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Město ušetří na papírování

Co vy na to,
pane starosto?
Až několik set tisíc korun ročně stojí
holešovskou radnice
náklady spojené s kopírováním nejrůznějších listin, zejména
pak podkladů pro
jednání zastupitelstva.
Jsou tyto náklady
ve 21. století skutečně nezbytné? Co vy
na to, pane starosto?
Jsem přesvědčený o tom, že tyto náklady
můžeme ušetřit a už na tom také pracujeme.
V průběhu letošního roku chceme zjednodušit
komunikaci uvnitř úřadu a veškerou možnou
agendu převést z papírové do elektronické
podoby. Budu usilovat o to, aby ještě v letošním
roce dostávali členové rady i zastupitelstva
kompletní podkladové materiály pro svá jednání
v elektronické podobě. Zároveň chceme dokumenty určené pro veřejná jednání zastupitelstva
umístit na internetové stránky města.
Další informace na str. 3

REGIONTOUR 2008. Představitelé Holešova a členové Parlamentu České republiky při
jednání v holešovské expozici na letošním brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Podrobné informace o prezentaci města na letošních veletrzích cestovního ruchu přineseme
v příštím čísle.
(red)

K zápisu půjde 109 dětí
Holešov (frs) - Sto devět předškoláků z Holešova a jeho místních částí se
letos chystá poprvé k zápisu do první třídy základní školy. V posledních několika
letech přicházel do škol přibližně stejný počet dětí. Vloni to například bylo 104,
v roce 2006 115 a v roce 2005 93 dětí s trvalým bydlištěm na území města. Letos
se zápis koná v pátek 8. února 2008 od 12 do 17 hodin. Podrobné informace
k zápisu ze všech tří holešovských základních škol přinášíme v dnešním vydání
Holešovska na stranách 5 a 6.

Dnes v čísle jízdní řády
Holešov (frs) - Za důležitý krok na cestě k rozšíření hromadné dopravy
na území Holešova a jeho místních částí lze považovat vydání jízdních řádů,
které přinášíme jako přílohu uprostřed dnešního vydání Holešovska. Teprve na
základě vyhodnocení využití stávající nabídky přepravců povedou představitelé
města úvahy o možném rozšíření linek, spojů a dalších zastávek. Zatímco samotné zpřehlednění hromadné dopravy městskou pokladnu nic nestojí, v případě
rozšíření stávající dopravní sítě by město muselo projekt spolufinancovat. Už
v minulosti došli radní k závěru, že vlastní hromadnou dopravu by v tuto chvíli
město nebylo schopné samo provozovat.

Po stopách ostatků holešovského obra Drásala.
Čtěte v příštím čísle Holešovska.

Mladí výtvarníci uspěli v zahraničí
Holešov (rr) - První čtyři místa v mezinárodní výtvarné soutěži
konané v Polsku získali
mladí výtvarníci z holešovské ZUŠ.
„V obrovské konkurenci uspěli jako nejlepší, za což jim moc
gratulujeme,“ tvrdí učitel
Karel Jakóbek, kterému
udělali talentovaní žáci
obrovskou radost. Jsou
to Barbora Kryštofová,
Aneta Ludková, Josef
Totek a Zuzana Ehrlichová. Více o jejich
úspěchu na str. 24.
Mladá výtvarnice
Barbora Kryštofová
s diplomem. >
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Výpis z Rejstříku trestů můžete získat na počkání
V říjnu loňského roku bylo
na Městském úřadě v Holešově
zprovozněno pracoviště Czech Point, jehož prostřednictvím lze získat
ověřené výstupy z informačních
systémů veřejné správy. Czech
Point v současné době poskytuje
čtyři druhy výstupů. To znamená,
že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech Point, může
požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví
nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle
listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá
další strana výpisu stojí 50,- Kč.
Pokud žadatel žádá o výpis podle
seznamu nemovitostí, měl by znát
katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné,
jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn
stejně. O výpis lze zažádat i podle
seznamu jednotek, v případě, že

budova je dělena na jednotky, což
je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže
atd. V tomto případě musí žadatel
znát nejen popisné číslo domu, ale
i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může
požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti
IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna
částkou 50,- Kč.
3. Výpis ze Živnostenského
rejstříku
I v tomto případě může o výpis
z Živnostenského rejstříku České
republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace.
Stejně jako u předchozích výpisů je
vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další
strana výpisu stojí 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů
Nově od začátku roku 2008
Czech Point umožňuje vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Tento výpis lze vydat osobě, které
se výpis týká, pouze na základě

