - Holešov
Jiří Stoklásek - Holešov
Zdenka Durmanová - Holešov
Libuše Sitková  - Holešov
Jana Zdražilová - Holešov
Pavel Novák - Holešov
Eleonora Pastrnková - Holešov
Miroslav Krajcar - Holešov
Jarmila Macková - Holešov
Jiří Matoušek - Holešov
Marie Filipcová - Holešov
Marie Dvořáková - Holešov
Jiřina Nepeřilová - Holešov
Marie Trhlíková - Holešov, č. Tučapy
Žofie Fuksová - Holešov
Ladislav Zálešák - Holešov
Petr Vaclach - Holešov
Františka Kamencová - Holešov, č. Količín 

JM

Ignác Tabarka se narodil v Ry-
micích 8. dubna 1883, pracoval 
v zemědělství, v letech 1905-1907 
působil jako voják v Hercegovině. 
V době 1. světové války strávil řadu 
měsíců v ruském zajetí, poté se 
stal členem čs. legií. Oženil se roku 
1928 se Štěpánkou Doleželovou 
a zbytek života prožil až do své 
smrti 9. ledna 1973 jako malorolník 
a výměnkář v rodné obci.

Tabarka se stal typickým 
představitelem neúnavného vlas-
tivědného pracovníka pro svou 
rozsáhlou sběratelskou činnost 
a pro svou práci v kulturním dění. 
Jako sběratel se soustředil nejen 
na nálezy pozůstatků pravěkých 

Vzpomínání na Ignáce Tabarku

Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,

však v našich srdcích
zůstaneš dál

Dne 15. dubna 2008 tomu bude 
pět let, co nás navždy opustil můj 

manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček,

pan

Dětmar Stratil 
z Količína

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

kultur, ale i na numizmatiku, kde 
vytvořil sbírku ražeb olomouckých 
biskupů, dále na ikonografický 
materiál k Hostýnu, na staré tisky 
a kramářské písně i na archivní 
doklady k historii Rymic. Jako kul-
turní činitel vedl v Rymicích čtenář-
ský spolek Svatobor, působil jako 
obecní archivář, kronikář a pro-
pagátor a zachránce kulturních 
hodnot. Stal se spolupracovníkem 
řady odborníků, jak o tom svědčí 
dochovaná korespondence např. 
s Inocencem Ladislavem Červin-
kou, Eduardem Peckem a Rudol-
fem Janovským. 

Jak se Tabarka stal archeolo-
gem, se dozvídáme z jeho spisku 
„Z mých vzpomínek sběratelských“: 
„Hned jako mladého školáka zají-
malo mne především, jak dávno 
tomu, co v našem okolí se usadili 
první obyvatelé, příp. jaké památky 
se na ně zachovaly, a tak jsem 
došel až k době pravěké. A právě 
u nás a v okolí se po těchto lidech 
památky tyto na pravěkých sídliš-
tích zachovaly... Pokládám si ještě 
na konci za svou čest, že osobně 
jsem se mohl stýkati s archeology - 
odborníky, z nichž už někteří nežijí, 
od kterých mnoho svých pozoro-
vání jsem nabyl, a proto jsem jim 
za to mnohými díky zavázán.“

Zájem o pravěké památky 
u Tabarky vzniká v devadesátých 

letech 19. století, určující pro jeho 
archeologické zájmy se však sta-
la návštěva čelného představitele 
tehdejší archeologie I. L. Červinky 
a návazná spolupráce s ním. Stává 
se blízkým Červinkovým spolupra-
covníkem, který mu svěřuje i vede-
ní některých výzkumů v katastru 
Rymic a okolí. Zároveň dochází 
k vytvoření rozsáhlé sbírky obsa-
hující bohaté povrchové nálezy 
datované od neolitu po slovanské 
období. Roku 1927 byla sbírka 
odkoupena Moravským muzeem 
v Brně. Vytváří novou sbírku, kte-
rou však opět prodává roku 1937 
vznikajícímu muzeu v Holešově. 

Na sklonku své archeologické čin-
nosti zpracoval Tabarka výsledky 
svého dlouholetého zájmu do ru-
kopisné práce „Pravěká sídliště 
a pohřebiště na území obcí Rymic 
a Količín“.

Na závěr se vrátíme k tomu, 
co Tabarka píše ve svých vzpomín-
kách o archeologických nálezech: 
„Každý pravěký nález dokumentu-
je památku praotců našich, a proto 
každý, kdo má úctu ku starým, 
dávno zašlým dobám, ať jej chrá-
ní a s úctou pohlíží na něj jako 
na svědka pradávné minulosti.“

