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Co vy na to, 
pane starosto?

Práce na bu-
dování kanalizace 
v Žopích a Dobroti-
cích úspěšně pro-
bíhají, jak to bude 
ale s dalšími dvěma 
osadami Holešova, 
které na odkanali-
zování zatím čekají? 
Co vy na to, pane 
starosto? 

V současné době probíhají přípravné práce 
na projektu, který by zahrnul nejen tyto dvě 
naše osady, ale i další obce v okolí Holešova. 
Jednalo by se o dvě kanalizační větve. 

Dokončení na str. 3

Kudy dál s kanalizací?

SLET ČARODĚJNIC. Na Pálení čarodějnic přišlo v sobotu 26. dubna do Količína přes pět 
set lidí, přičemž nechyběla ani plejáda čarodějnic, kterým se nejvíc líbilo na tanečním parketu. 
Fotoreportáž přineseme v příštím vydání Holešovska. 

Desinič (frs) - Slavnostní podepsání smlou-
vy o přátelské spolupráci mezi chorvatským 
městem Desinič a Holešovem se uskutečnilo 
v sobotu 26. dubna odpoledne na hradě Veliki 
Tabor, ležícím nedaleko chorvatsko-slovinské 
hranice. Za Holešov smlouvu podepsal starosta 
města Zdeněk Janalík, za chorvatskou stranu 
pak starosta Desiniče Zvonko Škreblin. Slav-
nostnímu aktu byli přítomni další představitelé 

Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci
obou měst  a také hejtmanka krapinsko-zagor-
ského kraje Sonja Borovačak. 

Podepsání této smlouvy bylo součástí kul-
turního, společenského a sportovního programu 
třídenního mezinárodního setkání v Desiniči, 
kterého se kromě Holešova zúčastnili zástupci 
partnerských měst Desiniče z Polska, Itálie, 
Slovinska, Rakouska a Černé Hory. „Bylo zde 
velmi milé a bezprostřední setkání. Velké po-

děkování patří Janě Slovenčíkové za to, že 
společně se svými mažoretkami připravila půdu 
pro navázání této spolupráce. Otevřely se nám 
možnosti  kulturní, sportovní a společenské 
výměny a já myslím, že je podobně jako u ji-
ných měst budeme využívat,“ sdělil starosta 
Holešova Zdeněk Janalík.

Dokončení na str. 2

Starostové obou měst podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci 
v historickém sále hradu Veliki Tabor. 

O famózní atmosféru se ve velkém stanu vedle desiničské školy 
postaraly zejména holešovské mažoretky a jejich doprovod. 
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V minulém článku o komunitním plánování města Holešova jsme slíbili, 
že vás budeme informovat o výsledcích dotazníkových akcí, které v rámci 
pracovních skupin komunitního plánování proběhnou. V dnešním vydání vás 
seznámíme s výsledky dotazníkové akce pracovní skupiny mládež. 

V měsíci únoru 2008 proběhla dotazníková šetření určená pro rodiče 
a samotnou mládež s názvem „Jak tráví volný čas vaše děti“ a „Jak tráví 
volný čas mládež města Holešova“.

V měsíci březnu 2008 byla dotazníková akce vyhodnocena, vráceno 
bylo 1 068 dotazníků. Za pomoci dotazníků jsme zjišťovali, jaké volnočaso-
vé aktivity ve městě mládež využívá, jak jsou s nimi spokojeni a co by je 
zajímalo. A naopak rodičů jsme se ptali, jak je zajímá volný čas jejich dětí, 
zda si myslí, že je nabídka služeb dostačující, do jakého kroužku a v jaké 
cenové relaci by své děti přihlásili.

Dotazník určený pro mládež vyplnilo 834 respondentů, z toho 
352 mužů a 482 žen.
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority:
1. vybudovat sportoviště pro běžné občany, kteří nejsou členy žádné           
 sportovní organizace
2.  vytvořit lepší podmínky pro in-line bruslení, cyklistiku
3.  pořádat rockové koncerty
4.  chybí kavárna, čajovna pro mladé
5.  zřídit bezpečný, příjemný relax park
6.  jezdecký klub

 Dotazník určený pro rodiče vyplnilo 234 respondentů, z toho 
49 mužů a 185 žen. 
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority:
1. zřídit nízkoprahové centrum pro děti a mládež
2. vybudovat kluziště
3. vybudovat sportovní volně dostupné víceúčelové hřiště

Mládež ve většině případů navštěvuje nějaký zájmový útvar, nejčastěji 
sportovní. Hodně času také tráví s kamarády. Dále by se většina chtěla sama 
podílet na práci v oblasti volného času. Rodiče se ve většině případů zajímají 
o to, jak jejich děti tráví volný čas a myslí si, že nabídka nabízených služeb ve 
městě je plně dostačující. Děti by nejčastěji přihlásili do sportovních kroužků 
v cenové relaci 500 - 1 000 Kč za rok.

Tímto děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zpracovávání dotaz-
níků, i občanům města za jejich vyplnění.

Výsledky dotazníkové akce budou dále sloužit ke zpracování komunit-
ního (střednědobého) plánu města Holešova.

V případě zájmu můžete nahlédnout do kompletního vyhodnocení 
dotazníku, a to na Městském úřadě Holešov, Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Tovární 1407 u koordinátorky komunitního plánování 
soc. služeb.

(ph)

Průzkum: mládeži chybí 
sportoviště a rockové koncerty 

Představitelé města Holešova předali Pamětní list v deskách a kytici  
Zdence Veverkové za její dlouholetou obětavou práci v sociálních 

službách a v pečovatelské službě Charity Holešov. 

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000  Sb., o ob-
cích v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronájmu nebytových 
prostor v 1. poschodí objektu č. p. 1400 na ul. Palackého v Holešově o vý-
měře 31,30 m2 za min. nájemné  700  Kč/m2/rok (v současné době kancelář) 
a 10 m2 spol. prostor za min. nájemné  350 Kč/m2/rok + zálohy na energie 
cca 7.000 Kč/rok k pronájmu od 1. 8. 2008 (příp. i od 1. 6. 2008).

Písemné nabídky v zalepené obálce označené heslem „Palackého 
1400/12“ musí obsahovat: řádné označení zájemce (IČO, bankovní spo-
jení, č. účtu, telefon), předpokládaný způsob využití nebytových prostor, 
nabídka ceny za m2 pronájmu za rok.

Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 25. 4. 
2008 do 12. 5. 2008. 

Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova  
628, 769 01  Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu 
MěÚ Holešov, a to do 12. 5. 2008. Došlé nabídky budou projednány na 
nejbližší schůzi rady města.

Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou: nabídnutá cena za m2 

pronájmu za rok, způsob využití nebytových prostor.
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne Odbor 

správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405,  Kolářová 
Jana, Juřena Rudolf.

Ing. Eva Fryčová, ved. odb. správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV

k památníku padlých na městském hřbitově
v pondělí 5. května v 17 hodin.

Kladení věnců

Holešov (frs) - Městská policie v Holešově 
opakovaně 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 nerespek-
tovalo deset majitelů vozidel přenosné značky se 
zákazem zastavení u monobloku v ulici Novosa-
dy,“ upozornil na nekázeň řidičů velitel Městské 
policie v Holešově Antonín Zalabák. 

Vzhledem k tomu, že tímto svým počínáním 
majitelé vozidel znemožňují čištění komunikací, 
bude městská policie takové hříšníky napříště 
tvrdě trestat.

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

Přenosné značení je do vybraných ulic 
umísťováno 7 dnů před plánovanou údržbou.

Hrozí i odtažení vozidla

Komunitní plánování 
sociálních služeb města Holešova
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Pokračování ze str. 1
Holešovské mažoretky spolu-

pracují s mažoretkami v Desiniči již 
několik let. Holešovanům se napří-
klad předvedly společně s velkým 
dechovým orchestrem z Krapiny 
na loňských slavnostech 7 dnů 
města Holešova.  

Vedle oficiální delegace měs-
ta a holešovských mažoretek se 
mezinárodního setkání na severu 
Chorvatska zúčastnil také fotba-
lový tým starých pánů, cyklisté 
a rovněž děkan holešovské far-
nosti František Cinciala, který ve 
zdejším kostele sv. Jiří v neděli 
celebroval mši společně se svým 
chorvatským a polským kolegou. 

Podrobně se k pobytu hole-
šovské delegace na severu Chor-
vatska vrátíme v příštím vydání 
Holešovska.

<    Představitelé Holešova, 
Desiniče a krapinsko-zagorského 
kraje společně s chorvatskými 
mažoretkami krátce po podpisu 
mezinárodní smlouvy mezi obě-
ma městy na hradě Veliki Tabor.

Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci

Dokončení ze str.1
Jedna by vedla z Prusinovic přes Tučapy a Bořenovice do Holešova, 

druhá pak z Kostelce přes Roštění, Rymice a Količín opět na čističku do 
Holešova. Do konce letošního roku bychom chtěli dokončit projektovou 
část a také financování. Jednalo by se zhruba o investici 250 milionů 
korun, která by mohla být z velké části financována z peněz ministerstva 
zemědělství. Naše představa je, že bychom mohli podobně jako v Dobro-
ticích a Žopích stavbu provést v tříletém cyklu. Odkanalizování zmíněných 
obcí by tak mohlo být dokončeno někdy kolem roku 2012. 

(frs)

Co vy na to, pane starosto?

Položením věnců u hrobu padlých si v pondělí 5. května v 19 hodin 
připomenou výročí osvobození obyvatelé Količína. 

Uctění památky

V pondělí 14. 4. se uskutečnila 
v čajírně SVČ Všetuly beseda s 
představiteli města. Této besedy se 
zúčastnil pan místostarosta měs-
ta Holešova Rudolf Seifert, který 
omluvil nemocného starostu města 
a slíbil další brzké setkání, které 
se uskuteční v květnu. V krátkém 
úvodu pan místostarosta přítomné 
Všetulany seznámil s nejdůleži-
tějšími akcemi, které v Holešově 
probíhají. V druhé části probíhala 

Beseda s občany ve Všetulích
diskuse, ve které pan Seifert od-
povídal na dotazy. Nejvíce dotazů 
bylo kolem možností parkování ve 
Všetulích a rušení nočního klidu. 
Přítomní byli také seznámeni s při-
pravovanými akcemi k blížícímu se 
výročí Všetul a také všetulské ško-
ly. Celé setkání proběhlo ve velmi 
příjemné „sousedské“ atmosféře. 
Děkujeme panu místostarostovi za 
účast na besedě.

tymy

Z důvodu plánovaných oprav na zařízení distribuční sousta-
vy bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících 
částech města.

Dne 5. května od 7.15 do 12.45 bude vypnuta část obce Količín, 
a to domy č.p. 8, 67, 48, 37, 74, 123, obchod, restaurace, 7, 9, 5, 4, 3, 
2, 1, 132, 23, 55, 62, 65, 68, 77, 110, 66, 63, 59, 22, 21.

Dne 7. 5. pak bude v době od 7.30 do 15.30 vypnuta část Holešo-
va, konkrétně budou omezeni odběratelé rodinných domů v ulicích Na 
Střelnici, Holajka č. 185, 237, 1072, 1073, 1075, 234, 235, firma Rapeco 
a hospoda U Cabyša.    

Přerušení dodávky elektřiny

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
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Od roku 2001 stál v čele obcí 
Mikroregionu Holešovsko starosta 
Kurovic Milan Jurtík. Na posledním 
jednání tohoto regionálního usku-
pení z této funkce odstoupil. V této 
souvislosti jsme panu starostovi 
položili několik otázek.    

Můžete zrekapitulovat pří-
nos sdružení obcí Mikroregionu 
Holešovsko v době, kdy jste byl 
jeho předsedou?

Mikroregion Holešovsko se 
zakládal 29. srpna roku 1999, v té 
době byl jeho předsedou pan Voj-
těch Jurčík, zástupce starosty měs-
ta Holešov. Po vzniku Zlínského 
kraje se pan Jurčík stal statutárním 
zástupcem hejtmana a já jsem byl 
zvolen předsedou svazku. Jako 
zástupce starostů obcí mikroregi-
onu jsem tuto funkci vykonával až 
do března letošního roku.

Za dobu mého působení 
ve funkci předsedy se povedlo 
udělat mnoho práce. (Viz článek - 
Činnost Mikroregionu Holešovsko 
od roku 2001.)

Velké úsilí bylo v průběhu této 
doby věnováno spolupráci se Zlín-
ským krajem a usilování o finanční 
podporu realizovaných projektů. 
Mnohé se v tomto směru povedlo 
a bez další spolupráce a podpory se 
region neobejde ani v budoucnosti. 

Mou snahou bylo uskutečnění 
co nejvyššího počtu jednání za pří-
tomnosti zástupců Parlamentu ČR. 
Zváni byli také zástupci neziskové-
ho sektoru, poskytovatelé služeb, 
místní podnikatelé nebo projektoví 
manažeři. Těm, kteří se pravidelně 
jednání zúčastňovali, podporovali 
činnost regionu a byli nápomocni 
jeho rozvoji, touto cestou děkuji.

Během let bylo realizováno 
také několik výjezdních zasedání, 
jejichž cílem vždy bylo poznání ji-
ného regionu a čerpání nápadů pro 
další rozvoj regionu. Jedno takové 
se realizovalo v Lidečku a v Buch-
lovicích. Delší poznávací cestu 
starostové podnikli do Štrasburku 
a Bruselu. 

Ovšem samotnou odvedenou 
práci pro Mikroregion Holešovsko 
musí zhodnotit samotní občané, kteří 
v našem regionu žijí. Nespornou roli 
při výkonu mé práce hráli zástupci 
obcí, starostové, bez jejichž podpory 
by mnohé akce bezesporu realizová-
ny v mnoha případech nebyly. Jsme 
lidé rozličných názorů na řešení růz-
ných akcí či problémů, ale díky spolu-
práci a dohodě se podařilo za mého 
působení ve funkci předsedy vykonat 
pro region mnoho potřebného a při-
spívajícího k jeho rozvoji.

Jaké jsou podle vás mož-
nosti tohoto sdružení při rozvoji 
regionu?

Možnosti sdružení obcí Mikro-
regionu Holešovsko při jeho dalším 
rozvoji a směřování do budoucna 
spatřuji v posílení spolupráce. Do-

Starosta Kurovic stál sedm let v čele mikroregionu

M. Jurtík: Na spolupráci s Městským úřadem Holešov si nemůžu stěžovat

mnívám se, že především v posled-
ní době narostly povinnosti sta-
rostů jednotlivých obcí a v určité 
míře se to projevilo i na činnosti 
samotného regionu. Pro jeho další 
rozvoj, realizaci nápadů a projektů 
je třeba obětovat čas a projevovat 

zájem. Další možnost vidím v za-
pojení široké veřejnosti do činnosti 
regionu při realizování kulturních či 
sportovních akcí v našem regionu 
a spolupráci s jinými mikroregiony. 
Nesporné a pro region  důležité je 
spolupracovat se školami a pod-
nikatelským sektorem v regionu. 
Věřím, že dalšímu rozvoji a zvidi-
telnění regionu pomůže nové logo. 
Doufám, že přispěje k vyšší identi-
fikaci každého občana s regionem, 
ve kterém žije.

V nedávné anketě Týdeníku 
Kroměřížska si někteří starostové 
obcí stěžovali na to, že jsou jim 
i občanům krajské úřady v oblas-
ti státní správy a samosprávy pří-
liš daleko. Podle nich byly úřady 
na úrovni okresů funkčnější. Jak 
tuto situaci hodnotíte vy? Mohou 
zde sehrát jistou roli prostřední-
ka právě mikroregiony?

Je to složitá otázka. Vypoví-
dající subjektivní názor a pohled 
na činnost v oblasti státní správy 
každého jednotlivého občana, 
v mém případě v roli starosty obce 
a předsedy regionu. 

Po zrušení okresních úřadů se 
dle mého názoru projevila správ-
nost volby zřízení Mikroregionu 
Holešovsko. Počet členských obcí 
v dnešní době čítá 19 obcí  a díky to-
muto sdružení byla bližší komunika-
ce se zástupci jednotlivých odborů 
Městského úřadu Holešov, ale také 
z krajského úřadu ve Zlíně. Jejich 
zástupci byli zváni na jednání a zú-
častňovali se jich. Mnohá jednání 
zástupci orgánů sami inscenovali 
tak, aby mohli jednotlivé starosty 
informovat o probíhajících změnách 
v oblasti legislativy či povinnostech 
nezbytných k výkonu veřejné funk-
ce. Starostové, kteří se pravidelně 

jednání zúčastňovali, dostávali re-
levantní informace a současně měli 
možnost se na problematické věci 
dotazovat. Starostům dle mých zku-
šeností pomáhají a vycházejí vstříc 
při podávání žádostí o dotace, gran-
ty či projekty typu „Vesnice roku“. 

V současné době i s nárůstem všech 
povinností a nezbytnou agendou se 
Městský úřad Holešov vypořádal 
a pracuje zcela na úrovni tehdej-
ších okresních úřadů. I z hlediska 
„mých“ občanů, občanů obce Kuro-
vice, spatřuji volbu města Holešov 
za tzv. trojkovou obec za správnou. 
Výkon státní správy je občanům do-
stupný, vyřídí zde veškerou agendu 
dle potřeb a požadavků občanů. 
Na spolupráci si v žádném případě 
nemohu stěžovat, právě naopak. 
Za veškerou spolupráci, pomoc při 
realizaci mnoha akcí a tvorbě pro-
jektů patří mnoha zaměstnancům 
úřadu velký dík. 

Současný stav samosprá-
vy a státní správy tedy vnímáte 
pozitivně?

Vznik krajů, vyšších samo-
správních celků, vidím veskrze pozi-
tivně. Díky dobré a intenzivní komu-
nikaci se nejen v rámci Mikroregionu 
Holešovsko podařilo získat finanční 
prostředky na mnohé projekty. Pří-
nos se vznikem krajů lze spatřit 
v rozvoji celého kraje, rozvoji jeho 
infrastruktury, zkvalitnění zdravotní 
péče a školství, nemalé prostředky 
jsou směřovány na rozvoj venkova 
a životního prostředí (odkanalizová-
ní obcí). Domnívám se, že zvolení 
představitelé kraje spravují dané 
území dobře, ovšem jako staros-
ta obce bych uvítal vyšší podporu 
při zkvalitnění stavu silnic III. třídy, 
což v konečném důsledku souvisí 
s dopravní dostupností venkova. 
Za dobu sedmi let činnosti kraje se 
jedná o celek ve státní správě, který 
obcím v mnohém pomohl a i v bu-
doucnu může pomoci.

 Je na samotném starostovi té 
či oné dotčené obce, zda projeví zá-
jem a bude využívat všech možnos-

tí, které se nabízejí. Pokud se jed-
notlivé členské obce mikroregionu 
dohodnou na realizaci společného 
projektu, jeho přínos je bezespor-
ný. Spolupráce byla zmiňována již 
v odpovědi na vaši předcházející 
otázku, jistě ne náhodou. Na úvod 
jsem uvedl, že se jedná o subjek-
tivní otázku. Každý ze starostů by 
jistě odpověděl jiným způsobem, 
použil by jinou rétoriku. Dovolím 
si říci, že jsem usiloval o vzájem-
nou spolupráci, vycházeli jsme si 
s dotčenými stranami navzájem 
vstříc, a to vždy ku prospěchu čin-
nosti v regionu. Věřím, že i v bu-
doucnu se budou vztahy mezi měs-
tem a členskými obcemi dále rozví-
jet. Důležitý je ovšem také zájem ze 
strany zástupců obcí, jejich aktivita 
a v mnoha případech součinnost 
a dialog v době, kdy se rozvíjí, bo-
hužel, individualismus. 

Jaká je spolupráce se zá-
stupci krajské a celostátní poli-
tické scény?

Bezproblémová byla například 
vždy spolupráce se statutárním ná-
městkem hejtmana Zlínského kraje 
panem Vojtěchem Jurčíkem. Pravi-
delně jednání navštěvovali poslanec 
Pavel Svoboda, paní poslankyně 
Michaela Šojdrová, s jejíž spoluprací 
proběhlo jednání s ministrem financí 
Miroslavem Kalouskem o daňové 
výtěžnosti obcí. Informace staros-
tům zprostředkovával také senátor 
a současný starosta města Holešova 
pan Zdeněk Janalík. Za příkladnou 
považuji spolupráci s poslancem  
Josefem Smýkalem, jehož zájmem 
je rozvoj regionu a problematika lidí 
v něm žijících. 

V čem by podle vás měla 
spočívat činnost mikroregonu  
v příštích letech?

Věřím, že i s volbou nového 
předsedy mikroregionu pana Petra 
Lipnera bude i nadále pokračovat 
započatá spolupráce všech obcí 
na dalším rozvíjení našeho regionu. 
Řídit 19 starostů členských obcí 
není snadná záležitost, ještě složi-
tější je najít řešení společné a blízké 
všem zástupcům. Předsedou musí 
být osoba, která dokáže usměrnit 
jednotlivé názory a prosadit priority. 
Věřím, že i v budoucnu se bude dařit 
dobré komunikaci mezi jednotlivými 
starosty a bude v co nejmenší míře 
docházet ke střetu názorů. 

Nadcházející roky čeká jednotli-
vé obce mikroregionu jejich odkanali-
zování, větší úsilí bude třeba věnovat 
rozvoji cestovního ruchu. Region se 
neobejde bez spolupráce s Krajským 
úřadem Zlínského kraje a představi-
teli místní podnikatelské veřejnosti.

Závěrem bych chtěl na tom-
to místě poděkovat všem, kteří mi 
byli nápomocni při výkonu funkce 
předsedy regionu, spolupracovali 
a podporovali mě.

Ptal se František Sovadina

Bývalý předseda Mikroregionu Holešovsko Milan Jurtík
(v čele stolu vlevo).



5

hole‰ovsko 9/2008

Nový předseda mikroregionu Petr Lipner říká:

Chci dosáhnout většího zapojení starostů i obcí

• pletiva potažená PVC - standard 2,7 mm / 6 výšek 
• pletiva pozinkovaná     
• plotové sloupky, brány a branky - komaxitované 
• veškeré ostatní příslušenství k oplocení 
• lesnická, sportovní a okrasná pletiva  

PLETIVA A PLOTY 
Ing. Jiří Pokusa

Křtomil 80

ŠIROKÝ SORTIMENT 
- VÝHODNÉ CENY! 

Mobil: 724 080 370,  
e-mail: iteko @ seznam.cz

Období roku 2001 - zahájení prací na odkanalizování regionu, 
zahájení projektu stavby pro územní řízení mikroregionu, kdy region 
dosáhl na dotaci ve výši 94 000 Kč. Akce byla odložena, ale některé 
obce v této práci pokračují (Pacetluky) a dnes budou zahajovat vý-
stavbu.

Období roku 2002 - finanční výpomoc obci Majdalena po povod-
ních ve výši 80 000 Kč, zahájena výstavba informačního a varovacího 
systému (IVVS) ve spolupráci se Zlínským krajem, náklady na tuto 
realizaci v letech 2002 - 2007 dle etap převýšily 1 mil. Kč.