Ministr vnitra Ivan Langer se stal vloni na podzim při slavnostním
otevření prvním klientem, který využil služeb Czech Pointu
v budově holešovské radnice.
písemné žádosti. Tuto žádost není
třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů
vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas)
a musí mít přiděleno rodné číslo.
To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například

trvalé bydliště v České republice.
Zatím není možné na pracovištích
Czech Point vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis
z Rejstříku trestů na základě plné
moci. Vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů je zpoplatněno
částkou 50,- Kč.
Zdeňka Konopecká
odbor správní a vnitřních věcí

Zastupitelé zrušili několik
vyhlášek
Holešov - Pět starých obecně
závazných vyhlášek města Holešova zrušilo na svém posledním
jednání Zastupitelstvo města Holešova. Jedná se o tři vyhlášky z roku
1995 a 1996 o prodeji bytů ve vlastnictví města, dále o dodatek k vyhlášce o prodeji bytů ve vlastnictví
města Holešova z roku 1997 a také
o obecně závaznou vyhlášku z roku
2003, kterou město Holešov vydalo
řád veřejných pohřebišť.

Zrušení těchto vyhlášek městu doporučil odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva
vnitra. Důvodem ke zrušení vyhlášek byla skutečnost, že na ně
nejsou v právních předpisech
zákonná zmocnění, a tudíž jsou
v rozporu se zákonem. Pokud by
zastupitelé nezrušili vyhlášky dobrovolně, mohl by tak učinit Ústavní
soud.
(frs)

Představitelé města předali Pamětní list v deskách bývalé ředitelce
Charity Evě Janalíkové u příležitosti jejího odchodu z funkce.

Nová pravidla na dotace

Nově otevřená kancelář v Holešově
ulice Malá 82
Otevřeno: út 9.00 - 17.00 hod. • pá 9.00 - 15.00 hod.

Tel. 724 245 022
e-mail: radana.chudobova@seznam.cz
Kancelář v Kroměříži je na Komenského nám. 373
otevřena v po., str. a čt.
2

Holešov (frs) - Nová pravidla pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova
na nájem tělocvičen pro děti a mládež schválilo
na svém prosincovém jednání holešovské zastupitelstvo. Z obecního rozpočtu mohou na základě
tohoto rozhodnutí obdržet právnické osoby přísně
účelové dotace na proplacení nájmu tělocvičen
u školských příspěvkových organizací zřizovaných městem, a to ve výši 75 procent ze základní
ceny pronájmu. Dotace se neposkytuje na nájem
tělocvičen uskutečněný o sobotách a nedělích.
Právnické osoby, které žádají o dotaci,
musí splnit i další kritéria. Kromě jiného musí
mít sídlo na území města Holešova, dále musí
zajišťovat nájem tělocvičen pro osoby z Holešova a do věku 18 let, které musí tvořit minimálně
dvě třetiny všech aktivních účastníků v dané
nájemní době. Žadatel musí mít také vyrovnány
veškeré závazky vůči městu Holešov.
Kompletní znění pravidel naleznete na webových stránkách města v sekci odboru školství
a kultury.

hole‰ovsko 2/2008

Město ušetří na papírování

Napsali o nás

Co vy na to,
pane starosto?

Holešovským Romům pomůže vláda s bydlením
Holešov - Vláda pomůže Holešovu se začleněním Romů do společnosti. A to i finančně. Právě
Holešov totiž zařadila nová vládní agentura mezi
dvanáct měst a obcí v Česku, kde chce začít se
zásadním zlepšením situace romské menšiny.
Své místo v elitní dvanáctce si Holešov
zajistil originálním plánem, jak vyřešit nevyhovující bydlení převážně romské komunity v tamní
Školní ulici.
Nájemníci zpustlé dělnické kolonie by podle
starosty a senátora Zdeňka Janalíka měli založit
bytové družstvo a zčásti vlastními silami si pak
postaví nový dům s asi padesáti byty.
„Je tak větší pravděpodobnost, že ten dům
bude dobře spravován,“ podpořila Janalíkův plán
při své říjnové návštěvě Holešova ministryně pro

menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková, která
novou vládní agenturu založila.
Zařazení do dvanáctky měst znamená pro
Holešov mimo jiné velkou pravděpodobnost, že
pro stavbu nové bytovky získá potřebné dotace.
Agentura ale bude Romům pomáhat také shánět
práci nebo doučovat děti.
„Je to obrovská příležitost důstojně se vypořádat s letitým problémem, který ve Školní ulici je,“
komentoval věc holešovský starosta Janalík.
Pomáhat Romům se zapojením do společnosti slíbila ve svém programovém prohlášení
Topolánkova vláda. Agentura pro odstraňování
sociálního vyloučení, která má tento slib plnit,
zahájila činnost na Nový rok.
Regionální příloha MF DNES