HK
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1. 4. 1938 Zemřel RYMNICKÝ, František, vl. 
jm. Navrátil František Serafínský, duchovní, 
náboženský spisovatel, působil v Holešově 
(* 15. 5. 1869) - 70. výr. úmrtí
2. 4. 1948 Zemřel FISCHER, Karl, architekt, 
grafik, malíř, aktivní v oblasti památkové péče, 
autor přestavby městského divadla a radni-
ce v Olomouci a četných rodinných domů 
(* 9. 4. 1901) - 60. výr. úmrtí
3. 4. 1873 Narozen JANSKÝ, Jan, český 
lékař, objevil čtyři základní krevní skupiny 
(+ 8. 9. 1921) - 135. výr. narození
4. 4. 1438 Narozen CTIBOR TOVAČOVSKÝ 
Z CIMBURKA, český šlechtic, politik, vojevůd-
ce,  právník a spisovatel, nejvyšší kancléř Čes-
kého království, od r. 1471 moravský zemský 
hejtman, zasloužil se o uzákonění češtiny jako 
jediného úředního jazyka zemských institucí 
na Moravě, znalec zemského práva, které 
zachytil v Tovačovské knize (+ 26. 6. 1494) 
- 570. výr. narození
5. 4. 1723 Zemřel FISCHER Z ERLACHU, 
Johann Bernard, rakouský barokní architekt 
(* 18. 7. 1656) - 285. výr. úmrtí
6. 4. 1528 Zemřel DÜRER, Albrecht, německý 
malíř, grafik, rytec a teoretik umění evropského 
formátu v období přelomu gotiky a renesance 
(* 21. 5. 1471) - 480. výr. úmrtí
7. 4. 1943 Zemřel HAVLÍČEK, Jaroslav, 
český romanopisec, patří k nejvýznamnějším 
autorům českého psychologického románu
(* 3. 2. 1896) - 65. výr. úmrtí
8. 4. 1883 Narozen TABARKA, Ignác, ama-
térský archeolog působící na Holešovsku, člen 
čs. legií v Rusku (+ 9. 1. 1973) - 125. výr. 
narození
9. 4. 1858 Narozena BRAUNEROVÁ, Zdenka, 
česká malířka, grafička, knižní ilustrátorka, orga-
nizátorka společenského a uměleckého života 
a propagátorka česko-francouzských kulturních 
vztahů (+ 23. 5. 1934) - 150. výr. narození
10. 4. 1878  Narozen ŠTORCH Eduard, 
český pedagog a spisovatel pro mládež, jeho 
nejslavnější  knihou jsou Lovci mamutů (+ 25. 
6. 1956) - 130. výr. narození
11. 4. 1968  Zemřel VAŠICA, Josef Edu-
ard, literární historik, publicista, filolog, působil 
v Kroměříži a Olomouci, člen řady vědeckých 
společností českých i zahraničních, publiko-
val v řadě českých a zahraničních časopisů, 
autor prací o baroku a staroslověnské litera-
tuře, mimořádný člen České akademie věd 
a umění a Královské české společnosti nauk 
(* 30. 8. 1884) - 40. výr. úmrtí
12. 4. 1943 Zemřela NEJEDLÁ, Jožka, spiso-
vatelka, působila na Valašsku (*21. 11. 1881) 
- 65. výr. úmrtí
13. 4. 1968  Zemřela SCHEINPFLUGOVÁ, 
Olga, česká herečka a spisovatelka, autorka 
knih pro dospělé i pro děti, napsala několik 
divadelních her (* 3. 12. 1902) - 40. výr. úmrtí
14. 4. 1928  Narozen BARTOŠEK, Lubomír, 
JUDr., vlastivědný pracovník, historik a kronikář 
města Holešova - 80. výr. narození
15. 4. 1923  Narozen SAPARA, Vojtěch, 
chemik, výzkumný pracovník, autor patentů 
léčiv, fotograf  - 85. výr. narození
16. 4. 1828  Zemřel GOYA y Lucientes, Fran-
cisco José, španělský malíř a rytec, portrétista 
(*30. 3. 1746) - 180. výr. úmrtí
17. 4. 1923  Narozena BABRAJOVÁ, Olga, 
keramička, sochařka, kreslířka, osobnost Zlín-
ska (+ 2. 2. 1993) - 85. výr. narození
18. 4. 1893  Zemřel v Kroměříži ZABLAT-
SKÝ, František, básník (* 3. 7. 1820) - 115. 
výr. úmrtí

VÝROČÍ - DUBEN 2008

19. 4. 1868  Narozen ČIŽMÁŘ, Josef, vlas-
tivědný pracovník a národopisec (+ 22. 12. 
1965) - 140. výr. narození
20. 4. 1978  Zemřel PEROUTKA, Ferdinand, 
český novinář a spisovatel, po únoru 1948 žil 
v exilu v USA, člen Rady svobodného Česko-
slovenska, od roku 1951 řídil československé 
vysílání Svobodné Evropy (* 6. 2. 1895) - 30. 
výr. úmrtí
21. 4. 1943  Narozen KVĚTOŇ, Jiří, sochař, 
malíř, animátor, v roce 1968 odešel do Kanady, 
působil v Torontu, práce pro film, divadlo a tele-
vizi, volná malířská tvorba - 65. výr. narození
22. 4. 1923  Narozen EFFENBERGER, Vra-
tislav, český teoretik umění, básník, výtvarný 
kritik, nejvýznamnější představitel českého 
surrealismu po 2. světové válce (+ 10. 8. 1986) 
- 85. výr. narození
23. 4. 1898  Narozen HÝL, Vladimír, publi-
cista, organizátor výtvarného umění, spolupra-
coval s rozhlasem, působil ve Zlíně (+ 1. 11. 
1969) - 110. výr. narození
24. 4. 1983  Zemřel ŠUTERA, Alois, sochař, 
tvořil monumentální plastiky, které realizoval 
i v architektuře, zabýval se také malbou, osob-
nost Valašska (* 25. 7. 1933) - 25. výr. úmrtí
25. 4. 1908  Narozen REICHMANN, Vilém, ar-
chitekt, fotograf, grafik, ilustrátor, karikaturista, 
malíř (+ 15. 6. 1991) - 100. výr. narození
26. 4. 1798  Narozen DELACROIX, Eugène, 
nejvýznamnější francouzský malíř období ro-
mantismu (+ 13. 8. 1863) - 210. výr. narození
27. 4. 1938  Zemřel HUSSERL, Edmund, 
filozof, zakladatel fenomenologie, matematik 
(* 8. 4. 1859) - 70. výr. úmrtí
28. 4. 1948  Narozen PRATCHET, Terry, brit-
ský spisovatel, autor knih s fantasy tematikou 
Úžasná zeměplocha - 60. výr. narození
29. 4. 1908  Narozen FAERBER, Meir Marcell, 
novinář, spisovatel, přispíval do sionistických 
novin a časopisů zabývajících se židovskou 
problematikou, zastával řadu veřejných funkcí 
a získal řadu ocenění za svou činnost v řešení 
židovských otázek (+ 19. 8. 1993) - 100. výr. 
narození
30. 4. 1958  Narozen BORÁK, Ladislav, 
kreslíř, kulturně-osvětový pracovník, řezbář, 
autor soch a reliéfů s valašskou symbolikou, 
osobnost Valašska - 50. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ

1. 4. 1958 Zemřel BAKALA, Břetislav, hu-
dební skladatel, dirigent, klavírista, pedagog, 
žák Leoše Janáčka, r. 1932 založil Symfonický 
orchestr v Brně, autor úprav  a klavírních výtahů 
z Janáčkových oper, propagátor hudby V. No-
váka (* 12. 2. 1897) - 50. výr. úmrtí 
1. 4. 1873 Narozen RACHMANINOV, Sergej 
Vasiljevič, ruský hudební skladatel, klavírista 
a dirigent (+ 28. 3. 1943) - 135. výr. narození
2. 4. 1928 Narozen GAINSBOURG, Serge, 
francouzský zpěvák, hudební skladatel a básník 
(+ 2. 3. 1991) - 80. výr. narození
3. 4. 1893 Narozen STAROSTA, Alois, 
houslista, hudební kritik, klavírista, sbormistr  
(+ 27. 08. 1967) - 115. výr. narození
5. 4. 1908 Narozen KARAJAN von, Herbert, 
rakouský dirigent, jedna z nejvýznamnějších 
osobností evropské a světové hudby 20. století 
(+ 16. 7. 1989) - 100. výr. narození
7. 4. 1903 Narozena HRADILOVÁ-ÚLEHLO-
VÁ, Maryna, choreografka, sběratelka lido-
vých tanců, taneční pedagožka, choreograficky 
zpracovala Slovanské tance, Lašské tance aj., 

sbírala lidové tance na Moravě i Slovensku 
(+ 8. 3. 1981) - 105. výr. narození
8. 4. 1533 Narozen MERULO, Claudio, italský 
hudební skladatel a varhaník (+ 5. 5. 1604) - 
475. výr. narození
11. 4. 1908 Narozen v Tučapech ANČERL, 
Karel, český dirigent, interpret české hud-
by 20. století, dirigent orchestru Osvoboze-
ného divadla Voskovce a Wericha, pracoval 
v rozhlase jako zvukový režisér, od roku 1950 
v čele České filharmonie, r. 1968 emigroval 
do Kanady, kde od r. 1969 působil v čele toront-
ského symfonického orchestru (+ 3. 7. 1973) 
- 100. výr. narození
13. 4. 1883  Narozen ALEXANDROV, Alexan-
dr Vasiljevič, ruský hudební skladatel a dirigent 
(+ 8. 7. 1946) - 125. výr. narození
15. 4. 1808  Narozen KOTT, František Bed-
řich, operní pěvec, hudební skladatel, teno-
rista, autor sonát, chrámové hudby a kantát 
(+ 29. 4. 1884) - 200. výr. narození
16. 4. 1838  Zemřel BENDL, Karel, český 
hudební skladatel (* 20. 9. 1897) - 170. výr. 
úmrtí
17. 4. 1968  Zemřel ALVÍN, František, hudební 
skladatel, pianista, rozhlasový hudební režisér 
(* 13. 11. 1898) - 40. výr. úmrtí
18. 4. 1913  Narozen SOKOLA, Miloš, hu-
dební skladatel, houslista, působil v Kroměříži 
(+ 28. 9. 1976) - 95. výr. narození
19. 4. 1923  Narozen NECHVÁTAL, Josef, 
sbormistr, hudební skladatel (+ 26. 12. 2001) - 
85. výr. narození
22. 4. 1658  Narozen TORELLI, Giusep-
pe, italský hudební skladatel a houslista 
(+ 8. 2. 1709)  - 350. výr. narození
25. 4. 1918  Narozena FITZGERALDOVÁ, 
Ella, americká černošská jazzová zpěvačka, 
její kariéra vrcholila v 50. a 60. letech, kdy 
nazpívala dodnes známé hity (+ 25. 6. 1996) 
- 90. výr. narození
29. 4. 1988  Zemřel KAPR, Jan, český hu-
dební skladatel a pedagog (* 12. 3. 1914) 
- 20. výr. úmrtí