Období roku 2004 - zpracován generel cyklotras Mikroregionu 
Holešovsko, vydání turistické mapy regionu, cyklotrasy.

Období roku 2005 - turistické veřejné nástěnné mapy ve všech 
obcích mikroregionu, financováno ve spolupráci se Zlínským krajem, 
náklady na tuto akci činily okolo 340 000 Kč, nákup skákacího hradu.

Období roku 2007 - přepracování Strategického plánu Mikro-
regionu Holešovsko na další období, propagační materiály na využití 
v cestovním ruchu.

Realizovaných akcí během uvedených let byla celá řada. Mezi 
další, které našly podporu u starostů jednotlivých členských obcí, pat-
řilo schválení finančních prostředků pro Charitu Holešov, další finanční 
dotace ve výši 50 000 korun byla schválena a poskytnuta nemocnici 
Kroměříž. V roce 2005 vstoupil Mikroregion Holešovsko do „Partnerství 
Moštěnka“ - Místní akční skupina a celým záměrem vstupu do tohoto 
sdružení byla možnost čerpání a dosáhnutí na dotace.

Na místě je jistě zmínit financování činnosti mikroregionu. V sa-
mých počátcích činily členské poplatky 1 Kč/obyvatel členské obce. 
Výše dnešního členského poplatku je 15 Kč/1 obyvatel. Mikroregion 
tak pracoval s ročním rozpočtem kolem 320 000 Kč.

Činnost mikroregionu 
od roku 2001

Novým předsedou Mikrore-
gionu Holešovsko se stal starosta 
Prusinovic Petr Lipner. V této sou-
vislosti jsme mu položili několik 
otázek.

Jak hodnotíte dosavadní 
fungování Mikroregionu Ho-
lešovsko? V čem vidíte jeho 
přednosti a kde jsou naopak 
slabiny?

Mikroregion za dobu své 
existence prokázal svůj význam. 
V minulosti bylo připraveno několik 
projektů a některé byly i realizo-
vány. Předností mikroregionu je 
skutečnost, že je zde zastoupení 
19 obcí, a to už je určitá síla pro 
nové nápady i pro vyjednávání. 
Slabinou je skutečnost, že vzhle-
dem ke geografickému rozložení 
se nám, oproti jiným mikroregi-
onům, hůř hledají společné cíle 
a zájmy. 

Máte už představu o tom, 
kam by se mělo sdružení obcí 
Holešovska pod vaším vedením 
ubírat?    

Chci dosáhnout většího za-
pojení jednotlivých starostů, ale 
i obcí. Máme několik oblastí, které 
můžeme řešit společně. Je to na-
příklad oblast turistického ruchu, 
kde asi žádná z obcí nemá tako-
vý potenciál, aby udržela turisty 
ve svém katastru více než 1 den 
(často ani to ne ). Společně však 
jsme schopni turisty v mikroregi-

onu udržet déle. Je však potřeba 
vybudovat potřebnou infrastruktu-
ru (cyklostezky s odpočívadly, uby-
tování, sportovní a jiná lákadla). 
Dalšími společnými tématy jsou 
například odpadové hospodářství 
obcí, vzdělávání formou různých 
kurzů apod. Chtěl bych, abychom 
byli schopni připravit a realizovat 
smysluplné projekty. Není potřeba 
dělat nějaké megalomanské akce, 
ale systémově budovat drobnosti, 
které vytvoří funkční celek. 

Někteří starostové obcí 
si v nedávné anketě stěžova-
li na současné samosprávné 
uspořádání. Podle nich jsou 
kraje obcím i občanům příliš 
daleko. Okresy prý byly v tomto 

směru mnohem lepší. Souhla-
síte s tímto názorem? Nemůže 
zde působit mikroregion jako 
jakýsi mezistupeň mezi obcemi 
a krajem?    

Pravdu mají zastánci býva-
lých okresů v tom, že bylo lep-
ší metodické vedení. Byli jsme 
nejméně dvakrát ročně pozváni 
na společné zasedání, kde nám 
byly předneseny novinky v záko-
nech a další záležitosti potřebné 
pro zdárný výkon funkce. Vzhle-
dem k počtu obcí v okrese byla 
i výměna názorů mezi starosty 
v takovém bližším duchu. Pokud 
se týká krajů, tak je situace trochu 
jiná, ale rozhodně ne špatná. Jsme 
zváni jednou do roka na společné 
zasedání, kde získáváme základní 
informace (a je jich mnoho, pro-
tože starosta se musí orientovat 
v legislativě různých odvětví). 
Pokud potřebuji jakoukoliv radu, 
tak alespoň sám za sebe mohu 
prohlásit, že se na kraji setkám 
vždy se vstřícností a ochotou. Co 
se týče funkce mikroregionu, tak 
určitě dochází k výměně zkuše-
ností z řešení různých problémů 
a situací a často hledáme společ-
né postupy. Chceme využít i mož-
nosti pro další vzdělávání tím, že 
budeme zvát na společné schůze 
odborníky z různých oborů. Každý 
starosta má sice možnost účast-
nit se různých seminářů, nabídek 
přichází denně kvanta, ovšem 

účastnické poplatky jsou celkem 
vysoké, a pokud by starostové 
navštívili všechny semináře, které 
potřebují, tak by to obecní rozpoč-
ty pocítily.

Na poslední schůzi mi-
kroregionu jste docela těžce 
nalézali společné projekty 
na čerpání peněz z Evropské 
unie. Nakonec byla řeč pouze 
o budování regionálních cyk-
lostezek. Máte i jiné nápady? 
Já si vám jeden dovolím pod-
sunout. Což takhle postavit, 
třeba v rámci cyklotrasy, ně-
jakou jednoduchou rozhlednu 
na nejvýše položeném místě 
Mikroregionu Holešovsko, tedy 
na Lysině?

Myšlenka je to jistě zajíma-
vá. V mikroregionu máme spous-
tu krásných vyhlídek. Krajina je 
zde opravdu krásná a bohatá 
na zajímavosti. Myšlenka jed-
né rozhledny zde již byla, ale již 
záměr narazil na odpor určité 
skupiny lidí a věc se nepodařilo 
dotáhnout do konce. Tím však 
nechci říci, že kvůli jednomu ne-
úspěchu se rozhlednami již dál 
nebudeme zabývat. Od myšlenky 
k realizaci je však ještě dlouhá 
cesta, ale třeba se opravdu jed-
nou podíváme na okolí z Lysiny 
z větší výšky.

Ptal se František Sovadina
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Přijaté usnesení č. 116/2008. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení rady města ze 
dne 31. 3. 2008 a 7. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 90/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la výsledky výběrového řízení 
na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Odpadové cen-
trum Holešov“ předložené hod-
notící komisí, jmenovanou radou 
města usnesením RM/56/2008, 
a rozhodla o výběru dodavatele 
projektové dokumentace na akci 
„Odpadové centrum Holešov“, 
a to společnosti ENVIprojekt, 
s.r.o., Zlín, Na Požáře 144, za na-
bídkovou cenu 1 195 950 Kč včet-
ně DPH. Zodpovídá: Ing. Karel 
Bartošek. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2008. Rada 
města Holešova rozhodla o přidě-
lení veřejné zakázky a uzavření 
rámcové smlouvy na „Zabezpečení 
provozu a údržby veřejného osvět-
lení v Holešově a jeho místních čás-
tech“ společnosti Miroslav Kunc 
- EMKa, Holešov, Masarykova 635, 
IČ: 10588884 za cenu 69.972 Kč 
včetně DPH/měsíc. Zodpovídá: Otto 
Gross. Termín: 30. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 92/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit  uzavření smlouvy 
o poskytnutí úvěru k financování 
rekonstrukce zámku ve výši 15 
mil. Kč se společností Komerční 
banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 
33, čp. 969,  na základě provede-
ného výběrového řízení. Zodpo-
vídá: Ing. Dušan Leško. Termín 
28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 93/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 2/2008 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Le-
ško. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 105/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit udělení „Velké 
pečeti města Holešova“ panu 
Josefu Jakubčíkovi u příležitosti 
ukončení výkonu funkce ředitele 
Městského kulturního střediska 
Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 94/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova, v zájmu 
zjednání nápravy chyby v číslech, 
upravit usnesení Zastupitelstva 
města Holešova č. 3/2007/28 tý-
kající se půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Holešova tak, že 
se uvedená  částka 100 000 Kč 
u Ing. Stanislavy Urubové změ-
ní na částku 120 000 Kč. Zod-
povídá: Eva Frybortová. Termín: 
28. 4. 2008. 

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 14. dubna 2008, 

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

Přijaté usnesení č. 95/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
převedení silnice III. třídy s ozna-
čením III/43820 v místní části 
Dobrotice a části silnice III. třídy 
s označením III/49012 v místní čás-
ti Žopy z vlastnictví Zlínského kra-
je do vlastnictví města Holešova 
a změnu kategorie silnic III. třídy 
na místní komunikace. Zodpovídá: 
Otto Gross. Termín: 28. 4. 2008. 
Přijaté usnesení č. 96/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje měst-
ských nemovitostí - objekt čp. 24, 
stojící na pozemku p.č. 68, poze-
mek p.č. 68, zast.plocha, o výmě-
ře 1.660 m2 a pozemek p.č.  69, 
zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú. 
Holešov, v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 97/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit revokaci usnesení 
č. 5/2006, bod 9, ke zprávě č. 
79/05/2006/Z ze dne 19.10.2006, II. 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění zá-
měru směny městských pozem-
ků dle nové studie zastavitelnosti 
č. 22/2007 zpracované Ing. arch. 
Dujkou, a to tak, že z vlastnictví 
města Holešova do vlastnictví 
Aloise Janalíka, bytem Žopy 90, 
přejde pozemek č. 47 o výměře 
949 m2 a pozemek č. 48 o výměře 
cca 983 m2, vše k.ú. Holešov, 
a z vlastnictví Aloise Janalíka 
přejde do vlastnictví města Hole-
šova pozemek p.č.  1948/3, orná 
půda,  o výměře 1.800 m2, vše k.ú. 
Holešov, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 98/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Romanou Nová-
kovou, nyní bytem Holešov, na uží-
vání bytu vel. 1+1, o výměře 53,67 
m2, označeného č. 1, v městském 
domě čp. 1602 na ul. Novosady 
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 1. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 99/2008. Rada 
města Holešova dala výpověď náj-
mu bytu  č. 1, vel. 2+1, v městském 
domě čp. 64 na ul. Masarykova 
v Holešově bez přivolení soudu, 
pronajatého Jaromíru a Lence Na-
vrátilovým z důvodu neplacení 
nájemného. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 100/2008. Rada 
města Holešova odložila projednání 
zprávy č. 187 týkající se žádosti 
Jany Fürstové na schůzi rady města 
dne 28.4.2008. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 101/2008. 
Rada města Holešova doporuči-

la Zastupitelstvu města Holešova  
schválit  zveřejnění záměru pro-
deje částí městských pozemků 
p.č. 1938/1, 1939/1, 1942, 1947/1, 
1942/2, 1946/134 a pozemků p.č. 
3505, 1948/2, 1933/1, 3665, 1941/1 
a 1940/1, vše k.ú. Holešov, o celko-
vé výměře cca 50.000 m2, v předlo-
ženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 28. 4. 2008. 
Přijaté usnesení č. 102/2008. Rada 
města Holešova projednala a vzala 
na vědomí vyhlášení volného dne 
na 3. Základní škole Holešov dne 
9. 5. 2008 z technických a organizač-
ních důvodů. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 103/2008. 
Rada města Holešova schválila 
užívání znaku města Holešova 
na drobných upomínkových a re-
klamních dárcích společnosti 
Satturn Holešov, spol. s r. o., 
vyrobených v roce 2008. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 104/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova v souladu 
s Kritérii pro poskytování finančních 
prostředků schválit z rozpočtu měs-
ta Holešova poskytnutí finančních 
dotací na činnost a aktivity v oblasti 
sportovní, kulturní a společenské, 
tzv. Akce milion, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 106/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  uzavření dohody o na-
vázání partnerských vztahů mezi 
městem Holešov a obcí Desinic 
v Chorvatsku podepsanou sta-
rostou města PaedDr. Zdeňkem 
Janalíkem. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 107/2008. Rada 
města Holešova vzala na vědomí, že 
do doby jmenování ředitele za vede-
ní Městského kulturního střediska 
Holešov, příspěvková organiza-
ce, odpovídá Mgr. Pavel Chmelík  
ve funkci zástupce ředitele.
Přijaté usnesení č. 108/2008. 
Rada města Holešova schválila 
Centru pro  seniory, příspěvková 
organizace, Holešov,  vyhlášení 
výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Dorozumívací zařízení 
- klient-sestra“ v předloženém 
znění. Zodpovídá: Mgr. Ivana 
Bozděchová, ředitelka organi-
zace. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 109/2008. 
Rada města Holešova projednala 
a souhlasila s vyplacením odměny 
schválené dne 26. 11. 2007 ředitel-
ce Střediska volného času Holešov 
Bc. Janě Slovenčíkové z rozpočtu 
roku 2008. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal.  Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 110/2008. 
Rada města Holešova schválila 

vyplacení odměny 1.000 Kč  Kar-
lu Jakóbkovi, bytem Žopy, za ví-
tězství v soutěži na vytvoření 
loga oslav výročí F. X. Richtera.  
Finanční částka bude čerpána 
z kap. 51 - Rada města. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 111/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko Holešov prodej 
plynovodu a plynovodní přípojky 
k objektu Zemanova kovárna, 
Holešov, Holajka 183, v nabídnu-
té částce 63.000 Kč. Zodpovídá: 
Mgr. Pavel Chmelík. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 112/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la užití znaku města Holešova 
na tričkách žen TJ Sokol Hole-
šov a poskytnutí finanční částky 
3.600 Kč jako podporu při zakou-
pení  těchto triček. Částka bude 
čerpána z kapitoly 51 - Rada 
města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 117/2008. Rada 
města Holešova schválila udělení 
„Pamětního listu v deskách“ Zdence 
Veverkové za dlouholetou obětavou 
práci v sociálních službách a v pe-
čovatelské službě Charity Holešov. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 113/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit nabytí pozemků darem 
od vlastníků parcel v k.ú. Dobro-
tice v souvislosti s úpravou ko-
munikace za zámeckou oborou. 
Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová. 
Termín: 28. 4. 2008. 
Přijaté usnesení č. 114/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
odkoupení pozemku p.č. 2624/8, 
orná půda, o výměře 1.875 m2, 
za cenu 26.660 Kč, pozemku p.č. 
2651, orná půda, o výměře 292 
m2, za cenu 4.150 Kč a pozemku 
p.č. 2651/26, orná půda, o výměře 
788 m2, za cenu 11.210 Kč, vše 
v k.ú. Holešov, dle nabídky Pozem-
kového fondu ČR vyhlášené dne 
7.4.2008. Zodpovídá: Mgr. Jana 
Kozová. Termín 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 115/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 
1817/1 v k.ú. Dobrotice v před-
loženém znění. Zodpovídá: 
Mgr. Jana Kozová. Termín: bez-
odkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Gabriela Hradilová
ověřovatelka  zápisu                                                                          
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Bezmála stovka členů Sdruže-
ní zdravotně postižených Holešov-
ska (SZPH) se v pátek 18. dubna 
zúčastnila výroční členské schůze, 
která se uskutečnila ve společen-
ském sále Sdružení dobrovolných 
hasičů Holešov. V rámci hlavního 
bodu programu schůze zhodnotil 
činnost sdružení předseda SZPH 
Vlastimír Jánský. 

Velká část aktivit sdružení se 
odehrává v klubovně ve Smetano-
vých sadech. Vedle nejrůznějších 
přednášek jsou zde pořádány oslavy 
jubileí, svátků či narozenin,  Dne 
matek, Mikuláše, konce roku a po-
dobně. V rámci klubových odpolední 
se zde mohou členové bavit při spo-
lečenských hrách, předávají si zde 
zkušenosti z ručních prací či vaření. 
V klubovně jsou rovněž pořádány 
předváděcí akce různého zboží. 

Vedle tohoto pořádá vedení 
sdružení několikrát do roka nauč-
ně poznávací zájezdy na hrady, 
zámky, do zoologických zahrad 
a na jiná zajímavá místa. V loň-

Sdružení zdravotně postižených Holešovska má přes půl tisíce členů

Členství ulehčuje dopad zdravotních potíží

Aktivní klubová 
činnost

MKS vychází 
vstříc

ském roce se tak členové podívali 
do Litomyšle, Boskovic, Hodonína 
nebo Letu Kunovice. Předseda 
Jánský ocenil vstřícnost Městského 
kulturního střediska Holešov, které 
umožňuje členům SZPH několikrát 
za rok navštívit kulturní akce stře-
diska za poloviční vstupné. 

V následujícím roce hodlá ve-
dení sdružení vedle již tradičních 
činností zvýšit návštěvnost fitcen-
tra, využívání knihovny, podpořit 
větší využívání návštěv kulturních 
akcí MKS a společenských besed. 
Dále získat lékaře na zdravotnické 
přednášky, ale také na přednášky 
se zaměřením na prevenci a zdra-
vou výživu a bylinky. Přednáškovou 
činnost chtějí rozšířit také o právní 
poradnu i ekonomickou tematiku. 
Zájem hodlají probudit i o krátké 
turistické výšlapy a vedení sdruže-
ní se chce více věnovat získávání 
nových členů.    

Vedle příspěvků samotných 
členů podporují činnost sdružení 
i další organizace, především pak 

Zaplněný sál v hasičské zbrojnici při členské schůzi sdružení 
zdravotně postižených.

samotné město Holešov. Starosta 
města Zdeněk Janalík, který se 
členské schůze společně s mís-
tostarostou Rudolfem Seifertem 
rovněž zúčastnil, označil ve své 
krátké řeči spolkovou činnost za nej-
zásadnější pro společnost a vyslovil 
rovněž přesvědčení, že v příštím 
roce již sdružení bude moci uspo-
řádat svou členskou schůzi v sále 
holešovského zámku.

Vedle Holešova přispívají 
SZPH na činnost i okolní obce, 
protože řada členů v těchto ves-

nicích bydlí. Za podporu pak před-
seda Jánský poděkoval rovněž 
firmám Rapos, Tomaník Žerano-
vice, Stolařství Mikala Míškovice, 
Agrodružstvo Prusinovice, Agro-
podnik Roštění a firmě Lahůdky 
Pospíšil. „Vážnost našeho sdružení 
v Holešově a okolí je potvrzena 
i sponzorskými dary do tomboly 
výroční schůze, do níž věnovaly 
podniky, podnikatelé a obchodníci 
na 300 cen,“ konstatoval předseda 
sdružení.   

František Sovadina

Více přednášek
i turistika

Příště snad 
na zámku

Zprávu o činnosti přednesl předseda sdružení Vlastimír Jánský. 
Mezi hosty byli i starosta Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf Seifert

a zástupce hejtmana Vojtěch Jurčík.

V příštím roce se už možná členové sdružení sejdou 
v sále holešovského zámku.

Výstavu ručních prací pořádá Sdružení 
zdravotně postižených Holešovska. Výstava 
se uskuteční 10. a 11. května od 8 do 15 hodin 
v klubovně ve Smetanových sadech.

Den jako každý jiný,
a přece nějak sváteční.

Básníci tvoří na něj rýmy,
jenž jako struny v srdci zní.

Dnes přece svátek mají
maminky ty mladé,

ba i babičky.
Ať na tváři jim úsměv hraje

nejenom dnes, leč navždycky.

Vše nejlepší do dalšího života přeje 
za celý kolektiv zdravotně postižených  

Marie Nováková.

Sdružení zdravotně postižených Holešov-
ska patří k největším občanským sdružením 
v regionu. Eviduje 556 členů s různými formami 
zdravotních postižení, včetně rodičů s postižený-
mi dětmi. V průběhu  posledního roku byli přijati 
4 členové, ale 22 jich zemřelo. Jejich památku 
uctili přítomní na výroční schůzi minutou ticha.  

Sdružení umožňuje jeho členům zapojení 
do různorodých aktivit, pomáhá k ulehčení do-
padu zdravotních potíží, organizuje klubovou, 
poradenskou či přednáškovou činnost, podle 
možností a konkrétního zdravotního postižení 
pomáhá s individuální péčí, donáškou léků, 
obstaráváním nákupů či lékařského ošetření, 
kontaktem s úřady a podobně.     

Oslavu Svátku matek uspořádá ve středu 
7. května Sdružení zdravotně postižených Ho-
lešovska ve své klubovně ve Smetanových 
sadech. Akce začíná ve 14.30 hodin.

Blahopřání maminkámSvátek matek

Výstava ručních prací
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Několik úspěšných zákroků mají za sebou v posledních týdnech 
strážníci Městské policie (MP) v Holešově. 

Svou obezřetnost a také fyzickou 
připravenost prokázali 15. dubna 
v Dobroticích. Při kontrole vozidel 

v 11.30 si hlídka všimla tří podezřelých mladíků, kteří se po spatření vozi-
dla městské policie dali na útěk směrem do zámecké obory. „Po krátkém 
pronásledování byli zadrženi. Posléze vyšlo najevo, že jmenovaní utekli 
z Dětského domova v Bystřici pod Hostýnem a bylo po nich vyhlášeno 
pátrání. Mladíky strážníci městské policie předali na Obvodní oddělení 
Policie ČR Holešov, kde provedli opatření k jejich předání zpět do dět-
ského domova,“ sdělil velitel MP Holešov Antonín Zalabák.

Ještě téhož dne si strážníci připsali 
na svůj účet další úspěšný případ. 
Kolem 11.30 hodin dostala MP 

Holešov od sestry z radiační onkologie v Holešově oznámení, že jim 
z ordinace utekl pacient. Zhruba v patnáct hodin byl na základě popisu 
tento pacient spatřen hlídkou Městské policie Holešov před restaurací 
Slavia v Holešově, převezen na radiační onkologii a předán službu 
konající sestře. 

V úterý 15. dubna zjistili strážníci 
prostřednictvím kamerového sys-
tému v prostoru autobusového ná-

draží volně pobíhajícího psa. „Občanům, kteří nechali tohoto psa volně 
pobíhat, bylo již několikrát v minulosti domlouváno. Tentokrát to hlídka 
městské policie vyřešila nekompromisně a za tento přestupek udělila 
dvěma osobám na místě pokutu, každému ve výši tisíc korun,“ uvedl 
velitel městské policie.  

(frs)

Z činnosti Městské policie Holešov

Policie vypátrala vandaly
ze židovského hřbitova

Daleko neutekli

Pacient se našel

Pokuta za psy

Holešov (red) - Policistům 
se podařilo vypátrat, kdo v době 
od 25. do 27. února letošního roku 
poškodil na židovském hřbitově 
v Holešově pět náhrobních kame-
nů, a způsobil tak škodu ve výši 
65 000 korun. Podezřelí z tohoto 

jednání jsou  dva chlapci, kterým 
ještě nebylo osmnáct let. Oba jsou 
nyní trestně stíháni pro podezření 
ze spáchání trestných činů vý-
tržnictví a poškozování cizí věci. 
Rasový podtext v jejich jednání 
zjištěn nebyl.

