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Co vy na to, 
pane starosto?

S přebytkem 
bezmála patnácti mi-
lionů korun skončilo 
hospodaření měs-
ta Holešova a jeho 
organizací v roce 
2007. A to i přesto, 
že obecní rozpočet je 
zejména díky investi-
cím do rekonstrukce 
holešovského zám-
ku neustále značně 
napjatý. Čím byl způsoben tento příznivý 
výsledek? Co vy na to, pane starosto?

Rozpočet se nám podařilo stabilizovat 
a  ukončit s výrazným přebytkem zejména díky 
velmi dobrým daňovým příjmům. Na straně dru-
hé jsme se snažili prostředky vynakládat velmi 
úsporně a efektivně. 

Pokračování na str. 3

Rozpočet s přebytekem
Jak vyjde Holešovsko

Jako obvykle vychází v průběhu 
prázdnin Holešovsko pouze jednou 
za měsíc. Následující čísla tak vyjdou 
17. července, 14. srpna a  4. září. 

Redakce přeje všem čtenářům 
hezké prázdniny.

Holešov (frs) - Střediska volného času 
TYMY a Duha budou od 1. ledna 2009 slou-
čena do jednoho subjektu. V pondělí 23. 
června o tom rozhodlo holešovské zastu-
pitelstvo. Přičemž cesta k tomuto verdiktu 
nebyla vůbec jednoduchá. Zastupitelé tento 
bod projednávali bezmála dvě hodiny, jejich 
jednání chvílemi provázely emoce a o sloučení 
hlasovali hned třikrát.

Pokračování na str. 3. 

TYMY a Duha
se sloučí

Rok opět utekl jako voda a my stojíme 
na prahu prázdnin a taky jubilejního patnáctého 
ročníku Závodu horských kol Zlínského kraje 
Česká spořitelna Bikemaraton Drásal, který se 
pojede v sobotu 5. července. V letošním roce neo-
čekáváme žádné výrazné změny. Závody na 120 
i 55 kilometrů by měly proběhnout po tradičních 
trasách. Samozřejmě v případě, že nebude mi-
mořádně nepříznivé počasí. Změna bude v tom, 
že bude oddělený start obou tras. Hlavní závod 
odstartuje tradičně v 7.45 hod. a trasa 55 km 
v 8.30 hod. Mělo by to přispět k většímu 
pořádku při řazení ve startovní zóně. 

Pokračování na str. 25

Jubilejní Drásal startuje 
už příští sobotu

Olomouc/Holešov (rr) - Dvě zlaté medaile získal na meziná-
rodním festivalu Svátky písní v Olomouci, který proběhl začátkem 
června, Holešovský dětský sbor Moravské děti. V opravdu silné 
konkurenci (pěveckého klání se tentokrát zúčastnilo 165 sborů ze 
16 zemí!) soutěžil jednak v kategorii F2 (česká soudobá hudba pro 
mládežnické a dospělé sbory) a v kategorii  H2 (církevní a duchovní 
hudba  pro mládežnické a dospělé sbory). 

Moravské děti vyzpívaly na prestižní soutěži dvě zlaté medaile

Holešovský dětský sbor Moravské děti předvedl - pod vedením 
sbormistryně Lenky Poláškové a za klavírního doprovodu Daniely 
Vymlátilové - naprosto profesionální výkon, za který byl v samém 
závěru oceněn již zmíněnými zlatými medailemi a navíc i šekem 
na 1000 eur. 

Více o holešovském sboru, který kráčí od úspěchu k úspěchu, 
olomouckém festivalu i soutěžním bodování najdete na straně 23.  
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Holešov (frs) - Závěrečný účet města Ho-
lešova za rok 2007 schválilo na svém pondělním 
zasedání městské zastupitelstvo. Zastupitelé rovněž 
schválili změny rozpočtu města Holešova č. 3/2008 
a také rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011. 
Zastupitelstvo rovněž  schválilo  závěrečný účet Mik-
roregionu Holešovsko, jehož členem Holešov je.  

Závěrečný účet 
schválen

Výzva k zaplacení 
poplatků

Odbor správy nemovitostí města Holešova 
vyzývá občany, kteří mají pronajaté městské po-
zemky (zahrádky) a doposud nezaplatili poplatek 
za pronájem, k okamžité úhradě ve výši 1,- Kč/
m2/rok dle článku IV. uzavřené dohody. Pokladní 
hodiny Městského úřadu Holešov, Masarykova ul. 
628, Tovární ul. 1407 jsou: Po 8.00 - 11.00   12.00 
- 16.30, Út 8.00 - 11.00, St 8.00 - 11.00   12.00 - 
16.30, Čt 8.00 - 11.00, Pá 8.00 - 11.00. (red)

Holešov (frs) - Do dvou let 
by se měla z Amerického parku 
- dosud málo využívaného místa 
uprostřed Holešova - stát sportovní 
a relaxační zóna pro všechny vě-
kové skupiny obyvatel. V prostoru, 
kde se dnes často schází problé-
mová mládež a kde jsou rovněž 
dvě zastaralá hřiště, by mělo vyrůst 
víceúčelové zařízení pro míčové 
hry, kryté kluziště v zimě s ledo-
vou plochou a v létě s povrchem 
pro in-line bruslení, dále dětské 
hřiště, to všechno propojeno in line 
stezkami. Na své by si měli přijít 
i senioři, pro které by zde byl napří-
klad prostor pro společenskou hru 
pétanque a další aktivity.    

„Revitalizaci tohoto prostoru 
schválilo holešovské zastupitel-
stvo ve své dlouhodobé koncep-
ci. Proběhla vstřícná jednání se 

Americký park čeká do dvou let zásadní změna

Partnerská Pszczyna má nový symbol - rezervaci zubrů

zástupci házenkářského oddílu 
TJ Holešov i TJ Sokol Holešov 
o převedení hřišť na město. Pení-
ze na tuto investici bychom chtěli 
z velké části získat z prostředků 
regionálního operačního progra-
mu (ROP),“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík. 

Pracovníci městského úřadu 
už zpracovali potřebné podkla-
dy a představitelé města žádost 
odevzdali 26. června.  Výbor ope-
račního programu má žádost po-
soudit v září. Bude-li dotace přidě-
lena, pak podle pravidel musí být 
celá akce dokončena nejpozději 
do srpna 2010. „Základní odhad 
této investice činí čtyřicet milionů 
korun, spoluúčast města by byla 
15 procent,“ sdělil starosta města. 
Jak dodal, podobné víceúčelové 
zařízení ve městě doposud chybí. 

Představitelé města je vnímají jako 
důležité také z hlediska budování 
průmyslové zóny. Při očekávaném 
navýšení počtu obyvatel Holešova 

přinese nový sportovní areál spo-
lečně s rekonstruovaným zámkem 
a přilehlým parkem další možnosti 
pro trávení volného času.

Pszczyna - Kulturní perla 
horního Slezska - město Pszc-
zyna - získala s otevřením zoolo-
gické zahrady novou dominantu. 
V tomto kraji má velkou tradici 

chov zubrů - Hochbergové, vlastní-
ci panství, je získali v polovině 18. 
století od ruského cara - a nyní se 
tato vznešená a dominantní zvířata 
do prostor pszczynského parku vrá-

tila. Představitelé města a tamější-
ho kraje slavnostně otevřeli vlastní 
rezervaci zubrů 12. června a její 
součástí jsou také výběhy pro jeleny, 
daňky a další zvěř či „muzeum 
přírody“ apelující na ochranu 
životního prostředí.

Město Pszczyna získalo 
novou zoologickou zahradou 
další turistické lákadlo a stává 
se tím ještě více atraktivním. 
Na setkání s představiteli měs-
ta dohodli zástupci Holešova 
možnost pořádání vícedenních 
autobusových zájezdů, v rám-
ci kterých by si návštěvníci 
z Holešova mohli prohlédnout 
tamější zámek s muzeem, 
rozsáhlý park a další památky 
města a okolí a např. navštívit 
i nedaleký pivovar Tyskie či 
památník v Osvětimi (20 km). 
Naopak polští turisté si budou 

moci prohlédnout Holešov a místní či 
rymické památky, Kroměříž, Sv. Hos-
týn i další dominanty našeho kraje.

R. Seifert

Zástupci Holešova s viceburmistrem 
D. Skrobolem u ohrady zubrů.

Nová dominanta partnerského města Pszczyna v muzeu přírody.
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Dokončení ze str. 1 
Přitom jsme ale udělali velký kus práce. Desít-

ky milionů korun byly v loňském roce investovány 
do rekonstrukce zámku, budování kanalizace hlav-
ně v Dobroticích, oprav základních škol a dalších 
akcí. To všechno především zásluhou dotací, které 
jsme získali zejména ze státního rozpočtu. 

Podobný výsledek bychom chtěli docílit 
i v roce 2008. V průběhu prvního pololetí letošního 
roku se nám opět podařilo získat nemalé finanční 
prostředky ze státního rozpočtu, díky nimž velké 
investiční akce úspěšně pokračují. 

Značnou část peněz v současné době spotře-
bovává příprava projektů, které hodláme realizovat 
v budoucím období, a zatím proto nejsou na první 
pohled vidět. Chystáme tak například výstavbu 
lávky přes Rusavu u domu s pečovatelskou služ-
bou a také stavbu chodníku a cyklostezky do Žop. 
V současné době zpracováváme projektovou 
dokumentaci, změny územního plánu, připravuje-
me pozemky. Děláme tedy práce, které stojí dost 
peněz, nejsou vidět, ale přitom bychom bez nich 
nemohli uvedené stavby realizovat. (frs)

Co vy na to, 
pane starosto?

Rozpočet je s přebytkem

Holešov (frs) - Město Hole-
šov se letos opět zapojí do celo-
evropské akce Evropský den bez 
aut (EDBA). Jednodenní osvětová 
a propagační akce se uskuteční 
v pondělí 22. 9. 2008. Na svém jed-
nání o tom rozhodla rada města.

Evropský den bez aut je sou-
částí jiné propagační akce s ná-
zvem Evropský týden mobility 
(ETM), který bude probíhat od 16. 
do 22. září. Cílem obou akcí je 
podpořit přijatelnější způsoby do-
pravy a napomoci při omezování 
individuální automobilové dopravy 
ve městech. 

Součástí této akce je i pod-
pis tzv. Charty 2008, který potvr-
zuje vyjádření podpory myšlence 
přijatelnějších způsobů dopravy 
ve městech. Rada města proto 
pověřila starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka podpisem tohoto 
dokumentu. 

Světová kampaň Evropský 
týden mobility a Evropský den bez 
aut pomáhá propagovat veřejnou 
dopravu, jízdu na kole a chůzi, díky 
nimž se negativní dopady rostoucí 
automobilové dopravy daří alespoň 
omezit. Ke kampani ETM se v le-
tošním roce přihlásila již řada měst 
- například Bystřice nad Pernštej-
nem, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, 

Holešov se opět zapojí 
do Evropského dne bez aut

Letovice, Luhačovice, Pardubice, 
Sokolov, Sušice a další.

K EDBA se mohou připojit 
všechna města. Podmínkou je, aby 
vedení těchto měst schválilo Char-
tu 2008 a také by mělo během roku 
uskutečnit jeden či více projektů 
na zklidnění dopravy ve městě, 
na přerozdělení dopravního pro-
storu či na zvýšení bezpečnosti 
chodců při pohybu ve městě.

V letošním roce se kampaň za-
měří na téma „Čistý vzduch všem“, 
tedy na zlepšení kvality ovzduší 
ve městech. EDBA přináší obča-
nům měst užitek i v dlouhodobé 
perspektivě, protože ve svých dů-
sledcích pomáhá uskutečnit progra-
my či opatření, které se v řadě měst 
předtím nedařilo prosadit. Mohou 
také zlepšit zpětnou vazbu mezi 
občany a městským úřadem.

Předběžný příslib účasti 
na akci Evropský den bez aut daly 
rovněž další holešovské organiza-
ce, například MKS Holešov, SVČ 
Holešov, SVČ Všetuly, KČT - TOM 
Medvědí stopa, SPŠ MV v Holešo-
vě, 1. Základní škola a další. Více 
informací o EDBA a další údaje 
s EDBA spjaté jsou k dispozici 
na www.env.cz/edba, kde budou 
také následně programy jednotli-
vých měst.

Prodám, popř. daruji za odvoz obývací stěnu v rusti-
kálním stylu, částečně z masivu, v zachovalém stavu. 
Barva kaštanová, rozměry: výška 1,95 m, šířka 2,5 m 
a hloubka 38 cm. Informace na tel.: 777 686 152.
Prodám komodu z masivu, barva kaštanová, 
ve velmi dobrém stavu. Výška 76 cm, šířka 
96 cm a hloubka 49 cm. Tel.: 777 686 152.

SERVIS, INZERCE

Pokračování ze str. 1.
Zásadní nesouhlas s předloženou zprávou 

o sloučení obou středisek volného času projevil 
zejména zastupitel Vojtěch Jurčík. Podle jeho 
názoru nebyla zpráva dostatečně připravená. 
Zastupiteli chyběly podrobnosti ohledně organi-
začních, personálních i finančních dopadů slou-
čení. Podobně kritizoval předloženou zprávu 
například i zastupitel Josef  Smýkal. Po obsáhlé 
diskuzi zastupitelé hlasovali, avšak předložený 
návrh nezískal potřebnou většinu. I přesto ale 
projednávání tohoto bodu pokračovalo. 

Starosta Zdeněk Janalík zastupitelstvo 
vyzval, aby se vyjádřilo k základní otázce. Jestli 
totiž chce obě střediska sloučit, nebo hodlá 
ponechat současný stav. Z následné debaty vy-
plynulo, že pro sloučení středisek jsou prakticky 
všichni. Někteří z přítomných však volali po od-
ložení bodu na zářijové zastupitelstvo a žádali 

TYMY a Duha se sloučí

Optimismus nevydržel, řidiči hřeší dál

dopracování podrobností sloučení. Starosta 
nicméně upozornil, že odložením rozhodnutí 
fakticky posunou možnost sloučení o jeden 
rok. Školní rok totiž začíná v září a v tuto dobu 
už potřebují v obou střediscích vědět, zdali 
ke sloučení dojde, či nikoliv. Po další debatě, 
v níž opět zazněla kritika předložené zprávy, 
nechal starosta hlasovat o revokaci (zrušení) 
původního usnesení. A zastupitelé své původní 
rozhodnutí skutečně zrušili. Následně pak 
znovu hlasovali o usnesení, podle něhož by 
obě střediska byla od 1. ledna 2009 sloučena. 
A tentokrát už se v zasedací místnosti vůle 
pro tento krok našla. Pro bylo 14 přítomných 
zastupitelů. 

Před 21. hodinou tak po dvou hodinách 
skončilo projednávání jednoho ze 38 bodů, 
které holešovští zastupitelé na svém pondělním 
zasedání řešili.    

Holešov (frs) - Už už se strážníci Městské 
policie (MP) v Holešově začali domnívat, že řidiči 
si dali říci a za volant neusedají po požití alkoholic-
kých nápojů a nejezdí bez patřičných dokumentů. 
Na přelomu května a června totiž strážníci společně 
s příslušníky Policie ČR provedli dvě dopravně 
bezpečnostní akce a jednu rozsáhlou akci na do-
držování podmínek podávání alkoholu v místních 
restauracích. „Tři hodiny jsme měli na různých mís-
tech města rozmístěno pět hlídek a všechny kontroly 
byly negativní. Stejně tak při kontrolách restaurací 
jsme nezjistili žádné přestupky či porušení zákonů,“ 
uvedl ředitel MP Holešov Antonín Zalabák.  

Dobrý pocit z ukázněných řidičů však stráž-
níkům dlouho nevydržel. Již 11. června  v od-
poledních hodinách zadrželi strážníci MP řidiče 
vozidla bez řidičského oprávnění. O den později 
přistihli jiného šoféra, jak řídil po požití alkoholu, 
a 17. 6. v odpoledních hodinách opět strážníci 
přistihli hříšníka, který nevlastnil řidičský průkaz. 
Všechny tři případy strážníci předali k došetření 
Policii ČR. 

V příštím vydání Holešovska velitel městské 
policie zrekapituluje dvouměsíční zkušenosti 
s novým radarem, prostřednictvím něhož strážníci 
měří rychlost v ulicích Holešova.
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Region (red) - Nedávného zasedání Kraj-
ského parlamentu dětí a mládeže Zlínského 
kraje, jehož zastřešující organizací je Středis-
ko volného času TYMY Holešov, se zúčastnili 
i hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a jeho 
náměstek pro školství, mládež a sport Josef 
Slovák. „Činnost parlamentu dětí a mládeže 
má naši podporu, neboť jde o jednu z platforem 
pro výměnu informací a podnětů mezi krajem 
a mladými aktivními lidmi, kteří projevují zájem 
o věci veřejné. Pro regionální samosprávu je 
komunikace s mládeží významná z hlediska zís-
kávání zpětné vazby či mapování potřeb mladé 
generace. Podobným projektem chceme rozvíjet 
také komunikaci s početnou skupinou seniorů 
žijících v naší společnosti,“ řekl hejtman. 

Mezi cíle parlamentu, který má v součas-
nosti 39 členů, patří vytváření prostoru pro spo-
luúčast dětí a mladých lidí na společenském 
a politickém životě a informování o lidských 
právech, zejména dětí. 

Dětský parlament
zasedal v mrakodrapu

Tak jako každoročně se umísťují žáci naší 
školy na předních místech v soutěžích, které se 
týkají jazyka českého a literatury, tak i letos jsme 
dosáhli nejlepšího ocenění - 1. místa v kategorii 
základních škol Zlínského kraje. 

Čtvrtý ročník akce, jež má napomáhat 
žákům základních i středních škol při práci s tex-
tem, je setkáváním žáků a studentů s mistry 

Tahák 2008 - úspěch žákyně 2. Základní školy

Podoba velkého sálu a sala terreny po dokončení rekonstrukce

pera a jazyka z řad novinářů či patrona TAHÁ-
KU, spisovatele pana Antonína Bajaji. Úkolem 
účastníků je předvést, jak rozumí zadanému 
textu, jak sami informace v něm obsažené umí 
zpracovat a nakonec je i prezentovat.

Celá akce probíhala pod záštitou Parla-
mentu ČR - Kancelář senátorky PaedDr. Aleny 
Gajdůškové.

Jménem vedení 2. ZŠ, Smetanovy sady 
625 v Holešově bych chtěla poděkovat za vyni-
kající umístění a profesionální výkon v komuni-
kativním projevu žákyni 9. B Zuzaně Ehrlichové 
a za usilovnou přípravu a vedení paní PaedDr. 
Ludmile Stojaníkové.

Mgr. Drahomíra Konvalinková
ředitelka školy

Rekonstrukce zámku je v plném proudu. Již v příštím roce by měly být hotovy společenské prostory - tedy zejména sala terrena 
a velký sál. Na to, jak budou oba tyto prostory vypadat, se můžete podívat prostřednictvím počítačové vizualizace.   

Masarykovo nám. 9/5,
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Holešov (frs) - Doposud málo známá fakta 
o činnosti  holešovského 7. výsadkového pluku 
zvláštního určení v krizových dnech srpna roku 
1968 přináší čtyřicetistránková brožura s názvem 
Osmašedesátý, kterou u příležitosti 40. výročí oku-
pace Československa vojsky Varšavské smlouvy 
vydává město Holešov ve spolupráci s holešovskou 
organizací vojenských výsadkových veteránů.  

Brzy ráno 21. srpna roku 1968 zatkli sovětští 
výsadkáři vedoucí představitele Československé 
socialistické republiky v čele s prvním tajemníkem 
Ústředního výboru Komunistické strany Česko-
slovenska Alexandrem Dubčekem. Důstojníci 
Zpravodajské správy Generálního štábu Česko-
slovenské lidové armády (ČSLA), která byla nad-
řízenou složkou holešovského pluku, v prvních 
hodinách po okupaci uvažovali o tom, že nechají 
vedoucí představitele státu osvobodit. Akci měli 
provést vojáci z elitního útvaru v Holešově. 

V publikaci Osmašedesátý jsou s pomocí 
dostupných archivních materiálů i vyprávění 
svědků zachyceny události, které se v srpnových 
dnech roku 1968 u holešovského pluku staly. 
Popsán je zde rovněž příjezd okupačních vojsk 
do Holešova a také některé události, které se 
v Holešově v souvislosti s okupací udály.

Závěr publikace Osmašedesátý je věnován 
historii 7. výsadkového pluku zvláštního určení, 
který byl předchůdcem prostějovské 601. skupi-

Osmašedesátý, jak ho asi neznáte

Elitní výsadkáři z Holešova měli vysvobodit Dubčeka
ny speciálních sil generála Moravce, jejíž vojáci 
dnes bojují například v Afghánistánu.

Publikace je doplněna fotodokumentací 
okupačních vojsk v Holešově a také fotografiemi 
ze života výsadkového pluku.   

Ukázka z publikace 
Osmašedesátý:

„Mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní začala 
černá obloha na východě šednout. Hlídkující 
vojáci náhle v tom absolutním ranním tichu 
zaslechli zvuk turbovrtulových motorů letadel. 
Ta také za několik minut identifikovali. Byly to 
letouny Antonov An-12 a An-22 letící v relativně 
malé výšce, možná  okolo 300 metrů. „Zahlédli 
jsme je někde nad Zlínem - tehdy to byl vlastně 
ještě Gottwaldov - a zdálo se, že směřují na 
západ. Následoval okamžitý telefon pplk. Ko-
šanovi, veliteli pluku. Než jsem telefon položil, 
uviděli jsme další. Když jsme pak v následují-
cích minutách napočítali už asi čtyřicátý letoun 
tohoto typu, doporučil nám velitel, abychom ho 
informovali, jen když poletí něco jiného. Leta-
dla směřovala podle našeho odhadu na Brno. 
V tomto okamžiku jsme si teprve s jistotou uvě-
domili, že jde opravdu do tuhého, že teď může 
klidně přiletět třeba bombardovací nebo bitevní 
stroj a zaútočit na kasárna. Svíravý pocit byl 
o to intenzivnější, že my dva na střeše jsme byli 
pěkně „na ráně“. O tom, že mají Sověti dokonalé 
informace o výsadkovém útvaru a jeho dislokaci, 
jsme ani moc nepochybovali,“ vybavuje si Albert 
Orlita dramatické chvíle srpnové noci. 

Holešov (frs) - Tradiční Den otevřených dveří se uskutečnil v pátek 
13. června na všech stanicích Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlín-
ského kraje, zákulisí ze své činnosti poodhalili také dobrovolní i profesionální 
hasiči z holešovské stanice. V době od 8 do 16 hodin si návštěvníci mohli 
prohlédnout nejen výjezdová vozidla a speciální techniku, ale děti si mohly 
vyzkoušet různé záchranářské dovednosti a seznámit se také s prevencí před 
požáry, s technikou vyprošťování, slaňování nebo oživování zraněného. 

Hasiči pořádali Den otevřených dveří

 Desítky návštěvníků se přišly podívat i do prostor holešovské stanice. 

Dále nabízíme likvidaci stavebních sutí a zemin, 
přistavení traktorové vlečky při plném vytížení zdarma.

Tel. 573 394 040, fax. 573 394 041.

Cihelna Žopy - Holešov
mimořádná akce do vyprodání zásob

•  zdicí maloformátové bloky CV 14, rozměr 29x14x14, 
 cena 8 Kč + DPH!!!
•  cihla plná 29x14x6,5 cm, 2. jakost,  cena 3,80 + DPH

Holešov (frs) - Pravidelné setkání veteránů pořádá v sobotu 
12. července Sdružení dobrovolných hasičů Němčice v prostorách 
holešovské zámecké zahrady.

Program bude zahájen v 11 hodin příjezdem a prezentací vozidel 
a do 12 hodin si mohou přítomní pochutnat na zvěřinovém guláši. Od 
12.30 do 13 hodin vystoupí Holešovské mažoretky. Křehkou a ladnou 
krásu vystřídá ve 13 hodin mužská síla v podobě siláckých kousků 
Železného Zekona. Od 14 hodin pak začíná okružní jízda po městě, 
v 15 hodin se uskuteční vyhodnocení soutěže Elegance a v 16 hodin 
bude akce ukončena. 

Součástí setkání veteránů bude i burza náhradních dílů. Vstupné 
zaplatí dospělí 50 Kč a děti 20 Kč.  