VÝZNAMNÉ DNY
1. duben - Mezinárodní den ptactva
2. duben - Mezinárodní den dětské knihy
7. duben - Významný den ČR 
 - Den vzdělanosti
 - Světový den zdraví
  8. duben - Mezinárodní den Romů
11. duben - Mezinárodní den solidarity 
   osvobození politických vězňů
12. duben - Mezinárodní den letectví 
   a kosmonautiky
 - Mezinárodní den boje proti hluku
18. duben - Mezinárodní den památek 
   a historických sídel
20. duben - Mezinárodní den svobody tisku
22. duben - Den Země
 - Evropský den akcí proti rasismu
23. duben - Světový den knihy 
   a autorských práv
24. duben - Světový den laboratorních zvířat
 - Mezinárodní den skautů
26. duben - Světový den duševního 
    vlastnictví
27. duben - Světový den grafiky
28. duben - Mezinárodní den pro bezpečnost 
    a zdraví při práci
29. duben - Mezinárodní den proti hluku
 - Mezinárodní den letectví 
   a kosmonautiky
 - Mezinárodní den tance

H.K.
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Mladí fotbalisté SFK ELKO Holešov zahájili v neděli 30. března mi-
strovským utkáním proti celku Poličné jarní sezónu. I když byl tentokrát 
soupeř lepší, je třeba pochválit mladé fotbalisty za bojovný výkon. Mladší 
přípravka podlehla Poličné 3:7, když všechny branky domácích dal Marek 
Karol. V pátek 4. dubna odjíždí mladší i starší přípravka na fotbalové sou-
středění na chatu Jestřabí na Rusavu, kde se budou hoši ve fotbalovém 
umění zdokonalovat.

Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám přispěli 
svými dary. Zároveň zveme chlapce narozené v roce 1999 a mladší, kteří 
mají zájem o kopanou, na hřiště ve Všetulích. Mladší přípravka má trénink 
každé úterý a čtvrtek v 15.30 hodin, starší přípravka (hoši narození 1997 
a 1998) pak v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin.

(kop) 

Fotbalová přípravka zahájila 
jarní sezónu

Mladí fotbalisté z holešovské přípravky na hřišti ve Všetulích. 

Josefovský turnaj vyhrálo družstvo Retro baru Holešov 

Pořadatelé a hosté Josefovského turnaje v sálové kopané. 
Nechyběl mezi nimi ani poslanec Parlamentu ČR Z. Škromach. 

Hlavní organizátor turnaje poslanec J. Smýkal a zastupitel 
L. Urban blahopřejí nejlepšímu hráči turnaje A. Ryškovi.

Josefovský turnaj v sálové kopané, který se 
uskutečnil v sobotu v tělocvičně 1. Základní školy, 

vyhrálo družstvo Retro bar Holešov.

Na 2. místě se umístilo družstvo FK Holešov, v jehož 
řadách hrál i starosta města Z. Janalík. 3. pak skončili 

fotbalisté z Bystřice p. H., čtvrtí sportovci z Tučap 
a poslední celek Žeranovic.
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3. liga mužů - divize VI

Požadujeme:
vyučení ve strojírenském oboru mechanik-seřizovač 

práce ve směnném provozu 
vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu

SŠ nebo znalost AJ výhodou

Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, příjemné pracovní 

prostředí, silné sociální zázemí, 
systém zaměstnaneckých benefitů, 

perspektivu dalšího profesního růstu.

Termín nástupu:
ihned

 
Informace poskytneme na adrese Nestlé Česko s.r.o., 
závod SFINX Holešov, Palackého 134, 769 81 Holešov, 

personální odbor, 

tel.: 573 306 237, 573 306 313.

V sobotu 22.3.2008 pokračovala v Uher-
ském Brodě zápasy 19. a 20. kola 3. liga mužů 
ve florbale. Soupeři Slow Shoes byly týmy 1 AC 
Uherský Brod a F.A.T.R. Dubňany.

FbC Slow Shoes Holešov - 1 AC Uherský 
Brod 8:4 (1:0, 0:4, 7:0)

Branky (asistence): Mikeška D. 3 (Filipčík 2, 
Nuhlíček), Šubín 2 (Vysloužil, Nuhlíček), Galandr, 
Lánský (Vysloužil), Vysloužil (Lánský) Vyloučení: 
Nuhlíček (2 min.), Doležal (2 min.)

I přes zlepšené výkony hráčů Brodu v po-
sledních kolech byl Holešov jasným favoritem 
na vítězství. První třetina však žádný líbivý florbal 
nepřinesla. Slow Shoes byli lepší, ale gólově 
se dokázali prosadit jen jednou. Druhá třetina 
skončila pro Holešov naprostým šokem. Hosté 
se bezzubě tlačili dopředu, ztráceli míče a to 
Brod nekompromisně trestal rychlými protiútoky. 
Po dvou třetinách tak Holešov prohrával 1:4. 
Ve třetí třetině stačilo Holešovským k vyrov-
nání na 4:4 pouhých 90 vteřin. To s domácími 
hráči otřáslo natolik, že nebyli schopni žádné 
kloudné akce a ještě 4x inkasovali. Holešov se 
na vítězství hodně nadřel, ale vyhrál naprosto 
zaslouženě. 

FbC Slow Shoes Holešov - F.A.T.R. Dub-
ňany 5:5 (3:1, 1:0, 1:4)

Branky (asistence): Mikeška D. 3 (Filipčík), 
Vysloužil (Nuhlíček), Galandr (Šubín) Vyloučení: 
Filipčík (2 min.)