Dne 24. dubna se uskutečnila 
výroční členská schůze Místní or-
ganizace Českého červeného kříže 
Holešov. Nový výbor této organizace, 
zvolený v loňském listopadu, navázal 
plynule na dřívější úspěšnou a zá-
služnou činnost a zorganizoval mimo 
jiné zdravotní dozory na významných 
společenských a kulturních akcích 
v Holešově (Dětské dny, Melou-
nocpaní, Hanácký den, Den bez aut, 
Novoroční ohňostroj). Členky hole-
šovského Červeného kříže asisto-
valy ředitelce Oblastního spolku ČČK 
v Kroměříži A. Juračkové na kursu 
první pomoci, pořádaném pro žáky 
Základní školy praktické v Holešově 
v rámci projektu Vzdělávacího komu-
nitního centra při SVČ Duha.

V letošním roce se holešovský 
Červený kříž aktivně zúčastnil orga-
nizace Dne zdraví, kde jeho členky 
spolu se studenty Střední policej-
ní školy v Holešově pod vedením 
mgr. M. Strýčkové vytvořily stano-
viště první pomoci a ukazovaly zde 
poskytování zdravotnické pomoci při 
věrohodně vypadajících „nahraných“ 
zraněních figurantů. Členka výboru 
ČČK J. Lochmanová vyjádřila připra-

Výroční zasedání Červeného kříže
venost organizace k další úspěšné 
spolupráci se SPŠ Holešov.

I v letošním roce bude místní 
organizace Červeného kříže pro-
vádět zdravotní dozor na všech 
hromadných akcích, pořádaných 
v našem městě. 

Výroční členská schůze schvá-
lila rovněž zprávu o hospodaření 
organizace, o členské základně 
a revizní zprávu. Program schůze 
výrazně obohatila a zpestřila erudo-
vaná přednáška MUDr. L. Dúbrav-
číkové o odborném poskytování 
první pomoci, obsahující mimo jiné 
zajímavé poznatky moderní lékařské 
vědy, které přinášejí některé  změny 
v zásadách této činnosti. Následující 
dotazy členek ČČK se týkaly i jiných 
oblastí zdravotní péče.

MO ČČK Holešov děkuje 
tímto jak MUDr. Dúbravčíkové 
za vysoce přínosnou přednášku, 
tak firmě Pekařství Espreso s.r.o., 
Holešov za sponzorsky poskyt-
nuté občerstvení na schůzi.

Přivítáme do svých řad nové 
členy, které u nás čeká zajímavá 
a hlavně společensky mimořádně 
prospěšná činnost.

 1 790 000 Kč Tel.: 604 383 641  2 090 000 Kč Tel.: 608 759 000

Holešov, okr. Kroměříž Prodej bytu 
3+1 v OV o výměře 78 m2 na sídlišti 
Novosady. V roce 2004 rekonstrukce 
kuchyňské linky, koupelny, plovoucích 
podlah, omítek. Volný po dohodě.

Otrokovice, okr. Zlín Prodej kompletně 
zrekonstruovaného a účelně vyřeše-
ného ¼ domku. V r. 2007 byl dům za-
teplen. Před domem je menší okrasná 
zahrada. Dům je podsklepený.

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

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

 1 695 000 Kč Tel.: 604 383 641

Přílepy, ok. Kroměříž Prodej RD 4+1, 
zastavěná plocha 1259 m2, zahrada 896, 
s hospodářskými budovami.

 1 890 000 Kč Tel.: 608 759 000 1 800 000 Kč Tel.: 604 383 641

Bílavsko, okr. Kroměříž  Prodej motorestu 
s kompl. provoz. zařízením, 45 místy v re-
stauraci, 3 km od Bystřice p/H. Objekt je 
částečně podsklepený s prodejnou 35 m2, 
skladem 20 m2.V 1.NP je byt 2+1. Zastavě-
ná plocha je 272 m2. Zahrada 1113 m2.

Holešov, okr. Kroměříž  Prodej DB 3+1, 
75 m2. Dům je po rekonstrukci v roce 
2007, zateplení fasády, nová plast. okna, 
lodžie. Byt je po část. rekonstrukci - plo-
voucí podlahy, interiérové dveře, kuchyň-
ská linka. Měsíční náklady 4500 Kč.

 2 590 000 Kč Tel.: 608 759 000

Skaštice, okr. Kroměříž Prodej prostorného 
RD. V jedné části jsou 2 místnosti s velkou 
kuchyní a jídelnou, ve druhé jsou také 2 míst-
nosti, v podkroví jsou 3 místnosti. Součástí 
domu jsou 2 garáže a pozemek 117 m2.

 1 350 000 Kč Tel.: 604 383 641

Roštění, okr. Kroměříž Prodej RD 3+1 
se zahrádkou, po rekonstrukci fasády, 
plastových oken aj. Dům je ve velmi 
dobrém stavu, udržovaný a čistý.

 1 235 000 Kč Tel.: 604 383 641

Chropyně, okr. Kroměříž Prodej panelového 
DB 3+1 o vým. 73 m2. Dům je po kompletní 
rek. v roce 2006 - zateplení, nová plast. okna, 
nová střecha, stoupačky, zasklené lodžie.

Pro našeho klienta hledáme v okolí Holešova a jeho širším okolí půdu k dlouhodobému 
pronájmu či případnému pozdějšímu odkupu (trvalý travní porost, zemědělskou půdu, 
pozemek může být i částečně zalesněný, svažitý apod.) o velikosti 7,5 - 20 ha.
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Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39, odst. 1 záko-
na 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění zveřejňuje svůj záměr 
pronájmu městského pozemku 
p.č. 685/1 k.ú. Všetuly o výměře 
2.600 m2, lokalita za garážemi 
ve Všetulích, lze pronajat i menší 
výměru pozemku, /roční nájem 
1,- Kč/m2/.

Písemné nabídky v zalepené 
obálce označené heslem „685“ 
musí obsahovat: řádné označení 
zájemce, záměr využití pozemku.

Záměr pronájmu je zveřej-
něn na úřední desce v termínu od 
23. 4. 2008 do 7. 5. 2008.

Nabídky adresované Měst-
skému úřadu Holešov, Masaryko-
va 628, 769 01 Holešov lze před-
kládat poštou, případně na poda-
telnu MěÚ Holešov nejpozději do: 
7. května 2008.

Bližší informace o pronájmu 
pozemku poskytne Odbor sprá-
vy nemovitostí Městského úřadu 
Holešov, tel. 573 521 406, pan  
Juřena, paní Kolářová

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy 

nemovitostí

Pronájem 
pozemku

Dne 14. března 2008 se kona-
la přípravná schůzka občanského 
sdružení Lions Club Holešov Ce-
cilie, kterému byla v prosinci 2007 
schválena registrace MV. Klub 
vznikl jako dobrovolný a iniciativní 
podporovatel záležitostí veřejné-
ho zájmu a hlubokých mravních 
zásad všech svých členů. Činnost 
klubu bude zaměřena na veřejný 
prospěch, ochranu životního pro-
středí a dobročinnost. Cílem klubu 
je rovněž podpora trvalého růstu 
občanské, sociální, kulturní a mrav-
ní úrovně společnosti. Působnost 
klubu by měla být zaměřena pře-
devším na město Holešov a jeho 
okolí. Jméno Cecilie bylo zvoleno 
jako jméno manželky majitele hole-
šovského panství Marie Cecilie, ro-
zené hraběnky z Trautmannsdorfu, 
vznešené, vzdělané, ctnostné, pod-
porující umění. O činnosti lionského 
hnutí v České republice informovali 
přítomné hosté z pobočky Lions 
z Rychnova n. Kněžnou.

Co je to LIONS
Zkratka LIONS je tvořena začá-

tečními písmeny slov „Liberty Intel-
ligence  Our Nation´s Safety“ - což 
volně přeloženo značí heslo klubu 
„Svoboda Vzdělanost Jistota našich 
národů“. Hnutí Lionů působí v celém 
světě a snaží se pomáhat lidem, 

Vznikl Lions Club Holešov Cecilie

kteří se bez cizí pomoci neobejdou. 
Myšlenka mezinárodního sdružení 
klubů Lions se zrodila začátkem mi-
nulého století v hlavě chicagského 
obchodníka Melvina Jonese, který 
chtěl rozšířit pole svých zájmů z čistě 
profesních až ke zlepšení úrovně 
celé společnosti v USA a na celém 
světě. Organizace Lions vznikla 
v červnu roku 1917 v USA.

Jedním z bodů, přijatých v prv-
ních letech činnosti,  byla zásada, že 
„ … členství v klubu nesmí žádného 
z členů obohatit …“, což vyžaduje 

nesobecké jednání k ostatním lidem. 
Tato zásada tvoří jeden z hlavních pi-
lířů dnešního hnutí Lionů. V součas-
né době je celosvětová činnost klubů 
soustředěna především na prevenci 
a léčbu onemocnění zraku.

Duší celého projektu je známá 
holešovská osobnost JUDr. Jarmila 
Pokorná, která činnost občanského 
sdružení iniciovala a případným zá-
jemcům o členství, případně spolu-
práci poskytne potřebné informace.

Mgr. Svatava Ságnerová

Fotografie z přípravné skupiny občanského sdružení Lions Club 
Holešov Cecilie.

V roce 2006 byl v okrese 
Kroměříž proveden výzkum, 
který se zaměřoval na situaci 
ve zneužívání návykových látek 
mezi středoškolskou mládeží. 
To vypovědělo mnohé i o cho-
vání mladých lidí na základních 
školách. Téměř padesát procent 
studentů prvních ročníků a přes 
šedesát procent studentů ročníků 
druhých má zkušenost s nele-
gální návykovou látkou. Z tohoto 
údaje je velmi snadné vyvodit, že 
většina mladých lidí svou zkuše-
nost získává již na základní škole. 
Nejčastěji zneužívanou drogou je 
marihuana, mladí lidé však také 
stále více experimentují s droga-
mi, které jsou označovány jako 
tzv. tvrdé nebo drogy s vysokou 
mírou rizika. Jde především o per-
vitin a extázi, v menším měřítku 
pak jde o zneužívání opia.

Možností, jak tuto situaci 
řešit, je několik. Odborníci se 
shodují na tom, že nejúčinnější 
formou je předcházení vzniku to-
hoto problému, tedy prevence. 
Ta má mnoho podob a forem. 
Od volnočasových aktivit pro děti 
a mládež přes nízkoprahová cen-
tra, která mladým lidem nabízí 
alternativy k nevhodnému a rizi-
kovému způsobu trávení volného 
času až po preventivní programy 

Problémům s drogami
je nejlepší předcházet

Studenti besedovali 
s europoslancem

ve školách a školských zaříze-
ních. Zařízením, které tyto progra-
my již zhruba šest let poskytuje, je 
Kontaktní a poradenské centrum 
pro uživatele drog a jejich blízké 
v Kroměříži, které již dlouhodobě 
spolupracuje s několika školami 
na Holešovsku. Nabízí programy 
odstupňované podle věku účast-
níků, které jsou založeny na pro-
žitkových technikách, besedě 
a diskusi. Programy jsou konci-
povány jako návazné a je možné 
je flexibilně přizpůsobovat aktu-
ální situaci. Centrum nabízí také 
přednášky pro rodiče, pedagogy 
a odbornou i laickou veřejnost. 
V případě zájmu o tyto programy 
je možné je objednat v K-centru 
telefonicky na čísle 573 336 569 
nebo e-mailem kc.km@seznam.cz 
Vzhledem k vytíženosti zařízení je 
nutné se ozvat minimálně měsíc 
před realizací programu.  

Mgr. Jan Zahradník
Kontaktní a poradenské 
centrum 
pro uživatele drog a jejich blízké
Ztracená 63
Kroměříž, 767 01
Tel. 573 336 569 
Mobil: 737 929 332
E-mail: kc.km@seznam.cz

Všetuly (frs) - Několik desítek 
studentů z holešovských základ-
ních a středních škol se zúčastnilo 
besedy s poslancem Evropského 
parlamentu Tomášem Zatlouka-
lem, kterou pro ně v SVČ TYMY 
ve Všetulích připravil Parlament 
dětí a mládeže. 

Poslanec nejprve přítomné 
studenty seznámil v krátkosti se 
základními údaji o Evropském 
parlamentu i dalších institucích 
Evropské unie. Následně se pak 
snažil otázkami vtáhnout publi-
kum do debaty, což se mu podařilo 
zejména u přítomných zástupců 
střední policejní školy. Ti svými 
dotazy prokázali, že jim základní 
přehled o evropských záležitos-

tech nechybí. Tomáš Zatloukal se 
snažil reagovat i na pasivní část 
publika a svými glosami nenechal 
nikoho na pochybách, jaká že je 
jeho původní profese. V průběhu 
diskuse přišla řeč na řadu témat. 
Poslanec Zatloukal hovořil napří-
klad o europasech, které usnadňují 
studijní pobyty v zemích EU, vy-
světloval princip evropských dota-
cí, hovořil o památkách zapsaných 
do seznamu UNESCO a dalších 
tématech. 

Tomáš Zatloukal je poslan-
cem EP od roku 2004. Bydlí v Na-
pajedlích a před svým zvolením 
pracoval jako učitel a později jako 
ředitel ve zlínském Gymnáziu na 
Lesní čtvrti.

Poslanec Evropského parlamentu v diskuzi se studenty holešovských škol.
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Nabízí moderní vzdělávací programy pro dospělé:

Zahájení obou kurzů: 2. 9. 2008

Termín pro podání přihlášek: do 30. 7. 2008
Informace a přihlášky: sekretariát školy – p. Mlynárová, tel.: 573 339 576, 774 892 891

Kritéria přijetí:
Dosažení věku 18 let • ukončení učebního 
oboru nebo středního vzdělání • zdravotní 
způsobilost • mravní bezúhonnost

e-mail: sekretariat@szskm.cz, www.szskm.cz

V místech, kde vznikne 
Strategická průmyslová zóna 
Holešov, již působí stavbaři. 
Intenzivně pracují na tom, aby 
plocha byla co nejdříve při-
pravena na zahájení výstavby 
infrastruktury, která je nezbytná 
pro příchod investorů. Z plo-
chy letiště tak mizí nepotřeb-
né objekty a zpevněné plochy, 
nutností bylo i vykácení ná-
letových dřevin. K tomu, jak 
stavební práce v zóně ovlivní 
okolí, se vyjádřil výkonný ře-
ditel společnosti Industry Ser-
vis ZK Jakub Černoch. Tato 
Zlínským krajem stoprocentně 
vlastněná firma má na starosti 
jak přípravu zóny, tak i její ná-
sledný provoz. 

V souvislosti s přípravou 
plochy pro zónu bylo nutné od-
stranit většinu dřevin. Bude rea-
lizována náhradní výsadba?

Pochopitelně. Na výsadbu 
zeleně máme v rozpočtu vyčle-
něno celkem 1,6 milionu korun. 
O tom, kde a v jakém množství 
se nové stromy a keře objeví, 

V Holešově přibude zeleně za 1,6 milionu korun
ale rozhodne holešovská radnice. 
Tuto účelově vázanou částku totiž 
převedeme městu. Zelené plochy 
ale budou samozřejmě i přímo 
v zóně. Počítáme s parkovými 
úpravami či suchým poldrem. Na 
zelené plochy připadne minimálně 
pětina rozlohy zóny.

Část zóny vznikne na ze-
mědělské půdě. Co se stane 
s ornicí?

Přestože se prioritně vyu-
žijí plochy, kde se nyní nachází 
nezemědělská půda, to zname-
ná především letiště samotné, je 
nutné vzhledem k strategickému 
významu zóny zabrat i část země-
dělské půdy. Orniční i podorniční 
vrstva se ale dále využije k zúrod-
nění zemědělské půdy na jiných 
místech ve vzdálenosti deset až 
patnáct kilometrů. Zájem okolních 
zemědělských podniků již nyní ně-
kolikanásobně překračuje rozsah 
skrývek, které budou k dispozici 
v rámci investiční přípravy.

Nenaruší stavba zóny eko-
logickou stabilitu území?

Vzhledem k tomu, že jednou 
z priorit Zlínského kraje při nezbyt-
ném zajišťování hospodářského 
rozvoje regionu je udržení součas-
né kvality životního prostředí, bylo 
místo pro strategickou zónu vybírá-
no i podle těchto kritérií. Na území, 
na němž budou investoři působit, 
se tak především nenachází žádné 
zvláště chráněné území. V místě 
nejsou ani žádné lokality soustavy 
Natura 2000. 

Jak budou lidé z blízkého 
okolí zóny chráněni před případ-
nou zvýšenou hlučností při vý-
stavbě a následném provozu? 

Věnujeme tomu velkou pozor-
nost. Projekt počítá s řadou opatře-
ní. Například část Holešova, která 
je zóně nejblíže, bude chráněna 
protihlukovým valem. Ten vznik-
ne ještě před zahájením hlavních 
prací na infrastruktuře. Na jeho vý-
stavbu bude použit přebytek zemin 
při realizaci kanálu dešťových vod 
a suchého poldru.  

Jaký je nyní harmonogram 
příprav výstavby infrastruktury 
zóny?

Nyní realizujeme první etapu 
demoličních prací, která skončí 
v polovině května. Ihned poté za-
hájíme výstavbu základní infra-
struktury zóny. Jde například o 
komunikace, kanalizace, vodovo-
dy, plynovody a podobně. Tato in-
frastruktura bude hotová na konci 
příštího roku. První investoři tak 
mohou do zóny zamířit již v roce 
2010. 

(red)

V sobotu 19. dubna 2008 proběhlo každoroční měření sil mladých 
hasičů v soutěži O zlatou proudnici Hané, kterou uspořádalo SDH 
Kyselovice.  

Soutěžní dopoledne bylo rozděleno na dvě části - jednotlivá 
družstva v nich plnila dvě disciplíny - štafeta požárních dvojic a šta-
feta 4x60 m. Na start obou disciplín se postavilo celkem 10 družstev 
v kategorii mladších žáků a 23 družstev starších žáků. 

V kategorii mladších žáků se ze dvou startujících holešovských 
družstev lépe dařilo soutěžící pětici ve složení Radka Manišová, 
Miroslav Navrátil, Vojtěch Bubela, Jiří Pražma a Ivan Simerský, 
která obhájila loňské vítězství a z Kyselovic si odvezla putovní trofej. 

Naši benjamínci a zároveň i nejmladší 
družstvo závodů - Diana Mariánková, 
Ondřej Janalík, Jiří Loučka, Tomáš Ko-
lomazník a Pavel Gašparik - se umístili 
při své štafetové premiéře na skvělém 
7. místě. 

V kategorii starších žáků i nadále 
zůstává pro holešovská družstva vel-
mi silná konkurence. Avšak i po drob-
ných zaváháních na trati se oběma 
družstvům podařilo dosáhnout na 9. 
a 12. místo.

Pro všechna čtyři holešovská druž-
stva byly tyto závody skvělou přípravou 
na jarní kolo celoroční hry PLAMEN, 
které proběhne 17. května 2008 v Po-
čenicích. 

Dalším prověřením hasičských do-
vedností a zkušeností budou závody MH 
v požárním útoku, které proběhnou 26. 
dubna v Holešově a 3. května v Lud-
slavicích. Poslední generálka na Pla-
men čeká na náš kolektiv 11. května 
v Bílanech. 

Více informací naleznete na in-
ternetových stránkách www.hasici-
holesov.cz. 

PET

Jedno z družstev mladých hasičů z Holešova.

Mladí hasiči na soutěži štafet
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Na slovíčko s matrikářkou Jarmilou Medkovou

Rozhovor

O tom, kde a jak v Holešově v současné 
době probíhají slavnostní obřady - ať už ty sva-
tební nebo vítání občánků, když je zámecká 
sala terrena dočasně zavřená, jsme si povídali 
s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Řekla nám 
toho však podstatně více, neboť už léta je 
na těchto obřadech přítomna.

Holešované byli zvyklí na svatební 
obřady v zámecké sala terreně, která je 
už ale nějakou dobu dočasně uzavřena, 
přičemž svatební obřady probíhají. Jak 
a kde?

Vzhledem k tomu, že  v současné době 
probíhá tolik potřebná rozsáhlá rekonstrukce 
holešovského zámku a i sala terrena se dočká 
vylepšení zejména přilehlých prostor, řeší se 
dočasně konání svatebních obřadů v uprave-
né velké zasedací místnosti Městského úřadu 
Holešov. Tato nabízí snoubencům rovněž pří-
jemné a i dostatečně velké prostory. Svatební 
obřady probíhají zejména v sobotu, kdy vždy 
třetí sobota v měsíci je bez poplatku.

Svatební obřady probíhají pouze 
v úředně stanovené místnosti, tj. v zase-
dací místnosti?

V současné době projevují snoubenci 
zejména v letních měsících zájem o netradiční 
místa konání, a to například v zámecké zahra-
dě, kde je řada pěkných míst a zákoutí pro 
jejich velký den. Kyž se k tomu podaří „zajistit“ 
i krásné počasí, je obřad také jedinečný.

 
Kdo je zpravidla na těchto obřadech 

oddávajícím?
Oddávající určuje zákon a rada města. 

V současné době jsou pověřeni konáním 
svatebních obřadů starosta PaedDr. Zdeněk 

Janalík a místostaros-
tové Mgr. Rudolf Seifert 
a Josef Bartošek. Ze 
členů rady je určen 
Ing. Pavel Karhan. Při 
podání žádosti o uza-
vření manželství snou-
benci většinou projeví 
přání, kterého oddávají-
cího budou  při svém ob-
řadu chtít. Rovněž mají 
možnost výběru písní, 
které chtějí, aby zazněly 
v podání zpěvačky a hu-
debního doprovodu var-
han a houslí.

Je pravda, že 
vedle svateb nezapo-
mínáte ani na vítání 
občánků?

Ano, další velmi příjemnou částí dopoled-
ních slavností je vítání holešovských občánků, 
které organizujeme v případě zájmu rodičů. 
Pokud přijdou na matriku a projeví přání, aby 
jejich dítě bylo přivítáno, je pro každé dítě 
zorganizován samostatný obřad. Každého 
občánka přivítají členky sboru pro občanské 
záležitosti, krojované děti a nechybí ani hu-
dební doprovod. Od města pak dostanou ma-
lou pozornost a maminka kytičku. Je to velmi 
pěkná slavnostní příležitost pozvat i babičky, 
dědečky a celou rodinu.

Těšíte se, až se vrátíte opět do zám-
ku?

Samozřejmě, kdo by se do tak nádher-
ných reprezentativních prostor netěšil. Je 
to, troufám si tvrdit, jedna z nejkrásnějších 
obřadních síní Zlínského kraje.

Ptal se Robert Rohál

Sympatická matrikářka Jarmila Medková nesmí chybět 
na žádném z těchto obřadů.

Zpěvačka Kateřina Machalová a hráč 
na klávesy Miroslav Olšina.

Členky sboru pro občanské záležitosti Jindřiška Tepličková 
a Eva Mikešová během vítání občánků. 

Ve velké zasedací místnosti městského úřadu právě oddává 
místostarosta Rudolf Seifert. 