Setkání veteránů 
v zámeckém parku

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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Přijaté usnesení č. 175/2008. 
Rada města Holešova schválila 
Mateřské škole Holešov, Masa-
rykova 636, okres Kroměříž, uza-
vření smlouvy o dílo na výměnu 
oken, dveří a stavební úpravy s tím 
související, opravu venkovního 
schodiště, opravu klempířských 
prvků a kanalizace s firmou RA-
POS, spol. s r.o., Holešov, Neru-
dova 325, za celkovou cenu díla 
1,024.940 Kč včetně DPH. Zodpo-
vídá: Jaroslava Turoňová, ředitel-
ka MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 176/2008. 
Rada města Holešova schválila 
výši odměny ředitelce 1. Základ-
ní školy Holešov Mgr. Jarmile 
Růžičkové, ředitelce 2. Základní 
školy Holešov Mgr. Drahomíře 
Konvalinkové, ředitelce 3. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Aleně 
Grygerové, ředitelce Mateřské 
školy Sluníčko, Holešov, Havlíč-
kova 1190, okres Kroměříž, Len-
ce Pacíkové, ředitelce Mateřské 
školy, Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž, Aleně Kotouč-
kové, ředitelce Mateřské školy, 
Holešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž, Jaroslavě Turoňové, 
ředitelce Střediska volného 
času Holešov, Bc. Janě Sloven-
číkové, ředitelce Střediska vol-
ného času Všetuly, Mgr. Jarmile 
Vaclachové, ředitelce Ústřední 
školní jídelny Holešov, Mileně 
Michalcové, ředitelce Centra 
pro seniory, příspěvková orga-
nizace, Mgr. Ivaně Bozděchové, 
zástupci ředitele Městského kul-
turního střediska Holešov, pří-
spěvková organizace, Mgr. Pav-
lu Chmelíkovi dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 177/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit změnu  zřizovací 
listiny 1. Základní školy Holešov 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 178/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit změnu zřizovací 
listiny Střediska volného času 
Všetuly dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 179/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uspořádání jednodenní osvětové 
a propagační akce v rámci Evrop-
ského dne bez aut dne 22. 9. 2008 
a pověřila starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka podpisem Charty 
2008. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně.

Usnesení ze 13. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 9. června 2008, 

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

Přijaté usnesení č. 180/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
zprávu o provedené řádné in-
ventarizaci majetku a závazků 
města Holešova k 31. 12. 2007. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Přijaté usnesení č. 181/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit závěrečný účet města 
Holešova za rok 2007, a to bez 
výhrad. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: 23. 6. 2008. 
Přijaté usnesení č. 182/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit rozpočtové opatření 
města Holešova č. 3/2008 dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 183/2008. 
Rada města Holešova schválila 
vypsání výběrového řízení na:
1/  zpracování a podání daňových 
přiznání města Holešov, příspěv-
kových organizací a obchodních 
společností města, 2/ přezkou-
mání hospodaření města Holešov 
a provádění auditorských služeb 
u příspěvkových organizací a ob-
chodních společností města dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
11. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 184/2008. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit rozpočtový 
výhled na roky 2009-2011 dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
23. 6. 2008. 
Přijaté usnesení č. 185/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě č. 700052817 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s., za-
stoupená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějo-
vice, F. E. Gerstnera 2151/6, IČ: 
25733591, na připojení odběrné-
ho zařízení k distribuční soustavě 
a zajištění požadovaného rezervo-
vaného příkonu (jistič o velikosti 3 
x 160 A), odběrné místo zámek, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Otto Gross. Termín: 20. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 186/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření Smlouvy o při-
pojení k distribuční soustavě 
č. 700052815 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., zastou-
pená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějo-
vice, F. E. Gerstnera 2151/6, IČ: 

25733591, na připojení odběrné-
ho zařízení k distribuční sou-
stavě a zajištění požadovaného 
rezervovaného příkonu (jistič 
o velikosti 3 x 250 A), odběrné 
místo zámek, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Otto Gross. 
Termín: 20. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 187/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě č. 700052814 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s., za-
stoupená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějo-
vice, F. E. Gerstnera 2151/6, IČ: 
25733591, na připojení odběrné-
ho zařízení k distribuční soustavě 
a zajištění požadovaného rezer-
vovaného příkonu (jistič o velikosti 
3 x 25 A), odběrné místo zámek, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Otto Gross. Termín: 20. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 188/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření  nájemní smlou-
vy s Pavlem Kostrbelem, by-
tem Bystřice pod Hostýnem, 
na užívání nebytových pro-
stor v městském objektu č.p. 

1420 na ul. Masarykova v Ho-
lešově za nájemné: prodejna                       
30,40 m2 á 660 Kč/m2/rok, ost. 
prostory 7,40 m2 á 400 Kč/m2/
rok k prodeji chovatelských 
potřeb. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 189/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s firmou Břeti-
slav Darebníček - autoškola, IČ: 
40953301, Pacetluky 84, na užívá-
ní nebytových prostor v městském 
objektu č.p. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově za nájemné: kancelář          
31,30 m2 á 700 Kč/m2/rok, ost. 
prostory 10,00 m2 á 350 Kč/m2/
rok k provozování výuky autoško-
ly. Zodpovídá: Ing.  Eva Fryčová. 
Termín:  bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 190/2008. 
Rada města Holešova schválila 
informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení rady 
města ze dne 26. května 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek 

ověřovatel zápisu

Ludslavice (frs) - K dopravní 
nehodě na silnici mezi Ludslavi-
cemi a Kurovicemi došlo v úterý 
10. června. Osobní vozidlo Ford 
zůstalo po nehodě ležet na stře-
še. Na místo byli vysláni rovněž 
dobrovolní a profesionální hasiči 

Ford skončil na střeše

Holešovský policista vypátral 
celostátně hledaného muže

z Holešova, kteří museli na místě 
ošetřit jednu lehce zraněnou oso-
bu. Po zadokumentování nehody 
policií převrátili automobil zpět na 
kola a provedli jímání unikajících 
provozních kapalin vozidla do sor-
bčních rohoží. 

Hasiči museli havarovaný ford obrátit ze střechy zpět na kola. 

Holešov (red) - Okresní soud v Přerově vydal příkaz k zatčení na 
dvaadvacetiletého  muže z Přerova. Po tomto muži bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. Na základě místní a osobní znalosti policisty z obvodního 
oddělení Holešov byl hledaný mladík vypátrán a zadržen. Následně 
proběhla jeho eskorta do policejní cely na Okresním ředitelství PČR Kro-
měříž, kde strávil noc. Další den dopoledne pak byl eskortován k soudci, 
který původně vydal zatykač. Muž byl hledaný pro podvod.
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Přiblížil se závěr školního roku a s ním tra-
diční ohlédnutí a hodnocení roku uplynulého.

Žáci si odnášejí závěrečná vysvědčení, 
která jsou hodnocením jejich školní práce, pro-
spěchu a chování. Společným úsilím žáků, 
všech  pracovníků školy, za pomoci rodičů 
a partnerů školy se podařilo dosáhnout velmi 
dobrých výsledků ve výchovně-vzdělávací prá-
ci. Svědčí o tom dosažené výsledky žáků, jejich 
umístění v zájmových soutěžích a olympiádách, 
příkladná prezentace školy na veřejnosti. 
Úspěchy žáků

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci pod 
vedením svých vyučujících v pěveckých sou-
těžích, v recitační soutěži, konverzační soutěži 
v jazyce německém, ve sportovních soutěžích 
ve florbalu, kde postoupili do krajského kola. 
Mezi oblíbené sportovní soutěže 
žáků 1. stupně patří fotbalové 
turnaje Mc Donald´s Cup, kde 
pravidelně žáci obsazují přední 
místa. 

Tradičně úspěšní byli naši 
zpěváčci na krajské přehlíd-
ce dětských pěveckých sborů 
v Uherském Hradišti.  V této 
soutěži obsadil DPS Plamínek 
zastoupený žáky 1. stupně 
1. místo - „Zlaté pásmo“ a obhá-
jil prvenství z loňského roku. DPS 
Hallaballa, ve kterém vystupují 
žáci 2. stupně, získal velmi pěk-
né 2. místo - „Stříbrné pásmo“. 
Velmi pěkných výsledků dosahují 
žáci ve výtvarných soutěžích. Je-
jich výtvarné a keramické práce 
zdobí prostory školy. 
Aktivity školy

Celý školní rok provázela  řada aktivit, 
kde měli žáci možnost prezentovat výsledky 
své práce. Mezi zdařilé akce patří tradice spo-
jené s obdobím Vánoc, vánoční koledování ve 
spolupráci se SPŠ MV v Holešově, koncerty 
pěveckého sboru, divadelní představení „Jaro 
v pařezové chaloupce“ v podání dramatického 
kroužku a žáků školní družiny, vystoupení žáků 
v rámci oslav „Sedm dnů města Holešova“. 

Se zajímavým ekologickým projektem se 
představili v zoo Lešná žáci 2. stupně. Nelze 
opomenout sportovní a zábavné akce školní 
družiny a nyní v závěru školního roku tradiční 
rozloučení žáků 9. tříd se školou. K doplnění 
výchovně-vzdělávací práce patřily divadelní 
představení a výchovné koncerty ve Zlíně, dě-
jepisné exkurze do Modré, Krakova a Osvětimi 
či Planetária v Brně. Žáci 7. ročníku se účastnili 
pobytového lyžařského zájezdu ve Velkých Kar-

Hodnocení školního roku 2007/2008 na 3. Základní škole

Spolupráce se zájmovými or-
ganizacemi i jinými partnery v regi-
onu patří již delší dobu k jakémusi 
„firemnímu bontonu“. Dá se říct, že 
podpora veřejného dění nebo vylep-
šování infrastruktury obcí, kde spo-
lečnosti sídlí, se podnikatelům vrací 
v podobě spokojenějších a oddaněj-
ších zaměstnanců, větší vstřícnosti 
lokálních politiků a dokonce většího 
respektu konkurence.

„Průzkumy prováděné v Kana-
dě dokázaly, že ve firmách, které jsou 
společensky zodpovědné a vstřícné, 
jsou zaměstnanci loajálnější. Jejich 

Firmy si v regionu budují dobré sousedské vztahy. 
A rozdávají desetitisíce

zaměstnanecký poměr trvá v prů-
měru o osmnáct měsíců déle, a také 
méně stonají,“ vysvětlovala Leonie 
Oostendorp z holandské neziskové 
organizace CIVIQ, když zavítala na 
kroměřížskou konferenci věnovanou 
právě tématu společenské odpověd-
nosti firem. 

Své benefiční programy mají 
i společnosti v našem blízkém okolí. 
Jednou z nich je Walker Pilana Mag-
netics se svým fondem pro regionál-
ní organizace a projekty. Na období 
2007/2008 vyčlenilo vedení společ-
nosti částku dvou set tisíc korun, 

a prostředky zatím nejsou zdaleka 
vyčerpány. Nejvyšší částka - 43 tisíc 
korun - byla přidělena nadaci Altego 
na rehabilitaci dětí po úrazech. 

Nejvyšší příspěvek za období 
2006/2007 obdržel od firmy fotba-
lový klub Spartak Hulín. Tento klub 
pod současným názvem SK Spar-
tak Hulín funguje od roku 2003, ale 
dějiny hulínského fotbalu s několika 
úspěšnými odchovanci (Zdeněk Ne-
hoda, Radek Drulák) i „zlatými obdo-
bími“. Vzpomeňme exhibiční zápasy 
s pozdější Slavií Praha v šedesátých 
letech, úspěchy v I. A třídě v letech 

osmdesátých a v novodobé historii 
několik sezon v divizi.

„Za darovaných dvacet tisíc jsme 
pořídili dresy pro naše nejmenší hrá-
če. Celé vyřízení bylo velice snadné, 
není třeba zpracovávat žádné projekty 
a složitou dokumentaci,“ vypověděl 
sportovní ředitel klubu Josef Pěnčík.

Zamítnutí žádosti o finanční 
pomoc je u benefičního programu 
Walker Pilana Magnetics ojedinělé. 
Může se ale stát, že hodnotitelé 
přidělí o něco menší částku, než 
o jakou veřejný subjekt žádal.

Jan Typlt (pr)

lovicích. Žáci 4. ročníku strávili příjemný týden 
ve škole v přírodě v Horní Bečvě. Úspěšné 
byly zahraniční poznávací zájezdy do Anglie, 
Německa, Bruselu, kde měli žáci možnost ověřit 
si své jazykové schopnosti. K oblíbeným zájez-
dům patří ozdravné pobyty u moře. Skupina 40 
žáků strávila na začátku školního roku 10 dnů 
v Chorvatsku.  

Velmi úspěšně během roku pokračovala 
spolupráce s MŠ Sluníčko a spolupráce se SVČ 
TYMY Všetuly a Duha Holešov. 
Výuka

Velkou pozornost jsme věnovali výuce 
v 1. a 6. ročníku, která probíhala podle nového 
školního vzdělávacího programu „Cesta za po-
znáním“. Navazovat na ni bude výuka ve 2. a 7. 
ročníku. V ostatních ročnících probíhala výuka 

podle vzdělávacího programu „Základní škola“. 
Žáci 9. ročníku si před přijímacími zkouškami na 
střední školy ověřili své znalosti z matematiky, 
jazyka českého a obecných dovedností při 
testování společností SCIO a testech CER-
MAT, které zajišťovalo Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání. 

Letos poprvé se žáci 8. ročníku zúčastnili 
testování v jazyce anglickém. Testování pro-
běhlo nejen v českých školách, ale také ve 234 
školách v zahraničí. Výsledky testování jsou pro 
školu důležitým nástrojem pro efektivní rozvoj  
výuky jazyků. 

Již počtvrté jsme otevřeli v 1. ročníku spe-
ciální logopedickou třídu pro žáky s vadami řeči. 
Na základě dosažených výsledků, za vstřícné 
pomoci Speciálně pedagogického centra v Kro-
měříži a zájmu rodičů budeme zřizovat tuto třídu 
i v dalším školním roce. 

Prevence
Velkou pozornost jsme věnovali výchově 

ke zdraví, především otázkám poskytnutí první 
pomoci a prevenci nebezpečí kouření, drog, 
alkoholu, šikany a dalších negativních jevů. 
V rámci projektu „Škola podporující zdraví“ se 
snažíme vytvářet ve škole bezpečné prostředí, 
prostředí důvěry a porozumění. Naším cílem 
je vytvářet příznivé sociální klima nejen pro 
žáky, ale také pro všechny pracovníky školy. 
V rámci prevence jsme žákům nabídli besedy 
a semináře ke zlepšení vztahů ve třídě, výchově 
ke zdravému životnímu stylu, výchově k odpo-
vědnosti za správné rozhodnutí a jednání. Nelze 
totiž opomenout, že v poslední době přibývá 
žáků s nevhodným a hrubým vyjadřováním 
i chováním. Mezi zdařilé akce při výchově ke 
zdraví patřila celoměstská akce ve škole „Den 
zdraví“, kterou připravilo SVČ Duha ve spolu-
práci s naší školou. 

Otázkám zdravé výživy věnují velkou po-
zornost také naše paní kuchařky ve školní 
jídelně, které každodenně připravují pro žáky 
chutné svačinky, zeleninové saláty a třikrát 
týdně dva druhy jídel. 
Zlepšování prostředí

Po čtyřech letech, během nichž probíhala 
ve škole generální rekonstrukce školy, jsme 
věnovali velkou pozornost zlepšování prostředí 
školy, tříd, pracoven,výzdobě a také úpravě are-
álu školy. V závěru školního roku byla započata 
rekonstrukce pracovny fyziky, modernizace 
počítačové učebny a vybavení relaxačního 
koutku u školní družiny. 

O vzornou čistotu ve škole, květinovou vý-
zdobu v aule školy a úpravu zeleně v okolí školy 
pečují především správní zaměstnanci. 
Poděkování

Tolik stručné hodnocení školního roku. 
Závěrem mi dovolte, abych vyslovila pochvalu 
všem žákům, kteří úspěšně reprezentovali 
školu. Velké poděkování patří všem pedago-
gickým pracovníkům za dosažené výsledky ve 
výchovně-vzdělávací práci, všem pracovníkům 
školy za vytváření příznivých podmínek ke 
školní práci. 

Vážíme si vstřícné spolupráce se zřizovate-
lem a dalšími partnery, kteří se školou spolupra-
covali. Ráda bych poděkovala všem ochotným 
rodičům, členům rady rodičů a školské rady, 
kteří škole pomáhali při řešení důležitých úkolů, 
a také všem sponzorům za podporu školních 
aktivit. Všem žákům přeji pěkné a slunečné 
prázdniny, pracovníkům pěknou dovolenou. 

Mgr. Alena Grygerová 
ředitelka školy

V průběhu školního roku si žáci i učitelé vyzkoušeli 
cvičnou evakuaci.
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První červnovou sobotu se dolní louka zá-
meckého parku v Přílepích opět proměnila v dějiš-
tě festivalu folkové a trampské muziky „Přílepské 
Békal 2008“. 

Pár minut po třinácté hodině odstartoval 
celou akci svým vystoupením zlínský písničkář 
Karel Černý a za akordů znějících z jeho kytary 
se začala malebná louka plnit návštěvníky z blíz-
kého či vzdálenějšího okolí, kterých se v průběhu 
odpoledne a večera vystřídalo okolo tří set.

Na pódiu se zámeckou věží v pozadí se 
v průběhu odpoledne vystřídaly regionální kapely 
„Nebo co“ z Hulína, „Taurus“ z Fryštáku a „Nápoj 
Zdarma“ ze Zlína. Mezi předvečerní hvězdy patřil 
bezesporu protestsongový písničkář Ziggy Hor-
váth, který s sebou přivezl i doprovodnou kapelu. 
V této kapele působí mimo jiné i Pavel „Kačes“ 
Husár, bývalý člen Fleretu, v jehož sólovém setu 
nechyběly ani písničky této známé „valašské“ for-
mace, a tak si mohli všichni přítomní zazpívat. 

Kdosi řekl, „poďme si zabékať“, a tak vznikl festival

S příchodem večera byl zapálen táborový 
oheň a na pódiu se střídali další muzikanti. Pod 
vyjasněnou večerní oblohou zahráli vzdálenější 
hosté - chřibská kapela „Ztráty a nálezy“ ze 
Zborovic a závěr festivalu patřil známé trampské 
kapele „Pupkáči“ z Lipníka nad Bečvou. Pro 
ty, kterým se ještě nechtělo domů nebo využili 
k noclehu stanového městečka, ještě krátce 
po půlnoci zahráli a zazpívali na trampskou notu 
Ziggy, Bohdan z Taurusu a Dory.           

Festival „Přílepské Békal“ vznikl prvním 
neformálním ročníkem v roce 2000 v trampské 
osadě Pýšov - Přílepy, další ročníky se konaly 
v areálu myslivecké chaty a jeho úroveň postupně 
rostla. V roce 2006 dostal festival novou tvář, 
konání bylo přesunuto do zámeckého parku 
a pořádání převzalo občanské sdružení Přílepský 
kulturní spolek. Jak sdělil jeden ze zakladatelů 
festivalu David Smékal, název akce vznikl z tehdy 
pronesené věty „poďme si zabékat“ a během let 

se tento název vžil a festival se stal pravidelnou 
a známou akcí holešovského regionu. Letošní 
ročník byl v pořadí osmý.

Málokdo ví, že za účelem účasti na jednom 
z dřívějších ročníků a víceméně z recese vznikla zná-
má regionální formace Starý kůže, která však vzhle-
dem k umělecké přestávce letos nevystoupila.

Festival byl po všech stránkách dobře po-
řadatelsky zajištěn, k čemuž přispěli i sponzoři 
akce, mezi které patří například firmy ALTEC 
International, Korund OK či Fly Unitead.

Zámecký park v Přílepích prochází v po-
sledních letech rozsáhlou revitalizací a jsou zde 
vysazovány nové dřeviny. Hosté festivalu, kteří 
zde byli poprvé, obdivovali krásu staletých stromů 
a prostředí této chráněné kulturní památky, pro 
kterou se snad brzy podaří najít vhodné využití. 
Závěrem ještě nutno zmínit webové stránky fes-
tivalu www.bekal.prilepy.net 

Miroslav Sovadina

Skautské středisko Holešov uspořádalo 
v sobotu 7. června v Přílepích u myslivecké 
chaty Krajské závody vlčat a světlušek. Závodů 
se zúčastnilo 18 pěti - až sedmičlenných hlídek. 
Sto dvacet chlapců a děvčat od 1. až do 5. třídy, 
kteří již zvítězili v okresních závodech, si prově-
řilo své schopnosti ve 13 disciplínách. Na trati je 
čekala zkouška orientace, komunikace, fyzické 
zdatnosti, znalost první pomoci, dopravních 
značek a přírody, ale také chování v problé-

Krajské závody vlčat a světlušek v Přílepích
mových situacích apod. Do celostátního kola 
postupují vítězné hlídky světlušek z Kroměříže 
a vlčat z Otrokovic. 

Organizace závodu byla velmi náročná, 
proto děkujeme všem současným i bývalým 
členům našeho střediska, kteří se aktivně zapojili 
a při závodech pomohli. Zvláštní poděkování patří 
rodičům Pospíšilovým za jejich pomoc v kuchyni 
při zajištění občerstvení pro účastníky závodů.

MMVítězné světlušky.
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Poděkování
2. Základní škola Smetanovy sady v Holešově pod vede-

ním paní ředitelky Drahomíry Konvalinkové pořádala pro děti 
ve dnech 5. až 13. 6. 2008 ozdravný pobyt v Itálii, který se 
dětem velmi líbil.Tímto bych chtěla poděkovat vedení školy za 
uspořádání této akce, která by se mohla konat každý rok.

Jana Škubalová

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

Klub českých turistů v Holešově pořádá 
1denní autokarový zájezd „Za poznáním 
a relaxací na Opavsko“.
Termín: sobota 12. 7. 2008
Odjezd/příjezd: odjezd v 7.00 z aut. nádraží 

Holešov, návrat v 19.30 hod.
Doprava: aubobusem
Cena: členové KČT 20 + 30+30 (Hláska, Darkovičky, koupaliště) + 
doprava, děti (do 15 let) 10 + 15+10, studenti, senioři 20 + 15 + 20, 
ostatní 20 +30+30.
Cena zájezdu nezahrnuje vstupné do zámku (dospělí 80 Kč; děti, studenti 
a senioři 40 Kč) 

Program:
7.00 - 8.45  - přejezd do Hradce nad Moravicí, 8.45 - 11.00 - prohlídka zámku 
a zámeckého parku v Hradci nad Moravicí (Národní kulturní památka od r. 
2000), druhá skupina turistika v údolí meandrující řeky Moravice (cca 8 km), 
11.00 - 13.15 - přesun do slezské metropole Opavy, prohlídka města (konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie, obchodní dům Breda, výstup na radniční 
věž aj.), oběd, 13.15 - 16.00 přesun do areálu československého opevnění 
- Hlučín-Darkovičky, prohlídka areálu a procházka po naučné stezce podél 
bunkrů (cca 4 km), 16.00 - 17.30 přesun do sportovně-rekreačního areálu 
Hlučín, koupání 17.30 - 19.30, návrat do Holešova.
Kde se přihlásit? Stačí zaslat SMS na mob. ve tvaru kontaktní jméno + 
počet spolujedoucích.
Uzávěrka přihlášek: do 10. 7. 2008, přihlašujte se ale prosím co nejdříve 
z důvodu rezervace prohlídek.
Pozn.: Akce se koná i v případě špatného počasí!!! (prohlídka zámku, Pa-
mátník II. světové války v Hrabyni + návštěva aquaparku v Hranicích)

KČT pořádá zájezd 
na Opavsko

Holešov (red) - Čistírnu odpadních vod 
v Holešově čeká další modernizace. Budou tam 
totiž čištěny odpadní vody z budoucí strategické 
průmyslové zóny. Celkové náklady na druhou 
etapu rekonstrukce činí zhruba 56 milionů 
korun, z toho 40 milionů tvoří dotace od Zlín-
ského kraje. Po dokončení této etapy mo-
dernizace se tak holešovská čistírna zařadí 
mezi nejprogresivnější zařízení svého druhu 
na Moravě. Díky investici se navíc mohou 
v budoucnu na čistírnu připojit i okolní obce.