Druhé sobotní utkání bylo pro oba soupeře 
velkým otazníkem, protože na sebe během úvod-
ních devatenácti kol ještě nenarazili. První třetinu 
naprosto ovládli hráči Holešova. Dubňany hrály 
s obrovským respektem a pouštěly Slow Shoes 
do jedné šance za druhou. Ve druhé třetině však 
Dubňany začaly Holešov přehrávat a až do konce 
zápasu se usadily na jeho polovině. Slow Shoes byli 
u všech míčů pozdě a hráli nedůrazně až naivně. 
K překvapení všech však dokázali Holešovští i dru-
hou třetinu vyhrát a vedli 4:1. Hráči Dubňan to ale 
nevzdali a v poslední třetině ještě přidali na rychlosti. 
Odměnou jim bylo snížení stavu na 3:4. Holešov 
se herně prosazoval snad jen v přesilových hrách. 
A díky jedné z nich se také opětovně dostal do dvou-
brankového vedení 5:3. To co se dělo v posledních 
třech minutách, se ani nedá popsat. Dubňany v nich 
prakticky celou dobu hrály bez brankáře a podařilo 
se jim 6 vteřin před koncem vyrovnat na 5:5. Nutno 
dodat, že vyrovnání bylo zcela zasloužené, protože 
Dubňany byly po většinu utkání lepším týmem.

Sestava: Králík - Vysloužil, Galandr, 
Doležal, Mikeška, Filipčík, Nuhlíček, Svozil, 
Šubín, Lánský, Mikeška D., Zapletal M., So-
vadina, Černoch

Jan Vysloužil

Tabulka soutěže po 18. kole

1. 1. FbC Aligators Hukot Klobouky    
 20 15  2 3 25:69 47 
2. FbC Slow Shoes Holešov            
  20 14 2 4 125:60 44 
3. F.A.T.R. Dubňany                          
 20 13 3 4 113:69 42 
4. FBC Sokol Bučovice                      
 20 13 3 4 126:88 42 
5. TJ Sokol Brno Židenice                   
 20   9   3   8  90:75      30 
6.    Bulldogs Brno B                             
 20 9 3 8 87:82 30 
7. 1. AC Uherský Brod                        
 19 9 1 9 89:87 28 
8. SPA Gullivers Sokol Brno I B          
 20 8 2 10 96:95 26 
9. 1. FBC Bedea Kroměříž                 
 21 7 2 12 94:125 23 
10. FbC Akademik UASK Vyškov        
 20 7 1 12 78:112 22 
11. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní          
 20 7 0 13 104:136 21 
12. FK Orel Telnice                               
 20 5 0 15 77:126  15 
13. SK Snipers AISE Slavičín B            
 20 1 4 15 61:141 7

Na Slovácku florbalisté otočili zápas v poslední třetině

ASPV Holešov pořádá v sobotu 5. dubna 2008 volejbalový turnaj 
smíšených družstev. Začátek je od 9 hodin v hale I. Základní školy 
v Holešově. Občerstvení zajištěno. 

Volejbalový turnaj

Orientační běžci nezaháleli
Orientační běžci se připravují 

na jarní závody. V rámci přípra-
vy běželi Rohálovskou desítku 
a v tomto tradičním běhu uspěli ti 
nejmenší. V kategorii mladších žáků 
doběhl Jan Sedláček na druhém 
místě a ve starších žácích se umístil 
Ondřej Sedláček na třetím místě. 
K triumfu jim poblahopřáli i strážníci 
z Četnických humoresek.  

V sobotu 15. 3. 2008 uspořá-
dala liga 100 ve Zlíně Josefovský 
běh na 10 kilometrů. Sešlo se tam 
přes 50 závodníků. Ze známých 
startoval v současné době náš nej-

lepší triatlonista z Otrokovic Petr 
Vabroušek, který doběhl na 3. mís-
tě. V mladších veteránech vyhrál 
Vlastimil Bukovjan z Otrokovic. 
A v kategorii nad 60 let obsadil 
Antonín Peška 2. místo.

V sobotu 29. 3. 2008 uspo-
řádal SK OB Zlín první závod ob-
lastního žebříčku Valašské oblasti. 
Centrum závodu bylo na jihu Mora-
vy v Bzenci. Průběh závodu a vý-
sledky oznámíme v dalším čísle. 
Náš oddíl pořádá závod 26. 4. 2008 
v Lukovečku. 

(ap)

Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX 
Holešov, přijme do pracovního

poměru:

LINKOVÉHO MECHANIKA
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Dne 12. března 2008 se v plaveckém bazé-
nu v areálu Policejní akademie ČR v Praze konal 
Přebor policejních škol v plavání. Holešovská 
škola patřila mezi nejlepší účastníky a odvezla si 
řadu medailí a zároveň i nominací na Mistrovství 
Policie ČR, které se koná 16. 4. 2008 v Ústí nad 
Labem. Výsledky našich plavců:

50 m volný způsob
1. Adam Gürtlich 25,30 s
3. stržm. Jiří Čech 29,40 s

100 m volný způsob  
1. Adam Gürtlich 1:08,20 s
2. stržm. Jiří Čech 1:10,80 s

Úspěch plavců Střední policejní školy MV v Holešově

Velikonoční turnaje v Dobroticích

100 m prsa         
2. stržm. Petr Mendl 1:15,20 s
3. stržm. Jan Kolář 1:30,10 s

400 m volný způsob 
1. Alois Tkadlec 5:54,60 s
2. Adam Gürtlich 6:24,00 s
3. stržm. Jan Kolář 7:22,60 s

Medailistům gratulujeme a přejeme úspěch 
na dalších závodech.