MO MRS Holešov pořádá pod patronací starosty města
v sobotu 17. května 2008 v 6 hodin v areálu Rybníčky

tradiční RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Bohatá tombola, občerstvení, rybí speciality, country hudba Texas. Jednotné startovné 200 Kč 

s možností lovu na dva pruty, prezentace od 5 hodin.

Petrův zdar - srdečně zvou rybáři
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Osobní automobil cena od cena do
do 1000 ccm 1459 1587
do 1250 ccm 1651 2112
do 1350 ccm 1651 2310
do 1650 ccm 1740 2988
do 1850 ccm 1740 3270
do 2000 ccm 1740 5040
do 2500 ccm 2620 5349
nad 2500 2620 7110

nákladní automobil
do 3500 kg  3658 6750
nad 3500 - 12000 kg 6215 9393
nad 12000 kg 8890 13332

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ?

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

Databáze místních firem a podnikatelů

Již tradičně se Vám dostává do rukou seznam místních firem 
a podnikatelů, který je k dispozici v internetové databázi Městského 
informačního centra na internetových stránkách www.holesov.info. Tato 
databáze slouží jak pracovníkům Městského informačního centra, tak 
i široké veřejnosti. Proto se na Vás tímto obracíme s žádostí o připomínky 
a upozornění na neaktuálnost uvedených údajů či dokonce chybějící pod-
nik. Veškeré údaje je také možno přímo opravit či doplnit na zmíněných 
internetových stránkách www.holesov.info. Děkujeme za veškerou Vaši 
dosavadní i budoucí spolupráci. 

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

Žebříky, lešení
Josef Janiš ml.; Nám. Dr. E. Beneše 1, 769 01  Holešov; 573 399 975

Zemědělství
Farma Holešov; Bořenovská 1356, 769 01  Holešov; 573 397 801
NAVOS a.s.; Palackého - Všetuly, 769 01  Holešov; 573 397 240, 
573 397 295

Zlatnictví, hodinářství, klenotnictví
Petřík Jindřich - Libra; Nám. Dr. E. Beneše 43, 769 01  Holešov; 
573 396 616
Miroslava Žádná - Libra; Nám. Dr. E. Beneše 43, 769 01  Holešov; 
573 396 906

Zverimex, akvaristika, teraristika
Akvárium a exotické ptactvo - Libor Dohnal; Nám. Dr. E. Beneše 32, 
769 01  Holešov; 573 397 760

Svět zvířat - Fuksa Josef; Nám. sv. Anny 1030, 769 01  Holešov;
737 589 261
Zverimex u minigolfu - Doleželová Z.; Palackého 1400, 76901  
Holešov; 573 378 131 , 777 607 850

Zvěrolékaři
MVDr. Martin Šando; Bartošova 746, 769 01  Holešov; 573 394 511, 
605 251 863
MVDr. Radek Zapletal; Malá 74, 769 01  Holešov; 605 513 612
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj; Přerovská 761, 
769 01  Holešov; 573 397 955
Veterinární klinika MEDIPET - MVDr. Jahoda Jiří; Masarykova 645, 
769 01  Holešov; 573 398 254, 577 222 737

Zvukové nahrávky
Zdeněk Telecký - Videotest; U Letiště 1256, 769 01  Holešov; 
776 779 960

Zdravotnictví - lékárny
Lékárna Atakama, s.r.o.; Sušilova 1505, 769 01  Holešov; 
573 396 749
Lékárna - Dvouletá Jitka Mgr.; Palackého 972, 769 01  Holešov; 
573 398 031
Lékárna Pod Věží s.r.o. ; Nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov;
 573 397 031
 
Zdravotnictví - gynekologie
Lánská Jiřina MUDr.; Palackého 134, 769 01  Holešov-Všetuly;
 573 397 825
Fabian Tomáš MUDr.; Nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov;
 573 399 022
Křenková Věra MUDr.; Palackého 972, 769 01  Holešov; 
573 399 452

Provedu drobné 
stavební a obkladačské 

práce v Holešově 
a okolí.

Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

Ve středu 9. dubna 2008 zemřel ve věku 67 let

JOSEF PAŠUTH
Čest jeho památce.

Bývalí spolupracovníci Městského úřadu Holešov

Kdo žije v srdcích
svých milých,

není mrtev, je jen vzdálen...
Neplačte, drazí,

že odešel jsem spát,
v té věčné noci

bude se mi zdát,
že žiji s Vámi - jak žil jsem rád.

VZPOMÍNKA
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sázení jahod …… květen
sběr jahod……..květen, 

červen

prodejkyně na jahodové 
stánky 

v Holešově a Martinicích 
(nejlépe maturantky)
…. květen, červen.

Hledáme brigádnice 
na jahodovou plantáž

Inf. 573 395 226, 
777 55 88 14.

HOLEŠOV (rr) - Sopranistka Pavlína Senič a Moravské děti zazpí-
valy v rámci Koncertu duchovní hudby v neděli 20. dubna v holešovském 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Zatímco holešovský sbor řídila sbor-

V kostele zazpívaly Moravské děti a Pavlína Senič

mistryně Lenka Polášková, klavírní doprovod obstarala Daniela Vymláti-
lová. Mladou operní pěvkyni doprovodila na klavír Lada Bartošová.

Foto Pavel Vystrčil

Mladá operní pěvkyně zazpívala nejen sólově, ale společně 
i s Moravskými dětmi.

Nádherný interiér holešovského chrámu jen umocnil krásný zpěv 
Pavlíny Senič.

Holešovský dětský sbor - Moravské děti - patří ve svém oboru bez 
nadsázky ke špičce. 

Klavíristka 
Lada Bartošová.

Členka Moravských dětí 
Iva Svobodová.  
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CD TIP

DVD TIPY

SKOUMAL + VODŇANSKÝ: 
ŽIVOT A DÍLO (4 CD)
Inteligentní nadsázka, absurdní verše. 
Melodie, které neskrývají okouzlení tradič-
ními žánry včetně lidovky (Na předměs-
tí). Pseudovědecké přednášky, parodie 
překotného sportovního komentátorství. 
Taková byla tvorba básníka, glosátora 
a zpěváka Jana Vodňanského a hudební-
ka a písničkáře Petra Skoumala, rozpadlé 
divadelně písničkářské dvojice, která pů-
sobila během 70. let i na jejich přelomu 
s léty osmdesátými. Firma Supraphon 
nyní překlopila na CD všechna vinylová 
alba, která vyšla za totality pod názvy 
S úsměvem idiota a Hurá na Bastilu/S 
úsměvem donkichota (dvojalbum). Kolek-
ci rozšiřuje čtvrté cédéčko Od půl jednej 
do čtvrt na tři, což je záznam vystoupení 
z května 1979, které probíhalo na vyso-
koškolských kolejích. V tomto prostředí 
se dařilo Vodňanskému a Skoumalovi 
nejlépe. Jejich humor je prošpikován od-
kazy na Freuda, Nabokovu Lolitu, marký-
ze de Sade. Sotva by zpěvák populární 
hudby nahrál píseň o vědeckém kongre-
su, ovšem i v této rovině se Vodňanský 
a Skoumal pohybovali. Jistá intelektuální 
výbava posluchačů se předpokládala, ale 
tvorba V + S není elitářskou záležitostí. 
Klasika i potěšení zároveň.

MEDVÍDEK 
(ČR 2007) Jak říká jeden z nejúspěšněj-
ších českých režisérů Jan Hřebejk, Med-
vídek je film o něm a jeho kamarádech. 
Příběh o vztazích mezi partnery i přáteli, 
o pravdě a zatajování napsal opět Petr 
Jarchovský. Dobře fungující herecké dvo-
jice Jiří Macháček a Tatiana Vilhelmová, 
Roman Luknár a Aňa Geislerová nebo 
Ivan Trojan a Nataše Burger jsou v příbě-
hu současné Prahy kamarády, kteří řeší 
své partnerské a přátelské vztahy. Kdy je 
lepší říct pravdu a kdy mlčet a do vztahu 
druhých se nemotat?

TEMNÝ ÚSVIT
(USA 2006) Skvělý Christian Bale v po-
vedeném dobrodružném dramatu z pro-
středí války ve Vietnamu. Dieter Dengler 
vždycky toužil po tom stát se pilotem. 
Sen se mu splnil. Jako vojenský pilot 
byl ale sestřelen nad laoskou džunglí 
a následně vězněn skupinou Pathet Lao. 
Tráví půl roku v zajateckém táboře, odkud 
se pokusí utéct se skupinkou několika 
dalších vězňů. Jenže laoská džungle je 
nevyzpytatelná...

PAN VČELKA
(USA 2007) Animovaná komedie a také 
další bajka o lidské povaze a osudech. 
Včelka Barry je vysokoškolák a na výletě 
po světě se seznámí s newyorskou včelí 
květinářkou Vanesslou (Renée Zellwe-
ger). Jak jejich vztah kvete, dozvídají se, 
proč vlastně jedí lidé med. A rozhodnou 
se nás žalovat! Doporučujeme pustit si 
film ve verzi s titulky, jen tak si totiž vy-
chutnáte výkony Renée Zellweger, Ewa-
na McGregora a dalších...!

Město Holešov, MKS Holešov a o.s. Castellum Holešov zvou na

Kulturní vystoupení urèené k propagaci 
a obnovì zámku Holešov
„Den otevøených dveøí pro zámek Holešov“

Ètvrtek 1. kvìtna 2008 od 13 hodin, námìstí Dr. E. Beneše, Holešov

• 13.00 hod. - BANANA VOX
Hudebnì-taneèní vystoupení pìveckého souboru pøi 1. Základní škole Holešov

+ pøedstavení nového repertoáru sboru

• 13.30 hod. - Krojovaná hudba HANAÈKA
K tanci a poslechu zahraje známá dechová hudba

• 14.30 hod. - BANANA VOX
2. èást hudebnì-taneèního vystoupení sboru pøi 1. ZŠ

• 15.00 - 16.30 hod. - HANAÈKA

Další program: 
• Vláèek PACIFIK • obèerstvení • a další

Zájemci budou moci pøispìt na obnovu zámku v rámci poøádané sbírky…
V pøípadì nepøíznivého poèasí probìhne program v sále a dalších prostorách kina Svìt!

Doprovodný program:
Úterý 29. dubna od 17.30 hod.

Beseda s pøedstaviteli mìsta o obnovì holešovského zámku 
Sál kina Svìt Holešov

DIVADLO 6. KVĚTNA UVEDE PREMIÉRU. Konverzační komedii francouzského dramatika 
Marca Camolettiho uvede v sobotu 17. května na jevišti kinosálu Divadlo 6. května. Premiéru 
připravuje pod vedením člena kroměřížského ochotnického souboru Jiřího Kašíka, který s hole-
šovskými ochotníky nastudoval už i loňskou inscenaci hry Antonína Procházky  Ještě jednou, 
profesore. 

„Je to hra pro čtyři ženy a čtyři muže, kteří se seznámí díky inzerátu, ale ještě než se dají 
dohromady, dočkají se oni stejně jako diváci pěkné řádky komických situací. Celé jsme to  ale 
posunuli do třicátých let minulého století - už jenom vzhledem k tomu, že v dnešní době internetu 
se lidé seznamují přece jenom jinak,“ říká vedoucí Divadla 6. května Ivona Vávrová, která před-
stavuje  jednu z vdavekchtivých protagonistek. 

 Na snímku část hereckého souboru během zkoušky v Drive Clubu.
(rr)
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FILMOVÝ TIP

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
(ČR, 2007) Nová filmová pohádka re-
žiséra Zdeňka Trošky. Matěj pracuje 
u sedláka a miluje jeho dceru Majda-
lenku. Lakomý boháč však jejich lásce 
nepřeje, představuje si pro dceru bo-
hatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj 
bílou holubičku a ta jemu i Majdalence 
za odměnu daruje kouzelnou jahodu, 
díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře 
slyší, jak kohout předpoví, že jednou 
bude sedlák vítat Matěje jako Majda-
lenčina ženicha. V hlavních rolích Jan 
Dolanský, Taťána Krchovová, Ladislav 
Potměšil a další.

KULIČKY 
(ČR, 2007) Povídkový film o tom, jak 
ženy manipulují s muži. O drobných vy-
díráních, o pláči, o slzách, o schopnos-
ti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu 
ve službách, o tom, jak využít empatie. 
Povídky o ženách různého věku a život-
ního stylu dohromady složí příběh celého 
lidského života, který byl díky manipulaci 
s druhými prožit podle plánu a zároveň 
ze stejného důvodu promarněn. Film 
je režijním debutem scenáristky Olgy 
Dabrowské (Samotáři, Knoflíkáři aj.).

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
(USA, 2007) Nový film bratří Coenů, 
ověnčený několika Oscary. „Je to prav-
děpodobně náš nejdrsnější a nejtemněj-
ší film,“ říká Joel Coen. Od spolutvůrce 
brutálního a oscarového thrilleru Fargo 
nebo podobně krvavé Zbytečné krutosti 
zní tahle slova poměrně zlověstně. Kom-
binace černočerného humoru, chytrého 
příběhu a mistrovských dialogů a skvělý 
herecký výkon Javiera Bardema jsou 
zárukou jedinečného filmového zážitku, 
dále hrají například Tommy Lee Jones 
a Woody Harrelson.

UMĚNÍ PLAKAT
(Dánsko, 2007) Příběh své rodiny vy-
práví jedenáctiletý Allan, jehož duševně 
nemocný otec je pro svou schopnost 
dojmout lidi k slzám vyhlášeným po-
hřebním řečníkem. Doma si však otec 
vlastním hraným pláčem vynucuje soucit 
celé rodiny. Mrazivý pohled do mecha-
nismů toho, jak „dobrý“ pláč dokáže své.  
Nejlepší skandinávský film roku 2007.

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
(USA, 2007) Na  křižovatce svých 
životů sdílí stejný nemocniční pokoj 
miliardář a obyčejný mechanik. Během 
rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco 
společného - touhu co nejlépe využít 
čas, který jim zbývá, než je „nasypou 
do urny“, a poznat, kdo skutečně jsou. 
Na cestě se stanou nerozlučnými přá-
teli a naučí se, jak brát vzestupy i pády 
s nadhledem a humorem. Herecký 
koncert Jacka Nicholsona a Morgana 
Freemana.

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

Městské kulturní středisko
Holešov

Městská galerie Holešov

Výstava fotografií Roberta 
Rohála, Nelly Billové 

a Tomáše Valíka

Reportážní fotografie, fotografie z cest
a koláže vystavují

dva Holešované a jeden pražský herec.

Výstava je otevřena v Městské galerii 
Holešov (na nám. E. Beneše) denně kromě 

pondělí do 11. května 2008

KRESBY SVĚTLEM 4

Čtvrtek 1. 5. v 19 h: SKAFANDR A MOTÝL 
- Francie/USA, autobiografické drama s titul-
ky.  Film podle skutečné události, o mladém 
úspěšném muži, šéfeditoru ve francouzské 
Elle, který ochrne na celé tělo a doslova na-
mrká svůj životní příběh. Hlavního hrdinu 
ztvárnil francouzský herec Mathieu Amalric. 
Režie Julian Schnabel.

Pátek 2. 5. -  sobota 3. 5. v 19 h: 10.000 př. 
n. l. - USA, dobrodružný, historický s titulky. 
Člen horského kmene, mladý lovec D´Leh 
hledá svou dívku Evolet, kterou unesli ne-
známí nájezdníci. Na cestě však číhá mnoho 
nástrah, boj se šavlozubými tygry, prehis-
torickými stvůrami apod. Na konci cesty je 
navíc čeká setkání se Ztracenou civilizací. 
Hrdinové se musí semknout a utkat s bohem, 
který nemilosrdně zotročuje jejich lid… Hrají 
Steven Strait, Camilla Belle, Timothy Barlow 
a další. Režie Rolland Emmerich.

Úterý 6. - středa 7. 5. v 19 h: BOBULE - 
ČR, komedie. Letní melancholická komedie 
o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen 
u moře se dá prožít fantastická dovolená. Hrají 
Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Ma-
tonoha, Lucie Benešová, Václav Postránecký 
a další. Režie Tomáš Bařina.

Čtvrtek 8. 5. v 19: CONTROL - VB, auto-
biografické drama. Příběh posledních sedmi 
let života Iana Curtise, zpěváka legendár-
ních britských Joy Division, kteří na konci 
sedmdesátých let spolu s ostatními kape-
lami z Manchesteru definovali nový směr 
populární hudby. Černobílá kamera sleduje 
Curtise od jeho prvních experimentů s dro-
gami, založení Joy Division a seznámení se 
s manželkou Debbie, aby se posléze stala 
němým svědkem jeho nejniternějších vnitř-
ních bojů, epileptických záchvatů, rozpadu 
manželství a v závěru i Curtisovy sebevraždy 
v květnu 1980. Film je celovečerním režij-
ním debutem Antona Corbijna, známého 
fotografa a režiséra videoklipů např. pro 
U2 a Depeche Mode.

Úterý 13. 5. v 17 a 19 h: LET´DANCE 
2: STREET DANCE - USA, romantický, 
hudební drama. Vzpurná Andie, která na-
devše miluje Street Dance, začne studovat 
na Marylandské škole umění, snaží se za-
padnout a přitom si udržet starý styl života. 
Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem 
školy Chasem, aby vytvořili formaci a zvítězili 
v taneční soutěži The Street, najde způsob, 
jak žít svůj sen a přitom propojit své dva 
oddělené světy.

Čtvrtek 1. 5. ve 13.30 h: HANAČKA - decho-
vá hudba z Břestu zahraje na náměstí Dr. E. 
Beneše v Holešově. V případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v kinosále.

Pondělí 5. 5. v 19.30 h: TRAVESTI SCRE-
AMERS - známý pražský travesti kabaret po 
čase opět v Holešově. Kinosál.

Pátek 9. 5. ve 20 h. JAMES HARRIES - vy-
nikající kytarista, zpěvák a charismatický „šou-

men“ opět po roce v Holešově! Koncert slibuje 
nevšední hudební zážitek. Drive Club.

Středa 14. 5. v 17 h: vernisáž - výstava 
obrazů JANA KONEČNÉHO. Městská galerie 
Holešov. 

Středa 21. 5. v 19.30 h: VLČNOVJANKA - 
populární dechovka, která tu nebude poprvé 
a kterou holešovské publikum už dobře zná, 
zahraje v kinosále. 
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OTÁZKY NA TĚLO

Herce Tomáše Valíka netřeba v našem 
listu představovat. V těchto dnech vystavuje 
v holešovské galerii své fotografie z cest (vý-
stava, která se jmenuje Kresby světlem 4, je 
otevřena do 11. května) a není to tak dlouho, 
co se představil v divadelní komedii Postel plná 
cizinců. Sympatie si však získala i jeho postava 
v televizním seriálu Ulice, což bylo víc než patrné  
i po dobu vernisáže, kde si za sympatickým 
kumštýřem chodili lidé pro autogram.

Pravda, povídání s Tomášem Valíkem 
jsme uveřejnili už v šestém čísle Holešovska, 
ale protože přepsaný rozhovor byl poměrně 
rozsáhlý, rozhodli jsme se, že druhou část 
interview (s nezbytnými „otázkami na tělo“, 
které čtenáře zajímají možná nejvíc) zařadíme 
později. A ta chvíle přišla právě teď... 

Kolik peněz jste nejvíc utratil najednou? 
A za co?
Za přátelství a lásku.

Jaký nejdražší dárek jste daroval?
Sám sebe, i když nevím, jestli se to dá vůbec 
dárkem nazvat.

Kolik máte momentálně v peněžence?
725,50 Kč

Dokázal byste žebrat?
Nikdy neříkej nikdy. Ale doufám, že to nebudu 
okolnostmi nucen nikdy zažít. 

Na co nemáte a chtěl byste to?
Řídím se mottem jednoho mého kolegy - Na co 
nemám, to nepotřebuju. Takže nic.

Dokázal byste se obejít spíš bez sexu, 
nebo peněz?
Bez peněz. Dovedu být skromný synek.

Za co utrácíte nejvíc?
Za cestování.

Byl jste někdy úplně na mizině?
Ano. A ne jednou.

Jakou největší sumu jste věnoval žebrá-
kovi?

Druhá část rozhovoru, který byl příliš obsáhlý

Na co nemám, to nepotřebuju, říká Tomáš Valík

Peníze zásadně nedávám. Chtěl jsem dát 
žebrákovi najíst… a bohužel jsem se setkal 
s nevolí obdarovaného…

Půjčil jste si někdy peníze?
Ano.

Platíte svoje dluhy?
Vím, že žádné dluhy nemám, a tudíž nemám 
co splácet, ale věřím, že kdyby tomu tak někdy 
bylo, chci se i nadále dívat všem lidem rovně 
do očí.

Uvažoval jste někdy o sebevraždě?
Ano, ale není to žádné východisko. Sebe sice 
možná osvobodíte, ale druhým připravíte peklo 
na zemi.

Umýváte nádobí a luxujete?
Jsem-li donucen okolnostmi, tak ano.

Kolik hodin spánku vám stačí, abyste nor-
málně fungoval?
Čerstvě po zimním spánku jsem k zulíbání.

Kdy jste se naposledy opil? 
Pokud se tak někdy náhodou stane, raději si 
nic nepamatuji.

A kdy poprvé?
V šestnácti letech ve vlaku z „čuča“. Byl to 
otřesný příběh a jeho průběh byl zcela stan-
dardní. 

Na jaké jídlo by vás musela pozvat žena, 
aby si vás získala?
Na takové, které by vařila sama, s láskou a jen 
pro mne. 

Nadáváte za volantem?
Nenadávám, nemá to smysl.

Bez čeho nikdy neodejdete z domova?
Bez dobré nálady, klíčů a vědomí, že jsem 
vypnul plyn.

Zkusil jste někdy nějakou drogu?
Bohužel zkouším dodnes. Chtěl bych se jí zba-
vit, ale přestat kouřit je velice náročné. Myslím 
si, že největší pomsta indiánů naší západní 
civilizaci byl právě tabák. Seznámili nás s ním, 
ale už neřekli, jak jej nejlépe a hlavně při jakých 
příležitostech používat. 

Daroval byste po smrti své orgány?
Rád, ale stejně na ty moje, léty životem opo-
třebované, stát lidi frontu nebudou.

Máte dodnes z něčeho zlé svědomí?
Ano. Mrzí mě, že jsem nemohl být v posledních 
okamžicích života mé mámy vedle ní.

Adoptoval byste postižené dítě?
Není rozdílu mezi dětmi, ale mezi úřady. Byl 
bych historicky asi první svobodný otec-herec, 
kterému by stát svěřil dítě do vlastní péče.

Váš názor na interrupci?
V zájmu zachování klidného, harmonického, 
zdravého a přirozeného vývoje dítěte obklope-
ného láskou rodičů i po jeho narození ji schva-
luji. Není to ale všelék na nezodpovědnost.  
  
Váš nejbláznivější čin?
Někdy mám takový pocit, že můj celý život je 
jeden velký bláznivý čin.