Ojedinělá technologie
Na čistírnu budou odváděny splaškové 

odpadní vody odděleně od průmyslové vody. 
Dešťové vody pak budou mít vlastní kanali-
zační systém. „Systém nakládání s odpadní-
mi vodami v zóně je sofistikovaný, je řešen 
třemi samostatnými druhy kanalizací,“ uvedl 
výrobně-technický náměstek společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž Petr Vedra. 
Nejdůležitější stavbou druhé etapy modernizace 
holešovské čistírny bude věž anaerobního čištění 
průmyslových vod. Její využití je v České repub-
lice zatím velmi ojedinělé.

Holešovská čistírna již přitom jedno unikátní 
zařízení má, získala ho v rámci první etapy mo-
dernizace v loňském roce. „Jde o patentovanou 
technologii zvanou biodenitro. V tak velkém zaří-
zení jako u nás dosud nebyla v České republice 

Odpadní vody ze zóny bude čistit holešovská čistírna
využita,“ uvedl Vedra. Druhá etapa modernizace 
začne tento týden, dokončení je pak plánováno 
na únor příštího roku.

Kanalizace v zóně
Stavba kanalizace přímo v zóně začne ještě 

letos. Souběžně s kanalizačním sběračem pro 
splaškové vody povede otevřený dešťový ka-
nál. Před jeho zaústěním do říčky Mojeny navíc 
vznikne suchý poldr s plochou přibližně pět hek-
tarů a objemem přes 60 000 krychlových metrů. 
„Suchý poldr dokáže v případě přívalových dešťů 
zadržet velké množství vody. Odtok do Mojeny tak 

bude regulovaný,“ poznamenal výkonný ředitel 
společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. 
Tato Zlínským krajem stoprocentně vlastněná 

společnost má na starosti přípravu zóny.
Mojena poteče na povrchu
V souvislosti s výstavbou průmyslové 

zóny v prostorách letiště bude upravena i říčka 
Mojena. Nejviditelnější změnou bude zrušení 
zatrubnění části toku, které si v minulosti vy-
žádala výstavba vzletové a přistávací dráhy. 
Vznikne tak přírodě bližší otevřené koryto.

Průmyslovou zónu v Holešově připra-
vuje Zlínský kraj již zhruba tři roky. Díky zóně 
poklesne v regionu nezaměstnanost, sníží 
se rozdíl mezi průměrným výdělkem v kra-
ji a celé České republice, zrychlí se tempo 
růstu hrubého domácího produktu a oživí se 
podnikatelské prostředí. Celková rozloha zóny 
je 360 hektarů. Holešovská zóna patří mezi 
strategické projekty, které byly či jsou výraz-

ně podporovány ze státního rozpočtu. Do stejné 
kategorie patří například zóny v Kolíně, Mošnově, 
Nošovicích či Žatci.

Výstavba infrastruktury, která je nezbytným 
předpokladem k závaznému jednání s investory, 
začne ve Strategické průmyslové zóně Holešov 
v polovině září. Náklady na její vybudování činí 
přibližně 1,138 miliardy korun, z toho 75 procent 
je hrazeno státem.
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Region (frs) - Dálnice se zase o nějaký ten 
kus přiblíží k branám Holešova. Zaslouží se o to 
stavba nového úseku dálnice D1 z Kroměříže 
do Říkovic, která byla v minulých dnech oficiálně 
zahájena. Nový úsek dálnice naváže v Kromě-
říži na dokončovaný obchvat ve východní části 
města a bude končit před obcí Horní Moštěnice 
na Přerovsku napojením na silnici I/55. Tato část 
by měla být zprovozněna v říjnu 2010. Náklady 
na stavbu jedenáctikilometrového úseku si vy-
žádají více než čtyři a půl miliardy korun.

Součástí stavby budou tři mimoúrovňové 
křižovatky, které umožní napojení nového úseku 

Dálnice se opět přiblížila k Holešovu
na okolní silniční síť, a to především na připra-
vované rychlostní silnici R49 vedoucí směrem 
na Holešov a na silnici R55.

„Realizací tohoto projektu se Zlínský 
kraj stane významnou silniční křižovatkou 
střední Evropy, v níž se bude horizontální osa 
spojující západní Evropu s Ruskem a Ukraji-
nou protínat s osou vertikální mířící z Polska 
na jih. Osobně tento průsečík komunikací 
nazývám středoevropský moravský kříž. Vě-
řím, že tato skutečnost ovlivní i hospodář-
ský rozvoj našeho regionu, který byl dosud 
dlouhodobě fatálně postižen svou dopravní 

nedostupností,“ uvedl hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš.

Po dokončení stavby nového úseku dálni-
ce D1 z Kroměříže do Říkovic se počítá s jejím 
prodloužením do Přerova a Lipníku nad Bečvou. 
Tam se D1 napojí na dálnici D47. „Na území 
našeho kraje se také intenzivně připravuje 
zahájení výstavby navazujících rychlostních 
komunikací R49 z Hulína do Fryštáku a na Slo-
vensko a R55 z Hulína do Otrokovic. Obě tyto 
stavby by měly být zahájeny na podzim letoš-
ního roku,“ uvedl Petr Hradecký, krajský radní 
pro oblast dopravy.

Jako mnohý jiný občan občas 
navštívím svého lékaře na Poliklini-
ce v Sušilově ulici. Občas mi také 
lékař předepíše léky, které si cho-
dím odebrat (odkoupit) do nejbližší 
lékárny, tzn. do lékárny naproti 
poliklinice. Na tom není samozřej-
mě nic mimořádného a zvláštního. 
Co mne však na tom zaujalo, je, 
že již při vstupu do polikliniky z ul. 
Sušilova není bezbariérový přístup 
do budovy. Je to sice jen pár stu-
pínků, ale i to ne každému nemoc-
nému, natož tělesně postiženému, 
dělá nemalé potíže. Mnohem horší 
situace je však u zmíněné lékárny, 
kde vstup do objektu vyžaduje pře-
konat cca 8 schodových stupňů, 
což už je pro TP a vozíčkáře ni-
koliv „oříšek“, ale pořádný ořech. 
Několikrát jsem pozoroval starší 
či staré lidi o holích, berlích či bez 
nich, jak těžko vyšlapují či naopak 
schází ze schodů od dveří lékárny. 
Nejednou jsem jim i pomohl, neboť 
s nemalými obtížemi se pohybovali 

z dopisů čtenářů

Zlínská US-DEU podporuje 
kandidátku starostů

Bariéry u zdravotnických zařízení
nahoru stejně jako dolů. Ke své-
mu úžasu jsem si pak uvědomil, 
že kromě lékárny Pod Věží, tedy 
u kostela, i lékárna v Palackého 
ulici není úplně bezbariérová. Je 
tedy zarážející, že právě u zdravot-
nických zařízení jsou tato opatření 
opomíjena. Mohu očekávat ná-
mitku, že do polikliniky je bezba-
riérový vstup ze dvora, ovšem ne 
každý to ví, ne každý tam půjde, 
neboť je to o kus dále a především 
jde o hlavní vchod. A vybudování 
bezbariérového vstupu do budo-
vy není žádný technický a snad 
ani finančně náročný problém. 
Ve městě bylo provedeno mnoho 
úprav na přechodech pro chodce či 
v  jiných případech, ale na bezba-
riérové přístupy u zdravotnických 
zařízení se pozapomnělo. Doufám, 
že brzká náprava tyto nedostatky 
odstraní. Ti nemocní a TP si to jistě 
zaslouží.

Jiří Baťa, Holešov

Zlín, Ludslavice (frs) - Oranžová 
stuha za spolupráci obce a zeměděl-
ského subjektu putuje v rámci vyhla-
šování letošního ročníku krajského kola 
soutěže Vesnice roku do Ludslavic. 
Vesnicí roku Zlínského kraje se pak 
stala obec Lidečko. Od Zlínského kraje 
a ministerstva pro místní rozvoj za to 
dostala 1,5 milionu korun. Vyhláše-
ní krajských výsledků se v minulých 
dnech ve zlínském Baťově mrakodra-
pu zúčastnil také statutární náměstek 

Ludslavice získaly oranžovou stuhu
hejtmana a holešovský zastupitel Voj-
těch Jurčík.     

Do čtrnáctého ročníku soutěže se 
přihlásilo celkem 20 obcí z celého regionu. 
Další hlavní ocenění získaly Vysoké Pole 
(zelenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-
středí), Hostišová (bílou stuhu za činnost 
mládeže), Babice (modrou stuhu za spo-
lečenský život), Ludslavice (oranžovou 
stuhu za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu) a Valašská Bystřice (duhovou 
stuhu za „Naději pro nový venkov“). 

Krajská organizace US-DEU Zlínského kraje podporuje pro podzimní krajské 
volby kandidátní listinu Nezávislých starostů pro kraj a Zlínského hnutí nezávislých, 
kterou do krajských voleb vede starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík. US-DEU 
ve Zlínském kraji nepostaví samostatnou kandidátní listinu. 

„Starostové mají velkou šanci uspět v krajských volbách, protože velmi dobře 
znají problémy kraje a mají dostatek zkušeností se správou území a zájmy svých 
občanů. Naším cílem je překonat roztříštěnost a ambice jednotlivců, proto podpoříme 
tuto alternativu,“ uvedl krajský předseda US-DEU Vladimír Koutský. Ten ocenil, že 
starostovská kandidátka je otevřena i dalším osobnostem veřejného života a vzájem-
nou blízkost programových zásad, na kterých společná kandidátka stojí. „Otevřená 
a průhledná politika, zavírající všechny dveře korupci a klientelismu, posilování 
významu obecní a krajské samosprávy, omezení zbytečné byrokracie, ale i podpora 
celoživotního vzdělávání, rovných šancí pro všechny občany, to jsou hodnoty, které 
můžeme bez obavy podpořit,“ uzavřel krajský předseda US-DEU Vladimír Koutský.

Irena Seifertová, krajská manažerka US-DEU
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Často si říkám, že novinařina je stej-
ně fajn povolání - poznáte přitom hodně 
zajímavých lidí. Jedním z nich je i sochař 
a restaurátor Mgr. Josef Petr, kterého jsem 
měl možnost potkat v minulých dnech. V Ho-
lešově se v těchto dnech snaží opravit pár 
artefaktů, které stojí v zámeckém parku.  

Mgr. Josef Petr pochází z Tlumačova. 
Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti, kde vystudoval 
obor sochařství, pokračoval na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové v Praze. Studium 
zakončil v roce 1994 promocí. Vedle vlastní 
umělecké činnosti působil u restaurátorské 
firmy ve východních Čechách, leč nakonec 
se stejně vrátil domů na Moravu. Díky licen-
ci, kterou získal u Ministerstva kultury ČR, 
může opravovat staré sochy a památkově 
zapsané objekty, což dokládá i jeho součas-
ná práce v Holešově. Předtím zrestauroval 
sousoší tří světců v Přílepích.    

Co máte na práci v holešovském zámeckém 
parku?

Opravuji artefakty, které se dochovaly 
víceméně z doby baroka, čili z doby vrcholu 
holešovského zámku, tak jak ho známe dnes. 
Jde o dva kusy laviček, jednu zahradní vázu, 
fragment vázy a pomník hudebního skladatele 
F. X. Richtra. Ten je sice novodobý, ale ta 
hlava je velice pěkně vysekaná - jakoby ve 
starém duchu.

Máte s tím hodně práce? Je to hodně po-
škozené?

Ano, je to hodně poškozené, protože od 
té barokní doby, kdy ty kusy zůstaly tam, kde 
se dodnes nacházejí, byl zásah v podstatě mi-
nimální – v historii tam asi pokaždé jen očistili 
mech, ale jinak žádná údržba neproběhla. Po-
škození těch kusů tkví v tom, zejména u těch la-
viček, že je jedna z nich přelomená, zatímco kus 
u té druhé chybí. Dnes to tedy jsou torza a jako 
torza se budou opravovat a prezentovat.

Jak to bude trvat dlouho?
Bude to trvat ještě tak měsíc a půl.

Restaurujete tato torza přímo v parku? 
A děláte na tom jen vy sám, anebo vám 
pomáhají i další lidé?

Ano, restaurujeme je na místě, kde jsou. 
Mám ještě jednoho pomocníka, který mi tam 
připravuje práce stavebního charakteru, jsou 
to vesměs výkopy, šalování pro nalití jakoby 
betonového kopyta, fundamentu, na který se 
to usadí atd. Tyto přípravné práce dělá on a mi 
to ušetří čas.

Na slovíčko se sochařem a restaurátorem Josefem Petrem

Pokud vím, tak těch soch a artefaktů bylo 
v parku přece jenom více, a to už nemluvím 
o vybavení zámeckých interiérů... Nemáte po-
nětí, kam se to všechno nakonec podělo?

Jestli si můžu dovolit jednu poznámku, tak 
už jenom tím, že jsem vystudoval dějiny umění 
a v podstatě  se v oboru pohybuji permanentně,  
moc dobře vím, jaká ta doba byla a co s sebou 
přinesla. Devastace památek začala hned po 
roce 1918, a to masovým odstraňováním toho, 
co se politicky nehodilo, až po devastaci celých 
těch šlechtických sídel. Když byla za pozemko-
vé reformy, tedy za Masaryka, odebrána šlechtě 
půda, neměla pak z čeho financovat údržbu 
těchto budov. Hromadně pak rozprodávala 
majetek, což byla jedna fáze této devastace. 
Druhá fáze přišla za Benešových dekretů, čímž 
se spláchla valná část i té staré české šlechty, 
která nějaký majetek měla, přičemž zdaleka 
nešlo jenom o tu šlechtu, která se přihlásila 
k německé národnosti. To byl v podstatě konec 
nějaké údržby, kterou vystřídal postupný - deva-
desát let trvající - úpadek a chátrání. 

To nejde nepostřehnout u řady jiných šlech-
tických sídel, jejichž zkázu pak završilo období 
po druhé světové válce. Když se Edward Beneš 
vrátil z exilové vlády a začalo se s tímto pus-
tošením, chodil si pak do hradů a zámků - po 
odchodu šlechty  - kdekdo. Tu pro porcelánový 
servis, tu pro nějaký ten obraz nebo sošku... 
Každý si vzal, co se mu hodilo. Komunisté pak 
po únoru 1948 tento stav už jen konzervovali.

Co vaše vlastní tvorba? Máte za sebou jako 
sochař i nějaké autorské výstavy?

Výstavy jsem musel časem zredukovat. 
Míval jsem je často po škole, ale nakonec mi na 
ně nezbývá čas. Restaurování totiž pohltí veš-
kerý můj čas. Není to ale jediná moje aktivita. 
Založil jsem občanské sdružení na záchranu 
starých zapomenutých zničených památek. 
Mám tím na mysli třeba kříže v polích, které 
tam ještě za budování socialismu kdysi zaorali 
do země, a tak je teď dáváme zpět na jejich 
původní místa. Financujeme si to sami. Spolu-
pracujeme rovněž s bližší, dnes už ale evrop-
skou šlechtou, která žije v zahraničí. Snažíme 
se o to, aby v každém městě či obci, kde sídlil 
nějaký významný šlechtický rod, byla alespoň 
pamětní deska. A rovněž aby to bylo v povědo-
mí lidí, kteří tam žijí.   

Mezi moje další aktivity patří i vinařství. 
Zakládám vinice, ale vedle toho jsem také ještě 
zjistil a obnovil těžbu pískovce v lomu Bělov, 
který založil v roce 1730  Jáchym Adam, hrabě 
z Rottalu, pán v Kvasicích.

Robert Rohál

Sochař a restaurátor Mgr. Josef Petr 
na návštěvě redakce Holešovska.

Jedna z dochovaných zahradních váz, 
druhou někdo už před časem přemístil...

Celková cena restaurování těchto pěti 
kamenných prvků činí 101 588 Kč. Celou 
tuto částku poskytl Zlínský kraj v rámci 
Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a památkových zón. Zlínský 
kraj vyplácí finance prostřednictvím tohoto 
programu již od roku 2004 a město Holešov 
se jej každoročně účastní. Za dotační účasti 
Zlínského kraje již byla v minulosti opravena 
například kaple sv. Kříže ve Smetanových 
sadech či fasáda kostela sv. Anny. 

Oprav se dočká nejen novodobější busta hudebního skladatele F. X. Richtra, ale i torza kamenných laviček a zahradních váz.

Restaurování kamenných 
prvků v zámecké zahradě
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u příležitosti:

150 let výročí vybudování kostela sv. Václava
 95 let výročí založení SDH a svěcení praporu
 50 let výročí založení oddílu kopané

Program oslav:
8 h.: Zahájení oslav s dechovou hudbou Hanačka
9.30 h: průvod od OÚ ke kostelu sv. Václava
9.30 h: Slavnostní mše svatá u kostela sv. Václava, 
 svěcení praporu SDH Ludslavice
11 h.: Průvod obcí na hřbitov a položení věnce
15 h: Oslava 50 let kopané v Ludslavicích, 
 fotbalové utkání žáků a mužů
18 h: Společenský večer, taneční zábava

Srdečně zvou pořadatelé, Obecní úřad Ludslavice

pořádá pod záštitou poslance sněmovny 
Parlamentu ČR Josefa Smýkala, za finanční 
podpory Agrodružstva Roštění a Odboru 
kultury Zlínského kraje

SETKÁNÍ MUZIKANTŮ
RYMICE 2008

Pořadem bude provázet Ivana Slabáková a Karel Hegner. 
Akci zahájí v neděli 6. července 2008 ve 13.30 hodin průvod obcí 
Rymice. V následujícím hudebním programu vystoupí dechové 
orchestry Večerka, Šohajka, Zdounečanka, Miločanka, Kotáranka, 
Důbravanka a Križovianka (SK).

Zajištěno bohaté občerstvení. Po skončení oficiálního pro-
gramu bude taneční zábava do 24 hodin. Předprodej vstupenek: 
Městské informační centrum Holešov a Obecní úřad Rymice.
Vstupné 100 Kč (vstupenka je slosovatelná)

Obec Rymice u Holešova

Informace: 603 787 212, 
nebo e-mail: rymice@volny.cz

Pozvánka na

LUDSLAVSKÉ SLAVNOSTI
v sobotu 28. června 

v Ludslavicích

přednášku v rámci 
Mezinárodního boje proti drogám.

v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska. Součás-
tí přednášky je výstava věnovaná problematice drog.

Oblastní charita Kroměříž
pořádá 26. června v 10 hodin

Zahnašovice - Prázdninovou výstavu 
výtvarných prací dětí pořádá kulturní výbor 
Obecního úřadu v Zahnašovicích. Své práce na 
libovolné téma mohou přihlásit všechny děti do 
15 let, a to v termínu do 8. července u paní Jany 
Němcové na adrese Zahnašovice č. 1.   

Prázdninová výstava v Zahnašovicích
Výstava začne v neděli 13. července v bu-

dově obecního úřadu. Výtvarné práce si pak 
budou moci zájemci prohlédnout v průběhu 
prázdnin v době úředních hodin. Každý účastník 
soutěže bude odměněn malým dárkem.

frs

Městské divadlo Zlín pořádá předplatné 
na sezonu 2008/2009 se zajištěnou dopravou 
z Holešova. 

Jedná se o večerní předplatné skupiny 
č. 3. Hrací den je čtvrtek  19 hodin.  

Odjezdy z Holešova  jsou i s možností 
nástupu na trase Holešov - Zlín.

Zájemci se mohou podrobněji informo-
vat a přihlásit do 30. 6. 2008 v Městském 
informačním centru na náměstí Dr. E. Be-
neše 17, tel. 573 395 344, ww.holesov.info, 
e-mail:mic@mks.holesov.cz

PŘEDPLATNÉ 
DO MĚSTSKÉHO DIVADLA  

ZLÍN

Zveme k příjemnému posezení s přáteli ve znovuotevřené restauraci
SPORT CLUB HÁZENÁ v Bezručově ulici v Holešově. 

ČEPUJEME

Dále nabízíme široký sortiment značkových vín, nealko nápoje 
a drobné občerstvení.

Na vaše přání připravíme rodinné oslavy, firemní večírky, rauty a pod.
pro 30 - 40 osob.

Otevřeno denně od 15 hodin. 

Kontakt: Jaroslav Čajka, tel. 602 876 304

3. června oslavil 87. narozeniny externí 
spolupracovník naší redakce - pan Miroslav 
Neumann z Holešova.  Čtenáři našich novin ho 
dobře znají, ostatně i v tomto vydání má článek. 
Miroslav Neumann je však také autorem několi-
ka knižních publikací a televize na jeho náměty 
natočila dva úspěšné seriály. 

Redakce Holešovska mu přeje do dalších let 
hodně zdraví, životní pohody i tvůrčí invence. 
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Ve dnech 27. července až 2. srpna 2008 
připravilo občanské sdružení OLAM - Společnost 
Judaica další, v pořadí už osmý Týden židovské kul-
tury v Holešově. Letošní ročník je tematicky věnován 
židovské rodině a její etice. Toto téma bude před-
mětem zejména dvou přednášek: Karla a Jana 
Bartoškových ve středu 30. července a Dr. Jiřího 
Beneše v sobotu 2. srpna. Ale i připravované be-
sedy se spisovatelem Arnoštem Lustigem, který 
se stal už jakýmsi stálým hostem holešovského 
festivalu (28. 7.), a s rabínem Karolem Sidonem 
(29. 7.) se budou životem židovské rodiny, jejími 
rituály a morálními principy zabývat. Z této oblasti 
námětově čerpá i český film Všichni moji blízcí, 
promítaný v kině Svět 29. 7. ve 21 hodin. 

Letošní festival se může pochlubit několika 
zajímavými hosty, kteří zavítají do Holešova vůbec 
poprvé. V úvodní den, po slavnostním zahájení 
a po vernisáži izraelské fotografky Shai Ginott, vy-
stavující své barevné kompozice inspirované citáty 
z bible, ukončí nedělní program koncert černošské-
ho tenoristy Berta Lindseye, zpěváka s nádher-
ným hlasovým rejstříkem a sugestivním projevem, 
hosta Metropolitní opery v New Yorku. Za klavírního 
doprovodu profesorky kroměřížské konzervatoře 

Týden židovské kultury v Holešově se blíží

paní Rut Janečkové se v sále kina Svět představí 
svou interpretací čtrnácti černošských spirituálů, 
které patří k jeho nejoblíbenějším. 

A hned druhý den se opět v budově kina 
Svět v Drive Clubu objeví poprvé v Holešově paní 
Ester Kočičková, známá ze svých televizních 
talk-show, moderátorka, herečka i zpěvačka. Spo-
lu s ukrajinskou zpěvačkou paní Katryn Kolcovou 
vystoupí v komorním pseudomuzikálu nazvaném 
Úklid (Prybyranje). Představení je komponováno 
jako pomyslná předváděčka pro odbornou komisi, 
kterou je vlastně publikum, a Ester Kočičková 
v něm současně s úklidem okolního nepořádku 
probírá a propírá životní osudy své přítelkyně 
sedící právě u klavíru. 

Ani hosty čtvrtečního koncertu (31. 7.), 
violoncellistu doc. Jiřího Hoška a jeho dceru 
Dominiku, jsme dosud v Holešově neslyšeli. 
Jejich hudební vystoupení doprovodí interpreta-
ce Šalomounovy  Písně písní v podání herečky 
Městského divadla v Mladé Boleslavi Evy Horké 
a holešovského rodáka, herce Jiřího Zapletala.

Jeho pražský kolega Bohumil Švarc dopro-
vodí četbou ze vzpomínek kroměřížského rodáka 
Maxe Grünfelda vystoupení už stálých hostů Týd-

ne židovské kultury, houslisty Alexandra Shonerta 
a jeho matky Natalie. Jejich kompozice se nazývá 
Legendy z židovské čtvrti a jejím autorem je sám 
Shonert. Vše v nočním koncertu při svíčkách 
1. srpna v synagoze.

Mimo hudební skupiny a klezmerové kapely, 
které už v Holešově hrály, přivítáme i soubory nové, 
u nás dosud neznámé. El-jazz-er, Tumbalalajku, 
Ha chucpe. Poslední jmenovaná skupina spolu se 
známým polským Jarmula bandem a skupinou 
Klec vystoupí v závěrečné přehlídce klezmerových 
kapel v sobotu večer v zámecké zahradě.