Mgr. Svatava Ságnerová

Velikonoční turnaj v nohejbale a malé kopa-
né uspořádalo Pohostinství u Kratochvílů v so-
botu 22. a v neděli 23. 3. 2008 v Dobroticích.

V sobotu se nultého ročníku turnaje v no-
hejbale zúčastnilo 6 družstev. Po velkém boji 
nakonec zvítězilo smíšené družstvo Dobrotic 
a Holešova.

Účastníci turnaje: 1. Dobrotice/Holešov, 
2. Dobrotice 1, 3. Rymice, 4. Komárno, 5. Dob-
rotice 2, 6. Dobrotice 3.

V neděli 23. 3. 2008 proběhl za velmi 
vydařeného počasí nultý ročník turnaje v malé 
kopané za účasti 5 družstev, kdy po velmi vy-
rovnaných zápasech vyhrálo družstvo Holešova 
s kapitánem Milanem Roubalíkem.

Účastníci turnaje: 1. Dobrotice 1, 2. Dob-
rotice 2, 3. Holešov, 4. Holešov - volejbalisté, 
5. Komárno.

Tímto bychom 
chtěli všem zúčast-
něným i divákům, 
kteří přišli podpo-
řit všechny borce 
v nemalém počtu, 
poděkovat za účast 
jménem pořadatele 
Pohostinství u Kra-
tochvílů.

(spo)

Letošní lakrosovou sezónu za-
hájili členové holešovského týmu 
Iktočante na dvoudenním klání 
v Blansku. Turnaj s přídomkem „ha-
vraní“ se konal už potřinácté a jeho 
zvláštností je, že se jako jediný v se-
zóně odehrává uvnitř, v tělocvičně.  
Letošního ročníku se zúčastnilo 
celkem deset týmů ze všech koutů 
republiky a dodejme, že konkurence 
byla opravdu veliká.

Zatímco za okny sportovní haly 
řádila větrná smršť Emma, na palu-
bovce ČKD Blansko zuřily líté boje 
o každý kousek hřiště, o každý míč. 
Holešovští nastoupili hned k prv-
nímu utkání proti týmu „Tyšunky“ 
Praha a po pěkném a bojovném 
výkonu zvítězili v poměru 8:5. 

Hned vzápětí je čekalo další 
utkání proti pořádajícímu týmu TJ 
ČKD Blansko. K vidění byly pohled-
né akce i urputná obrana. Oba týmy 
se střídaly ve vedení, přetahovaly 
se o každý bod a chvíli to vypada-
lo, že Iktočante snad uhraje druhé 
vítězství. Štěstí jim během zápasu 
docela přálo, ale v závěru souboje 
se nakonec obrátilo zády a soupeř 
nejen vyrovnal, ale těsně před kon-
cem i vstřelil vedoucí a rozhodující 
branku. Konečný výsledek: 5:6.

Holešovský lakros na Havraním turnaji v Blansku

Třetí zápas měl být soubo-
jem o čest. Soupeřem byl tým 
BAX z Prahy a naši hráči vstoupili 
do hry s velkým respektem a brzy 
vysoko prohrávali. Tým Bax pře-
hrával Iktočante skoro ve všem. 
Žluto-černí se snažili, ale občas 
to bylo jako proti příslovečným vě-
trným mlýnům. Jediným kladem 
tohoto utkání je fakt, že Iktočante 

BAXu dokázalo vstřelit osm gólů, 
a přestože jich 18 dostali, mohli si 
s klidným svědomím říct, že bojo-
vali a nevzdali se.

V posledním zápasu sobot-
ního dne byl soupeřem  pražský 
tým FitYes a pro naše hráče zna-
menal velké zklamání. Zápas se 
totiž odehrál v naprosto zbytečné 
a nesmyslné řeži a pro „lakrosáky“ 

• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění

U pojišťoven: 
KOOPERATIVA
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
GENERALI
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
ČSOB
TRIGLAV
ALLIANZ
WÜSTENROT

NEPLAŤTE VÍC, 
NEŽ MUSÍTE!

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

e-mail: votava.josef@post.cz

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

byl spíše rozčarováním na závěr 
prvního hracího dne.

Druhý hrací den měl být vý-
razně kratší než ten předešlý. LK 
Iktočante jej zahájilo kláním proti 
hráčům týmu KIVI Benešov. Na-
šim hráčům opět trochu utekl úvod 
utkání, a přestože se dokázali po-
stupně herně zvednout, skóre na-
rostlo příliš vysoko, než aby bylo 
možné výsledek zvrátit. Konečný 
stav: 13:7.

Závěrečné utkání bylo sehráno 
proti OSTO6 Mikulov. Zápas to byl 
bojovný, pěkný. Tým Iktočante si 
s chutí zastřílel a díky pěknému 
výkonu brankáře soupeři odsko-
čil a hájil slibný náskok. Konečný 
stav utkání byl nakonec stanoven 
na 13:5 ve prospěch Iktočante. 

Absolutní tečkou za průběhem 
turnaje byl finálový zápas, který 
poskytl opravdu zajímavou podíva-
nou s mnoha pohlednými akcemi. 
Z celkového vítězství se nakonec 
radovali hráči týmu Kangaroos, 
kteří ve finále porazili tým Krupoto. 
Celkově tým LK Iktočante Holešov 
skončil na sedmém místě. Těšme 
se na další turnaj a věřme, že to 
příště bude zase o kousek lepší!