Největší vítězství mimo sport?
Každé obrovské vnitřní vítězství zažívám 
ve chvíli, kdy se udržím, mlčím a neřeknu blbo-
vi, že je blb, asertivně popřeji příjemný a pěkný 
den a nechám ho jít svou cestou dál.

Zmlátil jste někdy někoho?
Ne. Nikdy jsem své osobní záležitosti takto 
řešit nemusel. Slovo může udeřit víc nežli 
rána pěstí.

Přiznal byste se k nevěře?
Ano, ale většinou jen pod tíhou důkazů. Máte-li 
rozumného partnera, který vás miluje, měl by 
pochopit, že to, co vám nemůže třeba poskyt-
nout on, budete hledat jinde.

(Pokračování na str. 17)

Během vernisáže, na které se představila i hudební skupina Corda 
Magico, zarecitoval Tomáš Valík s úspěchem básně R. M. Rilkeho.

Návštěvníci výstavy Kresby světlem 4 mohli poznat známého 
seriálového herce zblízka, mnozí si s ním i popovídali. 



17

hole‰ovsko 9/2008

Na co nemám, 
to nepotřebuju, 
říká Tomáš Valík

(Dokončení ze strany 16)

Váš názor na nevěru?
Nevěřím staletým zažitým dogmatům o mono-
gamnosti lidské bytosti. Přirozenou potřebou 
člověka je poznávat okolí, do jaké hloubky ho 
poznáme, je jen na nás samotných.

Dokázal byste se vyspat s dívkou svého 
nejlepšího kamaráda?
Ne, musel bych se považovat za blázna. Zničit 
si přátelství se svým nejlepším kamarádem 
jedním nepovedeným skokem. 

Jaké ženy se vám líbí?
Líbí se mi ženy, které uměle nedotvářejí svou 
krásu, ale u nichž jde krása z nitra jejich 
osobnosti. Takže, jestli je malá, velká, tenká 
či baculka, je pro mne nepodstatné.

Kdo je nebo byl váš sexuální idol?
Arizonská pěnice - Květa  Fialová, dáma 
s velkým D!

S kterou ženou byste 
šel rád na večeři?
No přece s ženou mých 
snů.

Kolikrát v životě jste 
dostal košem?
Jsem podstatou lovec, 
a dobrý lovec svou kořist 
dostane vždy. Pokud se 
náhodou stane že ne, 
utrpí lovcova ješitnost 
obrovskou ránu. V tu 
chvíli si začne tvořit své 
vlastní alibi, proč neu-
spěl, takže oslněn svým 
vlastním egem nikdy 
nepřipustí, že vlastně 
košem dostal. 

Robert Rohál

Když se maluje světlem i slovem
Když jsem 9. dubna vyjížděl zpod Beskyd na vernisáž už 4. ročníku výstavy 

fotografií nazvané Kresby světlem v Městské galerii Holešov, byl jsem opravdu 
zvědavý, co letos autoři publiku představí. A musím říci, že osvědčený tandem 
Robert Rohál a Nelly Billová opět nezklamal! 

Z Rohálových fotografií a popisků k nim je cítit, že má nejen dar slova, ale 
i schopnost reportážní formou zachytit „sílu“ okamžiku, znásobenou ještě černo-
bílým formátem svých snímků. Nelly Billová opět dokázala svými záběry alpských 
vrcholů či detailů z přírody, že má neobyčejnou schopnost vidět i to, co člověk 
běžným pohledem jen tak nezachytí. A to už nehovořím o jejích fotokolážích či 
fotografiích, které působí jako dílo malíře, a ne fotografa. A nezklamal ani pražský 
herec Tomáš Valík svými přírodními scenériemi z Kanady i snímky z Ruska, jimiž 
prokázal svůj cit pro detail…

A musím ještě dodat, že nezapomenutelným zážitkem byly pro mě i Rilkeho 
verše v interpretaci Tomáše Valíka. Člověk cítil, že pro něj to nejsou jen slova, že 
jsou to myšlenky a obrazy, které jsou mu blízké a které navíc dokáže úžasným 
způsobem podat a předat. A tak mám z této vernisáže velmi silný pocit, že tentokrát 
se malovalo - světlem i slovem. A obojí stálo za to!

Max Konečný

Je to několik dní, co se v Holešově před-
stavil v titulní roli Moliérovy komedie Chudák 
manžel oblíbený herec Oldřich Navrátil, známý 
jak z televizní obrazovky, tak z plátna kin. Pěknou 
roli tatínka měl například v televizním seriálu 
Bylo nás pět, ale publikum ho může znát také ze 
seriálu Rodinná pouta, kde se objevil v seriálové 
druhé a třetí řadě. 

Oldřich Navrátil vystudoval v letech 1972 - 
1976 brněnskou JAMU. Poté nastoupil do angaž-
má Divadla na provázku v Brně, kde setrval dva 
roky a za tu dobu vytvořil pod vedením režiséra 
Petra Scherhaufera několik výrazných postav. 
Když pak odešel do Prahy, hostoval několik se-
zon v divadle Ta fantastika a Činoherním klubu. 
Zajímavé filmové role vytvořil i v mnoha filmech, 
například v Panelstory,  Neúplné zatmění, Ne-
jasná zpráva o konci světa, Sluneční stát, Anděl 
páně anebo naposledy ve snímku Rafťáci.

Přesto si nehraje na nedostupnou hvězdu 
a rád o své práci povídá, s tím neměl nikdy pro-

Už na základní škole jsem byl třídní šašek, říká Oldřich Navrátil

blém. „Herectví beru jako svého 
koníčka,“ říká herec. „Nic jiného 
pořádně ani neumím, a tak je 
herectví jediný způsob obživy, 
kterého jsem schopen. Se svou 
takzvanou kariérou jsem začal 
v Brně, ale beru ji velmi s re-
zervou...“

A podle čeho si vybírá 
role? „Režisér je samozřejmě 
na prvním místě. Znám celou 
řadu kvalitních režisérů, třeba 
Karel Smyczek, Viktor Polesný, 
Juraj Jakubisko, Martin Šulík - 
to je přímo bomba. S režisérem 
Jaromilem Jirešem budu hrát 
cokoliv, bohužel už není mezi 
námi... Ale byl to skvělý chlap. 
Nemůžu zapomenout ani na Ja-
roslava Hanuše a na seriály Ná-
městíčko a Náves. Takže rozho-

dující je hlavně režisér a pak pro 
mě také výše hypotéky, která mi 
mi visí na krku a kterou musím 
splatit,“ říká rodák z Třebíče, kte-
rý vzpomíná, že už na základní 
škole byl třídní šašek.

Podle něj se herectví nedá 
naučit, to má člověk v sobě. Buď 
to v něm je, nebo není.

Dnes už Oldřich Navrátil 
nežije v Praze. „Vrátil jsem se 
do Třebíče, kde jsem vybudoval 
půdní byt v rodném domě, kde teď 
žiju. Za prací dojíždím do Prahy, 
do Ostravy, na natáčení exteriérů,  
kamkoliv. Vyhovuje mi to. Roz-
hodně bych neměnil. Nemůžu 
být bez Třebíče. Všude jinde mi 
něco chybělo,“ uzavírá náš mini-
rozhovor Oldřich Navrátil.  

RR     

V Holešově si Oldřich 
Navrátil zahrál „chudáka 

manžela“. 

Jednou z největších hereckých hvězd, kte-
rá se objevila v divadelním představení Chudák 
manžel, byla i Jaroslava Obermaierová. Publi-
kum ji sice zná z řady filmů, inscenací a seriálů, 
ale její nejaktuálnější rolí je zřejmě její Vilma 
Nyklová z „nekonečného“ seriálu Ulice. 

Přesto i navzdory svému pracovnímu vy-
tížení si herečka najde čas i na svou další oblí-
benou disciplínu - a tou je divadlo. Léta předtím 
působila v pražském Divadle E. F. Buriana. 
Teprve po jeho zrušení  začala spolupracovat  
s různými divadelními společnostmi, například 
s Divadlem Pavla Trávníčka nebo v poslední 
době v Divadle Radka Brzobohatého. 

V současně době Jaroslava Obermaie-
rová hraje na scéně pražského Divadla Pod 
Palmovkou anebo v již zmíněné zájezdové 
komedii Chudák manžel, kterou měli možnost 
vidět i holešovští diváci. 

 „Spolupracuji  se zájezdovým divadlem  
kolegyně Julie Jurištové. Teď máme nastu-
dovanou hru Chudák manžel od Moliéra, kde 
hraji s Oldou Navrátilem. Julii obdivuji, že nás 
i v obrovské konkurenci dokáže prodat,“ říká 
herečka, kterou zájezdové divadlo baví. „Jsem 

Je fajn poznat lidi i v malých městech,
říká Jaroslava Obermaierová

ráda, že mohu občas vyjet z Prahy, a mohu tak 
poznat fajn lidi i v malých městech. Je to příjem-

ná změna a publikum je 
vždycky skvělé.“

Užívá si však i práci 
v seriálu Ulice, ve kterém 
se objevuje v roli místní 
drbny už tři roky. „Víte, 
rychlý způsob práce mi 
vyhovuje. Navíc  mě 
to ani časově tolik ne-
tíží. Moje figurka je jen 
doplňková, takže mám 
třeba v měsíci jen šest 
sedm natáčecích dnů. 
Ale na natáčení cho-
dím ráda. Všichni, co 
tam pracujeme, jsme si 
na sebe za tu dobu zvyk-
li a máme mezi sebou 
dobré vztahy. A taky je to 
stabilní pracovní poměr, 
což je vždycky příjemné,“ 
tvrdí Jaroslava Oberma-
ierová. 

RR
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Minulý týden mne neočekávaně navštívil 
můj přítel z odboje i z kriminálu JUDr. Ctirad 
Vrána se svou anglickou manželkou. Velmi 
milá paní, která ani na chvilku neodkláda-
la svůj česko-anglický slovník. Neustále se 
snažila konverzovat česky, ale většinou se jí 
to nedařilo.

Ctirad Vrána měl otce, známého práv-
níka, který bydlel v Olomouci a vlastnil tam 
větší obytný dům. Též mu patřilo několik domů 
v podzámčí v Holešově, také polovina zdej-
šího pivovaru, hospodářský dvůr s pozemky 
v Rymicích a rozlehlé lesy mezi Lukovečkem 
a Přílepy.

S Ctiradem Vránou jsem se seznámil 
za okupace, kdy byl velitelem studentské 
ilegální organizace v Olomouci. S ní pak pro-
vedl nejen přepadení německého skladiště 
kožených uniforem ve Velké Bystřici, ale i další 
ozbrojené akce. Avšak organizace byla vyzra-
zena a obrátila se o pomoc na mne. Dovedl 
jsem je k partyzánům do lukovečského bunkru 

Můj přítel z Kanady

nadporučíka Feodora Zimina. Tam zůstali až 
do osvobození a zúčastňovali  se po boku 
partyzánů bojových akcí. Ta největší z nich 
byla v sobotu 5. května  1945 v noci, den před 
osvobozením Holešova. Při ní byl člen jeho 
skupiny Bartoš zraněn.

Po válce studoval Vrána na právnické 
fakultě v Praze a občas jezdil do Holešova 
spravovat otcův majetek. Při této příležitosti 
mne vždy navštívil a informoval mne o party-
zánských záležitostech na MNO v Praze. Při 
jedné takové návštěvě se mi zmínil o atentátu 
na majora Schrama i o tom, že v souvislosti 
s tím bylo zatčeno několik příslušníků naší par-
tyzánské brigády a zbytek byl prý pozorován 
StB. Řekl jsem mu, že o tom vím. Na jeho žá-
dost jsem mu sdělil tři jména zpravodajských 
důstojníků holešovské posádky a jmenoval 

skladiště zbraní a munice v nedalekých Dob-
roticích. Poděkoval mi a odešel. Pak jsem ho 
neviděl. 

Setkal jsem se s ním až o dva měsíce 
později ve vězení na Pankráci v Praze. Tam 
se dostal stejně jako já pro podezření z ile-
gální činnosti. Pak jsme měli několik přelíčení 
u státního soudu. Ctirad dostal pět let a při 
první příležitosti, když se dostal na pracovní 
komandu, uprchl.

Po mnoha peripetiích dorazil do Kanady. 
Tam zakotvil v Baťových závodech, kde se 
stal vedoucím pracovníkem odbytu. Dnes už 
je v důchodu a pokračuje dál jako soukromý 
podnikatel. V příjemném prostředí kavárny 
v mém domě v Holešově jsme debatovali víc 
než dvě hodiny, přičemž jsme si vysvětlili různé 
nejasné věci z naší dřívější činnosti. Srdečně 
jsme se rozloučili a Ctirad slíbil, že se setkáme 
opět letos v létě. 

Miroslav Neumann

Náš zámecký park stále více ožívá. Až s matematickou přesností 
přímé úměry k sílícímu životu jarní přírody. Návštěvníků přibývá. Jsou to 
studenti, rybáři, lidé na procházce oblíbeným místem, dvojice, které mají 
pohledy jen jeden pro druhého, cyklisté, kteří profrčí nebo se na chvíli 
zastaví na jedné z laviček v parku, a spousta dalších lidí, kteří zámecký 
park mají rádi, potřebují ho, líbí se jim a vnímají ho jako cosi kouzelného, 
žijícího a neopakovatelného. 

Vzpomínám si, jaká všeobecná radost v našem městě panovala, 
když zastupitelstvo Holešova rozhodlo o zakoupení holešovského zámku 
s přilehlým zámeckým parkem. Byl to bez nadsázky historický moment pro 
dějiny našeho města. Hlas veřejného mínění byl po právu vyslyšen. 

Je skvělé, že tento fakt - zakoupení obrovské zodpovědnosti - tato realita 
nezaskočila zástupce města. Naopak holešovský fénix vstává z popela. 

Před čtrnácti dny přišla nabídka pomoci. Všechny naše základní školy 
nabídly brigádnickou výpomoc v zámecké zahradě. Samozřejmě jsme ji 
nadšeně přijali. Děti se svými učiteli udělali neuvěřitelný kus práce a dali 
nám všem v Holešově nádherný jarní dárek. Zámecký park perfektně ukli-
dili. Stejně pěkně a dokonale jako by to byla jejich vlastní domácí zahrada. 
Mám jakýsi pocit, možná až jistotu, že nikdo z těchto dětí, které v zahradě 
pracovaly, jí nikdy neublíží a nebudou ani nám ostatním park hyzdit, ničit 
a chovat se k němu jako ke skládce, odpadišti nebo terči vandalismu. 

Zahrada je stále otevřená, a tak je to přirozené, demokratické a hod-
no vyspělého člověka. Nechceme ji zavírat, složitě oplocovat a svazovat 
předpisy. Vždyť tolik jsme ji všichni chtěli. Přece všichni víme, co je dobré 
a co špatné. Vnitřní řád si nosíme v sobě.

Moc mě ale trápí lhostejnost a vulgarita ovládající srdce některých 
lidí. Proč musí někteří z nás vyhazovat papíry, igelitové pytlíky či nejrůz-
nější obaly od bůhví čeho doprostřed zeleného trávníku? Proč musí pes 
vážící bezmála čtyřicet kilo skočit do kočárku mamince s malým dítětem? 
Proč majitel možná téhož psa či jiného nechá vyzdobený chodník aleje 
psím trusem? Proč zjara nainstalované lavičky naházejí někteří občané 
do zámeckých rybníků? Proč ořezané větve ovocných stromků chatařů 
sousedících se zámeckou oborou zmizí v areálu zámku? A dokonce - a to 
už zajisté vyžaduje řádnou přípravu - přijede auto s vozíkem a všechen 
kuchyňský odpad je vysypán taktéž do obory. To samé se děje se zbytky 
betonu, asfaltu či střešní krytiny. No a máme uklizeno - doma! Ale kde 
začíná a končí „ono doma“? 

Prosím, odhoďme lhostejnost k sobě navzájem, nebuďme lhostejní 
k našemu okolí a našemu městu. Ať naše děti nemusejí mít pocit, že jejich 
práce byla zbytečná. Znáte ten pocit?

Pavel Chmelík

Odhoďme, prosím, 
lhostejnost… V loňském školním roce se po 

několikaleté odmlce opět konala  
veřejná tradiční jarní studentská 
slavnost - majáles. Majáles má 
dlouhou celorepublikovou histo-
rickou tradici. V dnešním pojetí 
představuje především oslavu 
krás studentského života a pre-
zentaci studentských schopností, 
dovedností a kreativity. V předcho-
zím roce byla tato akce plně v režii 
studentů Gymnázia Ladislava Ja-
roše Holešov a byla přijata veřej-
ností veskrze pozitivně. V letošním 
roce se budou  majálesu účastnit  
i vybraní žáci z ostatních holešov-
ských základních a středních škol 
a také učilišť. 

Zveme vás tímto srdečně na 
studentské oslavy „Majáles 2008“, 
které proběhnou v pátek 16. 5. 
2008 na náměstí Dr. E. Beneše 
v Holešově. Součástí oslav bude 
průvod ulicemi města, který za-

Pozvánka na Majáles 2008

PODĚKOVÁNÍ VĚŘE VARGOVÉ

SOŠ Holešov vyhlásila 2. kolo 
přijímacího řízení

čne dopoledne v 10 hodin před 
budovou gymnázia. Průvod po-
vede Palackého ulicí směrem ke 
kruhovému objezdu a dále pak 
na náměstí. Zde vybraní zástupci 
jednotlivých škol představí ukáz-
ky krátkých programů na téma 
letošních studentských oslav 
„Nekonečný svět reklamy aneb 
Zde je místo pro Vaši reklamu“. 
Součástí oslav bude i tradiční vol-
ba krále Majálesu. V odpoledních 
hodinách proběhne vystoupení 
amatérských kulturních seskupe-
ní, a to hudebních i divadelních. 
Harmonogram celého programu 
bude ještě upřesněn.

Doufáme, že tímto ročníkem 
majáles najde pevné místo mezi kul-
turními akcemi města Holešova.

Na vaši návštěvu se těší or-
ganizátoři akce.

Mgr. Tomáš Kačor

Prý se dnes čte méně než v minulosti. Má pak význam něco psát? 
Vy sami, čtenáři, dosvědčujete, že ano. A to nyní, když se chcete do-
zvědět, proč chceme někomu poděkovat. Prý se dnes děkuje méně než 
v minulosti. Má pak význam děkovat?

Náš dětský oddíl Tuláků si myslí, že ano. Paní Věra Vargová nám 
umožnila, abychom se mohli několikrát sejít v prostorách mateřského 
centra Srdíčko ve Všetulích a využít jeho prostor ke hrám, učení, setkání 
s rodiči a plánování činnosti. Bez této podpory dětských aktivit by nás 
v Holešově bylo několik později narozených méně radostných a asi 
bychom přidělávali rodičům více trápení. 

Bez této nezanedbatelné výhody bychom neprožili Rajnochovice, 
Pálavu, Goliášův meč, Skalné, Zlínské safari či Náměšť. Jsme paní Věře 
Vargové vděčni i poté, co se nám s novým rokem otevřela příležitost 
využívat jiné prostory. Díky posílají Haňa, Veronika, Míša, Monča, Káča, 
Vendy, Karotka, Níka, Mája, Cvrček, Honza, Paleček, Piňda, Šíša, Míra, 
Šed, Střecha a Kytičkář, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové (i oni 
vědí o nás a Věře Vargové) … 

Holešovští Tuláci jsou 80. oddílem Pathfinderu. Pathfinder je dětská 
organizace s celorepublikovou (i celosvětovou) působností. Klade si 
za cíl podporovat všestranný a harmonický rozvoj osobnosti mladých lidí 
s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jiným 
lidem v duchu křesťanských zásad.

Střední odborná škola Holešov se sídlem v ulici Pivovarská 1419 
vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do oborů Obchodně podnikatel-
ská činnost a Technické lyceum. Bližší informace o podmínkách přijetí 
naleznete na www.soshol.cz. Podrobnější informace vám rádi sdělíme 
telefonicky na čísle  573 398 440.
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Historie, to nejsou jen mezní události,  lidské 
hemžení a přesouvání z místa na místo, nechvalné 
bitvy, tvoření a zase ničení, historie jsou i příběhy lidí 
- rodů, jednotlivců. Každý z nás tvoří kousek dějin, 
někdo více, někdo méně, Ti, kteří jdou odvážněji 
za svými ideály, zapíší se do povědomí ostatních 
daleko výrazněji a na dlouhou dobu. V každém 
městě, městečku, vísce zůstávají stopy po takových 
lidech, každá obec se může pochlubit alespoň jed-
nou „osobností“, zajímavým či výrazným člověkem, 
jehož význam přesahuje i hranice obce.

Když jsem hledala podklady pro tento článek 
- článek o všetulských osobnostech, začaly se mi 
hromadit informace, které nelze v této článkové po-
době všechny obsáhnout. Vybrala jsem osobnosti 
podle vlastního zvážení, osobnosti, o nichž je do-
statek písemných dokladů, bez nějaké významové 
posloupnosti,  neboť každá osobnost je významná 
v oblasti svého působení.

Od nepaměti věnovali lidé pozornost rodinným 
obyčejům a zvykům, krajovému povědomí těch nej-
mladších. Přestože žijeme v době, která stírá hranice, 
řada lidových tradic v rodinách i obcích žije a přechází 
z jedné generace na druhou. Tyto zvyky je třeba 
dokumentovat a zachovat pro generace příští.

Neúnavným a nadšeným propagátorem lido-
vé kultury holešovského regionu - zejména Všetul, 
a jedním z hlavních organizátorů „hanáckých akcí“ byl 
bezesporu Jožka Vaverka, narozen  4. 5. 1903.

L.P. 1940 začal jsem psát „Kroniku rodu Vá-
verkova“ se vztahem ke gruntu č.p. 39 ve Všetulích, 
na němž od roku 1777 hospodaří rod Váverků. Po 
přeslici je pak grunt tento v držení rodu od r. 1749, 
neboť po tehdejším majiteli Janu Janalíkovi přešel 
grunt na Tomáše Váverku sňatkem tohoto s jeho 
dcerou Barborou.

                       Stalo se tak L.P. 1769.

Tak začíná Kronika rodu Váverkova, kterou 
vlastnoručně Jožka Vaverka psal. Také píše, že 
jedné větvi Vaverků patřila hospoda Na Lachovci 
na Novosadech v Holešově, kde se pravděpodobně 
Jožka Vaverka narodil. V Holešově navštěvoval 
čtyři třídy obecné školy a pak absolvoval šest 
tříd místního gymnázia. Po sextě přešel na vyšší 
hospodářskou školu v Přerově a tam odmaturoval. 
Zemědělství se stalo životní zálibou Jožky Vaverky. 
Jako hospodářský úředník pracoval na statcích 
a v různých hospodářských podnicích. Zapojil se 
i do politické práce. V roce 1940 byl zatčen gesta-
pem a po ročním věznění v Brně propuštěn pro váž-
nou zrakovou vadu. Po celý život byl Jožka Vaverka 
veřejně činný, např. v Sokole, v Osvětové besedě, 
jako režisér ochotnických představení. Jeho velký 
přínos je zejména v oblasti národopisu.