I tento ne zcela úplný výčet programů letoš-
ního Týdne židovské kultury je zárukou, že ten, 
kdo náš festival navštíví, nebude zklamán. A to 
jak výběrem interpretů, tak jejich repertoárem 
a uměleckým provedením. A jistě se dozví opět 
nová fakta o životě našich židovských spolu-
občanů v době, kdy patřili ke komunitě našeho 
města, o jejich tradicích, způsobu rodinného života 
a mnoha dalších skutečnostech, které pro nás 
mohou být nejen zajímavé, ale i poučné.

Podrobnější informace jsou k dispozici na 
internetovém portálu www.olam.cz. 

Jarmila Pokorná

Občanské sdružení Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice ve 
spolupráci s vedením Městyse Dřevohostice Vás srdečně zvou na oslavy  
290. výročí narození  jedné z nejvýznamnějších  osobností  kantorské 
barokní hudby na Moravě v 18. století, kantora Josefa Schreiera, který 
se narodil 2. ledna 1718 v Dřevohosticích u Přerova. 

V rámci oslav se uskuteční  premiéra jeho slavnostní mše „Mis-
sa solemnis“, jež byla objevena emeritním profesorem Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně PhDr. Janem Trojanem, CSc., 
a jeho blízkým spolupracovníkem  - Mgr. Zdeňkem Smiřickým na 
jejich společné studijní cestě ve dnech 3. a 4. června 2003 v Muzeu 
hudby Slovenského národného muzea na Bratislavském hradě.   

Slavnostní mše Josefa Schreiera zazní v premiérovém provedení  
vynikajícího sboru a orchestru , který se věnuje převážně uvádění pokla-
dů barokní hudby -  „ Musica Figuralis“ za řízení dirigenta MgA. Marka 
Čermáka, rodáka z Přerova.  

Oslavy,  které proběhnou v neděli 27. července 2008, se ko-
nají pod záštitou 1. náměstka krajského hejtmana Olomouckého 
kraje -  Ing. Pavla Horáka. Organizačně je zajišťuje  Vlastivědná 
společnost Žerotín Dřevohostice ve spolupráci s vedením Městyse 
Dřevohostice.  Premiéra se uskuteční v chrámu Havla v Dřevohos-
ticích, kde byl podle  dochovaných písemných záznamů kantor 
Josef Schreier dne 2. ledna 1718 pokřtěn. 

Program oslav: 
• 8.30 - slavnostní mše svatá k uctění 290. výročí narození  skladatele 

Josefa Schreiera. Přihrává Moravská Veselka, na varhany  hraje 
Mgr. Petr Hlavizňa  

• 9.40  - premiéra slavnostní mše Josefa Schreiera v provedení  pě-
veckého sboru a orchestru „Musica Figuralis - dirigent MgA. Marek 
Čermák. 

• 10.30 - pozvání na program již tradičního XV. ročníku Setkání decho-
vých hudeb v Dřevohosticích s mezinárodní účastí, které se konají 
v parku dřevohostického zámku.  

                                                Mgr. Zdeněk Smiřický, předseda 
Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice 

Kontakt: 
608 171 454,  email: Z.Smiricky@seznam.cz 

Světová premiéra slavnostní mše 
zapomenutého barokního skladatele 

Josefa Schreiera,
„moravského J. J. Ryby“, 

rodáka z Dřevohostic u Přerova Holešov 

Holešov 
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Po dubnovém holešovském vystoupení Big Bandu Holešov, jehož hostem byla vý-
borná jazzová zpěvačka Eva Emingerová, se orchestr Josefa Hájka představil přátelům 
swingové a jazzové hudby opět na koncertě, konaném v kině Svět v pátek 6. června 
v rámci městských slavností, a to hned s několika změnami: s obměněným repertoárem, 
ve kterém převažovaly písničky v podání hostů Josefa Vaverky a Petry Kuciánové, dále 
s dirigentem Vladimírem Vojkůvkou, který usnadnil Josefu Hájkovi roli leadra orchestru, 
a konečně s mladičkou moderátorkou Ivou Svobodovou, která zastoupila moderátora 
ing. Vladimíra Dočekala.

Na vlnách swingu s Big Bandem Holešov

Orchestr se svými hosty nabídli poslu-
chačům téměř dvacítku skladeb, mezi nimiž 
nechyběly slavné jazzové orchestrálky z re-
pertoáru legendárních amerických orchestrů 
Benny Goodmana, Duka Ellingtona, Glenna 
Millera, Woody Hermana a Count Basieho 
a především celou šňůru swingových písniček, 
z nichž mnohé se proslavily v amerických 
muzikálech a hudebních filmech. Z orches-
trálek sklidila mimořádný úspěch skladba 
z repertoáru orchestru Woody Hermana Four 
Brothers, ve které zazářili skvělými sóly členo-
vé saxofonové sekce orchestru - Karel Plášil, 
Petr Polák, Karel Šebek, Pavel Žůrek a Karel 
Loučka. Tenorsaxofonista Karel Plášil také 
exceloval ve známé Goldově melodii Exodus. 
A co se nejvíce líbilo z písničkových hitů? Josef 
Vaverka okouzlil publikum svým nonšalantně 
přirozeným hlasovým projevem a mírným nad-
hledem, který uplatnil zejména v Ellingtonově 
evergreenu Solitude a ve slavné poválečné 
písni z repertoáru orchestru Glenna Millera, 
ale v moderní úpravě, Chattanooga Choo 
Choo. Petra Kuciánová potěšila posluchače 

hned několika slavnými swingovými písnička-
mi, z nichž např. Arlenova melodie Over the 
Rainbow zazněla ve srovnání s originálním 
provedením v podstatně svižnějším tempu. 
Nelze než obdivovat zpěvaččinu naprostou 
intonační čistotu, rytmickou přesnost a kulti-
vovaný výraz. K pohodové atmosféře koncertu 
přispěla i moderátorka Iva Svobodová, která 
při prezentaci jednotlivých skladeb uplatnila 
také svůj mladistvý dívčí půvab a eleganci.

Na závěr si autor těchto řádků dovoluje 
vyslovit přání, aby se v programu některé-
ho z příštích koncertů objevily také české 
swingové skladby, které si my - dříve naro-
zení - pamatujeme z podání orchestrů Karla 
Vlacha, Karla Krautgartnera, Gustava Broma 
aj., zpěváků Arnošta Kavky, Rudolfa Cortése, 
Václava Irmanova, Jana Hammera, Milana 
Chladila, Karla Hály atd., a zpěvaček Inky 
Zemánkové, Jiřiny Salačové, sester Allano-
vých, Vlasty Průchové, Jarmily Veselé, Evy 
Pilarové a dalších.

Ing. František Rafaja

Přiznám se hned na začátku, že mám 
rád české filmy, a proto se mi v poslední době 
tak moc líbily filmy jako Kráska v nesnázích, 
Medvídek (shodou okolností jde o díla režiséra 
Jana Hřebejka) anebo Venkovský učitel. Za-
tímco první dva snímky mají svou premiéru 
dávno za sebou, třetí mnou zmíněný film 
režiséra Bohdana Slámy byl na plátna tuzem-
ských kin uveden teprve nedávno.

Zaujal mě už jenom tím, že i když jde 
o drama, člověk se v kině mockrát pousměje 
a zasměje. Celé je to totiž vychytané ze života 
a ten se skládá, jak všichni víme, z věcí roz-
manitých. Navíc je to další film, v němž nehrají 
prim dokonale nalíčené, učesané a oháknuté 
herečky, nablýskaná auta či luxusní interiéry. 

Emocemi nabitý Venkovský učitel
miž nemůže nepropojit svůj osud. Poznává 
tak nejen osamělou farmářku (skvělá  Zuza-
na Bydžovská), ale i jejího dospělého syna 
(přesvědčivý Ladislav Šedivý), kvůli němuž  
chce - po marném pokusu o sblížení a ná-
sledném nepodařeném pokusu o sebevraždu 
- zase prchnout někam jinam. Nestane se tak 
a zachrání ho jen láska (k bližnímu svému), 
moudrost a pochopení farmářky, která mu 
odpouští - jednak jeho nezájem o její osobu, 
jednak jeho mlžení o tom, jestli je na holky, 
nebo na kluky, a v neposlední řadě i jeho se-
lhání, které projevil vůči jejímu synovi. Ten mu 
nakonec, v samém závěru filmu, odpouští, což 
je možná moment, který přispěje k učitelově 
zásadní proměně - přijetí sebe samého.

Vynikající  film má i vynikající herce ve 
vedlejších rolích (Marek Daniel, Zuzana Kró-
nerová, Miroslav Krobot, Tereza Voříšková 
a další), ale především se vyznačuje scénami, 
v nichž se nemusí ani moc mluvit a v nichž si 
i protagonisté vystačí navozenou atmosférou. 
V této souvislosti se mi vybavují pozvolné  
kamerové  nájezdy na stavení s osaměle 
ztrápenou farmářkou, která na chvíli přichází 
o syna i potenciálního partnera. Tak trochu 
mi to připomíná italský neorealismus, hlavně 
některé scény na samém konci filmu. Jsou 
silné a působivé, hlavně ten trýznivý smutek, 
který přeskakuje z plátna na diváka... 

Venkovský učitel není jen o emocích 
a osudových životních  zákrutách, ale také 
hlavně o lidech i věcech vonících člověčinou. 
Nic umělohmotného, falešného či lacině efekt-
ního tu neruší, dokonce i ti neherci v epizod-
kách vesničanů jsou přesvědčiví - což dává 
dohromady neobyčejně obyčejný příběh, na 
který jen tak nezapomenete.      

Robert Rohál               

Vše se odehrává v jedné zapadlé jiho-
české vsi, kam jednoho dne přichází mladý 
učitel. Všichni se diví, proč odešel z Prahy, 
kde měl pěkné místo středoškolského kan-
tora, leč důvod jeho rozhodnutí se dozvíme 
postupně. 

Nebojte se ale nudného filmového vy-
právění, tak to v tomto případě není. Režisér 
Bohdan Sláma, který má na svém kontě filmy 
Divoké včely a Štěstí (s nimiž právě Venkovský 
učitel završuje volnou trilogii), to ostatně ani 
neumí a naopak velmi umně kombinuje dra-
matické scény s těmi rozvernějšími, přičemž 
film graduje a získává na opravdovosti. 

Venkovský učitel v překvapivě citlivém 
podání Pavla Lišky to nemá vůbec jednodu-
ché. Z Prahy utekl kvůli svému sexuálnímu 
zaměření, možná si chce vyčistit hlavu, možná 
chce být sám,  jenomže - všude žijí lidé, s ni-

CD TIP

FRANTIŠEK RINGO ČECH:
JÁ JSEM BÁSNÍK, MISTR PÉRA 
Bubeník, kapelník, textař, spisovatel, 
dramatik, herec, principál, malíř, zpěvák 
etc. Čech je pozoruhodnou postavou 
naší hudební historie, na které ztroskotá 
každá jednoduchá definice. Více než čty-
řicítka skladeb to ukazuje jasně: začátky 
v Olympiku s Mikym Volkem, úspěšné 
etapy jednoduchých popěvků s Viktorem 
Sodomou i hard rocku ve vynucených 
mezích zákona s Jiřím Schellingerem, ale 
také práce pro Jitku Zelenkovou,  Karla 
Gotta nebo Věru Špinarovou na straně 
jedné a Pražský výběr na té druhé. 
Čas od času si své zkušeně zpěvné 
a dobře zapamatovatelnými fórky opatře-
né texty zazpíval sám. Ač občas  čekatel 
na logopeda, přece současně i vzorný 
interpret písní snad někdy prostých, ale 
také se stoprocentní spolehlivostí na po-
sluchače a tanečníky.   
Kompilátor Jiří Brodský vybíral tak, aby 
všechny Ringovy tváře našly na 2CD 
místo, včetně písniček k filmům Což tak-
hle dát si špenát nebo Jak svět přichází 
o básníky. Je to poslouchání velice pestré, 
a přece osobou Františka Ringo Čecha 
propojené do sice občas krkolomné, ale 
také soudržné logiky exota i profíka v jed-
né osobě. 

JOSEF „PEPSON“ SNĚTIVÝ:
PIERCING NA DUŠI 
(román o lásce a smrti na pódiu i ve 
zbytku světa)
Když Pavel Betlach, průměrný herec z ob-
lastního divadla, dostane nabídku angaž-
má v proslulém Kamenném divadle, jeho 
radost nezná mezí. Uznávaný a geniální 
herec, dramatik a režisér Ota Lamač si 
jej však přivádí nejen jako herce a inspi-
cienta, ale také z výrazně temnějších po-
hnutek. To, že se Pavel zamiluje do Otovy 
přítelkyně, herečky Edity Karlovské, jeho 
postavení jen zhorší. Aby se udržel v di-
vadle a nablízku své lásce, dostává se 
zcela do vleku bezohledného Oty, jehož 
žízeň po úspěchu a uznání je neuhasitel-
ná. Pavel až příliš pozdě poznává, komu 
slouží, a další mrtví přicházejí… Smrtelná 
pavučina vydírání a lží, svědomí a lásky, 
bulvární popularity a samoty, strachu 
z budoucnosti a ztráty nadějí ovíjí celou 
trojici hlavních hrdinů těsněji, než doká-
že unést. Navíc je jim v patách kapitán 
Vartecký, pro nějž se stává posedlostí 
usvědčit Otu 
a jeho kom-
plice Pavla ze 
spáchaného 
zločinu. Pře-
žití všech čle-
nů milostného 
trojúhelníku se 
za této situace 
stává nemož-
ným… A pan-
krácký mrako-
drap vrhá svůj 
osudný stín na 
Prahu…

KNIŽNÍ TIP

KINORECENZE
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Úterý 1. 7. ve 20 h: SLÍDIL - USA, drama.  
Film byl v roce 2007 nominován na Zlatého lva 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Benát-
kách. A na stejném festivalu též obdržel cenu 
The Queer Lion, která je udělována filmům re-
prezentujícím aspekty homosexuálního způso-
bu života. Skvělý thriller o hře na kočku a myš. 
Snímek Slídil je stylový, hypnotický a chytrý. 
Michael Caine a Jude Law jsou v tomto filmu 
na vrcholu své hry. Režie: Kenneth Branagh.

Středa 2. 7. v 17 h: WINX CLUB - VÝPRAVA 
DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ - Itálie, 
animovaný dobrodružný. Po skončení školy 
pro víly se Bloom vrací ke svým adoptivním 
rodičům na planetu Zemi, ale velmi touží 
poznat své skutečné rodiče. Rozhodne se 
je vyhledat stejně jako své rodné království 
Domino, které je už 20 let zakleté a ztracené. 
Režie: Iginio Straffi.

Úterý 8. a středa 9. 7. ve 20 h: INDIANA 
JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEB-
KY - USA, dobrodružný. Další z řady úspěšné 
série o hledači pokladů Indiana Jonesovi, kte-
rou netřeba příliš představovat. V hlavní roli 
charismatický Harrison Ford. Režie Steven 
Spielberg.

Sobota 12. 7. a neděle 13. 7. ve 20 h: U MĚ 
DOBRÝ - ČR, komedie. Nový snímek režiséra 
Jana Hřebejka s plejádou skvělých herců (Bolek 
Polívka, Jiří Schmitzer, Josef Somr, Vladimír 
Javorský, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, 
Petr Forman...). Komedie, která vznikla na mo-
tivy povídek Petra Šabacha, se ohlíží za 90. 
lety minulého století, za dobou neprobádaného 
kapitalismu...

Úterý 15. 7. a středa 16. 7. ve 20 h: SEX 
VE MĚSTĚ - USA, komedie. Film je pokra-
čováním seriálových příběhů čtyř přítelkyň - 
Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy o tom, 
jak prožívají své životy na Manhattanu čtyři 
roky po skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic 
a jedna padesátnice (co se neúspěšně tváří 
jako třicátnice) si užívá peněz, sexu a života 
a hodně o tom mluví…

Sobota 19. 7. a neděle 20. 7. ve 20 h: PAŘÍŽI, 
MILUJI TĚ - Francie, tragikomedie. Světoznámí 
režiséři se sešli, aby natočili povídkový film, 
který má ukázat Paříž způsobem, jaký tu ještě 

nebyl. Režie jednotlivých povídek se ujali Joel 
a Ethan Coen, Tom Tykver, Gerard Depardieu, 
Sylvain Chomet a další. 

Sobota 26. 7. a neděle 27. 7. ve 20 h: SMU-
TEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ - ČR/Albánie. Tra-
gikomedie. Letní milostná romance albánského 
režiséra Pira Milkaniho s Annou Geislerovou 
v hlavní ženské roli. Osudové setkání studenta 
FAMU s krásnou, záhadnou a podivně smutnou 
paní Šnajderovou, s níž prožije milostný vztah. 

Pondělí 28. 7. (začátek projekce bude včas 
oznámen) - MODLITBA ZA KATEŘINU HO-
ROVITZOVOU - ČR, drama. Snímek nás zavádí 
do roku 1943. Krásná Kateřina, které hrozí smrt 
v koncentračním táboře, se náhodou dostane 
do skupiny bohatých Židů, a tak jí svitne naděje 
na záchranu. Nacisté však s „nižší rasou“ hrají 
zákeřnou hru v níž chtějí získat veškeré finance 
z jejich bankovních kont. V hlavní roli Lenka 
Fišerová, dále hrají  Jiří Adamíra, Miloš Nedbal, 
Čestmír Řanda, Ilja Prachař, Felix le Breux, 
Vladimír Ráž a další. Režie: Antonín Kachlík. 
Snímek, který měl premiéru v roce 1965,  získal  
Cenu mezinárodní kritiky na festivalu Prix Italia 
a Hlavní cenu v Monte Carlu. 
Film bude promítnut v rámci festivalu Týden 
židovské kultury.  

Pátek 1. 8. a sobota 2. 8. v 17 h: HORTON - 
USA, animovaný, pro děti i jejich rodiče. Tvůrci 
Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohád-
kou pro děti i dospělé. Příběh z pera Dr. Seusse, 
který si už po celém světě získal své fanoušky. 
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické 
i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, 
když mu pod nos spadne smítko prachu, které 
mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, 
tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se 
prostě jednoduše zbláznil. Jenže Horton se 
nezbláznil a to smítko opravdu mluví. Je v něm 
totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém 
žijí malinkatí Kdovíci... Režie: Steve Martino 
a Jimmy Hayward. 

Pondělí 18. 8. a úterý 19. 8. ve 20 h: FRAN-
TIŠEK JE DĚVKAŘ - ČR, komedie. Film po-
jednává o jednom povedeném lamači ženských 
srdcí s Josefem Poláškem v hlavní roli. V režii 
debutujícího Jana Prušinovského dále hrají Eva 
Lehotská, Zdena Hadrbolcová, Petra Nesvačilo-
vá, Petr Čtvrtníček, Arnošt Goldflam a další.  

V rámci Týdne židovské kultury vystoupí 
v Holešově i Ester Kočičková.

• Sobota 5. července
BIKEMARATON DRÁSAL 
(více na jiném místě v tomto vydání Holešovska)

• Pátek 18. července
LOS PERDIDOS a hosté. Drive Club

• Neděle 27. července - sobota 2. srpna 
TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY 
(více o programu  na jiném místě v tomto vydání 
Holešovska anebo na www.olam.cz)

Otevřeno ve dnech 18. 6. - 20. 7. 2008

Výstava
Městská galerie
akademický malíř

FRANTIŠEK ONDRÚŠEK
„Život a dílo“

FILMOVÝ TIP
BATHORY
(Slovensko/ ČR/Maďarsko/VB, 2008, 138 min.) 
Nejnovější film slovenského režiséra Juraje 
Jakubiska BATHORY se začal natáčet v zimě 
roku 2005, momentálně probíhají poslední 
postprodukční práce. Historický velkofilm 
v produkci společností Jakubisko film, Film 
and Music Entertainment (UK) a Eurofilm 
Studio (HU) je v  pořadí už šestnáctým celo-
večerním dílem Juraje Jakubiska. 
Ústřední postavou je Erzsébet Báthory - 
Alžběta Báthoryová, známá jako „krvavá 
hraběnka“, která léta na svých panstvích 
vraždila a mučila poddané. Je dokonce uve-
dena i v Guinnessově knize rekordů jako 
největší vražedkyně všech dob. Legenda 
o těchto ukrutnostech ale vznikla až několik 
let po její smrti. Postupně se v průběhu staletí 
rozvíjela a Alžbětiny údajné zločiny nabíraly 
na zrůdnosti. Oficiální dokumenty o její vině 
nalezeny nebyly. Existují sice zaznamenané 
výpovědi svědků, ovšem ne přímých, a jejich 
hodnověrnost je zpochybnitelná. Alžběta 
nikdy nestála před soudem a zemřela bez 
procesu, uvězněná na Čachtickém hradě.

Jejímu příběhu se v posledních letech zača-
lo věnovat několik historiků, kteří pojetí její 
osoby coby vraždícího monstra zpochybňují 
a předkládají na základě historických výzku-
mů důkazy o tom, že se spíše stala kvůli 
svému obrovskému majetku obětí spiknutí. 
Jako osamělá vdova mohla být terčem útoku 
mnoha lidí bažících po jejím majetku, v čele 
s tehdejším palatinem Jurajem Thurzem.
Juraj Jakubisko ve svém filmu nabízí právě 
tento nový pohled na Alžbětu. Její filmový 
příběh začíná v době, kdy je jí třicet dva let. 
Manžel, František Nádasdy, bojuje ve válkách 
s Turky a ona se sama stará o děti a zároveň 
o rozsáhlé rodové majetky. Film nemá být 
dokumentem ani historicky věrným vyobraze-
ním. Režisér se drží dostupných historických 
faktů a neprozkoumaná - tzv. „bílá“ místa dějin 
zaplňuje dle své fantazie. Tak se do příběhu 
dostává také malíř Caravaggio či Monteverdi, 
tvůrce první opery.
Do hlavních rolí svého nejnovějšího snímku 
obsadil režisér mnoho zahraničních i předních 
českých a slovenských herců. V roli Alžběty 
uvidíme britskou herečku Annu Friel, jako 
její manžel František Nádasdy se představí 
Vincent Regan, Caravaggia ztvárnil Hans 
Matheson a čtveřici hlavních postav uzavírá 
Karel Roden jako Juraj Thurzo. 
V dalších rolích uvidíme ze zahraničních herců 
i Franka Nera, Tima Preece, z domácích, čes-
ko-slovenských se představí Deana Horvá-
thová, Bolek Polívka, Marek Vašut, Jiří Mádl, 
Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Monika 
Hilmerová, Marek Majeský a mnozí další.

(red)

Hlavní roli vytvořila britská hvězda 
Anna Friel.

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu
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Akademický malíř František Ondrúšek (1861 - 1932)

Holešov (rr)- Vernisáží byla ve středu 
18. června zahájena v Městské galerii výstava 
obrazů akademického malíře Františka Ondrúš-
ka (1861 - 1932), rodáka z nedaleké Bystřice 
pod Hostýnem. Retrospektivní výstavu na-
zvanou Život a dílo připravilo Městské kulturní 

Ondrúškova výstava nabízí i portréty známých osobností

Nejen zhudebněná báseň Jaroslava Vrchlického Za trochu lásky šel 
bych světa kraj zazněla v sympatickém podání Vladimíry Dvořákové.  

středisko Holešov. Ondrúškovy obrazy, ale 
také jeho skici, poznámky, fotografie, dnes už 
historické plakáty či dopisy zapůjčilo muzeum 
v Bystřici pod Hostýnem. 

Slavnostního zahájení se ujal Vratislav 
Brázdil, v krátkém kulturním programu se před-

stavila jako zpěvačka a kytaristka Vladimíra 
Dvořáková. Mezi hosty se na vernisáži objevili 
například místostarosta Rudolf Seifert nebo 
zástupce ředitele MKS Pavel Chmelík. 

Výstava obrazů akademického malíře Fran-
tiška Ondrúška potrvá do 20. července t. r.

Život a tvorbu akademického malíře Františka Ondrúška přiblížil všem 
přítomným zasvěceným komentářem galerista Vratislav Brázdil.