Jan Koláček 

Lakrosový tým Holešova na palubovce v Blansku. 
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Fotbalistkám se vstup do jarní části soutěže vydařil

Debakl holešovských fotbalistů v lázeňském městě

TJ Slavia Stachovice 
- DFK Holešov

0  (0:3)  3 

Vstup do jarní sezóny se 
holešovským fotbalistkám vyda-
řil - přestože se potýkaly s nero-
zehraností, zaviněnou špatným 
terénem, a s marodkou, úvodní 
zápas bez problémů celé družstvo 
zvládlo. Za slunečného počasí hrá-
la nová sestava svůj premiérový 
zápas a začala utkání velmi dobře 
- v 5. minutě hezky zakombinovaly 
ve středu pole Hanka Samsonková 

a  Lucka Pechová, která přihrála 
na hranici šestnáctky kapitánce 
Jurčové, a ta po hezké individuální 
akci otevřela skóre utkání pěkně 
mířenou  střelou. Tlak DFK pokra-
čoval, domácí hráčky se nedostaly 
vůbec do kontaktu s brankářkou 
Ševelovou a  bylo pouze otázkou, 
jak herní převahu využije hostu-
jící celek. Holešov útočil po obou 
stranách hřiště, vlevo se několikrát 
prosadila technická Hanka Kršňá-
ková, která připravovala šance pro 
útočnice, ale těm chybělo důraz-
nější zakončení. V 27. minutě vy-

pracovala středová dvojice pěknou 
kombinační akci a po přihrávce 
Samsonkové se gólově prosadila 
Lenka Háblová. Hostující obrana 
nepustila domácí do protiútoku, 
naopak zejména obě krajní obrán-
kyně hrály aktivně a znamenaly 
pro Stachovice velké nebezpečí. 
Ve 42. minutě se do samostatného 
úniku na levé straně hřiště opět do-
stala Hana Kršňáková, ale na rohu 
šestnáctky byla zastavena fau-
lem. Následující přímý kop zvládla 
perfektně Lucka Pechová, která 
krásnou střelou z 20 m přehodila 

brankářku a zvýšila skóre utkání 
na 3:0. Po přestávce pokračoval 
tlak Holešova, v utkání dostaly 
příležitost další útočnice, ale za-
hazovaly jednu šanci za druhou, 
a tak se celkové skóre utkání již 
nezměnilo. 
Sestava: Ševelová, Motalová, Sto-
lářová, Pechová, Jablunková, Dob-
roslávková, Jurčová, Samsonková,  
Kršňáková, Kuldová, Háblová.
Branky: Jurčová, Háblová, Pechová
Střídaly: Bakalíková, Vybíralová
Nejlepší hráčky: Adéla Motalová, 
Lucie Pechová

Štítná nad Vláří - SFK ELKO Holešov B
0   (0:0)  1

Holešovské béčko tentokrát sehrálo mistrovský zápas na škvárovém 
hřišti svého soupeře ve Štítné nad Vláří. Hostům se na špatném terénu 
s neregulérními rozměry padesát krát třicet metrů nedařilo kombinovat 
a tvořit hru. Hra domácích byla však pouze nakopávaná, takže se nedostali 
do jediné šance. O vítězství Holešova rozhodl v 55. minutě Slováček.

Sestava Holešova: Krejčí - Soldán, Krejcar, Frybort, D. Hrudík, 
T. Sedlařík, Münster, Sumec, Zapletal, Uruba, Slováček (O. Jirsa, La-
bancz, Leško).   

Zisk bodů na škváře

Startuje Chřibská padesátka

So 5. 4. SFK ELKO HOLEŠOV A - Val. Meziříčí (16.00 Střelnice)
Ne 6. 4. SFK ELKO HOLEŠOV B - Fryšták (10.15 Všetuly)
So 12. 4. Vigantice  - SFK ELKO HOLEŠOV A  (16.30)
Ne 13. 4. Lužkovice - SFK ELKO HOLEŠOV B (16.30)
So 19. 4. SFK ELKO HOLEŠOV A - Chropyně (16.30 Střelnice)
Ne 20. 4. SFK ELKO HOLEŠOV B - Rusava (10.15 Všetuly)
Ne 27. 4. Bylnice - SFK ELKO HOLEŠOV B (16.30)
Ne 27. 4. Morkovice - SFK ELKO HOLEŠOV A (16.30)
Čt 1. 5. SFK ELKO HOLEŠOV A - Dolní Němčí (16.30 Střelnice)
So 3. 5. Spytihněv - SFK ELKO HOLEŠOV A (16.30)
Ne 4. 5. Slavkov p. H. - SFK ELKO HOLEŠOV B (16.30)
So 10. 5. SFK ELKO HOLEŠOV A - Slušovice (16.30 Střelnice)
Ne 11. 5. SFK ELKO HOLEŠOV B - Míškovice (10.15 Všetuly)
Ne 18. 5. Těšnovice - SFK ELKO HOLEŠOV B  (16.30)
Ne 18. 5. Hluk - SFK ELKO HOLEŠOV A (16.30)
So 24. 5. SFK ELKO HOLEŠOV A - Val. Příkazy (16.30 Střelnice)
Ne 25. 5. SFK ELKO HOLEŠOV B - Lukov (10.15 Všetuly)
So 31. 5. Hvozdná - SFK ELKO HOLEŠOV B (16.30)
So 31. 5. 1. Valašský FC - SFK ELKO HOLEŠOV A (10.15)
So 7. 6. SFK ELKO HOLEŠOV A - O. N. Ves (16.30 Střelnice)
Ne 8. 6. SFK ELKO HOLEŠOV B - Malenovice (10.15 Všetuly)
Ne 15. 6. Roštění - SFK ELKO HOLEŠOV B (16.30 stad. Míru)
Ne 15. 6 Provodov - SFK ELKO HOLEŠOV A (16.30)    