Ze Školní vznikne nové centrum města
V souvislosti s řešením Školní
ulice už řada občanů vyjádřila obavy,
že v tomto prostoru radnice a stát
pouze postaví nový dům pro romské
spoluobčany, ale celý problém s jejich koncentrací tím nezmizí. Podle
starosty Holešova Zdeňka Janalíka
bude stát nový dům, na jehož výstavbě by se měli podílet Romové ze
Školní, v jiné části města. „Na místě
staré kolonky vznikne jakési druhé
městské centrum, kde podle projektu
budou vedle bytů i obchody a občanská vybavenost. Nové centrum
propojí nádraží a hlavní ulici Palackého s velkým sídlištěm Novosady,“
vysvětlil starosta.
(frs)

Pracuje se také na zefektivnění styku
občana s úřadem?
První krok ke zefektivnění vztahu mezi
občanem a úřadem jsme učinili už v minulém
roce, kdy jsme zavedli tak zvaný Czech Point,
jehož prostřednictvím lze získat ověřené výstupy z informačních výstupů veřejné správy.
Dalším krokem má být vytvoření místa prvního
kontaktu, kde budou k dispozici u jedné přepážky všechny formuláře, aby je lidé nemuseli
složitě hledat po celé radnici. Občan si tak
vyzvedne a zároveň vyplní konkrétní tiskopis
- například na občanský průkaz - už ve foyer
úřadu a do kanceláře si přijde až pro samotný
dokument. Zároveň hodláme podobně jako
v Kroměříži zavést systém elektronické objednávky úředníka přes internet.
(frs)

Město má nový
požární řád

Vloni na podzim viděla situaci ve Školní ulici i ministryně
Džamila Stehlíková.

Z činnosti městské policie
Předčasně skončilo silvestrovské veselí pro řidiče motorového
vozidla, které 31. prosince 2007
v 17.30 „zaparkovalo“ na lampě
veřejného osvětlení v ulici Družby.
Hlídka městské policie, která projížděla kolem, provedla na místě
dechovou zkoušku a řidiči naměřila
1,7 promile alkoholu. Kromě toho,
že řidič jel pod vlivem alkoholu,
pravděpodobně také nepřizpůsobil
rychlost stavu a povaze vozovky.
V sobotu 12. ledna před
šestou hodinou ranní zaznamenal městský kamerový dohlížecí
systém muže, který se dobýval
do bankomatu v Palackého uli-

Dokončení ze str. 1

ci. Muž se však přesvědčil, že
vchod k bankomatu je jištěn tvrzeným sklem, takže se mu dveře nepodařilo prokopnout ani
vyrazit ramenem, což zkoušel
nejméně osmkrát. Také v tomto
případě pravděpodobně sehrálo
svou roli požití alkoholu.
O dalším závažném případu,
kdy zapracoval městský dohlížecí
kamerový systém, budeme informovat v příštím vydání, poněvadž
případ se stále šetří. Protože šlo
v uvedených případech o podezření ze spáchání trestných činů, byly
předány k došetření Policii ČR.
(az)

Přerušení dodávky proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukci, oprav, údržbových a revizních prací - bude ve středu 6. února
přerušena dodávka elektrické energie, a to v době od 7.15 do 13 hodin
v části obce Všetuly. Vypnutí se však nebude týkat domácností.

SERVIS - INZERCE
• Koupím staré pohlednice do r. 1945. Tel. 608 420 808.
• Koupím knihu Václava Březiny Lexikon českého filmu.
Tel. 728 370 423.
• Koupím román Emy Destinnové Ve stínu modré růže.
Tel. 728 370 423.

Holešov (frs) - Holešovští zastupitelé
schválili na svém posledním jednání upravený
Požární řád města Holešova. „Na základě kontroly provedené Odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR nám bylo sděleno, že má být
novelizována obecně závazná vyhláška (OZV)
města Holešova č. 4/2005, kterou se vydává
požární řád,“ stojí ve zdůvodnění návrhu. Požární
řád však byl upraven pouze v detailech, jako jsou
telefonní čísla či změna počtu vozidel.