Malíř, grafik a hlavně portrétista František 
Ondrúšek se narodil 4. března 1861 v Bystřici 
pod Hostýnem, kde také 3. dubna 1932 - ve 
svých 71 letech - zemřel. I když vyrůstal v chu-
dé rodině ševce, studia mu rodiče neodepřeli. 
Nejdříve vystudoval Slovanské gymnázium 
v Olomouci, poté se stal žákem Akademie 
výtvarného umění v Praze. Studijní cesty však 
podnikal také do Vídně, Benátek, Paříže, Bre-
taně i Mnichova, kde zpočátku navštěvoval  
i školu profesora Löfftze.  

V Mnichově založil s Dvořákem, Marol-
dem, Muchou, J. Uprkou, Věšínem a ještě 
několika dalšími kumštýři spolek českých vý-
tvarníků „Škréta“ a vydávali umělecký časopis. 
Už v té době byl vyhledávaným portrétistou 
v měšťanských a šlechtických kruzích. V roce 
1920 přesídlil natr-
valo z Mnichova do 
svého rodiště, kde 
rovněž hostil a por-
trétoval své přátele. 

Jeho  p ráce 
z vídeňské a mni-
chovské akademie 
prozrazovaly tech-
nickou vyspělost, 
čistotu, a výraznost 
kresby a ostrý po-
střeh. Umě lecky 
kultivované prostře-
dí mnichovské záhy 
vytušilo jeho vý-
tvarný talent a dalo 
podmínky k jeho 
uměleckému rozvo-
ji. Při veliké malířské 
kultuře, houževna-
tosti a svědomitosti 
probojoval se brzy 
do předních řad por-
trétního umění, opí-
rajícího se se o vzo-

ry Lenbacha, Halse a van Dycka. Portrétoval 
vynikající umělecké osobnosti, státníky, knížata 
a pronikl i na královský dvůr bavorský. 

Jeho tvorba vyvrcholila kolem roku 1910, 
kdy vznikly reprezentativní portréty generál-
ního intendanta Possarta, pianisty Lamonda, 
dr. Al. Kolíska, hraběte Serényiho, básníka, 
spisovatele, dramatika Jaroslava Vrchlického, 
skladatele Josefa Suka a jiných. Po přesídlení 
z Mnichova portrétoval například také Boh. 
Jaroňka (1921), R. W. Seton-Watsona (1924), 
arcibiskupa Leopolda Prečana (1926), prezi-
denta Masaryka (1928), hudebního skladatele 
Leoše Janáčka (1927), Jos. Kaluse (1930) nebo 
Williama Rittera (1931). 

S Leošem Janáčkem se dokonce i spřá-
telil. V bystřickém muzeu se dochovalo 28 

dopisů a pohlednic, které 
napsal  Janáček Ond-
rúškovi. V Ústavu dějin 
hudby Moravského mu-
zea v Brně je zase ucho-
váno 23 Ondrúškových 
dopisů adresovaných 
Janáčkovi.

V posledních letech 
svého života se obrátil 
k drobným národopisným 
studiím z Valašska a ze 
Slovácka, v nichž vyzrá-
lý galerijní tón jeho por-
trétního umění, třebaže 
mnichovského přízvuku, 
byl vystřídán popisným 
realismem. Zachytil veli-
ce zdařile valašské typy 
kolem Sv. Hostýna. Pří-
ležitostně vytvořil také 
několik litografií (např. W. 
Rittera z roku 1928), poz-
ději rovněž svěží tempery 
zajímavých typů z Rusa-
vy a Kloboucka.

Vytvořil přes 550 olejů, pastelů a grafických 
listů, vedle portrétů také žánrové obrazy a zátiší. 
Mnoho z nich je v soukromém majetku v Americe, 
v Londýně, v Paříži, v Augšpurku, nejvíce však 
v Mnichově. Vystavoval na 225 výstavách ve 
všech význačných městech Evropy (Brusel, Paříž, 
Londýn, Berlín, Drážďany, Moskva, Petrohrad, 
Praha, Brno, Vídeň...) a jeho obrazy jsou zastou-
peny téměř ve všech významných galeriích. 

Malý průřez jeho tvorbou můžete vidět 
v těchto dnech i v Městské galerii Holešov.

(red)

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
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Důvody, proč udělat rozhovor právě s legen-
dární autorkou Fan Vavřincovou (*17. 11. 1917), 
který dnes předkládám, jsem měl přinejmenším 
dva. Jednak jsem ji chtěl představit nejen skalním 
čtenářům Holešovska, ale i mladším divákům, kteří 
v minulých dnech zašli do kina Svět na film Taková 
normální rodinka, jednak to byla výzva i pro mě 
samotného. Honilo se mi hlavou, jak mě asi přijme 
dnes už devadesátiletá spisovatelka? Udělá si na 
mě vůbec čas?  A představte si, že udělala. 

Tak jako tak předčilo moje setkání s Fan 
Vavřincovou (kdo by neznal její zfilmovaný román 
Eva tropí hlouposti anebo nestárnoucí televizní 
evergreen - seriál Taková normální rodinka?), jejíž 
pravé jméno zní Věra Němotová, veškeré očeká-
vání. Nepřijala mě povýšená celebrita, nýbrž milá, 
vtipná a energická dáma, které byste navíc její 
léta ani nehádali. Někdo má zkrátka v životě nejen 
štěstí, ale i dobrý kořínek. Paní Němotová, která žije 
ve velké rodinné vile plné dětí, má však zřejmě obojí 
- byť to ve svém životě neměla vždy jednoduché. 
Dlouhá léta je vdovou a ani zdraví neslouží tak, jak 
by si ona sama přála. Přesto se neuzavírá do ulity, 
a jak vidno, život ji stále baví. Nicméně od filmu 
Taková normální rodinka režiséra Patrika Hartla, 
který měl nedávno premiéru, se razantně distan-
covala. S psaním, jak mi v následujícím rozhovoru 
prozradila, ale rozhodně neskončila.
Svým stylem psaní jste zaujala už jako mladá 
dívka. Tehdy vycházely vaše humoristické 
povídky a romány pro dívky v časopisech 
a novinách…

To je pravda, ale také je to už hezky dávno. 
Bylo mi šestnáct a já tehdy s psaním a publiko-
váním teprve začínala. Původně se však moje 
hrdinka, kterou později ve filmu hrála Nataša 
Gollová, nejmenovala Eva, ale Patsy. Román 
tehdy vycházel na pokračování v časopise Ahoj 
a měl takový ohlas, že neunikl ani pozornosti 
režiséra Martina Friče. Ten ho zfilmoval, což mě 
samozřejmě těšilo, zvlášť když film byl tak úspěšný 
a když v něm hrály takové hvězdy, ale že to bude 
jedna z nejoblíbenějších filmových komedií, to 
jsem sotva mohla tušit.
Potom jste už s Martinem Fričem nespolu-
pracovala?

Podílela jsem se ještě na scénáři k filmu Hotel 
Modrá hvězda, který vznikl asi dva roky po filmu 
Eva tropí hlouposti, ale tam nejsem uvedená v titul-
kách. A já navíc už měla tenkrát jiné starosti. Pár let 
jsem už byla vdaná, navíc začala válka, a když pak 
začali Němci mluvit do českého filmu, řekla jsem si, 
že počkám. Psaní jsem se ale stále věnovala. Moje 
romány vycházely na pokračování v časopisech, 
aby  později dostaly i svou knižní podobu.
Zjistil jsem si, že jste se vdávala v sedmnácti le-
tech a vaším manželem se stal Bohumil Němota, 
majitel lihovaru. Také jsem se dopátral, že jste 
vystudovala francouzské gymnázium a že máte 
státnice jak z francouzštiny, tak němčiny a rušti-
ny. Jak ale vznikl váš umělecký pseudonym?

To je stará historie. Moje dívčí jméno znělo 
Věra Peygerová, ale když jsem začala psát a publi-
kovat, rozhodla jsem se pro umělecký pseudonym. 
Fan Vavřincovou jsem si tehdy vymyslela 
na počest mého tatínka. Můj milovaný 
tatínek se totiž jmenoval Vavřinec. Také 
jméno Fan mělo původ v naší rodině, kde 
se křestní jméno František nebo Františka 
dědilo z generace na generaci.   
Byla jste vždycky nejen velmi úspěšná, 
ale i neskonale pilná. Úspěch vám 
přinesly už vaše první dívčí a ženské 
romány stejně jako humoristické a de-
tektivní příběhy, ať už to byl Zlatovlasý 
sen (1937), Sladká dívka (1941), Brána 
do ráje (1941), Jančino jaro (1942), 
Zkuste to s motýly (1942), Blažené 
údolí (1943), Pozor! Zázračné dítě! 
(1943), Jásavé léto (1944), Honza je 
drahoušek (1945), Nepokojné srdce 
(1945) nebo Lépe je být pošetilý (1946). 
Co vás tenkrát nejvíc inspirovalo?

„Ze slávy jsem nikdy netrojčila,“ říká Fan Vavřincová

Já měla zřejmě odjakživa velkou fantazii 
a představivost, takže si stačilo spočinout doma na 
pohovku a to se pak vymýšlelo a fabulovalo…! Ale 
například román Pozor! Zázračné dítě! je inspiro-
ván filmovým prostředím, které jsem měla možnost 
poznat. Psaní mě opravdu hodně bavilo, a proto 
tak ráda vzpomínám na svého drahého manžela, 
který mě v této mojí zálibě velice podporoval. Bo-
humil byl muž mého života a moc jsme se milovali. 
Bohužel mi odešel příliš brzo.  
Přesto jste vychovala dvě dcery a dnes máte 
početnou rodinu…

Ivanka a Felicie mě obdařily pěti vnoučaty. 
A pokud mám mluvit o pravnoučatech, tak se 
musím pochlubit, že jich mám už dvanáct. Ro-
dina, to je vůbec moje útěcha a zázemí, moje 
všechno. Mám ráda, když je plný dům a když se 
sejde celá rodina. Krásné byly i minulé Vánoce, 
kdy jsem byla doslova zasypána dárky a kdy 
jsem si znovu říkala, že si to od těch svých dětí 
ani nezasloužím.   
Vraťme se ještě k vašim uměleckým začátkům. 
Tehdy bylo asi opojné být součástí slavnost-
ních premiér takových filmů,  jako byly Eva 
tropí hlouposti nebo Hotel Modrá hvězda. Jak 
to na vás tehdy působilo?              

Každá filmová premiéra v Praze byla samo-
zřejmě velkou společenskou událostí, ale já to zase 
až tak moc neprožívala. Pravda, přijely filmové 
hvězdy, přišlo nadšené publikum, proběhly pla-
menné gratulace i pompézní hostiny, šampaňské 
teklo proudem a všechno bylo velkolepé, ale já 
byla zamilovaná do svého muže a tohleto všech-
no jsem brala tak nějak normálně a v klidu. Nijak 
jsem z toho netrojčila. Vzpomínám si, že jsem se 
tehdy musela i několikrát pousmát, když se tam 
přede mnou začal naparovat tehdejší milovník 
Raoul Schránil.  
K razantní změně ve vašem životě došlo až po 
neblahém únoru roku 1948. Rodinný podnik, 
který patřil vašemu muži, byl komunisty zabaven 
a zámek v Sudovicích, kde jste se svou rodinou 
žila, vyhořel. Léta jste pak pracovala jako účetní 
a psala jen do šuplíku. Teprve až v šedesátých 

létech začaly opět vycházet vaše knihy a vy jste 
opět proslula - tentokrát jako autorka televizního 
seriálu Taková normální rodinka.

Šedesátá léta byla fajn a pro mne znamenala 
skutečný návrat k tomu, co jsem měla vždycky 
ráda. Velkou šanci jsem dostala právě v televizi, 
kde jsem napsala řadu scének a zábavných skečů, 
které proběhly v nejrůznějších televizních kabare-
tech nebo silvestrovských pořadech. Napsala jsem 
i scénář k mikrokomedii Soudružská návštěva. Za-
jímavá byla i spolupráce se slovenskou televizí, pro 
kterou jsem napsala seriál Ako to bylo, ve kterém 
jsem se snažila zachytit vtipné situace slavných 
žen - ale pravda je, že největšího diváckého úspě-
chu se dočkal seriál Taková normální rodinka. 
U tohoto seriálu, který měl spád, situační 
komiku i vykreslené charaktery, jste autorkou 
námětu i scénáře. Ocitla jste se během tele-
vizního natáčení i na place?

Samozřejmě, to jsem si přece nemohla nechat 
ujít. Byla to krásná práce a já při ní znovu po letech 
potkala i Oldřicha Nového, někdejšího prvního mi-
lovníka a hvězdu z filmů Eva tropí hlouposti a Hotel 
Modrá hvězda. Vzpomínám ráda i na ostatní herce, 
kteří si v Takové normální rodince zahráli - Marii 
Rosůlkovou, Danu Medřickou, Zdeňka Řehoře, 
Eduarda Cupáka, Janu Štěpánkovou… Režisér 
Jaroslav Dudek byl skvělý a zároveň tvrdý. Vzpomí-
nám, co se jen kvůli němu v zákulisí naplakala tehdy 
začínající Dana Kolářová. Zřejmě hrála jinak, než on 
chtěl, ale pak se nakonec stejně domluvili - a Dana 
byla skvělá. V seriálu měla za partnera Jaromíra 
Hanzlíka, s nímž si pak zahrála ještě mockrát.    
Je pravda, že jste dopsala i další seriálové díly 
Takové normální rodinky?

Ano. Teď tedy jen záleží na čase paní Štěpán-
kové, paní Kolářové, pana Hanzlíka, který žije ve 
Švýcarsku... Budou tam samozřejmě i nové postavy, 
dvojčata navíc dospěla... Škoda, že se z televize 
neozvali před deseti patnácti lety, kdy ještě žila paní 
Rosůlková, paní Medřická, pan Cupák a ostatní...
Co jste říkala stejnojmennému filmu, který 
režíroval Patrik Hartl a který měl letos v kinech 
premiéru?

Tak to šlo mimo mě, ale nechtějte, abych se 
k tomuto filmu vyjadřovala... 
Zpět k vašemu psaní. Vedle mnoha dívčích, žen-
ských i humoristických románů jste napsala také 
několik detektivek, z nichž nejznámější je možná 
ta s názvem Vlk a sedm kůzlátek. Z autorů prý 
uctíváte Pelhama Grenville Wodehouse, Jerome 
Klapku či Agathu Christie, ale stejně tak vám 
není cizí - vedle anglického humoru - ani ten 
ruský. Přesto jste v poslední době zvolnila tempo 
a užíváte si poklidného života důchodkyně…     

Víte, ono se sice říká - Nikdy neříkej nikdy, 
ale já už jsem přece jenom paní v letech a už se 
mi ani moc nechce. Navíc se domnívám, že jsem 
toho už napsala dost. Přesto to není tak dlouho, 
co jsem pro své tři pravnučky napsala hru Tři prin-
cezny a každá jiná - Týna, Mína a Karolína. Své 
někdejší tempo jsem ale každopádně zvolnila. Tak 
už to v životě chodí. 

Robert Rohál 

Fan Vavřincová s autorem tohoto článku. 

V loňském roce oslavila Fan Vavřincová 
devadesáté narozeniny.

Protagonistky televizního sitcomu Taková normální rodinka.
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

CO SE VŠECHNO ZMĚNILO 
aneb O KULTURNÍM DĚNÍ VE VŠETULÍCH

Seriál

Změnili jsme se předně my zasazení do ur-
čitého úseku času a věcí. Změnilo se všecko 
okolo nás a mnohé dokonce tak trvale, že nikdy 
už neuzří světlo tohoto světa, ba brzy zastře 
rouška matná i záblesky vzpomínek. Změnily se 
myšlenky i žádosti, změnila se přání...

Změnila se naše dědina, ať v ní vidíme stro-
my a lidi či ať jen štěrbinkou hledíme na naši cha-
lupu a matriku rodu skrytého pod její střechou… 
Změnil se život, ale dál je věčný a krásný a stojí 
za to, aby se žil i aby se o něm vypravovalo…

Toto psal Jožka Vaverka v roce 1938. Když 
pomyslíme, že od té doby uplynulo 70 let, že 
v té době již pociťoval  Vaverka značné změny 
ve vývoji Všetul, což teprve dnes - „mnohé se 
propadlo do toku času“ -  píše Jožka Vaverka. 
A měnila se nejen podoba dědiny, ale změnili 
se i lidé, jejich potřeby, způsob zábavy, spole-
čenského života.

Jsou lepší i horší, plni rozletu i skepse, 
jsou optimisté i pesimističtí čekatelé. Jen méně 
veselí a zpěvní jsou nynější Všetuláci… Byly tedy 
i večerní besedy… a zpěv odrážíval se tříštivou 
ozvěnou o štíty stodol a záhumní.

Jožka Vaverka - osobnost, ke které se stále 
vracíme, protože on to byl, kdo zanechal příštím 
generacím povědomí o tom, jaké byly Všetuly 
po všech stránkách života.
Všetuly divadelní

V knize darované mamince Jožky Vaverky 
je věnování od ochotníků na památku první-
ho divadelního představení, pořádaného dne 
19. dubna 1896. Je to první důkaz prvních po-
kusů na prknech Thálie ve Všetulích. Podepsáni 
jsou: Karel Dostál, Jánoš Křepelka, Josef Váver-
ka, Jánoš Růžička, František Sedlařík, Františk 
Pospíšil, Tonda Sedlařík, Rudolf Gaja.

Nelze nevzpomenout více Jana Křepelku. 
Ačkoliv nebyl všetulským rodákem - do Všetul při-
šel za prací - dokázal tento činorodý mladý člověk 
vytvořit prostředí, v němž „zavřela kulturní práce 
Všetul plným klokotem“. Dokázal najít obětavé, 
šikovné lidi a oživit divadelní prkna. Zrodilo se 
ochotnické divadlo - a byly to pěkné divadelní kusy, 
jimiž si zdejší ochotníci získali jméno v širokém 
okolí. Před 1. světovou válkou se v dědině  nic 
neobešlo bez Jánoše Křepelky. Stál při základech 
Národní jednoty, Sokola  a při každé akci, která zna-
menala prvenství nad ostatními obcemi i samotným 
městem.V malém Křepelkově bytě se četly knihy, 
učilo se tam zpívat i znát naše dějiny. U Křepelky 
vznikaly nápady uplatňované při různých slavnos-
tech, např. kácení máje, na bále se tančila Česká 
i Moravská beseda.

Zkrátka -„vždycky bylo ve Všetulích všecko 
jináč, než jinde“. Toulavé boty zavedly cukro-
varnického úředníka Jana Křepelku před voj-
nou do Bulharska, kde při velkém zemětřesení 
zahynul.

První divadlo, kterým začal onen nástup 
divadelních generací, bylo Ševčovská dílna 
v Praze. Později se hrálo Sedlák křivopřísežník, 
Dívčí válka aneb České amazonky, Lumpáci - va-
gabundus. Komickou dvojici všetulského divadla 
tvořili dva kamarádi Josef Váverka a František 
Pospíšil. Dobře je doplňoval Tonda  Sedlařík. 
Před začátkem světové vojny vyvstala nová 
generace divadelní: Julek Nemela, František 
Váverka, Václav Ondruška, Marie Hudečková, 
Otylka Váverková a další. Ukázali se ve hře 
Čarodějka aneb Tulákova láska.

Nacvičování dalších her překazila válka. 
Františka Váverku však napadlo nacvičit divadlo 
se školáky. Vybral pohádkový kousek Kašpár-

kova cesta kolem světa za 60 hodin. Toto před-
stavení patřilo těm, kteří se po válce a ještě přes 
jednu generaci dostali na jeviště: Josef Hyánek, 
Josef Gabryš,  Josef Lojčík, Franta Školék, Ru-
dek Bakala, Jožka Váverka, Rudek Tihlář, Marie 
Bakalová, Kamila Váverková.

Po skončení světové války vzkřísil tradici 
všetulského divadla František Váverka. Uvedl 
na scénu hru Lucifer jako režisér i herec spolu 

s Aničkou Zámečníkovou. Začal vychovávat 
novou hereckou generaci. První talenty postavil 
na jeviště ve hře Strážce vlaků. Tehdy hráli: 
Franta Školék, Bohuš Kolomazník,  Karel Hy-
ánek, Josef Zakopal, Rudek Březina a Božka 
Hrudíková. Poválečná doba přinášela mnohá 
úskalí. Všetulští ochotníci se dokonce rozpadli 
na dvě scény. K nové herecké generaci patřili 
také Bohuš Mlýnek, Josef Horák, Josef Gabryš. 
A nové herce obsazuje režisér František Váverka 
do operetky Pražské švadlenky.

Operetka se skvěle uvedla a hrála se ně-
kolikrát v několika hospodách. Hlavní mužské 
role vytvořili: Franta Stojan, Josef Stojan a Josef 
Tihlář. Hlavní ženské role: Kamila Váverková, 
Irena  Nevřalová a Malčinka Mizerová. Hráli zde 
také Jožka Váverka  a Božka Bakalová.

Pak se ještě hrál Svobodův Poslední muž, 
Jiráskova Vojnarka a slávu všetulští ochotníci 
získali výtečným provedením Z českých mlý-
nů s Vaškem Zalabákem, paní Kohoutkovou, 
Josefem Stojanem, Jožkou a Kamilou Váver-
kovými.

Za éry režiséra Františka Hadravského se 
začalo jakoby od začátku, neboť dvě scény se 
zase spojily v jednu. Firma Piškot Čaplin a spol., 
Západ slunce na horách, Žabec, Pan Měsíček, 
obchodník - hrálo se za každou cenu, i když 
některé hry byly ohroženy chřipkovou epidemií, 
řešilo se to záskoky. V této době „přirůstaly“ 
nové, nadějné herečky. Byla to děvčata Jandova 
a Stojanova, Ela Sokolová, dcerky Sloukovy 
a Jarka Paseková. Ale to už nastává zase nová 
éra divadla ve Všetulích.

František Váverka se ujal řízení nácviku 
divadla a všetulští ochotníci udivili Mrštíkovou 
Maryšou, jejíž skvělý námět zasadili  přímo 
do všetulské návsi. Hrálo se  okolo zvonice a kří-
že a děj výborně zapadl do prostředí. Francka 
a Maryšu hráli tehdy František Stojan a Slávka 
Smolíková, mlynáře Vávru ing. Čech. Všetulská 
náves zažila i Stroupežnického Naše furianty. 
Ing. Čech, učitel Nop, Lukáš a jiní dokázali, že 
všecko to dobré herecké umění je pokračováním 
tradice prvních průkopníků ochotnického divadel-
nictví někdy z 19. století. Další herecká generace 
dědiny začala se jmény Franta Sokol, Tonda 
Miketa, Franta Krajča, dále Ludvík Lukáš, učitel 
Jaroslav Michal, sestry Sloukovy, Ela Sokolová 
a také učitelky během svého působení ve všet-
ulské škole. Z této doby je známá Mahenova hra 
Nebe, peklo, ráj

A přišla jedna příležitost, při níž se ukázaly 
všechny herecké generace, obětaví spoluobča-
né, kteří byli Thálií doslova očarováni. Barvami 
hýřící kroje, naškrobené hanácké sukně, furiant-
sky pyšné červené koženice a vyšívané vesty 
- bylo to tehdy, kdy chtěla dědina předvést, jak 
za starých časů vypadala „Sépka na Hané“. Kro-
jovaná vystoupení nebývala výjimkou: Hanácké 
právo, každoroční  „pochovávání basy“. 

Všetuly zně ly 
písněmi

A taky se 
hodně zpívalo, 
všude a za všech 
okolností. To se při 
tom sedávalo na prázdných žebřiňácích nebo 
na těžkých, velkých dřevěných polních válcích či 
na zápražích vesnických usedlostí. Zpívali naši 
dědové i otcové. Uměli s písní pracovat i modlit 
se. Uměli v písních vyzpívat žal i utrpení, vzdor 
i radost. Jsou písně rodů. Bylo v nich selské 
furiantství. 

Také se zpívalo na svátek Josefům, Fran-
tiškům a vlastně všem v hospodě při svatbách 
a slavnostních příležitostech. Jsou písně stavů 
a povolání, vojenské písničky, písně k tanci, písně 
studentské, sokolské - každý spolek měl své 
písně. Na to vše s nostalgií vzpomíná pamětník 
Jožka Vaverka. Díky jemu ta dávná  atmosféra, 
kterou prožívali naši předkové, znovu ožívá před 
našimi zraky. 