 V roce 1947 vydal u nakladatele Balatky v Ho-
lešově soubor protektorátních veršů v dialektu Dyš 
to začlo - Přehršlí hanáckéch básniček ze začátku 
veliké vojny. Ojedinělým a vzácným dokumentem 
je Vaverkovo dílko Všetuly, hanácká dědina v pěti 
drobných tiscích. V roce 1994 uveřejnil Zpravodaj 
města Holešova ve třech číslech Vaverkův strojopis 
O nás pro nás… Povídání o Holešovsku, jeho lidu 
a věcách ledajakéch.

Část života prožil Jožka Vaverka i s rodinou 
v Kvasicích (1945-1965), pak  v rodinném domku 
v Kroměříži, kde také 14. 8. 1981 zemřel. Pochován 
je však na holešovském hřbitově.

K literárním tvůrcům patří Oldřich Vyhlídal. 
Narodil se  4. 1. 1921 v Holešově, avšak brzy po 
jeho narození se rodina přestěhovala do Všetul. 
Oldřich Vyhlídal zde prožil léta dětství, navštěvoval 
obecnou školu. Na přímluvu učitele, který odhadl 
jeho studijní schopnosti, začal studovat na holešov-
ském gymnáziu. Připomeňme si, co vedlo Vyhlídala 
k literární dráze. Vzpomínal na prof. Hynka  Šuláka, 
jehož hodiny češtiny ho zaujaly svým neformálním 
přístupem k literatuře. Také na prof. Jana Šráčka, 
který mu půjčoval knihy ze své bohaté knihovny. 

Možná právě při poznávání tzv. vážné literatury za-
čal chápat hodnoty literatury a básnictví. Zamiloval 
si verše Hory, Wolkra, Halase, Seiferta, Nezvala 
a sám dospěl k prvním básnickým pokusům. 

Po maturitě v roce 1941 utrpěl těžké poranění 
páteře a následky po pádu ze stromu nesl po celý 
život. Hned po válce v roce 1945 se zapsal na Filo-
zofickou fakultu Karlovy univerzity - obor sociologie 
a filozofie. Studium ho však zklamalo a rozhodl se 
je předčasně ukončit. Vrátil se k rodičům do Všetul, 
kde pak pracoval v holešovské továrně TON. 

 Osobní setkání s Františkem Halasem a ver-
še, které Halase zaujaly, dopomohly Vyhlídalovi 
ke vstupu do literárního světa. Pracoval v různých 
nakladatelstvích, naposled v Československém 
spisovateli. Verše publikoval již od roku 1946 v růz-
ných denících a časopisech, podílel se na tvorbě 
básnických almanachů. První básnická sbírka Řeka 
pod okny (1956) je lyrickým ztvárněním básníkových 
vzpomínek na prosté dětství. Kromě esejí, recenzí, 
překladů z němčiny, bulharštiny, maďarštiny i sta-
rokorejské lyriky a arménské poezie byly vydány 
např. básnické sbírky Hnízda na vodě, Svatá rodina, 
Pláňky, Vodopád, Cirkus a další. Všechvy Vyhlída-
lovy sbírky si mohou zájemci půjčit v holešovské 
knihovně, kam Oldřich Vyhlídal zajížděl na besedy 
se čtenáři. Svůj rodný kraj, do kterého se také vracel, 
si mnohdy nostalgicky připomíná ve svých verších. 
Tatínkovi věnoval sbírku nazvanou Tatínkovy ruce.

Básník Oldřich Vyhlídal zemřel 14. 5. 1989 
v Praze. In memoriam obdržel cenu za sbírku Ars 
poetica vydanou v roce 1988.

Až do svého skonu 27. 12. 2003 působila 
v Holešově jedna z nejznámějších a nejvýrazněj-
ších osobností v oblasti historie a kultury - profesor 
Zdeněk Stojan.

Jeho rodným místem byly Všetuly (15. 8. 
1923). Po maturitě na holešovském gymnáziu 
a studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzi-
ty v Brně věnoval celý svůj aktivní život pedagogické 
činnosti, a to zejména na Gymnáziu v Holešově. 
Krátce působil na Pedagogickém institutu v Got-
twaldově (dnes Zlín) v letech 1961-1965. Vrátil se 
do Holešova na post ředitele gymnázia.

     Bohatý a činorodý život profesora Stojana 
byl úzce spjat s činností kulturních institucí na-
šeho města, zvláště pak Vlastivědného kroužku 
v Holešově, jehož byl v roce 1959 také zakladate-
lem. Dlouhá léta stál v čele historického kroužku 
studentů, učil je metodě historické práce i lásce 
a úctě k dějinám, založil tradici vlastivědných ex-
kurzí. V rámci Vlastivědného kroužku i na půdě 
holešovské knihovny přednesl řadu přednášek, 
které zúčastnění poslouchali se zatajeným de-
chem. Bohatá byla i jeho publikační činnost, ze-
jména v regionálním tisku. Obsahem přednášek 
a článků byla  hlavně historie, památky a lokality 
našeho kraje, např. Z počátků dějin Holešova, 
Historie dobrotického mlýna, Historické a přírodní 
zajímavosti Holešovska, Holajka, Spory o léno 
v Holešově a mnoho dalších. Díky svým rozsáhlým 
vědomostem v oblasti obecných i regionálních dějin 
poskytoval informace a rady všem občanům, kteří 
se na něho s otázkami obraceli.

Celá rodina Stojanova je úzce spjata se spole-
čenským děním ve Všetulích.  Josef Stojan, tatínek 
profesora Zdeňka Stojana, byl dlouholetým staros-
tou ještě samostatné obce Všetuly a zasloužil se 
např. o postavení nové všetulské radnice (1938).

Na průčelí bývalé všetulské školy - dnes 
TYMY, středisko volného času, je umístěna pamětní 
deska s tímto textem:

PAMÁTCE  ŘÍDÍCÍHO  UČITELE FRANTIŠ-
KA  NOPA, ŽUPNÍHO VZDĚLAVATELE SOKOLA, 
UMUČENÉHO 11. 3. 1942 V OSVĚTIMI. MÍSTNÍ 

NÁRODNÍ VÝ-
BOR. TĚLOCVIČ-
NÁ JEDNOTA SO-
KOL. VŠETULY,  
4. 5. 1947.

František Nop  
nepocházel rodem 
ze Všetul, narodil 
se v učitelské rodině v Morkovicích na Kroměřížsku 
31. 12. 1890. Studia ukončil v roce 1919 v Kromě-
říži na učitelském ústavu. Jako ředitel pak působil 
na více místech - Chvalčov, Holešov, Žopy. Ve 
Všetulích prožil léta 1928 - 1938. Zde byl osvětově 
a kulturně činný, pořádal přednášky, hrál ochotnické 
divadlo, vedl knihovnu, kroniku obce, pěvecký sbor. 
Působil jako župní funkcionář tělovýchovné jednoty 
Sokol. O jeho zapojení do protifašistického odboje 
nevěděla ani rodina.V září 1941 byl zatčen gesta-
pem v žopské škole poté, co mu našli v knihovně 
schovaný radiopřijímač. Odváželi ho v autě spolu 
s profesorem Ladislavem Jarošem, bývalým ředi-
telem holešovského gymnázia. Do prosince byl 
František Nop vězněn v Uherském Hradišti, pak 
odvezen do Osvětimi, kde 11. 3. 1942 zemřel - prý 
na zápal plic. 

Na vyžádání se jeho zpopelněné pozůstat-
ky vrátily z Osvětimi a jsou uloženy na hřbitově 
v Holešově.

Eva Miláčková je profesí herečka. Eva má 
měkký alt, léčivé ruce a laskavé srdce. Absolvovala 
DAMU, mezi jinými  s Vladimírem Pucholtem,  Sláv-
kou Špánkovou, Janou Březinovou nebo Josefem 
Laufrem … Eva si zahrála velké a krásné role 
v Hradci Králové, několik sezon působila v Divadle 
Jiřího Wolkra. I její muž byl divadelník. Miroslav 
Vildman, znamenitý režisér, naposledy ředitel lout-
kového divadla v Ostravě. Telegram o jeho konci 
ji zastihl tisíce kilometrů od domova. Dnes je Eva 
Miláčková bez stálého angažmá a s jejím hlasem se 
setkáváme často v televizním dabingu. Nejdůvěrněji 
jej znají slepé děti, pro které léta zdarma hraje a or-
ganizuje setkání se zajímavými osobnostmi. Zajíždí 
s pohádkami a psychodramaty na vesnice.

Tolik z úvodu  článku v časopise Vlasta v roce 
1995.

Eva Miláčková, neteř pana Bakalíka ze Všetul,  
pochází ze světlovlasého a modrookého rodu, 
sama ovšem snědá, černovlasá, černooká. Kdoví, 
jak to s jejím původem je, říká s nadsázkou. Zvláštní 
je, jak ji přitahuje filozofie Východu. Do jejího srdce 
se zapsalo Mongolsko. Shodou okolností se jí 
v devadesátém roce naskytla příležitost jet do této 
země jako pracovnice ministerstva zahraničí. Měla 
oživit kontakty v kultuře, vědě, školství a zdravot-
nictví. Na její první soukromé cestě ji doprovázel 
spolužák jejího muže,  překladatel a nedávný ředitel 
loutkového divadla v Ulánbátaru. Vděčí mu za to, 
že mohla tuto pro nás pozoruhodnou zemi vnímat 
jinak než běžný turista.

O svých zážitcích, o světském i duchov-
ním životě v Mongolsku vyprávěla v uplynulém 
roce 2007 Eva Miláčková na dvou besedách pro 
všetulské občany i ostatní zájemce - Od starých Vše-
tul přes Mongolsko po dnešek. Začátkem roku 2008 
přijela Eva Miláčková do Všetul potřetí. Tentokrát 
vzpomínala spolu s návštěvníky besedy na básníka 
Oldřicha Vyhlídala. Beseduje se v TYMY, středisku 
volného času  - v bývalé všetulské škole.

V souvislosti se společenským životem ve 
Všetulích se objevují v různých písemnostech  další 
a další jména. Ale o těch snad někdy příště. Stojí za 
to vracet se k osobnostem, které sice patří době, 
v níž žily, a přece oslovují i nás, současníky  je-
denadvacátého století. Ne o všech takových lidech 
je dostatek informací. Mnohé bude třeba teprve 
doplnit. Každý, kdo má co říci k tomuto tématu, 
může vstoupit do diskuse.

Eva Pešková   

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

NĚKOLIK SETKÁNÍ… (Ohlédnutí za všetulskými osobnostmi)

Seriál
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz 

Středisko volného času 
Holešov DUHA nabízí: 

rozvrh pravidelné činnosti najdete na in-
ternetových stránkách: www. svc-duha.
cz nebo na tel. čísle 573 395 355, e-mail: 
duha@svc.duha.cz

MALÉ OHLÉDNUTÍ:
DEN ZEMĚ

je svátek věnovaný Zemi, jehož datum 
každoročně připadá na 22. dubna. Tento 
svátek byl vyhlášen v Americe v roce 1969 
na popud Johna McConnella a jako první 
se slavil v San Franciscu. OSN začalo tento 
svátek slavit v roce 1971. Původním úmys-
lem zakladatelů bylo zapojení ekologických 
témat do politiky, zvýšení energetické účin-
nosti, recyklace odpadů a hledání nových 
obnovitelných zdrojů energie. 22. duben jako 
Mezinárodní den Země byl celosvětově uznán 
v roce 1990.

V pátek 18. 4. jsme si tento svátek vě-
novaný Zemi připomenuli a oslavili společně 
se studenty a žáky holešovských škol na Há-
jence v oboře zámeckého parku v Holešově, 
na místě budoucího Ekocentra. K zhlédnutí 
bylo pečení placek na žulových deskách, 
výroba ručního papíru, lanové aktivity, třídění 
odpadů, poznávání stop zvířat a další. Dne 
Země se zúčastnily všechny mateřské školy 
z Holešova, 1. a 2. Základní škola Holešov, 
Odborné učiliště a Základní škola praktická 
Holešov, Střední odborná škola Holešov, Zá-
kladní škola Přílepy, Základní škola Loukov, 
celkem asi přes 450 dětí. Všem školám a je-
jich učitelům děkujeme za účast.

V pátek odpoledne proběhla zajímavá 
a přínosná přednáška pana Mgr. Ondřeje 
Lánského na téma „Globalizace, chudoba 
a společenské vědy“. Na základě zájmu o toto 
téma je plánována další přednáška, jež bude 
navazovat a rozvíjet dané téma. Všichni jste 
zváni. Sobotní program byl z důvodu špatné-
ho počasí zkrácen. Zatímco jsme si opékali 
dobroty, začalo silně pršet a déšť neustal až 
do večera.

S. Němčíková

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V neděli 20. dubna 2008 v 15.30 hod 

proběhl koncert duchovní hudby v chrámu 
Nanebevzetí P. Marie v Holešově. Vystoupily 

zde Moravské děti společně s Pavlínou Senič, 
sólistkou Státní opery v Praze. Pavlína Senič 
patří k výrazným talentům své generace. 
Svědčí o tom nejenom několik prestižních oce-
nění, jež získala na mezinárodních pěveckých 
soutěžích například v Itálii nebo Německu, ale 
i řada divadelních rolí, které ztvárnila s velkou 
odezvou diváků.

ZVEME VÁS:
12. 5. 2008 KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ - přijďte 
si sami vyrobit krásný dárek z přírodního 
materiálu pedigu. Výrobky vypadají krásně 
a vyrobit je zvládne každý. Kurz probíhá celý 
den, ranní od 9.00 hod. vhodný i pro maminky 
s dětmi (hlídání zajištěno) a odpolední v 16.00 
hod. Přineste si s sebou ručník a zahradnické 
nůžky. Kurz stojí 250,-Kč.

12. 6. 2008 od 9.00 hod. se bude konat 
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL na hřiš-
ti Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. 
Olympionici budou soutěžit o dort pana sta-
rosty PaedDr. Zdeňka Janalíka. Budou připra-
veny sportovní disciplíny pro jednotlivce i pro 
kolektivy. Těší se na Vás SVČ Holešov - Duha 
i SPŠ MV ČR Holešov.

ZA KULTUROU:
10. 5. 2008 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA - 
Hudební divadlo Karlín Praha. Operetní klenot 
- Nesmrtelné melodie klasika světové operety 
Emmericha Kálmára. Hrají a zpívají: P. Břín-
ková, I. Dufková, M. Nosková, S. Sklovská, 
A. Briscein, J. Ježek, M. Vojtko a další. Cena 
890,- Kč (vstupenka a doprava)

10. 5. 2008 „KYTIČKA PRO MAMINKU“ - 
v rámci Dne matek je připraven pěkný program 
pro všechny maminky v kině Svět v Holešově 
od 14:00 hod. Každá maminka dostane malý 
dárek. Program připravuje Základní umělecká 
škola Holešov a SVČ Holešov Duha. Vstup 
je volný.

PŘIPRAVUJEME:
Letní pobyty a tábory DUHY

Chorvatsko - Makarská riviéra - Tučepi
Termín: 6. - 15. června 2008

Cena: Kč 4 650,- bez stravy
Kč 9 850,- s polopenzí
Doprava: zahraničním autobusem s WC a kli-
matizací
7x ubytování v apartmánech
Profi cvičitelka - H. Sovišová, služby delegáta 
v místě.

Tajemství Jaderského moře 
pro teenagery
Itálie - Sluneční riviéra - Riccione
Termín: 25. 7. - 3. 8. 2008
Určeno pro rodiče, děti a teenagery.
Ubytování: kemp Adria - stany pro 4 - 5 osob 
(2 ložnice)
Strava: plná penze
Cena: Kč 5 690,-
Kvalifikovaný pedagogický doprovod.

Chorvatsko, ostrov Rab
Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008
Určeno pro rodiče s dětmi, teenagery.
Ubytování: hotel ISTRA 
(2 - 3lůžkové pokoje)
Strava: 7x polopenze
Cena: dospělí 8 290,- Kč
Osoba 13 - 18 let nebo dospělý na přistýlce 
7 940,- Kč
Děti do 12 let: 7 570,- Kč
Děti do 2 let, které nepožadují lůžko a stravu 
3 370,- Kč

Havraní tábor osadníků
Chata pod Tesákem
Od neděle 13. 7. 2008 do pátku 25. 7. 2008
Cena: Kč 3 600,-
Atraktivní program, hry, které ještě děti ne-
hrály.
Součástí tábora je i tvorba keramiky a její 
pálení v polní peci.
Tábor je určen pro účastníky od 7 let, počet 
účastníků je omezen.

Rybářský tábor
Napajedla - Pahrbek
Termín: 29. 6. - 5. 7. 2008
Předběžná cena: Kč 2 400,-
Tábor je určen hlavně pro děti s platným 
rybářským lístkem.

Přihlášky a informace ve SVČ Holešov - 
DUHA, telefon: 573 395 355

Fotografie zachycují Den Země, který proběhl v zámeckém parku.
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ZVEME VÁS
30. 4. SLET ČARODĚJ-

NIC - od 17.00, zveme všechny čarodějky, 
kouzelníky a čaroděje na zahradu TYMY na slet 
plný her a soutěží spojený s táborákem
7. 5. Den Evropy - od 9.00 do 12.00 na náměstí 
E. Beneše v Holešově, děti pošlou hvězdičku 
s pozdravem Evropě, nakreslí obrázek, připra-
vena výstava a hry
7. 5. Koňské cválání - od 15.00 projížďky 
na koni, cena: 20,-
8. 5. POHYBEM KE ZDRAVÍ A KRÁSE - 
od 9.00 pro dívky a ženy dopolední maraton 
plný pohybu (aerobik, stepaerobik, dance a ka-
lanetika), cena: 180,-, přihlášky do 7. 5.
15. 5. 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 13. 5.
15. 5. RODINKA - od 15.30, pořad pro rodiče 
s dětmi plný her, malování, zpívání a sladkých 
odměn
18. 5. MATIČCE - bohatý program k oslavě Dne 
MATEK, vystoupení dětí z kroužků TYMY
21. 5. VŠETULSKÁ SUPERSTAR - od 16.00, 
pěvecká soutěž pro malé i velké zpěváky 
a zpěvačky, zájemci, přihlaste se v kanceláři 
TYMY.
24. 5. Bambiriáda - zájezd na Bambiriádu 
do Zlína, spoustu her, soutěží a zajímavostí 
28. 5. Na kolo jen s přilbou - od 15.00 na hřišti 
I. ZŠ, děti si vyzkouší jízdu mezi překážkami, 
vyplní dopravní testy, namalují obrázky, vyzkou-
ší si základy první pomoci a určitě se vyplatí 
přijet s přilbou, neboť součástí bude losování 
o hodnotné ceny 
31. 5. Numerologie a my II. - seminář nume-
rologie, sestavení mřížky ze jména, partnerské 
a pracovní vztahy, cena: 250,-/os., přihlášky 
do 29. 5. 

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 postaviček 
a her, cena: 1.450,-/dítě, 2.050,-/
dospělý 
7. - 11. 7. Taneční léto I. - let-
ní tábor pro holky i kluky spojený 
s tancem, aerobikem, hip-hopem 
a dalšími tanečními styly a tech-
nikami, cena: 1.450,-/dítě (v ceně 
ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, pedagogický a zdravotní do-
zor, 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, pedago-
gický a zdravotní dozor, program)

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

11. - 16. 7. Léto s pohádkou II. - letní pobyt 
pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových 
postaviček a her, cena: 1.650,-/dítě, 2.250,-/
dospělý (v ceně ubytování, 5x denně strava, 
pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, 
program) 
11. - 16. 7. Taneční léto II. - letní tábor pro 
holky i kluky plný aktivního pohybu (aerobik, 
hip-hop a další taneční styly a techniky), tá-
borová 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 dávný 
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 - Beskydy - Kněhyně
18. - 22. 8. Léto na koni - táborová dobro-
družství spojená s vyjížďkami na koních, cena: 
1.990,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně strava, 
pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, 
program, denně vyjížďky na koních), omezený 
počet míst!!!
18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový výlet 
do tajů výtvarných a rukodělných technik, cena: 
1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý (v ceně ubytování, 
5x denně strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program, výtvarný materiál) 

OHLÉDNUTÍ
Numerologie a my

V sobotu 12. dubna proběhla v SVČ Všetu-
ly přednáška na téma Numerologie a my. V zá-
kladní osnově přednášky se účastníci dozvěděli 
spoustu zajímavého o vnitřní síle, zdraví a jeho 
ovlivňování, vzájemných vztazích partnerských 
i pracovních apod. Druhá část byla věnována 
praktickým ukázkám práce s čísly, sestavením 
mřížky z data narození a u ní význam jednotli-
vých políček, psychické a životní číslo, životní 
cíle a úskalí. Přednáškou i praktickými ukázkami 
uvedl zájemce do tajů numerologie pan Milan 
Walek. Další setkání s panem Walkem a nu-
merologií proběhne 31. května v dopoledních 
hodinách v TYMY.                                

Keramické dílničky pro děti MŠ Sluníčko
Ve dnech 14. - 24. dubna proběhly v SVČ 

Všetuly keramické dílničky pro nejmenší kluky 
a holky z MŠ Sluníčko. Řada dětí se s prací 
s keramickou hlínou, jejím tvarováním a mo-

delováním setkala poprvé. Děti s nadšením 
a radostí modelovaly, pod šikovnými dětskými 
ručičkami vznikala umělecká dílka, nádherná 
srdíčka a zvířátka - hadi, ježci i berušky. Práce 
s hlínou je velmi zajímavá tvůrčí činnost, rozvíjí 
fantazii a je i relaxací jak pro děti, tak pro do-
spělé, proto k nám do TYMY zveme nejen malé 
kluky a holky, ale i rodiče - přijďte se zapojit 
do kroužku keramiky každé úterý od 16.00.

TYMY slavilo Den Země sázením stromu
K oslavám Dne Země se připojilo i SVČ 

Všetuly a za výborné spolupráce prvňáčků 
školní družiny III. ZŠ pod vedením paní učitelky 
Budišové symbolicky  zasadili strom na za-
hradě TYMY. Sázení stromu se stalo v TYMY 
již tradiční součástí dnů věnovaných Zemi. 
Tyto dny jsou vhodnou příležitostí, abychom 
si uvědomili, zamysleli se a vysvětlili dětem 
jak je důležité Zemi udržovat zdravou, čistou 
a krásnou. Kluci a holky nejen zasadili nádher-
ně rozkvetlý strom, ale zopakovali si i základy 
třídění odpadu, překonali překážkovou dráhu, 
vytvořili koláž „naše Země“ a naučili se posklá-
dat parníčky a lodě k překonání vzdálenosti 
mezi jednotlivými světadíly. Práce i skotačení 
se venku, na čerstvém vzduchu, dětem velmi 
dařily a celou akci provázely příjemně hřející 
paprsky sluníčka. Holkám, klukům i paní učitel-
ce děkujeme za pomoc, za niž si zaslouženě 
odnesli sladkou odměnu.