Evropská poradenská kancelář
rozšiřuje tým talentovaných
spolupracovníků
Do pracovního kolektivu ve vašem regionu hledáme spolupracovníky s praxí z následujících oborů:
• účetní
(muže i ženy)
• učitel
(muže i ženy)
• logistik
(muže i ženy)
• stavební dozor (muže i ženy)
• personalista
(muže i ženy)
Požadujeme:
dodržování firemního know-how, filosofie a systému • vysoké pracovní
nasazení orientované na výsledky práce • komunikativnost, schopnost
vedení rozhovorů • schopnost organizovat, schopnost improvizace
• samostatnost, korektní a odpovědné vystupování • touhu uspět,
časovou flexibilitu
Nabízíme:
právo používání firemního know-how, filosofie a systému • jasnou
kariéru v perspektivním oboru • významný příjem • mezinárodní
certifikaci • firemní rentu
Termín nástupu: ihned
MOTTO: … úspěch dělá radost…!
Pro pozvání k pohovoru zašlete kontakt na:
poradenstvi.region@email.cz
nebo na tel.: + 420 543 254 579
Uveďte vždy region a telefonní kontakt!
Poradenská kancelář, Vlhká 25, 602 00 Brno
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Ze Strategického plánu rozvoje
mikroregionu Holešovsko
Poloha, přírodní podmínky
Mikroregion je součástí Zlínského kraje. Leží v jeho severozápadní části. Svým územím
tvoří přirozenou hranici Zlínského
a Olomouckého kraje. Olomoucký
a Zlínský kraj jsou součástí celku
tzv. NUTS II Střední Morava, který
je statistickým územním celkem
významným z hlediska členění Evropské unie (zejména pro čerpání
finančních prostředků).
Holešovský mikroregion se
rozkládá převážně v rovinaté krajině Holešovské plošiny, která je
na západě otevřená do Hornomoravského úvalu, na severu a jihu je

lemovaná menšími pahorkatinami
a na východě hraničí s výrazným
pohořím Hostýnských vrchů. Nejvyšším bodem území je Lysina
(597 m n. m.), která se nachází
v katastrálním území Žopy. Nejníže položeným místem je rovina
u Třebětic (202 m n. m.). Klimaticky
mikroregion náleží do oblasti mírně teplé s průměrnými teplotami
7 - 8,5 oC a ročními srážkami 600
- 800 mm.
Kompletní znění dokumentu je k dispozici na obecních úřadech v mikroregionu
a na Městském úřadě Holešov.

Nejvíc solárních panelů
má Rusava
Rusava - Vítězem hlavní kategorie čtvrtého ročníku Solární ligy
ČR za rok 2007 se stala Rusava
na Kroměřížsku. Obec s 590 obyvateli nebyla v soutěži obcí a měst
ve vybavenosti solární technikou
nikým předstižena už čtyři roky,
hlavně díky kolektorové ploše zhruba 550 metrů čtverečních na tamním koupališti.Výsledky soutěže
zveřejnili pořadatelé z Ligy ekologických alternativ na mezinárodní

topenářské výstavě Infotherma
2008 v Ostravě.
Druhé a třetí místo v soutěži
obsadily stejně jako v předchozích
třech letech Boží Dar z Karlovarského kraje a Pístina z jihu Čech.
V kategorii do 50 tisíc obyvatel
zvítězily jihomoravské Dubňany.
V kategorii sídel s více než 50 tisíci
obyvatel zvítězila těsně Ostrava,
která byla za Plzní druhá.
(red)

Stavba R49 začne letos
Region - Pět důležitých investičních akcí v oblasti výstavby dopravní infrastruktury bude
letos zahájeno ve Zlínském kraji.
Připravenost dopravních staveb
potvrdila jednání hejtmana Libora
Lukáše s generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic České
republiky Alfredem Brunclíkem
a 1. náměstkem ministra dopravy
Jiřím Hodačem. Půjde o výstavbu
úseků rychlostních komunikací
R55 z Hulína do Otrokovic, R49
z Hulína do Fryštáku a stavbu
obchvatu obce Bánov na silnici
I/50. Novými stavbami bude pokračovat také budování komunikace I/35 z Valašského Meziříčí

do Lešné a silnice I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.
„Jde o další potvrzení toho, že
se začínáme prosazovat na mapě
české dopravní politiky. Kromě
těchto důležitých rychlostních komunikací bude pokračovat i výstavba dálnice D1. S ředitelstvím
silnic jsme se dohodli na vzájemné součinnosti tak, aby příprava
a následně i samotná realizace
staveb probíhaly pokud možno co
nejsnáze. To, že v letošním roce
zahájíme tyto stavby, je dokladem
dobré spolupráce zainteresovaných institucí a já osobně si jí velmi vážím,“ řekl hejtman Lukáš.
(red)