Nejen zpěv, ale i živá instrumentální hudba 
se ve Všetulích provozovaly. Zásluhu na tom měl 
pan Josef Matonoha a jeho hudební skupina,  
která se stala velmi známou nejen v Holešově, 
ale právě i ve Všetulích. Pan Josef Matonoha 
pracoval po určitou dobu jako účetní ve všetul-
ském cukrovaru. Společenské události, např. 
divadelní představení, školní akademie, zábavy 
a plesy, se neobešly bez Matonohova salonního 
orchestru. Všetulští si jistě vzpomenou na hudeb-
níky, kteří tvořili toto seskupení: bratři František 
a Adolf Hadravští /housle, viola saxofon/, vždy 
usměvavá učitelka hudby paní Helena Zedková 
/klavír/, fotograf pan Truhlář /kontrabas/ a pan 
Antonín Kukla /bicí nástroje/. Matonohův malý 
orchestr hrál skladby z oblasti hudby vážné, 
operetní, populární i taneční. A přehoupneme-
-li se v minulém století až do let osmdesátých,  
slyšíme paní učitelku Helenu Zedkovou stále 
hrát na klavír. 

Tenkrát doprovázela zpěvačky, které spolu 
s paní učitelkou tvořily SEXTETO. Tento malý, 
ale pro zpěv a hudbu zanícený soubor vystoupil 
i v roce 1988 na oslavách 100. výročí založení 
všetulské školy.

Dnes již škola není školou. Vyučovat se 
zde přestalo v roce 2001 a  nad školou, všemi 
Všetuláky milovanou, visela otázka: Co dál? Ale 
stal se zázrak. Od podzimu roku 2002 budova 
školy ožila. Část  dostalo do užívání Mateřské 
centrum Srdíčko. Hlavní budova zase  kypí ži-
votem -  Středisko volného času TYMY, vedené 
Mgr. Jarmilou Vaclachovou, opět slouží dětem, 
rodičům i široké veřejnosti. 
Hónění krála

U nás ve Všetulích  se dlouho udržel zají-
mavý zvyk trochu podobný vlčnovské jízdě králů. 
Tomu se ve Všetulích říkalo „hónění krála“. Vznikl 
v dobách roboty, v dobách, kdy na hanáckém 
gruntě přerovsko-holešovské oblasti bývalo více 
koní. O koně byl zájem jak do potahů, tak k vo-
jenským účelům. Potřeba koní si vyžádala jejich 
přípravu již na loukách.  

A  tak při pastvách, kde jsou koně z celé 
dědiny, vznikají sázky o nejlepšího koně a jezdce, 
„o  krála“ dědiny. Potom už je jen krůček do oble-
čení této zprvu hospodářské akce do slavnostního. 
Hanáčtí chlapci vyjíždějí každý rok na svatodušní 
pondělí do dědiny i do dědin blízkých, ukazují 
svoje nejlepší koně a tzv. vyvoláváním vychvalují 

Pokračování na str. 19
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Využil jsem nabídky mého vnuka, že mne 
zaveze na hrad Lukov, kde jsem nebyl už pat-
náct let. Těšil jsem se na to nesmírně. Když 
jsme přijeli na návrší nad obcí Lukov, překvapila 
mne tam výstavba nových rodinných domů. 
Spatřil jsem tam též známou alej stromů, kde 
sedávala ráda manželka Bedřicha Smetany. 
Odtud vedla původní cesta na hrad přes louky 
a pak lesem neustále vzhůru. Zbystřil jsem 
pozornost, když vnuk zahnul autem do lesa 
a pustil se lesní cestou vzhůru.  Ta nás přivedla 
až pod hrad. Tam nás přivítal  kastelán se svým 
zástupcem. Pohlédl jsem vzhůru a spatřil jsem 
mohutné zdivo, na rozdíl od ruin, jak jsem je 
znal z dřívějška. Dlouhý můstek přes hluboký 
hradní příkop byl znovu vybudován a místo 
polozbořené vstupní věže mě přivítala nově 
zastřešená věž s velkou vstupní branou. V je-
jím patře byla vybudovaná pamětní síň plná 
artefaktů a kreseb z historie hradu. Vše bylo 
vybudováno zásluhou pana kastelána, jeho 
přátel a četných brigádníků, kteří se na vý-
stavbě podíleli. 

Pokračovali jsme dál hradním nádvořím 
vzhůru, kde byly dříve zbytky hradního paláce, 
které představovaly už jen sklepní podlahy, 
nahoře byl strop zakončený prasklou klenbou. 
Nyní však byla uzavřena zdivem a byla po-
kryta rozsáhlým hlubokým zeleným paloukem 
a obklopena zábradlím. Odtud byl nádherný 
rozhled  na okolní zalesněné kopce, Velu, On-
dřejovsko a další. Připadaly mi jako na dosah 
ruky. Na pravé straně hradu byla vybudová-
na rozsáhlá a vysoká kamenná stěna s okny, 
která navazovala na zbytky opevnění, které 
vybudovali Uhři na sousedním návrší, když 
tenkrát hrad - za války krále Matyáše Korvína 

Tip na výlet - hrad Lukov

s králem Jiřím z Poděbrad a Kunštátu - obléhali. 
Dobyli ho teprve až z výše opevněného návrší. 
Královský hrad Lukov, zbudovaný ještě před 
panováním Karla IV. jako předsunutá ochrana 
vstupu do Hostýnských hor, se dostal postup-
ně jako zástava do rukou našich předních 
šlechtických rodů na Moravě, až nakonec ho 
daroval jako věno Václav Nekeš z Kunštátu 
své dceři Lukrecii. Ta byla nejdříve manželkou 
pana z Víckova a v Prusinovicích. Stala se tak 
tetou jeho synovce pana Jana Adama z Víckova 
a Čejkovic. Po smrti pana z Víckova se mladá 
vdova provdala za pana Albrechta z Valdštej-
na. Jan Adam po smrti svého strýce hrad 
a panství vsetínské zdědil. Nechal se obloudit 
svou tetou a prodal celé panství i s hradem 
za pouhých 7 000 zlatých. Za svého mládí 
tam často pobýval a spřátelil se s tamějšími 
obyvateli, Valachy.

Štěstí mu však přálo a když Albrech zradil 
moravské stavy a přešel se svými vojáky i plu-
kovní kasou k císaři Ferdinandovi, dostal Jan 
Adam za služby prokázané moravským stavům 
svůj majetek zpět. Za pomoci spřátelených Va-
lachů dobyl Holešov i zámek, dále Zlín, Fryšták 
i hrad v Malenovicích. Taktéž jeho Valachům 
padl do rukou i zámek ve Vizovicích. Započala 
třicetiletá válka. V ní Jan Adam bojoval na stra-
ně „Zimního krále“ se střídavými úspěchy proti 
císaři Ferdinandovi a jeho místodržiteli  Moravy,  
kardinálu Ditrichštejnovi až do října roku 1627, 
kdy byl jeho hrad obklíčen vojskem generála 
Maradase a při pokusu o výpad z hradu byl 
vážně zraněn. Valaši ho sice zachránili, ale on 
svému zranění nakonec podlehl. Pochovali ho 
na neznámém místě v horách, aby jeho tělo 
neupadlo do rukou nepřátel. 

Během třicetileté války až do míru vestfál-
ského přecházel hrad Lukov z ruky do ruky růz-
ných majitelů. Střídaly se tam císařské posádky, 
Dánové i Švédové, jak se tehdy bojovalo. Nako-
nec po sedmdesát let sídlili na hradě jen úředníci 
panství, jehož nový majitel si zbudoval zámek 
na Lešné. Hrad zpustl. Nakonec jeho zdivo bou-
rali a rozebírali robotníci a na svých povozech ho 
rozváželi na stavbu panských dvorů a stodol. Až 
v posledních letech se našla skupina odvážlivců 
z Lukova a okolí, kteří se snaží vybudovat krá-
lovský hrad Lukov příštím generacím.

Vážení čtenáři Holešovska, jeďte se tam 
podívat, určitě nebudete litovat.

Miroslav NeumannHrad Lukov  

Upřímně děkuji všem za účast na pohřbu, květinové dary a vyjá-
dřenou soustrast při úmrtí mojí drahé maminky Marie Gábové. Moje 
poděkování patří také paní MUDr. Zapletalové a všem sestřičkám Charity 
Holešov za jejich kvalitní a obětavou péči, kterou věnovaly mamince po 
celou dobu její těžké nemoci.

Jaroslava Zelinová, Míškovice

Poděkování

AKCE!!!

11 dnů pobytu • Termín: 11. - 23. července 2008
Dvě dospělé osoby po 8.790 Kč • Senioři 1000 Kč sleva 
Dítě do 15 let zdarma
Zprostředkuje Cestovní agentura - Anežka Netopilová, tel. 573 397 544, 
603 369 754.
Pátek 27. června 2008 v 6 hodin ráno odjezd z autobusového nádraží - 
Podhájska - termální koupaliště. Ještě  4 - 6  volných míst.

Poslední volná místa 
do Španělska - Santa Susanna

Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

V pátek 4. července uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

Oldřich Cahel  ze Žeranovic.

Za tichou vzpomínku děkují rodiče 
a sestry s rodinami.

V úterý 1. července tomu bude jedenáct let, 
co nás opustila naše drahá maminka 

a babička, 

paní Jiřina Dvořáková z Holešova.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Jitka s rodinou.  

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce
Dokončení ze str. 18
poctivého, ale velmi chudobného krále - cvičí se tak 
v řečnickém umění. Při setkání dvou královských 
družin dochází i k ostrým bitkám. Když se podaří 
jedné družině krále zajmout, poražení zaplatí výkup-
né - třeba několik beček piva.

Tento zvyk se oživil a  předváděl v plném lesku  
při různých příležitostech a za účasti několika spřátele-
ných obcí, např. při Hanáckém dni Hanácko-valašské 
výstavy v Holešově 12. července 1914. Jožka Vaverka 
vzpomíná, že tehdy jel v družině jeho otec a za Všetuly 
dále František Vaverka jako „vyvolavač“, on sám coby 
nejmladší člen družiny - 11 let, František a Josef Stojan, 
Rudolf Hyánek, František Dostál a Janek od Vaverků. 
Od roku 1925 se Jožka Vaverka stal „patronem hónění 

krála“. A byly další příležitosti. V roce 1926 „hónili krála“ 
v Kroměříži v rámci slavnosti desetiletého trvání pěšího 
pluku 3 Jana Žižky z Trocnova. Dále např. v roce 1928 
druhý Hanácký rok v Přerově -  z Holešova vypraveny 
dvě družiny po 50 jezdcích s vyvolavači Jožkou Va-
verkou a Františkem Stojanem. Slavné „hónění krála“ 
bylo také v roce 1930, to se konaly okresní dožínky 
v Kurovicích. V letech 1939 - 1945 byly tyto „parádní 
jízdy“ vlivem příchodu Němců přerušeny. Až v roce 
1948, a to zásluhou spisovatele Jindřicha Spáčila, 
uskutečnila se v Kroměříži  výstava 100 let českého 
národního života  - a to bylo poslední „hónění krála“ 
organizované Jožkou Vaverkou. Vedoucím výběrčích 
byl Všetulák František Krajča, vyvolávali Laďa Hyánek 
a Rudek Kolaja.

S „hóněním krála“ jsou spojena jména dalších 
všetulských občanů: Rudek a Franta Bakalovi, Vašek 
Chytil, František Stískal.

Jistě jste si všimli, vážení čtenáři, že celým pří-
spěvkem prolíná jméno Jožky Vaverky, a to zcela opráv-
něně. Bez nadšení, které v sobě Jožka Vaverka měl pro 
společenský život, kulturu, národopis, bez jeho zájmu 
o veškeré dění v jeho milovaných Všetulích, bez úmyslu 
svěřit své postřehy a pocity papíru, nevěděli bychom 
o mnohém, co se Všetul týká.  Čerpaly jsme především 
z jeho drobných tisků Všetuly, hanácká dědina: Postavy 
a figurky, Divadlo, doba a herci, Zpívali jsme a budem, 
Hónění krála a z článku Hónění krála uveřejněném ve 
Zpravodaji Muzea Kroměřížska 1986, č. 2.

Anna Hrubá, Eva Pešková
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Když ode-
v z d á m e 

učebnice, co bychom si přáli více. 
Dva měsíce klidu a pohody, stráví-
me je radši u vody. Krásné prázd-
niny a dovolenou, spoustu odpo-
činku, pohody a krásných zážitků 
všem přejí pracovníci TYMY

ZVEME VÁS
27. 6. Hurá, prázdniny - na zahra-
dě TYMY od 16.00, program plný 
her a soutěží, loučení se školním 
rokem, táborák

LETNÍ TÁBORY 
Červenec - Beskydy
11. -1 6. 7. Taneční léto II. - letní 
tábor pro holky i kluky plný aktivní-
ho pohybu (aerobik, hip-hop a další 
taneční styly a techniky), táborová 
dobrodružství a hry, cena: 1.650,-/
dítě (v ceně ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program)
28. 7. - 9. 8. Výprava na území 
kmene Mašukulumbů - léto pod 
stanem pro odvážné kluky a holky 
od 7 let, čeká nás cesta plná napě-
tí, překážek, dobrodružství a her
Srpen - Beskydy-Kněhyně
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 do-
zor, program, výtvarný materiál) 

plnou spížku šišek, včelce naplnili 
košík medovými kuličkami a překo-
nali překážkovou dráhu - prolézání, 
skákání v pytlích, ručkování. Na 
závěr si prohlédli a zalili strom, 
který v dubnu v rámci Dne Země 
zasadili. Pak následovalo zhod-
nocení a odměnění všech kluků 
a holek sladkostí.  
PODĚKOVÁNÍ

Školní rok 2007/2008 končí, 
máme za sebou spoustu zajíma-
vých akcí, setkání, soutěží, aktivit 
atd. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří s námi po celý školní rok 
spolupracovali a pomáhali nám. 
Byly to především město Holešov, 

Holky i kluci se dozvěděli spoustu zajímavostí a příhod o zvířátkách, 
která mohou o prázdninách potkat či vidět v přírodě.

městská policie, Krajský úřad Zlín-
ského kraje, všechny mateřské, 
základní i střední školy v našem 
městě i v celém regionu a spousta 
dalších. 

Děkuji také všem svým nejbliž-
ším spolupracovníkům, externím 
spolupracovníkům i sponzorům. 
Na závěr bych chtěla poděkovat za 
přízeň všem členům našich zájmo-
vých útvarů a také jejich rodičům. 
Přeji nám všem krásné léto, hodně 
sluníčka a pohody!

Těším se na setkání v novém 
školním roce 2008/2009.

Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny 

s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro 

pořádání rodinných či podnikových  
oslav. Kapacita cca 40 osob. Je 
zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také soci-
ální zařízení. Informace na tel.: 
573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dob-
rovolný příspěvek min. 100,- za za-
koupení fotografie Dany Šafářové 
půjde na koupi materiálu k výstav-
bě školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš 
dítě, zakoupením hadrové panenky 
v ceně 600,- přispějete na očková-
ní dítěte v Africe, akce probíhá ce-
loročně ve spolupráci s UNICEF.
OHLÉDNUTÍ

Ve čtvrtek 19. června navští-
vily děti ze školní družiny III. ZŠ 
Holešov pod vedením paní učitelky 
Budišové hrátky „Těšíme se na 
prázdniny“ ve Středisku volného 
času Všetuly - TYMY, kde byl pro 
ně připraven odpolední blok plný 
her a zajímavostí o přírodě a zví-
řátkách. Holky i kluci se dozvě-
děli spoustu zajímavostí a příhod 
o zvířátkách, která mohou o prázd-
ninách potkat či vidět v lese, na 
louce, v korunách stromů, v tůních 
a potocích. S obrovskou stateč-
ností a odvahou pomohli přemístit 
divoké prase, veverce nasbírali 

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

Jazyková škola WIN 
při SOŠ Holešov, Pivovarská 1419,

pořádá ve školním roce 2008/2009 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.

Informace na www.soshol.cz, 
odkaz: Jazyková škola
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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 

Přijmeme pracovníky
pro obsluhu vrtných souprav. Práce je vykonávána v rámci celé ČR 
v turnusovém provozu. Podmínkou přijetí je řidičský průkaz skupiny „C“. 
Firma nabízí zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní 
připojištění, ozdravný program). Zkušenosti s vrtnými pracemi vítány. 

Nástup od 1. 7. 2008.
Kontakt: Petr Šíma, tel.: 602 504 193, 

573 312 134, e-mail: sima@vzh.cz

Středisko volného času 
Holešov DUHA nabízí: 
rozvrh pravidelné činnosti 

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

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Olympiáda mateřských škol aneb „My 

jsme nejlepší!
 Již tradiční olympiáda mateřských škol 

se odehrála dne 12. 6. na hřišti Gymnázia L. 
Jaroše v Holešově, kterému velmi děkujeme, 
především paní ředitelce Mgr. Blaženě Ku-
bíčkové za vypůjčení hřiště pro naše mladé 
olympioniky. Ti zakusili spoustu disciplín pro 
ně známých i neznámých. V průběhu usilov-
ných soubojů se někteří bojovníci dostali až za 
hranice svých možností, s vypětím posledních 
sil dokončili některé disciplíny a padli na umělý 
trávník holešovského gymnázia totálně zesláblí 
a vyčerpaní. Jiní, kteří trénovali tvrdě celou se-
zonu, zase souboje zvládli a žádná záludnost 
jejich výkony neohrozila. Jedno nejmenované 
družstvo mi v zákulisí prozradilo: „My jsme 
nejlepší!“ Pochopila jsem, že toto družstvo je 
nekompromisní a jde tvrdě za svým cílem. 

Všichni bojovali nejen o vítězství, slávu, 
uznání, diplomy, ale také, a to především, o dort 
pana starosty PaedDr. Zdeňka Janalíka, který 
děti přišel pozdravit a povzbudit k jejich výko-
nům. Výherci (všechna družstva) si odnesli 
dobrý pocit ze zdravého sportu a samozřejmě 
několik ovocných dortů od pana starosty, které 
si jistě po obědě vychutnali. 

Simča N.

Environmentální program pro Základní 
školu praktickou a internátní Bystřice pod 
Hostýnem

Jako zakončení více než ročního projektu 
z Evropské unie „Vzdělávací komunitní cent-
rum“ strávily všechny děti z bystřické základní 
školy praktické a internátní dopoledne na há-
jence v zámeckém parku, kde jsme pro ně měli 
připravený environmentální program koncipo-
vaný tak, aby si formou soutěží procvičily, co se 
v rámci projektu naučily. Děti i jejich učitelé se 
velmi aktivně zapojovali do všech připravených 
disciplín. K dobré náladě přispělo i krásné pro-
středí zámecké obory a velmi příjemné, téměř 
letní počasí.  

S. N., P. V. a I. Š.

PŘIPRAVUJEME
Letní pobyty a tábory  DUHY

Rybářský tábor
Napajedla - Pahrbek
Termín: 29. 6. - 5. 7. 2008
Předběžná cena: Kč 2 400,-

Tábor je určen hlavně pro děti s platným rybář-
ským lístkem.

Havraní tábor osadníků
Termín: 13. 7. - 25. 7. 2008 
Místo: Chata pod Tesákem
Protože se našlo více dětí, kterým nevyhovuje 
délka tábora, rozhodli jsme se provozovat tábor 
ve dvou variantách. 
I. varianta zůstává původní, cena je 3 600,- Kč 
II. varianta 7denní, a to od 13. 7. - 19. 7. 2008, 
cena je 2 650,- Kč

Kromě zajímavého bohatého programu 
s neobvyklými hrami a dalšími aktivitami zahr-
nuje cena tábora i výrobu táborové keramiky 
a její pálení v unikátní venkovní plynové kera-
mické peci. Proto neváhejte a co nejdříve se 
přihlaste v Duze. Účastníků může být pouze 
omezený počet. 

Víkend pro rodiče s dětmi
V termínu od 29. - 31. srpna na horské 

chatě Bahenec ve slezských Beskydech. 
V okolí také pivní lázně. Bohatý program pro 
celé rodiny, lanové centrum, pétanque, ven-
kovní bazén se solárním ohřevem, procházky 
i náročnější túry do přírody, dětský koutek, 
pískoviště, ohniště, beachvolejbalové hřiště 
a další aktivity.  

Městský tábor
se bude konat od 
18. 8. - 22. 8. Na 
tábor se můžete při-
hlásit na celý týden 
nebo i na jednotlivé 
dny. Přihlášky ve SVČ 
Holešov. 
Program: 
18. 8. - lukovský hrad 
a okolí (100,- Kč)
19. 8. - zámek Buch-
lov (200,- Kč)   
20. 8. - lanové cent-
rum Mladcová (320,- 
Kč). Pozor, pouze pro 
děti od 10 let!
21. 8. - Štramberk 
- hrad Štramberk, 
rozhledna Bílá hora, 
jeskyně Šipka, bota-
nická zahrada, Muze-
um Zdeňka Buriana 
(245,- Kč)
22. 8. - městská hra (40,- Kč)
Celková cena za tábor je 880,- Kč

SBÍRÁME HLINÍK, PŘIPOJTE SE
Ve vstupních prostorách SVČ Holešov je 

umístěna nádoba Hliníkožrouta, určená pro 
sběr drobného hliníkového odpadu z domác-

ností. Chceme tímto sběrem rozšířit povědomí 
občanů o přínosu odděleného třídění této složky 
komunálních odpadů a podpořit recyklaci hliní-
ku. Tuto aktivitu podporuje i Zlínský kraj.

PROČ TŘÍDIT HLINÍK?
Hliník se vyrábí z bauxitové rudy, jehož 

proces výroby je velmi energeticky a finanč-
ně náročný. Při výrobě se vyprodukuje velké 
množství toxického odpadu. Emise, které při 
jeho výrobě vznikají, způsobují dýchací potí-
že. V přírodě se navíc velmi špatně rozkládá 
a dlouho zůstává na skládkách, zatímco by se 
mohl efektivně recyklovat. 

Oddělený sběr hliníku šetří významně 
energii a suroviny při jeho výrobě, současně 
také nedochází k produkci škodlivých látek při 
jeho výrobě.

CO PATŘÍ DO HLINÍKU K RECYKLACI?
• vršky od jogurtů,
• nápojové plechovky, 
• hliníkové fólie, 
• obaly od potravin 
 (másel, sýrů, čokolád, paštik), 
• nádobí (ešusy, příbory) 
• šroubovací uzávěry od nápojů atd.
Sesbíraný hliník bude odvezen do zpracovatel-
ské firmy a předán k následné recyklaci!

CO NEPATŘÍ DO HLINÍKU K RECYKLACI?
• obaly vrstvené, např. od instantních polévek,
• obaly s papírovým štítkem,
• obaly od léčiv,
• obal od živočišného másla,
• mince.