Termíny jarních utkání SFK ELKO 
Holešov muži A a muži B

FK Luhačovice 
- SFK ELKO Holešov

5  (4:0)  1

Těžko říct, co holešovským 
fotbalistům nepasovalo, jestli to 
bylo posunutí času nebo další 
utkání na umělé trávě. To vědí 
pouze oni. V každém případě je 
však trochu moc dostat pět gólů 
od mužstva, které dalo za 17 utká-
ní jen osm branek. 

V 7. minutě zachránilo chy-
bu v rozehrávce hostí ještě břev-
no. V 16. minutě útok Roubalíka 
málem znamenal vlastní branku. 
Už v 17. minutě však Čajka vy-
razil trestný kop před sebe, žád-
ný obránce nezareagoval, zato 
domácí Bernátek vsítil na 1:0. 
V 19. minutě vyrazil Sedlaříkovu 
střelu z 25 metrů nad břevno. Ve 
21. minutě otálel ve středu pole 
s rozehrávkou Čižmár a domácí 

zvýšili z rychlé akce na 2:0. Ve 35. 
minutě zbytečně fauloval Marek a 
z pokutového kopu hosté zvýšili na 
3:0. Ve 43. minutě Holešov pro-
marnil trestný kop, o minutu poz-
ději však bylo z protiútoku 4:0. 

Po celých dvacet minut 
druhé půle se Holešov snažil o 
zkorigování vysoké porážky, ale 
vsítit branku se nedařilo. V 64. vy-
táhl brankář Novákovu střelu nad 
břevno, vzápětí však přišel proti-

útok a bylo to 5:0. Až v 73. minutě 
se hosté dočkali, když Roubalík 
vstřelil z pokutového kopu čestný 
gól na 5:1. Utkání řídil rozhodčí 
Schmidt ze Zlína. 

Sestava Holešova: Čajka 
- Novák, Bačík, Belza, Čižmár 
M. - Marek (65. Vávra), Sedlařík, 
Münster, Roubalík - Olša, Čižmár 
T., (25. Slováček). Trenéři Nele-
šovský, Malík. 

(hr)   

V sobotu 12. dubna startuje v areálu Kamínka v Roštíně Chřibská pade-
sátka. Po holešovském Drásalovi a Rusavské 50tce třetí největší regionální 
podnik v ročním kalendáři závodů horských kol. Na startu, který se uskuteční 
hodinu před polednem, nebudou chybět jména jako Šíbl, Fojtík a další, tedy 
většina z těch, kteří si brousí zuby i na letošního jubilejního Drásala.     
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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. 

Šestadvacet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi 
do soutěží z čísla 5/08. Na fotografii jste správně poznali náměstí v Holešově. 
„Na fotografii je obchod s oděvy pana Poláška a vedle byl obchod se smíše-
ným zbožím p. Adama, kde se vyučil obchodníkem můj bratr Oldřich. Je to teď 
budova finančního úřadu,“ napsala ve své odpovědi paní Božena Hladišová 
z Holešova,  která se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhou 
výherkyní fotosoutěže se tentokrát stává paní Ludmila Machalová z Holešova, 
která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět 
pánům Jaroslavu Nebuželskému z Holešova a Milanu Havlíčkovi z Holešova.     

Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Víte, jak se jmenuje ulice v Hole-
šově a co je v rohovém domě na pravé straně fotografie? Své odpovědi posílejte 
na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovska, 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

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Valouny v pohybu neobrůstají 
mechem…

Ke které knize se rád vracíte?
Techniky malby.

Váš oblíbený umělec?
Leonardo da Vinci / Mick Jagger

Jaký sport vás oslovuje?
Cyklistika, lyžování, turistika…

Co máte rád na talíři?
Zeleninu.

Kde si rád posedíte?
V normální hospodě.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S lidskou bytostí.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Láska.

Z čeho máte největší obavu?
Z úpadku ducha i těla.

Ve které historické době byste chtěl žít?
Kde to má smysl, tam je vlast.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Česko v Evropě.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Dělám, co mě naplňuje.

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Boží mlýny skutečně melou…

Mgr. Rudolf Seifert,
místostarosta

Ze společnosti
V sobotu 15. března 2008 v 19.30 hodin se uskutečnil tradiční Školní 

ples SRPD při 2. Základní škole Smetanovy sady v Holešově na internátě 
SPŠMV. K tanci a poslechu hrála skupina TRIP. V úvodu vystoupili chlapci 
z 9. B - kroužek historického šermu. Velmi hodnotné bylo vystoupení 
holešovských mažoretek pod vedením Lenky Doleželové. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří 
umožnili připravit bohatou tombolu. Zvláštní poděkování patří panu Jo-
sefu Pospíšilovi za velký sponzorský dar v podobě lahůdek. Velmi milá 
byla účast pana místostarosty Rudolfa Seiferta, který řídí oblast školství 
a kultury ve městě Holešově.

Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka 2. ZŠ Holešov

Jednu z cen tomboly přebírá z rukou Ludmily Štaudnerové 
místostarosta Rudolf Seifert.