Hejtman Libor Lukáš se stal
volebním lídrem ODS
Zlín - Volebním lídrem
do podzimních krajských voleb
a kandidátem Občansko demokratické strany (ODS) na pozici
hejtmana se stal dosavadní první
muž kraje Libor Lukáš. Drtivou
většinou hlasů o tom rozhodli
delegáti sobotního regionálního
sněmu ODS. Také na dalších
čelních místech kandidátky jsou
dosavadní představitelé ODS

v krajské samosprávě. Náměstek hejtmana Josef Slovák a radní
Hynek Steska a Bronislav Fuksa. Kandidátka ODS má celkem
45 jmen, což odpovídá počtu
mandátů v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Za Holešovsko je
na ní na šestém místě dosavadní
krajský zastupitel Tomáš Šimčík.
(red)

Stanovisko poslance Josefa Smýkala k volbě prezidenta
V minulých dnech byla veřejnost svědkem mediální diskuse a dle mého názoru „hry“
ve věci údajné!!!! mé podpory Václavu Klausovi
při volbě prezidenta. Objevily se informace
typu… „v ČSSD se podezírají, kdo zradí při
volbě prezidenta“ (iDNES.cz 11. 1. 2008), různá
zpravodajství TV Nova apod. Co k tomu říci.
Nehoráznost. Je to smutné a zarážející, co a jak
lze dostat na veřejnost za nesmyslné informace
přes média. Musím jednoznačně odmítnout tyto
informace. Vydal jsem své stanovisko přes vedení Poslaneckého klubu ČSSD ve znění:
„Odmítám spekulace médií, že bych měl
podpořit Václava Klause při volbě prezidenta,
resp. jak uvedla iDNES.cz, že bych měl „shánět pro Klause další duše!“ Já svým kolegům
věřím a doufám, že i oni věří mně.“
Proč to cituji. Asi i dle zkušeností, které
jsem rovněž v tomto období získal z řad veřej-

nosti a které i potvrzují telefonáty mně adresované. Příklad: ...Pepo ty už ses zbláznil,...
Jožko, to snad nemyslíš vážně..., neblbni, my
tě podporujeme, Švejnar má naše sympatie,
a ty??? atd. Zde je vidět při nejmenším dva
pohledy. Mé zcela jasné stanovisko a na druhé
straně co udělají rozhovory z médií a následně

O co tady jde?
prezentované informace či zprávy vytržené
z kontextu s myšlením lidí, názorem, ale i postoji ke mně. Co si začnou lidé o mně myslet?
O co tady jde? Je to hra, kterou nechci ani
domýšlet.
A k panu prof. Švejnarovi. Měl jsem čest jej
doprovázet při jeho návštěvě Zlína a Kroměříže
dne 9. 1. 2008 na přednáškách a besedách s ob-

čany. Zúčastnil jsem se diskuse v Poslaneckém
klubu (PK) ČSSD i na ÚVV ČSSD. Pan Švejnar
je velmi schopný ekonom a politik. Z diskusí
jasně vyplynulo, že získal oblibu občanů, získal
i podporu PK ČSSD. Na některé otázky, týkající
se především vývoje české společnosti, ale
i např. placení školného na školách, poplatků ve zdravotnictví, profinancování církevního
majetku až do výše 260 miliard korun, můžeme mít jiný pohled, jiný názor. To je o diskusi,
demokratické výměně názorů. A také o těchto
záležitostech rozhoduje vláda ČR či Parlament
ČR. Přesto i na závěr opakuji, že pan Švejnar
bude mít mou podporu v souladu s doporučením
PK ČSSD. A ještě jednou odmítám nesmyslné
hry kolem mé osoby přes média.
Josef Smýkal
poslanec, místopředseda PK ČSSD
zastupitel města Holešova