 S. Němčíková

Již tradiční olympiáda mateřských škol se odehrála dne 12. 6. 
na hřišti Gymnázia L. Jaroše v Holešově.
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1. 7. 1943 Zemřel FRANTA, Zdeněk, editor, 
literární teoretik a kritik, překladatel, působil 
v Kroměříži, Lipníku nad Bečvou, Uherském 
Hradišti (* 19. 4. 1868) - 65. výr. úmrtí
2. 7. 1893 Narozen PODEŠVA, František, 
autor sgrafit, grafik, malíř, v malbě inspirován  
krajovým svérázem Valašska (+ 28. 10. 1979) 
- 115. výr. narození
3. 7. 1883 Narozen KAFKA, Franz, pražský 
německy píšící prozaik, autor dodnes úspěš-
ných literárních děl jako Proměna, Proces, 
Zámek (+ 3. 6. 1924) - 125. výr. narození
4. 7. 1933 Narozen v Hulíně ADAMEC, Voj-
těch, kreslíř, sochař, autor figurální interiérové 
plastiky - 75. výr. narození
5. 7. 1913 Narozen CHOBOLA, Ladislav, 
grafik, malíř, krajinář, figuralista, působil v Kro-
měříži (+ 8. 3. 1986) - 95. výr. narození
6. 7. 1893 Zemřel MAUPASSANT de, Guy, 
francouzský spisovatel a novinář, představitel  
literárního realismu a naturalismu, autor romá-
nů i povídek (* 5. 8. 1850) - 115. výr. úmrtí
7. 7. 1863 Zemřel HANSMANN, Leopold 
Josef, básník, dramatik, folklorista, prozaik, 
překladatel, redaktor, sběratel lidových pís-
ní a lidových přísloví, vydavatel, působil na 
Hané, Kroměřížsku a Novojičínsku, zakladatel 
moravské venkovské prózy (* 17. 2. 1824) 
- 145. výr. úmrtí
8. 7. 1838 Narozen ZEPPELIN von, Fer-
dinand, německý voják a vynálezce, kon-
struktér řiditelných vzducholodí (+ 8. 3. 1917) 
- 170. výr. narození
9. 7. 1883 Narozen ŽELIVA, Jaroslav, básník, 
dramatik (+ 8. 7. 1968) - 125. výr. narození
10. 7. 1913  Zemřel ALEŠ, Mikoláš, český ma-
líř a ilustrátor, zdobil fasády řady význačných  
staveb v Praze, Plzni, Písku i jinde (* 18. 11. 
1852) - 95. výr. úmrtí
11. 7. 1988 Zemřel STELZIG, František, ho-
lešovský knihkupec, vlastivědný pracovník 
(* 15. 5. 1903) - 20. výr. úmrtí
12. 7. 1898 Narozen TIHELKA, Karel, histo-
rik, muzejní pracovník, archeolog, pedagog 
(+ 16. 7. 1973) - 110. výr. narození
13. 7. 1978 Zemřela RAFAJOVÁ, Marie Kar-
la, básnířka, překladatelka, novinářka, au-
torka  dětské literatury, pracovnice Armády 
spásy, působila na Zlínsku (* 29. 11. 1896) 
- 30. výr. úmrtí
14. 7. 1973 Zemřel ODLOŽILÍK, Otakar, 
historik, pedagog, publicista, esejista, edi-
tor, působil převážně v USA (* 12. 1. 1899)
- 35. výr. úmrtí
15. 7. 1848 Narozen v Roštíně u Kroměříže 
MRAZÍK, Jan, překladatel, redaktor, řídil vyda-
vatelství Dědictví Komenského a Pedagogické 
rozhledy, redaktor České školy (+ 3. 7. 1923) 
- 160. výr. narození
16. 7. 1823 Narozen WOLF, Gerson, židovský 
duchovní a historik, žurnalista (+ 29. 10. 1892) 
- 185. výr. narození
17. 7. 1978 Zemřela BENEŠOVÁ, Marie, 
kulturně osvětová pracovnice, sběratelka lido-
vých pověstí (* 11. 12. 1911) - 30. výr. úmrtí
18. 7. 1903 Narozen TRNKA, Jakub, historik, 
kulturně-osvětový a vlastivědný pracovník, 
propagátor turistiky, sokolský pracovník, kon-
zervátor (+ 28. 5. 1965) – 105. výr. narození 
19. 7. 2003 Zemřela RŮŽIČKOVÁ-PAVLÍ-
NOVÁ, Alena, činoherní herečka, účinkovala 
v pražských divadlech Akropolis a Uranie, 
členka Jihočeského národního divadla v Čes-
kých Budějovicích, narozena v Holešově (* 8. 
7. 1910) - 5. výr. úmrtí

VÝROČÍ - ČERVENEC 2008

20. 7. 1928 Narozen KOHOUT, Pavel, český 
prozaik, dramatik, básník, scenárista a publi-
cista, překladatel a později významný spisova-
tel  samizdatu a exilu - 80. výr. narození
21. 7. 1893 Narozena v Hulíně ZAVADILOVÁ, 
Marie, fotografka, kreslířka (+ 1. 1. 1988) 
- 115. výr. narození
22. 7. 1868 Narozen BUBÁK, František, český 
mykolog a fytopatolog, jeden ze zakladatelů 
české moderní mykologie, autor odborných 
publikací (+ 19. 9. 1925) - 140. výr. narození
23. 7. 1843 Zemřel MÁNES, Antonín, český 
malíř a kreslíř období romantismu, podstatnou 
část jeho díla tvoří krajinomalby (* 3. 11. 1784) 
- 165. výr. úmrtí  
24. 7. 1973 Zemřel HOFFMEISTER, Adolf, 
český výtvarný umělec, spisovatel, publicista  
a kulturní pracovník (* 15. 8. 1902) - 35. výr. 
úmrtí
25. 7. 1913 Narozena PÁLENÍČKOVÁ, Bože-
na, prozaička, básnířka, publicistka, působila 
v Bystřici pod Hostýnem, osobnost Valašska 
- 95. výr. narození
26. 7. 1863 Narozen VALOUŠEK, František, 
dramatik, prozaik, politik, teolog, působil v Kro-
měříži (+ 14. 3. 1932) - 145. výr. narození
27. 7. 1913 Narozen MAREK, František, ar-
chivář, prozaik, překladatel, redaktor, působil 
v Kroměříži, Jihlavě a Moravských Budějovi-
cích (+ 9. 7. 1987) - 95. výr. narození
28. 7. 1943  Narozen KOŘENEK, Josef, bás-
ník, prozaik, publikoval básně v časopisech  
Literární měsíčník, Tvorba, spolupráce s roz-
hlasem, působí ve Zlíně - 65. výr. narození
29. 7. 1793 Narozen KOLLÁR, Ján, slovenský 
básník, jazykovědec, historik, literát a národní 
buditel, zastánce česko-slovenské vzájem-
nosti (+ 24. 1. 1852) - 215. výr. narození
30. 7. 1893 Narozen ZEMEK, Oldřich, básník, 
prozaik, osvětový pracovník, vztah díla k Va-
lašsku a Beskydám, byl ovlivněn přátelstvím 
s P. Bezručem (+ 24. 10. 1967) - 115. výr. 
narození
31. 7. 1758 Narozen v Holešově CHAMBREZ, 
Ignác, malíř, architekt, působil ve Francii, Itálii, 
Rakousku, Polsku, na Ukrajině (+ 1. 12. 1842) 
- 250. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ

1. 7. 2003 Zemřel PINKAS, Jiří, dirigent, kla-
vírista, sbormistr, korepetitor Českého pěvec-
kého sboru, dirigent Čs. rozhlasu v Praze, 
klavírista Pražského tria (* 28. 10. 1920) - 5. 
výr. úmrtí
2. 7. 1778 Zemřel ROUSSEAU, Jean Jacques, 
francouzský filozof, spisovatel a hudební skla-
datel  (* 28. 6. 1712) - 230. výr. úmrtí

3. 7. 1923 Narozen MUNCLINGER, Milan, 
český flétnista, dirigent a hudební organizátor 
(+ 30. 6. 1986) - 85. výr. narození
6. 7. 1878 Narozen v Kroměříži HOPPE, 
Jaroslav, hudební skladatel, působil v Berlí-
ně, vydal v Německu písňové cykly a balady 
(+ 11. 2. 1926) -130. výr. narození
7. 7. 1938 Narozen KÜHN, Pavel, český 
sbormistr, dirigent a hudební režisér - 60. výr. 
narození
9. 7. 1923 Narozen DUŠEK, Bohumil Jaromír, 
český hudební pedagog, skladatel a muzikolog 
(+ 10. 5. 1981) - 85. výr. narození
11. 7. 1923 Narozen BELFÍN, František, český 
dirigent a hudební skladatel (+ 25. 2. 1997) - 
85. výr. narození
12. 7. 1943 Narozen KYAS, Vladimír, operní 
pěvec, pedagog, působil v Kroměříži, Opavě,  
Olomouci - 65. výr. narození
13. 7. 1983 Zemřel LIŠKA, Zdeněk, čes-
ký hudební skladatel zvláště hudby k filmům 
(* 16. 3. 1922) - 25. výr. úmrtí
14. 7. 1943 Narozen KAMENÁŘ, Jan P., 
violoncellista, hudební skladatel, pedagog, 
působil v Kroměříži - 65. výr. narození
16. 7. 1983 Zemřel KROMBHOLC, Jaroslav, 
dirigent, hudební skladatel, působil v Pra-
ze jako dirigent opery ND, šéfdirigent Sym-
fonického orchestru Čs. rozhlasu v Praze, 
autor  komorních a orchestrálních skladeb 
(* 30. 1. 1918) - 25. výr. úmrtí
19. 7. 1888 Zemřel PROCHÁZKA, Lude-
vít, český hudební kritik, organizátor, dirigent 
a skladatel (* 14. 8. 1806) – 120. výr. úmrtí
22. 7. 1958 Narozena BITTOVÁ, Iva, česká 
zpěvačka, houslistka, herečka, skladatelka, 
patří k nejvýraznějším osobnostem české al-
ternativní hudební scény - 50. výr. narození
24. 7. 1803 Narozen ADAM, Adolphe Charles, 
francouzský hudební skladatel (+ 3. 5. 1856) 
- 205. výr. narození
25. 7. 1913 Narozen SLIMÁČEK, Josef, hu-
dební pedagog, sbormistr, hudební sklada-
tel, psal a upravoval mužské sbory a lido-
vé písně (+ 7. 6. 1973) - 95. výr. narození
26. 7. 1858 Narozen KOVAŘÍK, František, 
český hudební skladatel (+ 10. 6. 1936) 
- 150. výr. narození
28. 7. 1908 Narozen JINDRA, Alfons, altsa-
xofonista, houslista, hudební aranžér, hudební  
skladatel, klarinetista, psal pro orchestr R. 
A. Dvorského a K. Vlacha (+ 19. 12. 1978) 
- 100. výr. narození
30. 7. 1958 Zemřel ALBRECHT, Alexan-
der, slovenský hudební skladatel a dirigent 
(* 12. 8. 1885) - 50. výr. úmrtí

VÝZNAMNÉ DNY

1. červenec - Světový den architektury

2. červenec  - Světový den UFO

5. červenec  - Státní svátek 

 - Den slovanských 

   věrozvěstů Cyrila 

   a Metoděje                    

6. červenec - Státní svátek 

 - Den upálení 

   Mistra Jana Husa

9. červenec  - Světový den veterinárních 
    lékařů

11. červenec   - Světový den populace
 HK

Pavel Kohout
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Podle pověr je „7“ šťastné číslo. Bylo tomu 
také tak pro Holešovský dětský sbor Moravské 
děti, který v sobotu 7. června opět měřil své 
síly s dalšími sbory na mezinárodní úrovni - 
tentokrát na mezinárodním festivalu Svátky 
písní v Olomouci.

Letošní ročník byl velmi silně obsazen 
- mezinárodního festivalu se letos zúčastnilo 
celkem 165 sborů z 16 zemí, což představuje 
přes pět a půl tisíce zpěváků, kteří soutěžili 
v 13 kategoriích.

Moravské děti soutěžily ve dvou kategori-
ích - v kategorii F2 - české soudobé hudbě pro 
mládežnické a dospělé sbory, a v kategorii H2 
- církevní a duchovní hudba pro mládežnické 
a dospělé sbory.

Sborové výkony posuzovaly přísné poroty 
v mezinárodním složení - pro nás to byla porota 
- v Národním domě ve složení: Milan Pazúrik 
(SK), Josef Brabenec (CZ), Kurt Dlouhy (A), 
Willy Oberhansli (CH).

A kategorie církevní a duchovní hudba 
a capella, která probíhala v chrámu sv. Mořice 
a s porotou ve složení: Miloslav Buček (CZ), 
Arturas Dambrauskas (LT), Ewa Marchwicka 
(PL), Larisa Yarutskaya (RUS).

Slavnostní vyhodnocení všech kategorií 
se konalo na Velkém náměstí v Olomouci, 
které bylo do posledního místečka zaplněno 
nedočkavými zpěváky.

A jaký je systém hodnocení? Zlaté medaile 
jsou 90 - 100 bodů, stříbrné 80 - 89 bodů, bron-
zové 70 - 79 bodů. 

Závěr festivalu moderovala televizní hlasa-
telka Marie Retková - a my jsme napjatě čekali 
- čestná uznání, bronzové, stříbrné... a nakonec 
zlaté medaile…

 Moravské děti - v kategorii F2 - česká 
soudobá hudba jsme získali 95 bodů (nejvíc ze 
všech!), za námi byl i výborný dospělácký sbor 
Musica da camera - 94 bodů.

V této kategorii byly uděleny 3 zlaté me-
daile: Moravské děti - 91 bodů, Musica da 
camera (profesionální dospělácký sbor) a 96 
bodů a Raffles Chorale (vynikající obrovský 
smíšení sbor ze Singapuru) - 99 bodů.

Dva diplomy, dvě zlaté medaile a k tomu 
ještě šek na 1 000 eur! (Poprvé v historii to-

Dvojnásobné zlato pro Moravské děti

hoto festivalu u vybraných kategorií bylo také 
peněžní ocenění!)

Byli jsme šťastní, ale na odpočívání nemá-
me čas - na začátku července nás čeká Světová 
olympiáda sborů v rakouském Grazu.

Děkuji dirigentce Mgr. Lence Poláškové, 
klavíristce Daniele Vymlátilové i celému sboru 
za vzornou reprezentaci a přeji hodně dalších 
úspěchů!

JS

Ohromný úspěch holešovského sboru 
Moravské děti očima zpěvačky Lucie 
Ságnerové …

V sobotu 7. června 2008 jsme se my, Ho-
lešovský dětský sbor Moravské děti, již po ně-
kolikáté zúčastnili sborového festivalu Svátky 
písní 2008 v Olomouci. Soutěžili jsme ve dvou 
kategoriích. Letošní ročník soutěže byl oproti 
předešlým odlišný jednou velmi zajímavou a lá-
kavou cenou - na vítěze některých vybraných 
kategorií čekal šek v hodnotě 1000 eur. Před 

prvním soutěžním koncertem, který se konal 
v Národním domě, jsme byli všichni nervózní 
a plni očekávání. Ale jakmile jsme stáli na pódiu, 
veškerá nervozita z nás spadla a my podali velmi 
dobrý výkon. Pár chyb se tam sice najít dalo, ale 
my jsme byli vesměs spokojení. Popadli jsme 
věci a rychle jsme běželi na náš další koncert, 
tentokrát to byla duchovní hudba a místem koná-
ní byl kostel sv. Mořice. Tady už nám štěstí tolik 
nepřálo a opravdu se nedalo říct, že bychom 
byli spokojeni. S poněkud smutnou náladou 
jsme se odebrali na náměstí, kde jsme se při 
slavnostním vyhlášení měli dozvědět výsledky. 
Nervozita cloumala s každým, všichni byli napjatí 
a čekali, kdy se dostane na naši kategorii. A pak 
to přišlo - duchovní a chrámová hudba. Bronzo-
vá medaile - nic. Stříbrná medaile - nic. Zlatá 
medaile a 91 bodů pro Holešovský dětský sbor 
Moravské děti. Olomoucké náměstí se zatřáslo 
pod salvou nadšených výkřiků a výskotů. Nebyli 
jsme sice nejlepší, ale měli jsme zlato. Byli jsme 
spokojení, avšak to nejlepší teprve přišlo. V další 
kategorii už jsme byli nervóznější více, začali 
jsme si trochu věřit a taky bylo proč - 95 bodů, 

zlatá medaile a 1000 eur pro Mo-
ravské děti. Naše nadšení neznalo 
mezí. Objímali jsme se, skákali, 
křičeli, fotili, prostě užívali jsme si 
svých pět minut slávy. Takovému 
úspěchu nevěřil nikdo z nás.

Co říct závěrem? Snad jen to, 
že něco takového by se nám nepo-
dařilo, kdybychom neměli takovou 
podporu vás, našich diváků a města 
Holešova. A samozřejmě největší 
dík patří naší sbormistryni Lence 
Poláškové, klavíristce sboru Dani-
ele Vymlátilové a manažerce sboru 
- děkujeme!!! Doufám, že tohle není 
náš poslední úspěch v tomto roce 
a že za měsíc oslníme porotu na 
Světové olympiádě sborů v rakous-
kém Grazu. Držte nám palce!

L. Ságnerová

Milí přátelé,

jako členky krajského parlamentu dětí a mlá-
deže ve spolupráci se SVČ Všetuly jsme 
přijaly nabídku navštívit známá místa spojená 
s Evropskou unií na pozvání pana europo-
slance Tomáše Zatloukala ve dnech 2. - 7. 
června 2008.

V pondělí večer jsme odjížděly z auto-
busového nádraží v Holešově. Úterý bylo 
velice časově náročné, zúčastnily jsme se 
přednášky v Radě Evropy, která se konala 
v angličtině, protože Rada Evropy má na rozdíl 
od Evropského parlamentu pouze dva oficiální 
jazyky - angličtinu a francouzštinu. Součástí 
této přednášky byl i filmový snímek, který nás 
provedl historií a vznikem Evropské unie.

Také jsme si prohlédly areál Evropské-
ho parlamentu ve Štrasburku. Poté jsme si 
v osobním volnu prošly historickou část města. 
Na programu byl odpoledne odjezd do ma-
lebného města Lucemburk, hlavního města 
Lucemburska, kde se také nachází jedno ze 
tří sídel Evropského parlamentu. Obě nás 
uchvátil pohled na město a okouzlila jeho 
atmosféra, něco neskutečného. Prošly jsme 
město a odjely jsme do hlavního města Belgie, 
do Bruselu. Zde jsme byly ubytovány.

Členové dětského parlamentu navštívili Evropský parlament

V areálu Minievropy

Ve středu jsme pobyly celý den v Bruselu. 
Po příjezdu k Evropskému parlamentu jsme 
viděly demonstraci rybářů. Díky této situaci 
jsme viděly i zásah místní policie. Čekaly na 
nás přednášky v Evropském parlamentu a Ev-
ropském hospodářském a sociálním výboru. 
Odpoledne jsme měly na programu návštěvu 
areálu Minievropy, kde se nacházejí miniatury 
významných evropských staveb a památek. 
U každé země byla také možnost poslech-
nout si její hymnu. Někteří z nás se podívali 
i do Atomia. 

Ve čtvrtek nadešel očekávaný den „D“ 
a konečně jsme se osobně setkaly s příjemným 
panem europoslancem Tomášem Zatloukalem, 
se kterým jsme se z časových důvodů v Hole-
šově nesetkaly. Pan Zatloukal velice ochotně 
odpovídal na naše dotazy a čas s ním strávený 
nám velice rychle uběhl. 

Zhlédly jsme hlasování Evropského par-
lamentu, viděly další české europoslance, 
například Janu Bobošíkovou, Jana Březinu, 
Jana Zahradila… A také předsedu parlamentu

Pokračování na str. 24
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(Pokračování ze str 23)
Prof. Dr. Hanse-Gerta Pötteringa. Systém jejich 
hlasování nám sebral dech, taková rychlost. 
Opravdu - úroveň těchto institucí, úroveň oby-
vatel a vše kolem dokola nás fascinovalo. 

Odpoledne jsme se přesunuly do univer-
zitního městečka Lovaň. Nelze ani popsat tu 
nádheru. Nechtěly jsme odjíždět do SRN, jak 
nám tam bylo hezky.

V pátek jsme přijely do Frankfurtu nad 
Mohanem. Ve Frankfurtu nás ohromily mra-
kodrapy, z nichž ten největší, budova Kom-

Tímto bychom rády poděkovaly, že jsme se 
mohly zúčastnit tohoto zájezdu. Rozšířily jsme 
si vědomosti o Evropské unii a určitě ji budeme 
propagovat u nás ve škole. 

Nesmíme také zapomenout poděkovat naší 
koordinátorce paní Jarmile Vaclachové, skvělému 
průvodci panu Petru Hambálkovi, řidičům auto-
busu a také všem ostatním „dospělákům“.Velké 
díky patří panu europoslanci Zatloukalovi, který 
nám poskytl tuto jedinečnou příležitost.

Kristýna Chrastinová a Kateřina Tomíčková, 
Vyšší policejní a SPŠ MV v Holešově

Členové dětského parlamentu navštívili Evropský parlament

Mrakodrapy ve Frankfurtu

merzbank, měří 299 metrů. Zde jsme navštívily 
Muzeum peněz. Bylo to velice poučné, jako 
všechno ostatní. Vystaveny byly různé ex-
ponáty od začátku peněžnictví, včetně naší 
padesátikoruny. 

Odpoledne jsme měly přednášku v Evrop-
ské centrální bance. Zprvu nás vystrašila přísná 
bezpečnostní kontrola. Tato přednáška se opět 
konala v angličtině a její součástí byl i malý 
kvíz ohledně ECB. Ti nejlepší z nás si odnesli 
hezké ceny. Poté jsme přijely do Würzburku, 
prohlédly si jej. Město nám částečně připomí-
nalo Prahu, zvláště mostem. Nemusíme říkat, 
že se nám to líbilo. Bylo to velkolepé jako celá 
tato exkurze. 

Poděkování všem „dospělákům“

Divadelní kroužek při 1. ZŠ v Holešově 
po zimě „oprášil“ hudebně-divadelní pohádku 
MRAZÍK a v dubnu tímto představením potěšil 
malé diváky MŠ a ZŠ v Prusinovicích. Byl to 
takový malý trénink na přehlídku divadelních 
souborů „Pohádková Kroměříž“, kterou každým 
rokem pořádá ZŠ Zachar. A tak jsme 14. května 
přijeli, zahráli a odvezli si 3 ocenění: za herecké 
výkony, za pohybovou složku a za kostýmy.

 To nás přesvědčilo o tom, že pětiměsíční 
příprava tohoto představení 
nebyla vůbec zbytečná. Zažili 
jsme spoustu srandy, ale přišla 
také únava a někdy i nervozita 
a obavy, že vznikne asi všech-
no možné, jen ne pohádka. 
Nakonec všichni malí herci ze 
sebe vydali maximum a pře-
kvapili nás všechny svým he-
reckým talentem a výkony. Na 
jevišti zazářili všichni stejně 
a krásně. A kdo mezi ty jasné 
hvězdy patří? Marťa Jelínko-
vá, Kája Bubelová, Věruška 
Rozsypalová, Honza Valášek, 
Olinka Michálková, Kamča 
Sedláčková, Míša Chytilová, 
Kristýnka Klimková, Peťka 
Hoffmanová, Terezka Pribel-

Úspěšný Mrazík
ská, Patrik Marcin, Marek Macháček, Kamil 
Šmakal, Sabča Olšáková a Áďa Vyhlídalová. 
Celou tuhle partu vedla Mgr. Monika Vyhlídalo-
vá a její levá a pravá ruka -  Mgr. Martin Leško 
a Martina Sedláčková.

A teď společně zavřeme pohádkovou kni-
hu, abychom prožili prázdniny plné slunce 
a pěkných zážitků.

Martina Sedláčková

Jako každý školní rok, tak i letos se studenti holešovského gymnázia zúčastnili řady ma-
tematických soutěží a olympiád.

Největším úspěchem bylo vítězství studenta septimy Jana Vaňhary v krajském kole matema-
tické olympiády v nejnáročnější kategorii A. Postoupil do celostátního kola, kde se stal úspěšným 
řešitelem. Honzovi blahopřejeme a přejeme mu další úspěchy v matematickém zápolení.

Nemalých úspěchů dosáhli také studenti nižšího gymnázia v okresních kolech matema-
tické olympiády. Ze třídy prima Lucie Vašíková a Magdaléna Zábranská obsadily druhé místo 
v kategorii Z6. Ze  třídy tercie Lucie Tomčíková zvítězila a dalších pět studentů (Jiří Čepica, 
Lukáš Fuit, Iveta Komárková, Adéla Miklíková a Petr Veselský) obsadilo 2. - 6. místo v katego-
rii Z8. Ze třídy kvarta obsadila 1. místo Helena Hanáková a Klára Křížková se umístila druhá 
v kategorii Z9.

Další matematickou soutěží byla Pythagoriáda. I tady jsme byli úspěšní. Radek Přívara 
z primy obsadil 3. místo v okresním kole a Jakub Urbiš ze sekundy obsadil také 3. místo 
v okresním kole.  

Matematický klokan je nejmasovější matematickou soutěží v naší zemi. V rámci kraje se 
naši studenti velmi dobře umístili. Lucie Tomčíková obsadila 1. místo a Lucie Nováková 2. 
místo v kategorii kadet. V kategorii junior obsadil Petr Tomčík 1. místo. V kategorii student 
obsadil Jan Vaňhara také 1. místo.

Všem jmenovaným studentům upřímně blahopřejeme k dosaženým úspěchům a přejeme 
hodně štěstí a vytrvalosti v dalším soutěžení.