Expedice „K-SET 2008“ s PS Dr. M. Očad-
líka Holešov

V pátek 18. dubna pro mnohé kluky a holky 
začala pionýrská expedice K-SET 2008. Před 
nástupem  do vlaku museli všichni účastníci vy-
luštit vstupní heslo „Tesák“.  Cesta nám ubíhala, 
nesla se v duchu seznamovacích her a než 
jsme se nadáli, vystupovali jsme z autobusu 
na Tesáku před chatou, kde jsme se seřadili, 
rozdělili do družinek a šli se ubytovat. Poté jsme 
vyrazili do terénu plnit první úkoly. Večer jsme 
snědli výborné večeře, které nám nachystaly 
maminky, a posíleni pokračovali v zápolení. 
Vymýšleli jsme pokřiky, názvy a znaky. Pak si 
zazpívali táborové písničky a příjemně unaveni 
šli spát. Ráno nás probudila vůně čaje a sladké 
marmelády. Při rozcvičce jsme protáhli křečovité 
svaly a po snídani se vydali do lesa. Na cvičné 
louce čekalo na družinky  soutěžní klání v týmo-
vých dovednostech - pouštěli draka, hráli lakros 
a ringo, běhali štafetu. Dopolední závěr patřil 
pohádkově-přírodovědné sazce, v níž excelo-

vali především nejmladší účastníci 
expedice. Přišel oběd a po něm za-
sloužený polední klid. Nabrali jsme 
síly na odpolední hry a lanové pře-
kážky. Všichni účastníci expedice 
plnili úkoly na výbornou, venku se 
nám líbilo, ale bohužel prudký déšť 
nás zahnal zpět do chaty. Na večeři 
jsme si připravili guláš, zhlédli při-
pravené scénky jednotlivých dru-
žinek, zazpívali si a na dobrou noc 
si pustili video z loňského pionýr-
ského tábora. V neděli, po vydatné 
snídani, jsme předali účastníkům 
expedice pamětní listy a vítězům 
diplomy s cenami. Domů jsme jeli 
s písničkou, plni zážitků a nových 
kamarádů. Na setkání se všemi 
účastníky expedice se těšíme. Tak 
ahoj o prázdninách na táboře.

Vedoucí HankaÚčastníci expedice K-SET 2008.
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Ve dnech 1. - 9. března tohoto roku v tu-
reckém Adapazzari proběhl projekt pod názvem 
„Refraction of light“. Projekt byl zaměřený na 
postavení ženy ve společnosti a byl z velké 
části financován Evropskou unií. Zúčastnilo se 
jej osm zemí světa - Jordánsko, Izrael, Turecko, 
Ázerbájdžán, Ukrajina, Makedonie, Tunisko a 
Česká republika. Česká republika jako jediná 
reprezentovala EU a její pětičlenná skupina byla 
zastoupena čtyřmi studenty Střední policejní 
školy MV v Holešově a Mgr. Ivanou Mikulenko-
vou, učitelkou anglického jazyka, jako vedoucí 
skupiny. Celý projekt se odehrál v prostorách 
tamější soukromé školy ENKA Okullari, jejíž 
studenti se výrazně podíleli na přípravě a prů-
běhu projektu.

Náplní tohoto projektu bylo hlavně celo-
denní zaměstnání v podobě tzv. „workshopů“. 
Většina těchto workshopů probíhala tak, že na 
začátku se všichni účastníci náhodně rozdělili 

REFRACTION OF LIGHT neboli MULTIKULTURNÍ SETKÁNÍ 
NA TÉMA POSTAVENÍ ŽENY VE SPOLEČNOSTI

do několika skupin. Poté tyto skupiny dostaly 
zadání práce, která byla přímo či nepřímo za-
měřena na problematiku ženy ve společnosti. 
Po zpracování této práce každá skupina svůj 
projekt prezentovala před ostatními a musela 
uhájit své názory a myšlenky. Součástí těchto 
workshopů byly mimo jiné dramatizace, jejichž 
interpretace znázorňovala odlišné pohledy růz-
ných kultur na postavení ženy ve společnosti.

Sekundárním cílem této akce byla snaha 
zlepšit komunikaci v angličtině a navázat bližší 
vztahy mezi účastníky projektu. Právě za tímto 
účelem byly tvořeny převážně smíšené skupiny 
a všichni účastníci byli ubytováni tak, aby byli 
na pokojích jen s lidmi jiných národností. Dále 
v rámci bližšího poznání turecké kultury účast-
níci strávili jednu noc v turecké rodině. Další 
činností zaměřenou na poznání kultur zúčast-
něných zemí byly tzv. národní večery. Při těchto 
večerech prezentovaly pokaždé dvě země svou 

kulturu, jazyk, zvyky a krajinu způsobem, jaký 
uznaly za vhodné.

Všechny body programu byly zcela spl-
něny. U všech účastníků projektu se zvýšilo 
povědomí o zneužívání, diskriminaci, postavení 
žen ve společnosti, závažnosti tohoto problému 
a nutnosti jeho řešení. Cíl, zvýšení schopnosti 
komunikovat v anglickém jazyce, byl také do-
sažen, ale největší pozitivum celého projektu 
přineslo získání nových mezinárodních přátel-
ství, což dokazuje i nadále trvající komunikace 
mezi účastníky projektu a snaha o vytvoření 
dalších projektů, jako byl tento.

Závěrem patří poděkování již zmíněné paní 
učitelce Mgr. Ivaně Mikulenkové za přípravu, 
účast a spolupráci na tomto projektu.

David Štefanko, Filip Škorpil
Studenti III. A SPŠ MV Holešov

Pátek 9. 5. v 18 h: 
Porážka, která vedla k vítězství (Ze zajatce 
předsedou vlády)

Sobota 10. 5. v 18 h: 
Pohled do budoucnosti (Kdo řídí dějiny?)

Pátek 16. 5. v 18 h:
Za svou pravdou stát (Vzepřít se nátlaku)

Sobota 17. 5. v 18 h: 
Politik mění kurz (Proč se člověk mění?)

Pohled do budoucnosti - přednášky z prorocké knihy Daniel.
Knihy, jejíž poselství zaznívá i do dnešních dnů

Pátek 23. 5. v 18 h: 
Verdikt skryté kamery (Pád světovládné říše)

Sobota 24. 5. v 18 h: 
Víra navzdory KGB (Nečekané vysvobození)

Pátek 30. 5. v 18 h: 
Strhnutá maska („Do jakého příběhu jsme to 
spadli?“)

Pátek 6. 6. v 18 h: Velký vesmírný úklid (Nej-
sledovanější přelíčení)

Sobota 7. 6. v 18 h: 
Nejpozoruhodnější biblické proroctví 
(Předpověď příchodu Mesiáše)

Pátek 13. 6. v 18 h: 
Konec velkého příběhu (Nejcennější vítězství)

Přednášky ing. Jaroslava Kubena 
proběhnou v CASD Holešov
nám. F. X. Richtera 1212

Paní Martina Sedláčková (Osadní výbor 
Žopy) nám do redakce napsala: „V Holešov-
sku č. 7 jste vytiskli článek Vítání občánků 
v Žopích. Omylem jsem spletla jméno jed-
noho z narozených občánků. Uvedeno bylo 
jméno Jakub Hejník - správně má být ale 
JAN Hejník.

OMLUVA

Nosíte rádi to, co nikdo jiný nemá anebo 
sháníte originální dárek?

Možná některá z vás touží po něčem po-
dobném a chtěla by si to vyzkoušet. Možná 
nevíte, jak na to. Nebo už nějaké zkušenosti 
máte, ale těžko hledáte inspiraci.

Středa 14. 5. v 16 h 
PRAKTICKÁ ŽENA:

TEXTILNÍ TECHNIKY
s maminkou Barborou 

Winklerovou v MC Srdíčko

Malování na textil poskytuje  příležitost pro 
vlastní kreativitu, zvláště pokud si můžete tričko, 
které jste si sami namalovali, obléknout na sebe 
a pochlubit se ostatním. A pokud nejste tak 
zruční, nezoufejte, existuje spousta vhodných 
šablon, které vám v tvoření pomohou.

Pro začátečníky je nejlépe vyzkoušet nej-
jednodušší postup. Obtažení motivu konturou 
a následné vybarvení. Nebo si můžete vyzkou-
šet techniku savování. Lze kombinovat techniku 
savování  s konturami. Záleží na vaší volbě, co 
se vám zalíbí.

Používat budeme kvalitní textilní barvy 
a kontury, které můžete prát v pračce do 40 ̊ C. 
Malovat můžete na trička, tílka, mikiny, povlaky 
na polštář, ubrusy, prostírání apod. 

Na malování se, prosím, předem přihlaste. 
Budeme zajišťovat bílá, černá a modrá trička. 
Pokud byste měly zájem, potřebujeme vědět 
barvu a velikost. Trička budou bavlněná,  kva-
litní, cena do 100 Kč.
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VÝROČÍ - KVĚTEN 2008

1. 5. 1973 Zemřel REK, Josef, sběratel lido-
vých písní, osobnost Valašska (* 12. 2. 1912) 
- 35. výr. úmrtí
2. 5. 1943 Narozena VESELÁ-PROCHÁZ-
KOVÁ, Magda, grafička, ilustrátorka dětských 
knih, kresba a malba inspirována krajinou jižní 
Moravy - 65. výr. narození
3. 5. 1953 Zemřel BLAŽÍČEK, Oldřich, 
český akademický malíř, představitel moderní 
krajinomalby (* 5. 1. 1887) - 55. výr. úmrtí
4. 5. 1903 Narozen v Holešově VAVERKA, 
Jožka, národopisný a kulturní pracovník, 
veřejně činný v Sokole, v Osvětové besedě  
jako režisér ochotnických představení, autor 
článků o hanáckém folklóru, organizátor ha-
náckých slavností v Holešově (+ 14. 8. 1981) 
- 105. výr. narození
5. 5. 1958 Zemřel BARTOVSKÝ, Vladimír, 
kronikář, básník, prozaik, psal fejetony a po-
vídky do novin, člen redakční rady Záhorské 
kroniky, krátce vedl kroniku Hranic, působil 
i v Bystřici pod Hostýnem (* 15. 6. 1904) - 50. 
výr. úmrtí
6. 5. 1978 Zemřel KOHOUTEK, Hynek, 
dramatik, psal hry pro mládež i pro dospělé, 
práce z oboru pedagogiky, osobnost Valašska 
(* 2. 7. 1905) - 30. výr. úmrtí
7. 5. 1973 Zemřel HOSTOVSKÝ, Egon, čes-
ký spisovatel, přední český prozaik 20. století 
(* 23. 4. 1908 Hronov) - 35. výr. úmrtí
8. 5. 1903 Zemřel GAUGUIN, Paul,  fran-
couzský  malíř, vůdčí osobnost postimpresi-
onismu, inspiroval se uměním tzv. primitivních 
národů (* 23. 4. 1908) - 105. výr. úmrtí
9. 5. 1978 Zemřel SLAVÍK, Jan, český his-
torik, ředitel Ruského zahraničního archivu
(* 25. 3. 1885) - 30. výr. úmrtí
10. 5. 1978  Zemřel VONDRÁČEK, Vladimír, 
český lékař, internista, farmakolog, endokrino-
log, psycholog a psychiatr, zakladatel české 
psychofarmakologie (* 23. 2. 1895) - 30. výr. 
úmrtí
11. 5. 1943 Narozena KUČEROVÁ-HALO-
VÁ, Svatava, folkloristka, malířka kraslic a pe-
kařka vizovického pečiva, působila na Zlínsku 
(+ 20. 12. 1999) - 65. výr. narození

12. 5. 1523  Narozen OLDŘICH PREFÁT 
Z VLKANOVA, český spisovatel, matematik, 
astronom a cestovatel, podnikl cestu do Pa-
lestiny, ze které zážitky popsal v dodnes 
vydávaném cestopisu (+ 26. 7. 1565) - 485. 
výročí narození
13. 5. 1923  Narozen BALAJKA, Bohuš, 
český literární historik a kritik, s F. X. Šal-
dou zakladatel moderní analytické kritiky 
(+ 7. 2. 1994) - 85. výr. narození
14. 5. 1733 Narozen VOIGT, Mikuláš 
Adaukt, český osvícenec, historik, patřil 
k ústředním postavám, které na počátku 70. 
let 18. století ovlivňovaly formující se novo-
dobou  českou vědu (+ 18. 10. 1787) - 275. 
výr. narození
15. 5. 1903 Narozen v Holešově STELZIG, 
František, knihkupec, věnoval se vlastivědě, 
folklóru, etnografii, archeologii a numizmatice 
(+ 11. 7. 1988) - 105. výr. narození
16. 5. 1868  Položeny základní kameny 
k výstavbě Národního divadla v Praze - 140. 
výročí
17. 5. 1928 Narozena KRČÁLOVÁ, Jarmila, 
česká historička umění, těžištěm jejího bádání 
bylo renesanční umění, zejména architektura 
- 80. výr. narození
18. 5. 1923  Narozen TRMAČ, Miloslav, 
historik, publicista, vlastivědný pracovník, 
regionální historik Znojemska a jižní Moravy 
(+ 22. 1. 1994) - 85. výr. narození
19. 5. 1883  Zemřel CHALUPKA, Samo, 
slovenský spisovatel, básník a evangelický 
kněz, autor romantických básní a románů 
(* 27. 2. 1812) - 125. výr. úmrtí
20. 5. 1933  Narozen VAŠÍČEK, Zdeněk, 
filosof, historik, publicista, 1981 odešel do za-
hraničí, publikoval v zahraničních odborných 
listech, působil na zahraničních univerzitách, 
od začátku 90. let přednáší na UK v Praze, 
působil v Brně a Kroměříži - 75. výr. narození
21. 5. 1928  Zemřel KUKUČÍN, Martin, sloven-
ský prozaik, publicista, dramatik a překladatel 
(* 17. 5. 1860) - 80. výr. úmrtí
22. 5. 1983  Zemřel DUDIČ, Karel, gra-
fik, malíř, scénograf, osobnost Valašska 
(*21. 08. 1918) - 25. výr. úmrtí
23. 5. 1843 Narozen DURDÍK, Pavel, čes-
ký lékař, překladatel, cestovatel a publicista 
(+ 17. 8. 1903) - 165. výr. narození
24. 5. 1903  Narozen HALABALA, Jindřich, 
architekt, publicista, nábytkář, prosazoval vý-
robu  stavebnicového nábytku, autor řady pu-
blikací (+ 18. 11. 1978) - 105. výr. narození
25. 5. 1848  Narozen JARNÍK, Jan Ur-
ban, český filolog, překladatel a romanista 
(+ 12. 1. 1923) - 160. výr. narození
26. 5. 1888  Zemřel SOBRERO, Asca-
nio, italský chemik, objevitel nitroglycerínu 
(* 12. 10. 1812) - 120. výr. úmrtí
27. 5. 1978  Zemřel SPÁČIL, Oskar, grafik, 
průmyslový výtvarník, působil v Prostějově 
a Zlíně (* 17. 12. 1912) - 30. výr. úmrtí
28. 5. 1923  Zemřel HEIDLER, Jan, historik, 
publicista, 1917 podíl na přípravě Manifestu 
českých spisovatelů (* 7. 9. 1883) - 85. výr. 
úmrtí
29. 5. 1978  Zemřel LENHART, Karel, sochař 
(* 24. 1. 1904) - 30. výr. úmrtí
30. 5. 1903  Narozen STRUHALA, Bohumil, 
učitel, pracovník muzea a archivu v Holešově, 
autor článků z archivnictví, historie a numiz-
matiky (+ 4. 7. 1972) - 105. výr. narození

31. 5. 1883  Narozen FIŠER, Karel, malíř, 
dramatik, režisér sokolského ochotnického 
divadla, věnoval se i loutkářství, osobnost 
Valašska (+ 16. 6. 1941) - 125. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 5. 1978 Zemřel CHAČATURJAN, Aram, 
arménský hudební skladatel (* 6. 6. 1903) - 
30. výr. úmrtí
2. 5. 1888 Narozen LEJSEK, Květoslav 
František, český hudební skladatel, pe-
dagog, sbormistr, houslista a spisovatel
(+ 24. 1. 1955) - 120. výr. narození
6. 5. 1988    Zemřel DUSÍK, Gejza, slovenský 
hudební skladatel, průkopník slovenské popu-
lární hudby (* 1. 4. 1907) - 20. výr. úmrtí
7. 5. 1833 Narozen BRAHMS, Johanes, ně-
mecký hudební skladatel, klavírista a dirigent 
z období romantismu (+ 3. 4. 1897) - 175. 
výr. narozeni
11. 5. 1888  Narozen BERLIN, Irving, ame-
rický hudební skladatel, autor muzikálů, revuí, 
písní a tanečních skladeb (+ 23. 9. 1989) - 
120. výr. narození
13. 5. 1948  Narozena ANDRTOVÁ-VOŇ-
KOVÁ, Dagmar, česká folková písničkářka 
a kytaristka - 60. výr. narození
17. 5. 1898 Narozen MODR, Antonín, 
český hudební skladatel a hudební teoretik 
(+ 22. 4. 1983) - 110. výr. narození
21. 5. 1953  Narozen BRABEC, Lubomír, 
český kytarista a hudební pedagog - 55. výr. 
narození
22. 5. 1813  Narozen WAGNER, Richard, 
německý hudební skladatel období romantis-
mu, autor mnoha oper (+ 13. 2. 1883) - 195. 
výr. narození
23. 5. 1943  Narozen SLOVÁČEK, Antonín 
Felix, český klarinetista, saxofonista a dirigent 
- 65. výr. narození

24. 5. 1773  Zemřel ZACH, Jan, český 
hudební skladatel a varhaník (* 13. 11. 1699) 
- 235. výr. úmrtí
28. 5. 1883  Narozen TALICH, Václav, 
jeden z nejvýznamnějších českých dirigentů 
20. století, působil v České filharmonii, jeho 
jméno nese prestižní hudební těleso - Talichovo 
kvarteto (+ 16. 3. 1961) - 125. výr. narození
31. 5. 1868  Zemřel v Bystřici pod Hostý-
nem SUŠIL, František, český hudební skla-
datel a folkloristický sběratel (*14. 6. 1804) 
- 140. výr. úmrtí

H.K.
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V letošním roce oslaví 1. ZŠ Holešov 120. výročí  svého založení. 
V rámci oslav, které proběhnou ve dnech 25. a 26. září, uspořádáme 
školní akademii, výstavu fotografií, výstavu starých učebních pomů-
cek...

Připomeňme si  historii i současnost školy, jak je viděna očima 
současných žáků.

„ŠKOLA JE ZÁKLADEM ŽIVOTA!“ Ten, kdo tuto větu poprvé vy-
slovil, asi věděl, o čem mluví, ale určitě ani netušil, jak se budou školy 
vyvíjet a jak taková škola bude vypadat za pár, možná i desítek let. Jak 
se vše začne měnit do moderní podoby  a jaký styl učení budou mít 
naši pedagogové. 

Tak například historie 1. ZŠ  Holešov sahá až do 19. století. Tehdy 
ji přivedl na svět Antonín Fischer. Spolu s prvním ředitelem Janem 
Rozsypálkem do ní vložili celé své srdce a popřáli jí do života všechno 
nejlepší. To však škole nezajistilo trvale radostné chvíle, musela si toho 
ještě hodně vytrpět, a to hlavně v dobách 1. a 2. světové války, kdy 
sloužila pro potřeby vojenské armády a jako přístřeší mnoha lidem. Válka 
byla velkou hrozbou nejen pro lidstvo, ale také pro oblast vzdělávání. 
Chyběli učitelé, kteří bojovali na válečných frontách, a proto byl konec 
války přijat s velkým nadšením. Důkazem je pamětní deska ve vchodu 
do staré budovy.

V letech 1972 - 1973 škola prošla několika generálními úpravami, 
což znamenalo vybudování nových pracoven fyziky, chemie i  dílen. Dále 
bylo instalováno ústřední topení, byla vyměněna okna a dveře. Od těch 
dob je škola stále modernizována a vybavována novou technikou. O pár 
let později, v roce 1995, bylo žákům umožněno vzdělávat se ve dvaceti 
nových třídách a v  nové sportovní hale. Tím končím krátký pohled 
na historii  školy a obracím pozornost na současnost. 

Nyní už naštěstí škola prochází klidnějším obdobím, změny však 
trvají stále. Mění se celkový vzhled školy, mění se pedagogický sbor, 
mění se žáci. Dnes navštěvuje školu  600 bystrých, ale i trošku neposed-
ných žáků, kteří si až moc vzali k srdci citát Jana Amose Komenského 

1. Základní škola Holešov očima současných žáků

Filmový klub Jeden svět v holešovském gymnáziu

Letecký pohled na 1. ZŠ v Holešově

„ŠKOLA HROU!‘“ Učitele to však neodradí a stále dokola s veškerým 
úsilím nám vtloukají do hlavy „ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA!“ Myslím si, 
že kdyby Marie Terezie viděla dnešní styl výuky i vymoženosti školy, 
valila by oči úžasem. 

Doba se vyvíjí a s ní i celá naše škola, ale doufám, že podobná 
slova, která píši já, vám bude ve stejně dobré náladě psát žák 1. ZŠ 
i za dalších třeba sto let.  

Pavlína Očadlíková, 7. C
1. ZŠ Holešov

Z iniciativy studentů sexty vznikl nedáv-
no v holešovském gymnáziu filmový klub 
„Jeden svět“. Filmové kluby Jeden svět jsou 
projektem agentury Člověk v tísni, podporující 
rozšiřování informací nejen o sociálních pro-
blémech. Podstatou filmových klubů Jeden 
svět je pořádání projekcí, jejichž součástí je 
promítnutí filmu zabývajícího se těmito pro-
blémy (např. porušování lidských práv, rasová 
a národnostní nesnášenlivost, xenofobie), 
ale také diskuze, aktivity či beseda s hostem 
o tématech ve filmu nastíněných. Činnost 
dobře fungujícího filmového klubu však může 
být mnohem rozsáhlejší.

Na naší škole je fungování filmového klu-
bu v počátcích. Zatím proběhla dvě promítání. 
Při prvním jsme přiblížili politickou situaci v Bě-
lorusku. Po zhlédnutí snímku Lekce běloruštiny 
měli studenti mimo jiné za úkol napsat dopis 

hlavním postavám, které ve filmu vystupovaly 
jako zastánci politické opozice. Studenti ze 
sexty napsali: „…měli jsme ve škole možnost 
zhlédnout Váš snímek Lekce běloruštiny. Asi 
nás všechny hodně překvapil. Většina z nás 
neměla o situaci v Bělorusku velký přehled, 
mysleli jsme, že jste další z „normálních“ zemí 
Evropy. Avšak není tomu tak… Snímek nás 
určitě obohatil, obdivujeme Vaše odhodlání. 
Musí být těžké žít v tomto režimu. Podobná 
situace byla i u nás, ale v době než jsme se na-
rodili - NAŠTĚSTÍ. Chtěli bychom Vám popřát 
hodně štěstí a hlavně víru, protože když v něco 
člověk hodně věří, má velkou šanci na úspěch. 
Nikdy člověku není dán sen bez toho, aniž by 
mu byla dána síla jej vyplnit.“

Druhé promítání mělo téma: „Rasismus, 
xenofobie a neonacismus“. Studenti měli 
možnost posoudit tři filmy: Barevný národ, 
Skinheads a Mladý hrdý nácek. Zatímco prv-

ní dva filmy uvedly studenty do tématu, třetí 
autobiografický snímek dal nahlédnout do ži-
vota Marka Colleta,  politicky angažovaného 
britského neonacisty. Poté studenti vyjad-
řovali své názory prostřednictvím vytváření 
plakátu. 