Usnesení č. 01/2008 ze schůze Rady města Holešova
konané dne 7. ledna 2008
Rada města přijala tato usnesení:
1. Zpráva č. RM/N 13 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy č. RM/N
13 a pověřila místostarostu J. Bartoška, aby
zajistil její doplnění.
2. Zpráva č. RM/N 14 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje městského
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pozemku p.č. 1923/4, k.ú. Holešov, o výměře
cca 2.500 m2 v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 18. 2. 2008.
3. Zpráva č. RM/N 15 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje městských
pozemků p.č. 188/1, orná půda, o výměře
116 m2 a p.č. 188/3, orná půda, o výměře
335 m2, vše k.ú. Všetuly, Vlastimilu Frgalovi st.,

bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 18. 2. 2008.
4. Rada města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady
města ze dne 10. a 21. prosince 2007.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Zápis do prvních tříd se koná v pátek 8. února
Zápis do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2008/2009
se koná v pátek 8. února 2008 od 12.00 hodin do 17.00 hodin.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2002.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002.
Doklady nutné k zápisu
(vezměte s sebou):
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte • rodný list dítěte. Dítě
se spolu se zákonným zástupcem
dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má
dítě místo trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě
jinou školu.
Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova
č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody
určeny takto:

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského,
Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská,
Pivovarská, Plajnerova, Sadová,
Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy,
Žopy.
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka,

Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E.
Beneše, nám. F. X. Richtera, nám.
sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova,
Očadlíkova, Palackého (od nám.
Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí
Školní), Plačkov, Přerovská, Příční,
Samostatnost, Smetanovy sady,
Střelnice, Sušilova, Třešňové sady,
Tučapská, U Letiště, U Potoka,
U Rusavy, Vítězství, Za Drahou,
Zámecká, Želkov.
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby,
Dukelská, Hanácká, Havlíčkova,
Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní,

Národních bojovníků, Novosady,
Ovocná, Palackého (od křižovatky
s ulicí Školní směrem na Hulín),
Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín
Ve školním roce 2008-2009
bude opět otevřena při 3. Základní škole Holešov 1. třída pro děti
s vadami řeči.
Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis
do školních družin.
Mgr. Rudolf Seifert
místostarosta města

Pozvánka k zápisu žáků do 1. ročníku
pro školní rok 2008/2009
www.zshol.cz

Kvalitní výuka, pestrost a činorodost - záruka vzdělání
Blíží se pololetí školního roku 2007/2008
a žáci základních a středních škol dostanou
brzy svá vysvědčení, která zhodnotí jejich dosavadní práci a chování. Děti se mohou spolu
se svými rodiči poohlédnout zpět a uvědomit
si, co se jim během prvního školního půlroku
podařilo a následně se zaměřit na to, v čem
až tak úspěšní nebyli. I my se v tomto článku
pokusíme, když ne bilancovat, tak alespoň
naznačit činnost a aktivity naší školy během
tohoto časového úseku.
2. ZŠ je z holešovských škol tou nejmenší, což umožňuje poskytnout dětem takřka
rodinné prostředí, ve kterém má pedagog
šanci poznat téměř všechny žáky „osobně“.
Další výhodou komornější atmosféry je, že
se žáci mohou snadno seznámit s ostatními
školáky různého věku. Spolupráce mezi dětmi
I. a II. stupně je podporována zejména v rámci
celoškolních projektových dnů - ekologické
projekty, předvánoční zpívání, maškarní bál

atd. Během těchto akcí se děti nejen poznávají,
ale taky se učí vzájemné spolupráci a pomoci,
přičemž se nenuceným způsobem obeznamují
s prací jednotlivých třídních kolektivů a v neposlední řadě také získávají nové poznatky
a zkušenosti.
K výchovně-vzdělávacím cílům patří také
komplexnost a systematičnost vzdělávání.
Již žáci prvního ročníku se přiměřenou formou pravidelně učí anglickému jazyku. Od 6.
ročníku je pak žákům umožněna výuka ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy
a s rozšířenou výukou informatiky. V rámci
volitelných předmětů škola nabízí konverzaci
v anglickém jazyce, německý jazyk, přírodovědné praktikum, tělesnou výchovu, informatiku. Široká a pestrá je i nabídka zájmových
kroužků. Pro nejmenší - předškolní děti je
tady tzv. nultá školička, pro děti I. stupně pak
sportovní hry, logopedie, dramatický kroužek, dále kroužek dyslektický, společenské