RNDr. Stanislava Jamrišková

ÚSPĚŠNÍ  MATEMATICI  
HOLEŠOVSKÉHO GYMNÁZIA

Městská knihovna 
Holešov 

bude z technických
důvodů uzavřena

od 4. 8. do 15. 8. 2008
Děkujeme za pochopení

Bečva není jen  jméno řeky, ale také ho-
telu na jejím horním toku, blízko městečka 
Horní Bečva. Tady strávilo 36 žáků našich 
třetích ročníků spolu se svými třídními a dal-
šími dvěma učitelkami velmi příjemných pět 
červnových dnů.

Náplní  programu ŠvP bylo seznámení se 
s pohádkami a pověstmi Valašska - navštívili 
jsme proto Muzeum valašských strašidel ve 
Valašském Meziříčí, a dále poznat krajinu kolem 
Beskyd a  její přírodní krásy. To vše děti vnímaly 
na túrách v okolí chaty i na  vrcholu hory Rad-
hoště. Při soutěžích a závodech si zase opa-
kovaly  poznatky učiva 3. ročníku. Své pěvecké 
umění si vyzkoušely v „X FAKTORU“, zatančily 
si na maškarním bále. Pobyt v komfortním hote-
lu a společné stravování v hotelové restauraci 
upevnily jejich společenské návyky.

Můžeme říci, že naše škola v přírodě vyšla 
po všech stránkách na sto procent. Nádherné 
počasí, skvělá kuchyně, ochota a vstřícnost 
vedení hotelu, pana Hejdy  i personálu. V ne-
poslední řadě se o zdárný průběh pobytu za-
sloužili žáci naší 3. A  a 3. B. Byli opravdu skvělí 
a pochvala od paní vedoucí, že  tak  ukázněné 
děti na ŠvP ještě neměli, může těšit jak nás 
učitelky, tak jejich rodiče. 

Za pedagogický doprovod    
Mgr. Ivana Svačinová, 1. ZŠ  Holešov

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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Dokončení ze str. 1
Open jízda „Expedice Kopaniny“ z tohoto 

důvodu odstartuje v 8.45, takže bude víc času na 
prezentaci. Trasa je vedena přes Želkov, Kopa-
niny, Křiby, kolem Hradiska a přes část Dobrotic 
do zámecké obory a zahrady tak, jako tomu bylo 
v roce 2007. 

Závody dětí budou taky jako loni v odpo-
ledních hodinách. Všechny děti startují jako vždy 
zdarma a odměněn bude každý. Dětská zóna 
bude rozšířena o nový stan se soutěží v kreslení, 
účastníci si budou moci zapůjčit sportovní vybave-
ní a zúčastnit se školy biku Pepy Dresslera. 
Nakonec informace pro doprovod a diváky:
• Pokud přijedete autem a nepodaří se vám zapar-
kovat na veřejných parkovištích v Holešově, jeďte 
na určenou plochu v zámecké oboře za koupališ-
těm (před budovou bývalého zvěřince), odkud se 
dostanete pěšky do prostoru cíle.

Jubilejní cyklistický závod Drásal startuje už příští sobotu
• Pokud pojedete na kole, úschovna kol bude 
v zámecké zahradě blízko cílové rovinky a bude pro 
všechny zdarma, využijte této možnosti a nedejte 
šanci zlodějům.
• V části zahrady za hospodářskou budovou bude 
většina stanů a stánků s občerstvením.
• Přes den budou otevřeny nové záchody v zámec-
kém nádvoří v jižním křídle se vstupem ze zahrady, 
jinak bude budova zámku uzavřena, další mobilní 
záchody budou v zahradě.
• V celém areálu bude dostatek nádob na odpadky, 
takže věříme, že nám usnadníte následný úklid 
a nebudete odhazovat odpadky kamkoliv.

Závod proběhne pod záštitou hejtmana Zlín-
ského kraje Libora Lukáše a starosty města Ho-
lešova Zdeňka Janalíka a za jejich osobní účasti, 
například při předávání cen. Na závěr bude tradiční 
„Drásalova Moon Night“, tentokrát vystoupí Red 
Baron Band a Rolling Stones Revival Band Brno, 

 I takto může vypadat průjezd cílem Drásala. 
Fotografie je z loňského ročníku.

který možná znáte z poslední Manéže Bolka Polív-
ky. Půlnoc ozdobí jako vždy velkolepý ohňostroj. 

Takže nezapomeňte, že první červencová 
sobota patří Drásalovi. J. O.

PONDĚLÍ Polévka: 0,25 l  Slepičí vývar s domácími nudlemi
1. 100 g Vepřová kotleta na česneku/ rýže 70,- Kč
2. 100 g Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce/ hranolky 70,- Kč

ÚTERÝ Polévka: 0,25 l Kmínová s vejcem
1. 100 g Segedínský guláš/ knedlík 70,- Kč
2. 100 g Kung pao/ hranolky 70,- Kč

STŘEDA Polévka: 0,25 l Česneková s osmaženým chlebem
1. 100 g Kuřecí řízek /bramborový salát 70,- Kč
2. 400 g Těstoviny s mozzarellou a rajčaty 70,- Kč

ČTVRTEK Polévka: 0,25 l Pórková
1. 100 g Vepřové kousky marinované v pivu/ vař. brambory 70,- Kč
2. 100 g Kuřecí plátek s broskví/ hranolky 70,- Kč

PÁTEK Polévka: 0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
1. 100 g Grilovaná krkovička/ bramborová kaše 70,-Kč
2. 100 g Bramborák s kuřecí směsí 70,-Kč  
      
OD 11.00 - 14.00 HOD. NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST. Chcete-li pravidelně dostá-
vat týdenní jídelníček na e-mail, napište si o něj na tomretro@seznam.cz

Vaříme pondělí - pátek  od 11.00 - 21.30 hod.
 sobota - neděle od 12.00 - 21.30 hod.
 Víkendové grilování na lávovém grilu 
 pátek - sobota od 18.00 hod.

 Polévky
 Steaky
 Minutky
 Kuřecí křidélka
 Bezmasá jídla
 Těstoviny
 Saláty
 Poháry

Menu od 11.00 - 14.00 hodin
 30. 6. - 4. 7. 2008 Chcete-li pravidelně dostávat týdenní 

jídelníček na e-mail, napište si o něj 

na tomretro@seznam.cz

Těšíme se na vás !

Holešov (frs) - Z holešovského bikera 
Radoslava Šíbla jezdícího v barvách Bike-
zone.cz/MRX  mají v Itálii patřičný respekt. 
Jak by také ne. Tento trojnásobný vítěz 
italského etapového závodu IronBike se 
před několika dny zúčastnil prvního ročníku 
etapového závodu na Sardinii a všechny 
své soupeře z Itálie, Španělska, Belgie, 
Holandska a České republiky nechal za 
sebou. Radek se skvěle zhostil role papíro-
vého favorita závodu a v Rally di Sardegna 
zvítězil před maratonským mistrem Evropy 
kategorie Masters Vittorio Serrou. 

Před nadcházejícím jubilejním 
15. ročníkem holešovského Drásala se 

Holešovský biker uspěl na Sardinii
tak jeden z favoritů na čelní umístění zdá 
být ve výborné formě. V rozhovoru pro 
jedno z předcházejících čísel Holešovska 
se Radoslav Šíbl netajil svými ambicemi. 
Jak řekl, na Drásala se chystá „s mini-
málním cílem nechat si poblahopřát na 
vyhlášení od pana starosty“. 

Úspěšný biker nicméně připustil, 
že jeho síla je především v náročných 
etapových závodech, jakým je například 
Crocodile Trophy v Austrálii. Drásalovský 
souboj s loňským vítězem Ondřejem Fojtí-
kem, druhým v pořadí Lukášem Vlachem 
i dalšími borci tak bude bezesporu velmi 
napínavý.  Radoslav Šíbl (uprostřed) po vítězství na Sardinii. 
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Holešovské holky vyhrály 
svou skupinu druhé ligy

V posledních letech nejúspěš-
nější sportovní kolektiv v Holešově - 
FK Holešovské holky - jednoznačně 
a přesvědčivě zvítězil ve své sku-
pině 2. fotbalové ligy, když dokázal 
po loňském působení v nejvyšší 
soutěži uplatnit získané prvoligové 
zkušenosti a znovu prokázal ne-
sporné kvality. Soutěž absolvovala 
děvčata bez ztráty jediného bodu 
a získala v 16 utkáních 48 bodů 
při celkovém skóre 96:5. O pře-
kročení kýžené stovky vstřelených 
branek je připravil celek z Velkých 
Pavlovic, který se k poslednímu 
mistrovskému zápasu raději ne-
dostavil. Holešovská děvčata ve 
všech zápasech převyšovala své 
soupeřky technicky, nasazením 
a hlavně taktickou vyspělostí. 
Jediným vážnějším a beze spo-
ru kvalitním soupeřem bylo druž-
stvo z Hodonína, které ač ostatní 
soupeřky deklasovalo celkovým 
skóre 124:0, v utkáních s našimi 
hráčkami nedokázalo vstřelit ani 
branku a prohrálo obě soutěžní 
utkání v poměru 0:2 a 0:1.

Na úspěchu se podílela 
dobrá práce a zabezpečení ze 
strany vedení klubu, soustavná 
a cílevědomá činnost realizač-

Vzorná reprezentace města Holešova

 Holešovské fotbalistky - vítězky jedné ze skupin druhé ligy.

ního týmu a hráčský kolektiv 
ve složení: Vývodová, Grešová, 
Pavlíkovská, Horská, Zicháč-
ková, Dvorníková, Gulánová, 
Vrbová, Petříková, Kubíčková, 
Vožďová, Darebníková, Kova-
říková, Sehnalová, Šilhárová, 

Baďurová, Šustová, Holcová, 
Javoříková, Gregorová, Vitne-
rová a Juřicová. Hráčský kádr 
doznal v jarní části podstatných 

změn, neboť činnost ukončily Zi-
cháčková s Horskou, tým byl však 
posílen příchodem dlouhodobě 
zraněné Šustové a přestupem 
Vožďové ze Slovácka. Střelecky se 
nejvíce dařilo Šilhárové  s 24 bran-
kami, Sehnalové s 15, Kovaříková 

a Šustová skórovaly 11x, Holcová 
7x, Baďurová, Gulánová a Zicháč-
ková se trefily 5x, Darebníková 3x, 
Dvorníková, Vožďová a Vitnerová 

2x, jednu branku přidala Petříko-
vá. O dobré kolektivní hře svědčí 
i skutečnost, že na vstřelených 
brankách se podílí třináct hráček. 

V  sou těžn ím  ročn í ku  
2008/2009 si prvním místem Hole-
šovské holky zajistily účast v nově 
vzniklé společné dvanáctičlenné 
Moravskoslezské 2. lize žen, kde 
jim soupeřkami budou nejlepší 
tři celky z dosavadních 3. skupin 
2. ligy a exligové hráčky Hlučína 
a Ivančic. Doufáme tedy, že nově 
strukturovaná soutěž  podstatně 
zvýší zájem veřejnosti o kvalitní 
ženský fotbal.

Poděkování za podporu 
týmu a poskytnuté materiálně- 
-technické zázemí patří tělový-
chovné jednotě a vedení obce 
Slavkov p. Hostýnem, dále pak 
vedení města Holešova a SFK 
Holešov.

Přípravu na novou sezonu 
zahájí děvčata dne 14. 7. 2008 
v Holešově, poté budou absol-
vovat soustředění ve Valašské 
Bystřici. Případné další zájem-
kyně o ženský fotbal, bez rozdílu 
výkonnosti a věku, zveme tímto 
do našich řad. Tréninky v pon-
dělí a čtvrtek začínají v 17.00 na 
stadionu Míru v Holešově.

Mgr. Slavomír Bednář

Valašské Meziříčí - DFK Holešov: 0:2 (0:1)

Poslední zápas jarní části soutěže fotbalistek odehrál Holešov 
na hřišti nováčka soutěže. Od prvních minut bylo vidět, kdo je favori-
tem zápasu a kdo bude určovat jeho tempo - DFK začal mohutným 
náporem a hned v první minutě unikla po levé straně agilní Katka 
Bakalíková, kterou zastavily soupeřky až faulem v šestnáctce. Naří-
zenou penaltu s přehledem proměnila Lucka Pechová a hosté vedli 
1:0. Na branku domácích se valily útoky především po obou stranách 
hřiště, finální přihrávku prováděly především Bakalíková a Hana 
Samsonková, které nabízely spoluhráčkám stoprocentní šance, ale 
opakovala se jarní bolest Holešova - ani nejvyloženější šance nedo-
kážou útočnice v klidu a s patřičným důrazem proměnit, což vedlo ke 
zbytečné nervozitě a pasivnímu jarnímu skóre. Obrana s brankářkou 
Růžou Ševelovou s přehledem odvracela ojedinělé akce domácího 
celku a  po vystřídání Dominiky Stolářové hrála velmi dobře na místě 
levé záložnice Míša Dobroslávková. Všechny vystřídavší se útočnice 
si nedokázaly bohužel poradit s nabízenými tutovkami, které jim 
vypracovaly Kačka Bakalíková či záložnice. K vidění ale bylo několik 
pěkných kombinačních akcí, zakončených pěknou střelou - do bran-
ky domácích se bohužel netrefily Samsonková ani Adéla Motalová. 
Po přestávce pokračoval tlak Holešova a střeleckou nemohoucnost 
konečně protrhla Hanka Samsonková, která se krásně trefila hlavou 
po rohovém kopu Pechové. Konec zápasu byl rozkouskován několika 
nezaviněnými zraněními soupeřek, takže se dohrávalo v poklidném 
tempu. Vítězství Holešova bylo zasloužené a přesvědčivé.

Tým dokončil sezónu unaven, nikoliv vyčerpán, a bez zranění, 
což je důležité pro další přípravu.

Sestava: Ševelová, Motalová, Pechová, Ďurišová, Jablunková, Krš-
ňáková, Samsonková, Jurčová, Stolářová, Bretaňská, Bakalíková
Střídaly: Dobroslávková, Háblová, Křupková, Kuldová
Branky: Pechová z penalty, Samsonková
Nejlepší hráčka: Hana Samsonková

Svatka Ságnerová

DFK Holešov zakončil sezónu 
vítězstvím

Zápas o čelo tabulky 
domácí zvládli

DFK Holešov - SK Břest 
3:1 (2:0)

Zápas o čelo tabulky pro-
bíhal za intenzivního deště a za 
vytrvalého náporu domácích.

Obranu opět spolehlivě řídila 
Dominika Stolářová, která posílala 
přesné pasy na Míšu Dobrosláv-
kovou a Andreu Pagáčovou, které 
nebezpečně ohrožovaly branku 
hostí. Ve středu hřiště bojovala 
velmi dobře Adéla Motalová a po 
její střele chyboval brankář hostí 
a dorážkou získal vedení pro DFK 
Miroslav Tkadlec. Pěkné soubo-
je pokračovaly i v další části hry, 
pro branku domácích znamenala 
největší ohrožení hostující Šerba-
nová, ale místo vyrovnání hostí 

zvýšili domácí po střele Motalové 
své vedení v první půli na 2:0. Po 
přestávce Břest snížil na jedno-
brankový rozdíl, ale domácí za-
sloužené vítězství ubránili a po-
jistili ho krásnou střelou Dominiky 
Stolářové. Z celku DFK si zaslouží 
pochvalu celý tým za bojovný vý-
kon a snahu o vítězství.
Sestava: Csefalvayová, Stolářo-
vá, Hradil, Motalová, Pagáčová, 
Tkadlec, Kuchařová V., Dobro-
slávková.
Střídaly: Konečná, Jiroušková, 
Koukalová, Stratilová
Branky: Tkadlec, Motalová, Sto-
lářová
Nejlepší hráčka: Adéla Motalová

Mgr. Svatava Ságnerová

Prusinovice (red) - Turnaj ulic v malé kopané se uskuteční v so-
botu 28. června v Prusinovicích. Účastníci se setkají ve 12.30 hodin  
u kulturního domu, odkud pak společně odejdou na hřiště. Začátek 
zápasů je plánován na 13. hodinu. Podle pravidel turnaje mohou hrát 
pouze ti hráči, kteří již aktivně nehrají nebo nikdy nehráli.

Turnaj ulic v kopané

Prodám Škodu Fabia 1,4, rok výroby 2002. 
Auto je po prvním majiteli (majitelce). 

Najeto má 90 tis. kilometrů. 
Nadstandardní výbava. Zelená metalíza. 

Cena 124 tis. Kč. Mobil: 602 757 797.
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FC RAK Provodov - SFK ELKO Holešov 
3    (2:0)   1

Rozloučení se sezónou 2007 - 2008 skon-
čilo, ale hrstka diváků, z nichž naprostá většina 
byla z Holešova, domů spokojeně neodjížděla. 
O vítězství se totiž bojuje jinak. Navíc když 
soupeř nebyl z těch, kteří by chtěli běhat, neboť 
jeho věkový průměr byl dosti vysoký. V průběhu 
prvního poločasu vystřelili domácí třikrát ze 25 

Loučení se sezónou fotbalistům nevyšlo

metrů a dvakrát z toho dali branku. Ve 14. a 20. 
minutě mířil přesně Gottwald. 

Do druhé půle přišel na hřiště místo nevý-
razného Slováčka Michal Olša a oživil hru. Do 
60. minuty se hrálo na polovině domácích. Pak 
však přišel útok Provodova, první ve druhém 
poločase, a Březík zvýšil na 3:0. Následné střely 
Bačíka (2krát), Marka, Roubalíka  a Olši končily 
vedle tyčí. Až v 81. minutě prošel Olša a snížil 

na 1:3. V 87. minutě se Marek trefil pouze do 
tyče, a tak bylo vše dovršeno. Trenér už další 
hráče střídat nemohl, protože je s sebou neměl. 
Utkání bylo hráno slušně a bez karet. Řídil jej 
rozhodčí Veselský ze Zlína před 50 diváky.   

Holešov: Čajka - Belza, Bačík, Ohlídal, 
Čižmár M. - Marek, Čižmár T., Novák, Rou-
balík - Hlobil, Slováček (46. Olša M.). 

První červnový víkend, 7. až 8. 6. 2008, se na přerovské Laguně opět 
rozezněly bubny v rámci již 4. ročníku Festivalu dračích lodí.

V pěti kategoriích soutěžilo celkem 65 posádek a téměř 1300 pádlujících 
„dračic a draků“ (posádku tvoří 20 pádlujících, bubeník a kormidelník). Mezi 
nimi nezanikla ani ženská posádka firmy PINGU SPORT tvořená zaměstnan-
kyněmi a jejich příznivkyněmi, která soutěžila v této něžné kategorii „O pohár 
poslance Mgr. Zdeňka Boháče“. 

Kromě bojovného srdce a úžasné souhry pádlujících paží vedla dračí 
loď PINGU k cíli i velká touha po vítězství. Přestože konkurence byla při již 
třetí účasti firmy na tomto klání opět velká, podařilo se nám obhájit krásné 
druhé místo. „PINGU dračicím“ patří velký obdiv a poděkování nejen za kvalitní 
sportovní výkon, ale také za pěknou reprezentaci města Holešova.

Bc. Iveta Dvořáková

Holešovské pingu dračice zářily
Pingu dračice obhájily v Přerově druhé místo. 

Gymnastky TJ Sokol Holešov, které se zúčastnily župního přeboru. 
Podrobně jsme o holešovských závodech informovali v minulém čísle.

TJ Ludslavice - DFK Holešov: 
1:7 (0:5)

Poslední zápas sezóny ode-
hrálo družstvo žákyň na půdě sou-
peře a opět od začátku ukázalo 
svou herní, technickou a fyzickou 
převahu. Hlavně první poločas 
se odehrával na polovině domá-
cích a hosté stříleli pěkné branky. 
Po přestávce došlo ke změnám 
v sestavě hostí, na hřiště se po-
prvé dostaly sestry Pospíšilíkovy 
a domácí snížili konečné skóre. 
Hře opět dominoval výkon zkušené 
trojice Adéla Motalová, Dominika 
Stolářová a Míša Dobroslávková, 
z nichž dvě prvně jmenované se 
tímto zápasem rozloučily s žákov-

Poslední zápas sezóny

ským týmem. Poslední zápas v této 
kategorii rovněž odehrály Tereza 
Stratilová, Petr Hradil, Andrea Pa-
gáčová a Lucka Csefalvayová.
Sestava: Csefalvayová, Stolářo-
vá, Hradil, Motalová, Pagáčová, 
Tkadlec, Kuchařová V., Dobro-
slávková
Střídaly: Adéla Kuchařová, Za-
labáková, Zavadilová, Terezka 
a Natálka Pospíšilíkovy
Branky: 3 Dobroslávková, 2 Kou-
kalová, 1 Motalová a V. Kucha-
řová
Nejlepší hráčka: Míša Dobrosláv-
ková

Mgr. Svatava Ságnerová

Závody v lukostřelbě pořádá Lukostřelecký klub 3D Jelínek. V pá-
tek 27. června se uskuteční taneční zábava a ohňová show, v sobotu 
28. června pak budou závody klubu a dobové vystoupení šermířů. 
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Takřka čtyřicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své od-
povědi do soutěží z čísla 11/2008. Tentokrát nepřišla ani jedna špatná 
odpověď. Na fotografii jste správně poznali bustu hudebního skladatele 
Bedřicha Smetany, která je umístěna ve Smetanových sadech v Hole-
šově. „Je to socha Bedřicha Smetany v parku ve Smetanových sadech 
mezi školami,“ napsala nám Kristýna Bránková z Holešova, která se stává 
výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhým výhercem se stává Martin 
Mikulík z Holešova, který si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět našemu pravidel-
nému a úspěšnému luš-
titeli Ladislavu Drábkovi 
z Holešova a dále pak 
Haně Špirkové z Hole-
šova.

Poznáte, co před-
stavuje dnešní fotogra-
fie a kde byla pořízena? 
Své odpovědi posílejte 
na adresu: Robert Ro-
hál, redakce Holešov-
sko, MěÚ Holešov, Ma-
sarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve 
spolupráci s Restaurací 
Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS 
Holešov.

RR

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Žít a vítězit láskou a vůlí.

Ke které knize se rád vracíte?
Michail Bulgakov: Mistr a Markétka, Mika 
Waltari: Egypťan Sinuhet, Vladislav Vančura: 
Konec starých časů.

Váš oblíbený umělec?
Z herců je to Oldřich Kaiser, ze zpěváků a muzikantů Vlasta Redl 
a z malířů Miroslav Göttlich.

Jaký sport vás oslovuje?
Plážvolejbal, tenis a plavání. 

Co máte rád na talíři?
Něco s rýží, rybu a rajčata.

Kde si rád posedíte?
V lese u potoka, v nezakouřené kavárně anebo v zakouřené putice.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Tři dny úplně sám.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Rozzářené oči lidí kolem mě.

Z čeho máte největší obavu?
Snažím se mít čistý štít, a tak se mně obavy vyhýbají.

Ve které historické době byste chtěl žít?
Musím a chci žít teď a tady.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Mám rád Valašsko, mořské pláže, vinice, snad jen na hory se raději 
dívám z rovin.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Jsem spokojený se svou profesí. Moje práce je neuvěřitelně pestrá. 
Během jedné hodiny jsem manažer nebo pomáhám hrabat listí. 
Kreativita mi vyhovuje. 

Věříte,  že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ano. Očekávám širokou koalici slušných lidí. A tudíž dříve či později 
nutný pád hrubosti, podlosti a závisti.

Mgr. Pavel Chmelík,
zástupce ředitele 
MKS Holešov

Ze společnosti

Třicet let existence na regionální scéně letos oslaví rocková skupi-
na EXPO. Své jubileum připomene v sobotu 12. července od 19 hodin 
v historickém areálu v Žopích na „menší“ oslavě, během které vystoupí 
i zakládající členové kapely. Představí se i spousta muzikantů, kteří byli 
v různých obdobích členy skupiny. Součástí koncertu bude i křest CD „Díky 
za váš zájem“, které slibuje výběr starší i současné tvorby kapely.

Kapela EXPO oslaví třicet let

Kapela Expo na dnes už historickém snímku: zleva Luděk Krajča, 
Jaroslav Čápek, Radim Bátrla a Aleš Mlodzik.  