Ke každé projekci filmového klubu vzniká 
taktéž nástěnka, na níž se i nezúčastnění stu-
denti mají možnost dozvědět něco o tématu.

A jaké jsou plány do budoucna? „Nyní 
připravujeme blok projekcí zabývajících se 
největšími světovými náboženstvími,“ prozra-
dila jedna z organizátorek Petra Chudárková. 
Doufáme, že se zvyšujícím zájmem studentů 
poroste i množství aktivit filmovým klubem 
realizovaných.

Studentky sexty Jana Karasová, 
Barbora Tomšů, Petra Chudárková

V sobotu 12. dubna se uskutečnila v SVČ Všetuly tzv. „prodlou-
žená“, kterou byl ukončen jarní kurz Taneční polepšovny. V tělocvičně 
TyMy se sešli účastníci kurzu a také jejich „garde“ - přátelé a známí. 
Prodlouženou vedl taneční mistr Dušan Stareček, který společně se 
svou ženou Alenou vedl také celý kurz. Prodloužená  byla opravdu 
prodlouženou - tancovalo se až do nočních hodin. Pro návštěvníky byl 
připraven také program - ukázka latinskoamerických tanců tanečního 
páru z TK Gradace Kroměříž. Nechyběla ani tombola, do které přispěli 
všichni přítomní. Není pochyb o tom, že prodloužená se vydařila. Dal-
ší kurz bude opět zahájen v polovině měsíce října 2008. Děkujeme 
lektorům Aleně a Dušanovi Starečkovým za vedení kurzu a všem 
zúčastněným tanečníkům za jejich aktivní přístup.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ Všetuly

Taneční prodloužená v TYMY
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Holešovský stolní tenis má druhého reprezentanta

Hluk, Holešov (frs) -  Úspěš-
né vystoupení na mezinárodní 
sportovní scéně má za sebou 
13letý stolní tenista Libor Liška 
z Holešova. Na silně obsazeném 
mezinárodním mistrovství minika-
detů v Hluku skončil na 15. místě, 
v konkurenci domácích repre-
zentantů se pak umístil na místě 
druhém. 

Turnaje ve stolním tenise, 
který se uskutečnil od 18. do 20. 
dubna, se vedle českých hráčů 
zúčastnili i žáci ze Slovenska, 
Srbska, Rakouska, Polska a Ma-
ďarska.

Libor Liška je odchovanec 
oddílu stolního tenisu TJ Holešov, Úspěšný holešovský stolní tenista Libor Liška. 

v současné době však hraje za KST 
Zlín. Jeho dosavadním největším 
úspěchem bylo 1. místo na velké 
ceně města Liberec v mladších 
žácích. V současné době se Libor 
připravuje na mistrovství republiky 
mladších a starších žáků, které se 
uskuteční v Liberci a Mostě. Libor 
Liška je po úspěšné juniorce Han-
ce Matelové druhým holešovským 
stolním tenistou, který startoval 
v barvách české reprezentace.  

V Holešově se dnes věnuje 
závodně stolnímu tenisu asi pa-
desát sportovců. Vedle oddílu TJ 
Holešov jsou organizovaní také 
v klubech KST Holešov a KST 
Količín. 

TJ Martinice - DFK Holešov 
1   (0:2)     2

Křest ohněm zažilo v tomto utkání družstvo žákyň Dívčího fotbalové-
ho klubu Holešov. První zápas bez největších opor Motalové, Stolářové 
a Dobroslávkové sehrála děvčata proti tradičnímu soupeři, a především 
výkon z prvního poločasu byl pro všechny přihlížející příjemným překvape-
ním. Na stoperském postu se poprvé představila Vendula Kuchařová a její 
výkon byl více než dobrý; v poli pak velmi hezky zahrály Klára Konečná 
a Andrea Pagáčová, které útoky po stranách hřiště nejvíce ohrožovaly 
branku domácích. V první půli se velmi dařilo také Magdě Jirouškové 
a Tereze Stratilové a výsledkem bojovné a občas i kombinační hry byly 
branky Pagáčové a Stratilové po skrumážích před domácí brankou. Druhá 
půle byla ve znamení únavy většiny děvčat - domácím se sice podařilo 
snížit, ale DFK chytala velmi dobře Lucka Csefalvayová a za bojovnost 
všech vítězství zaslouženě putovalo do Holešova.

Pochvalu za výkon si zaslouží celý tým, který si na jaře i v dalších 
zápasech začne zvykat na hru bez svých tradičních opor.

Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovská děvčata vyhrála
i bez největších opor

Holešovská rezerva získala bod INZERCE, SERVIS

Přerov si odvezl z Holešova 
dva body

DFK Holešov - 1. FC Přerov
1   (1:1)   2 

Tým DFK Holešov se na jaře 
stále potýká s vysokou nemocností 
a sestava pro toto utkání byla opět 
pro trenérku velkým otazníkem. 
Utkání dvou známých soupeřů za-
čalo náporem domácích, kdy se 
několikrát po sobě ocitla v gólové 
šanci Katka Bakalíková, ale bo-
hužel bez efektivního zakončení. 
Ofenzívu účinně podporovala ze 
zálohy Samsonková a zejména 
zleva Dominika Stolářová, ale ani 
po střelách ze šestnáctky se domá-
cím skórovat nepodařilo. Obrana 
v čele s Luckou Pechovou hrála 
spolehlivě a kromě několika zbyteč-
ných faulů na šestnáctce nepouš-
těla hosty před branku Ševelové. 
Domácí tým se přece jen prosadil 
v 37. minutě, kdy  po krásné kom-
binaci osy Stolářová - Bakalíko-
vá - Jurčová poslala 
posledně jmenovaná 
míč do sítě hostí, ale 
domácí hráčky se ra-
dovaly pouhou minutu 
- ihned po rozehrávce 
neubránila Kršňáková 
protihráčku a Přerov 
lacině vyrovnal. V dru-
hé půli se Holešov 
dostával do šestnáct-
ky soupeře zejména 
středem hřiště, kde 
se dobře rozehrála 
Hanka Samsonková 

a vytvářela šance pro útočnice, 
ale ani Bakalíková či Brezanská 
nedokázaly z nejvyloženějších 
šancí skórovat. Utkání rozhodly 
dva momenty posledních deseti 
minut - lajdácky zahozená tutovka 
Vybíralové z malého vápna, kdy 
proti ní stála pouze branková síť,  
a série chyb na levé straně hřiště, 
kterou zakončila špatným zákro-
kem brankářka.

Výsledek byl pro domácí 
zklamáním, které je potřeba pře-
konat v dalších utkáních se snad 
již uzdravenými hráčkami.

Sestava: Ševelová, Kršňá-
ková, Pechová, Jablunková, Ďu-
rišová, Bretaňská, Samsonková, 
Jurčová, Stolářová, Vybíralová, 
Bakalíková. Branka: Jurčová
Nejlepší hráčka: Lucie Pechová

Mgr. Svatava Ságnerová

SFK ELKO Holešov B - FK Rusava  
                1     (0 : 0)        1 

V prvním poločase byla lepším týmem 
holešovská rezerva. To co však dokázali ně-
kteří hráči zahodit, volalo do fotbalového nebe. 
Ve druhé půli hosté z Rusavy hru vyrovnali 
a začali se dostávat k domácí brance. Zají-
mavých bylo posledních třicet minut. Padly 
branky, na hřišti po faulech jiskřilo.  Hosty 
podržel brankář Bureš. V 80. minutě zajistil 
nehlídaný Lukáš Vaculík Rusavě vedení - 0:1. 

Dlouho se však hosté neradovali, v 82. minu-
tě se do jejich branky trefil exrusavský Jan 
Vávra - 1:1. Poslední minuty obohatily žluté 
karty, Vaculík dostal po dvou žlutých červenou, 
podobně dopadl i domácí Krajcar. Sestava: 
Sedláček - Krejcar, Zapletal, Veselý, Hrudík, 
Leško, Frybort (56. Sedlařík T.), Münster, Vá-
vra, Uruba, Sumec.

Rozhodčí Libor Ponížil z Bystřice.

(hr)

Prodám DB 3+1, 75 m2 s možností převodu 
do OV. Byt je po venkovní rekonstrukci (fasáda, lod-
žie, plast. okna). Uvnitř plovoucí podlahy a nové in-
teriérové dveře. Součástí bytu sklep a kóje na patře. 
Cena 1.680.000  Kč. zahrnuje již cenu za venkovní 
rekonstrukci. Více info na tel. 724 343 983.

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.  
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Výroba a prodej 
dřevěných obkladových palubek

tl. 12, 15 a 19 mm,
hoblování na čtyřstranné fréze 
mob. 777 951 488, 605 922 985
E-mail: palubky.hol@seznam.cz

Najdete nás v Holešově v ulici Samostatnost 1348
(areál INTEA)

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

V sobotu 19. 4. 2008 skončila v Dubňa-
nech zápasy 23. a 24. kola 3. liga mužů ve flor-
bale 2007/2008. Soupeři Slow Shoes byly týmy 
TJ Sokol Brno Židenice  a F.A.T.R. Dubňany.

FbC Slow Shoes Holešov - TJ Sokol 
Brno Židenice 8:5 ( 4:1, 2:3, 2:1 )

Branky (asistence): Nuhlíček (Kudláček), 
Černoch, Lánský (Mikeška D.), Kudláček (Nuh-
líček), Mrnuštík (Svozil), Sovadina (Mikeška D.), 
Mikeška D. (Nuhlíček), Svozil (Nuhlíček)

Vyloučení: Fuksa (2 min.)
První sobotní utkání nenabídlo příliš zají-

mavý ani pohledný florbal. Židenice měly za-
jištěnu záchranu v soutěži a šance Holešova 
na postup byly již jen velmi teoretické. První 
třetina patřila Holešovu, který ji taky vyhrál 
4:1 a zdálo se, že to bude jen otázkou kolik. 
Od druhé třetiny však hrál Holešov velmi vlaž-
ně a vyvrcholením byla pasáž, ve které dovolil 
Židenicím snížit ze stavu 6:2 na 6:5! Dvěma 
góly v závěru utkání si však Holešov povinné 
vítězství nad outsiderem pojistil a mohl se těšit 
na odpolední vyvrcholení soutěže v podobě 
duelu s domácím FATRem. 

FbC Slow Shoes Holešov - F.A.T.R. 
Dubňany 8:1 ( 2:0, 3:1, 3:0 )

Branky (asistence): Nuhlíček 3 (Svozil 2, 
Kudláček), Kudláček 2 (Nuhlíček 2), Mikeška D. 
(Kudláček), Doležal, Svozil (Nuhlíček) 

3. liga mužů - divize VI

Vítězství ve velkém stylu na postup nestačila

Holešovské holky na domácím hřišti vysoko vyhrály

První utkání, hrané před měsícem, skon-
čilo napínavou remízou 5:5, a tak vše na-
svědčovalo tomu, že i tentokrát půjde o velmi 
vyrovnanou partii. V první třetině si Slow 
Shoes vypracovali dvoubrankové vedení, 
přičemž domácí skoro k ničemu nepustili. 
Druhá třetina se nesla v podobném duchu. 
Rozhodující moment zápasu přišel za stavu 
3:1. Domácí netrefili zcela odkrytou branku 
Holešova a ten z protiútoku zvýšil na 4:1 
a bylo vymalováno. V minulém utkání se sice 
Holešovu „povedlo“ vedení 4:1 ztratit, ale 
tento zápas patřil zcela jednoznačně hráčům 
Slow Shoes, kteří svého soupeře nekompro-
misně přejeli. Obranná činnost Holešova se 
od dopoledního utkání neuvěřitelně zvedla 
a nedovolila FATRu vůbec nic. Slow Shoes 
také naprosto ovládli střed hřiště, což výraz-
ně usnadnilo práci obráncům, kteří tak měli 
více času a sil na zakládání útočných akcí. 
A když se k tomu všemu sem tam přidala 
nedisciplinovanost hráčů Dubňan, bylo všem 
v hale jasné, že sezóna pro domácí skončí 
nelichotivým debaklem. Holešov tak zakončil 
své tažení za postupem ve velkém stylu, ale 
nakonec to bohužel nestačilo. 

 Sestava: Králík - Vysloužil, Mrnuštík, Dole-
žal, Mikeška P., Svozil, Nuhlíček, Kudláček, Mi-
keška D., Černoch, Lánský, Sovadina, Fuksa

Jan Vysloužil

1. 1. FbC Aligators Hukot Klobouky 
 24 19 2 3 156:80 59
2. FbC Slow Shoes Holešov
 24 18 2 4 156:74 56
3. FBC Sokol Bučovice
 24 15 3 6 162:104 48
4. F.A.T.R. Dubňany
 24 13 4 7 124:92 43
5. Bulldogs Brno B
 24 13 3 8 113:91 42
6. 1. AC Uherský Brod 
 24 12 1 11 123:115 37
7. SPA Gullivers Sokol Brno I B
 24 10 3 11 117:109 33
8. FbC Akademik UASK Vyškov 
 24 10 1 13 96:125 31
9. TJ Sokol Brno Židenice 
 24 9 3 12 104:103 30
10. 1. FBC Bedea Kroměříž 
 24 8 2 14 108:151 26
11. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní
 24 8 0 16 130:172 24
12. FK Orel Telnice 
 24 6 0 18 86:145 18
13. SK Snipers AISE Slavičín B 
 24 1 4 19 71:185 7

Tabulka soutěže 
po 26. kole

FK Holešovské holky - Družba 
Bukovany 11   (4:0)    0
Družstvo Holešovských holek 

se opět představilo holešovské-
mu publiku na hřišti Na Střelnici 
a po vcelku uspokojivém výkonu 
zaslouženě porazilo poslední tým 
tabulky.

Sestava: Vývodová - Dvorníko-
vá, Gulánová, Vitnerová, Vožďová 
- Šilhárová, Darebníková, Kovaří-
ková, Holcová, Šustová, Sehnalo-
vá. Střídaly: Baďurová, Kubíčková, 
Petříková, Juřicová.

Utkání se podle očekává-
ní odehrávalo pouze na polovině 
soupeřek, které domácím nestači-
ly v žádné činnosti, a tak bylo jen 
otázkou střelecké produktivity, jaký 
bude konečný výsledek. V první půli 
se domácím střelecky příliš nedařilo, 
i když kombinačních akcí a střel bylo 
vyprodukováno nespočet. Kromě 
třikrát nastřeleného břevna a tyče se 
ujaly jen střely Sehnalové, Šustové, 
Šilhárové z p.k. a opět Sehnalové. 
Po přestávce se obraz hry nezmě-

nil a i přes četné střídání opor se 
projevila lepší připravenost domácí-
ho celku, takže se skóre vyšplhalo 
ke konečné jedenáctce. O branky se 
dělily Vitnerová, Sehnalová, Šilhá-
rová, Baďurová, Kovaříková a opět 
Sehnalová. Z domácího celku za-
slouží absolutorium Gulánová, a to 

jak za hru v obraně, tak za výtečnou 
organizaci koncovek v útoku. Dobře 
zahrála Vožďová a Sehnalová. V zá-
loze neúnavně bojovaly Kovaříková 
a Šilhárová, kterým lze vytknout 
snad jen nepřesnou koncovku. Pří-
jemně překvapila Vitnerová a Ba-
ďurová a velmi dobře se uvedla 

ve svém prvním utkání Juřicová. 
Ostatní hráčky podaly jen průměrný 
výkon, některé i slabší.

V příštím kole se může defini-
tivně rozhodnout o konečném pořadí 
tabulky, neboť zajíždíme na půdu FC 
Nesyt Hodonín k utkání pravdy…

(sb)
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FK Morkovice - SFK ELKO Holešov
2      (1:0)        2

Očekávané okresní derby přineslo ne-
čekaný bod pro hráče Holešova, kteří ještě 
do té doby na jaře žádný nezískali. I když měli 
v první půli hosté dvě velké šance, z branky se 
nakonec radovali domácí, kteří ve 30. minutě 
dali po standardní  situaci první branku - 1:0. 
V druhé půli měl velkou šanci Roubalík, jeho 
trestný kop však brankář Veselý vyrazil na roh. 
Trest pak přišel v 65. minutě, kdy chyboval 
Ohlídal a  domácí Bleša zvýšil na 2:0. Trenér 
hostí pak poslal na hřiště Marka a Vávru, díky 
čemuž se hra zrychlila. Marek také v 79. minutě 
snížil na 2:1. Hosté pak v závěru získali převa-
hu a ta vyústila v 85. minutě ve spravedlivou 
vyrovnávací branku, kterou dal Hlobil. Slušné 
utkání řídil rozhodčí Dokoupil.

Fotbalisté získali v Morkovicích první jarní bod

Sestava:  Čajka - Belza, Novák, Ohlídal 
(76. Vávra), Soldán, Čižmár T., Münster, Frybort 
(59. Slováček), Roubalík - Hlobil, Marek. 

(hr)

SFK ELKO Holešov - FK Chropyně
1          (0:0)            2

Opět pozměněná sestava, dále chybějící 
Ohlídal a nemoc střelce Marka. I přes tyto fak-
tory a neúspěchy v jarní sezoně podali hráči 
Holešova v okresním derby proti Chropyni, 
která usiluje o postup, dobrý výkon. Utkání 
mělo minimálně remízový průběh, domácím 
však stále chybělo to hlavní, a to jsou branky. 
Ve 22. minutě vypracoval hezkou akci Rou-
balík a jeho centr letěl vedle branky. Největší 
akce měl ve 37. minutě po akci Slováčka opět 
Roubalík, míč však v síti neskončil. Vzápětí byl 

žlutou kartou potrestán M. Čižmár. Poločas 
skončil po zásluze 0:0. 

V 51. minutě měla velké šance Chropyně. 
Tři střely mířily do branky, nepronikla tam však ani 
jedna. Utkání se zlomilo v 61. minutě, kdy Belza 
namazal míč zkušenému Pagáčovi a ten dal první 
branku utkání - 0:1. Mladý Belza podlehl nervozitě 
a již v 70. minutě opět vytvořil místo odkopu šanci, 
kterou opět proměnil Pagáč - 0:2. V 75. minutě 
dostal žlutou kartu hostující Šedina. V 82. minutě 
se vyznamenal Krejčí, který bravurně vyrazil střelu 
k tyči od Hoška. Nejhezčí akce přišla v 86. minutě, 
Roubalík upravil na 1:2. I přes snahu domácích 
hráčů se jim již do konce vyrovnat nepodařilo.

Sestava: Krejčí -  Vávra, Bačík, Belza, Soldán 
- Frybort (66. Sumec), Novák (87. Münster), Čižmár 
M., Roubalík - Slováček (74. Hlobil), Čižmár T. 

Trenér Martin Malík

Za kulatým nesmyslem, 
jak bývá míč často nazýván, se 
po dva dny proháněli žáci 1. stupně 
1. Základní školy Holešov v okrs-
kovém kole fotbalového turnaje  
McDonald´s Cup.

21. dubna si své fotbalové 
umění dokazovali druháci a tře-
ťáci se svými soupeři z 2. a 3. ZŠ 
Holešov. Přes velkou snahu podat 
co nejlepší výkon obhájili pouze 3. 
místo. Pochvalu za bojovnost si 

Zelená je tráva, fotbal to je hra…

zaslouží celý tým, zejména nejak-
tivnější hráč Richard Jaroš.

Následující den na čtvrťáky 
a páťáky čekali soupeři čtyři. Naše 
družstvo za tři výhry a jednu prohru 
vybojovalo krásné druhé místo pře-
devším zásluhou nejlepšího střelce 
Čendy Čady, který vsítil do branky 
soupeřů 15 gólů.

Chválím oba týmy za pěkný 
sportovní výkon a vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Jarmila Hanáčková

Ludslavice (red) - Třetí ročník fotbalové-
ho turnaje mladších přípravek pořádá v úterý 
8. května ve sportovním areálu TJ Ludslavi-
ce místní fotbalový oddíl ve spolupráci s FC 
Tescoma Zlín. Turnaje se zúčastní mužstva 
FC Hlučín, FC Baník Ostrava, RSM Baník 
Šardice, Fotbal Frýdek-Místek, AS Trenčín, 
FK Slovan Levice, RAFK Rajhrad, 1. SK 
Prostějov, FC Tescoma Zlín, MŠK Juventus 
Žilina, 1. FC Slovácko, FC Nitra.

Turnaj začíná v 7.55, vyhlášení výsledků 
je plánováno na 17.15. 

Turnaj fotbalových
přípravek 

v Ludslavicích
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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. 

Přes čtyřicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpově-
di do soutěží z čísla 7/08. Na fotografii jste správně poznali rohový dům 
samoobsluhy Šmak, předtím známé pod názvem Adam.   

První vylosovanou je Eva Horáková z Holešova, která se stává 
výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhým výhercem fotosoutěže 
se tentokrát stává Josef Bakala z Holešova, který si zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluš-
těné SUDOKU posílá-
me volné vstupenky 
do kina Svět pánům 
Eduardu Sloukovi a To-
máši Dvořákovi. Oba 
jsou z Holešova.     

Poznáte, co před-
stavuje dnešní obrázek? 
Víte, kde se nachází 
dům, který je na obráz-
ku? Své odpovědi posí-
lejte na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešov-
sko, MěÚ Holešov, Ma-
sarykova 628, 769 17, 
Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká 
ve spolupráci s Restau-
rací Kanada na Zlínské 
ulici, Pizzerií U Letiště 
a MKS Holešov.

RR

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Život měříme skutky a ne časem.

Ke které knize se rád vracíte?
Vracím se k Citadele od Exuperyho, jako kluk 
jsem četl hodně Jacka Londona.

Váš oblíbený umělec?
Libuše Šafránková a Waldemar Matuška.

Jaký sport vás oslovuje?
Hokej u televize. Když jsem chodil ještě na průmyslovku, nevynechal 
jsem jediný zápas ve Zlíně. 

Co máte rád na talíři?
Bramborové placky.

Kde si rád posedíte?
Venkovní posezení u příjemné hospůdky či kavárničky.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Se svými čtyřmi nejbližšími.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Raduji se z úspěchů svých dětí.

Z čeho máte největší obavu?
Z války a nepřátelství.

Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi doba, ve které právě žiju.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Podhostýnsko, Zlínský kraj.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

Věříte,  že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím, že někdy spravedlnost vítězí až po smrti.

Josef Bartošek,
místostarosta

Fotokuriozita

O minulém víkendu 
prožil Količín „rojení“ ča-
rodějnic, které se slétly 
do sportovního areálu 
a které na svých košťa-
tech odlétly až za kuro-
pění. O programu této 
akce nazvané Pálení 
čarodějnic přineseme 
reportáž v příštím vydání 
Holešovska.  

RR