tance a stolní tenis. Žáci II. stupně si mohou
vybrat z těchto kroužků: praktický seminář
z ČJ, výtvarný kroužek, hudebně-dramatický kroužek, německá konverzace, aerobik,
zeměpisné praktikum, kulinářský kroužek.
Výuka je rovněž doplňována o nepovinné
jednorázové několikadenní akce, kterými
jsou každoročně lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz, kurz cyklistický, ozdravný pobyt
u moře a žáci I. stupně se mohou zúčastnit
školy v přírodě.
Naše škola se snaží být školou otevřenou
veřejnosti, a proto umožňujeme zájemcům
o studium na naší škole kdykoliv v průběhu
školního roku přímý vstup do vyučování.
Zápis dětí do 1. tříd se koná v pátek
8. 2. 2008. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Metodické sdružení 1. a 2. stupně 2. ZŠ
Holešov
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Huráááá! Už budu prvák!
Zápis do první třídy - výrok na mnohé děti
působící jako zaklínací formule. „Už budu školák,
už budu prvák! Hurááá!“ U jiných dětí je naopak
představa školní docházky spojena s obavami,
strachem či jinými negativními pocity. Sjednotit
tyto emoce, naladit je u všech na jednotnou
a příjemnou notu je velmi těžké. Přesto se o to
paní učitelky 1. Základní školy Holešov pokouší.
Chtějí, aby škola nebyla pro děti předškolního
věku strašákem, ale naopak institucí, do které se
budou těšit, místem, které je jim důvěrně známé,
kam jdou do své třídy, za svou paní učitelkou.
Náš školní vzdělávací program se jmenuje
Škola s širokou nabídkou a s tou začínáme už
u předškoláků. Den zápisu by neměl být prvním
a posledním dnem návštěvy předškoláků před
zahájením povinné školní docházky ve škole, ale stává se součástí celoroční spolupráce
mezi základní školou, mateřskou školou a rodiči.
V průběhu školního roku se mohou předškoláci
několikrát podívat na výuku v první třídě, spolu
s rodiči mají možnost při Dni otevřených dveří
poznat prostory školy. Se svou paní učitelkou
a budoucími spolužáky se blíže seznamují v Nulté školičce. Starší žáci školy připravují pro děti
z mateřských škol kulturní a sportovní akce.

Zároveň při zápisu nabízíme také rodičům pomoc
při přípravě předškoláka do první třídy možností
objednávky balíčku pomůcek do vyučování.
Při zápisu k základnímu vzdělávání bude
probíhat také zápis do školní družiny. Daří se nám
každým rokem rozšiřovat její nabídku, abychom

vyšli vstříc zaměstnaným rodičům.
Pro příští školní rok se nám podařilo
pro čtvrté oddělení školní družiny
zajistit vhodné prostory. K dispozici je i další místnost pro občasné
a nepravidelné využití i starších
žáků (4. - 6. třída), která bude
vybavena moderními deskovými
a společenskými hrami. Musíme se
pochlubit, že naše školní družina je
vůbec velmi dobře vybavena hračkami a společenskými hrami, které
se průběžně doplňují o zajímavé
novinky a navíc je dětem umožněno využívat všechny prostory školy
(tělocvična, kuchyňka atd.), a to
podle momentální činnosti.
Snahou všech učitelů naší
školy je, aby rodiče přivedli svého
potomka k zápisu k základnímu
vzdělávání do naší školy s důvěrou a přesvědčením, že jejich volba byla správná.
Mgr. Jarmila Hanáčková
zástupkyně pro 1. stupeň
1. ZŠ Holešov

Logopedická třída při 3. Základní škole Holešov
je pro děti s vadou řeči
Již pátým rokem se otevřou
dveře speciální logopedické třídy
ve 3. Základní škole Holešov všem
dětem s vadou řeči.
V září nastoupilo do třídy 12
žáků, kteří netrpělivě sledovali, co
se bude dít, co a kdy už se začnou
učit. Všichni se rychle spřátelili
a začlenili do nového, menšího
kolektivu. V menším kolektivu je
mnohem větší možnost individuál-

ního přístupu ke každému dítěti. Je
zde prostor pro sluchové, zrakové,
dechové, fonematické a artikulační
hry, které rozvíjejí právě tu stránku
dítěte, tolik potřebnou pro správný rozvoj řeči. Kromě toho jsou
v logopedické třídě 2 hodiny navíc
věnované právě samotné individuální logopedické péči, a to ve spolupráci se Speciálním pedagogickým
centrem v Kroměříži, především

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejen v životě dítěte, ale
celé jeho rodiny. Je důležitým životním mezníkem. Vstoupí-li dítě jednou do školy, vstoupí škola
do života rodiny a už z ní neodejde na hezkou
řádku let. Je to velká událost a je v tom také
trochu napětí.
V pátek 8. února přivítají holešovské školy
desítky dětí - budoucí prvňáčky, kteří přijdou splnit
svoji první školní zkoušku v životě, a nastartují
tak cestu, která bude trvat celých dlouhých
devět let.
Víme, že ke zvládnutí nastávající role školáka potřebují pocit jistoty a sebedůvěry a na ten
by se měli připravit. Na školu se těší, už toho tolik
umí. Každý je neopakovatelnou osobností s velkými možnostmi, i když zatím
ještě nerozvinutými. Na cestě „školním
životem“ mají příležitost své schopnosti,
návyky a vědomosti používat, rozvíjet,
uplatňovat.
Čínské přísloví praví:
„Chcete-li jeden rok blahobytu, pěstujte
obilí,
chcete-li deset let blahobytu, pěstujte
stromy,
chcete-li sto let blahobytu, pěstujte lidi.“
V zábavných činnostech se schopnosti, vlastnosti a zvyky dětí budou rozvíjet přirozeně a nenásilně. Věnujte se jim
tím, že si s nimi budete společně hrát.
Pokud dítě bude potřebovat Vaši radu
a pomoc, přidejte úsměvné povzbuzení,
nezapomeňte snahu ocenit a výsledek
laskavě a trpělivě zkontrolujte. Snažte
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s logopedkou paní Mgr. Blankou
Jurtíkovou.
To, že tyto třídy mají ve školách své potřebné a nezbytné místo, ukazuje velký zájem ze strany
jiných škol, jejichž zástupci se rádi
přijedou na naši třídu podívat a inspirovat se. S uznáním pak oceňují
důležitost naší práce.
Ráda bych vyzvedla zájem rodičů stávajících prvňáčků, kteří svým

se v dítěti vzbudit pocit, že ještě dřív než vstoupí
do školy, dokáže mnohé, co v ní později dobře
uplatní. Posilujte v nich důvěru ve vlastní síly
a přesvědčení, že úkoly jsou tu proto, abychom je
řešili a zvládli. Vždyť každý úspěšně splněný úkol
či vyřešený problém jsou stupínkem na žebříčku,
který vede k samostatnosti a úspěchu na „cestě
za poznáním“.

Den předškoláků
Prvními pomocníky na „cestě za poznáním“
jste byli Vy, rodiče - máma a táta. Dnes, ve věku
předškolním, je to společenství mateřské školy,

Začátek letošního školního roku v jedné
z prvních tříd na 3. ZŠ.

dětem umožní navštěvovat naši
logopedickou třídu a tím jim zajistí
úspěšný start tolik potřebný pro správný psychický rozvoj každého dítěte.
Závěrem bych se chtěla obrátit
na ty rodiče, kteří mají doma dítě
se špatnou výslovností, neváhejte
a přijďte 8. února k zápisu do naší
logopedické třídy. Budeme se těšit!
Mgr. Ivona Vávrová
učitelka logopedické třídy

kde se utvářejí základy tzv. prosociálních vlastností - to je všechno, co znamená sou nebo
spolu. Souhra, soucit, součinnost, spolupráce,
rozvíjení citu a přátelství.
Mateřská škola Sluníčko a 3. Základní škola
Holešov jsou již několik let spolupracující subjekty. Společně vytváříme takové podmínky, aby
přechod dětí z mateřské školy do základní školy
probíhal v bezpečném prostředí bez stresů a bez
adaptačních potíží s ohledem na psychosociální
vývoj dítěte.
Plán vzájemné spolupráce vychází z přesvědčení, že má-li být školní docházka přínosná,
musí být každé dítě na jejím startu povzbuzováno
k sebedůvěře ve své síly a ke zdárnému zvládnutí
role budoucího školáka.
Paní učitelky 1. tříd a mateřské školy se setkávají několikrát do roka. Seznamují se se způsoby výuky a vzdělávání, s projekty na podporu zdraví. Vzájemně konzultují, vyměňují si zkušenosti,
připravují a organizují zápis dětí do základní školy,
propagují osvětovou činnost směrem k rodičům.
Vzájemná setkávání pomáhají vytvářet radostný
vztah dětí ke škole, dobré vzájemné vztahy mezi
nimi, a navazovat nová přátelství.
A co je smyslem společné práce?
Aby se šikovnost rukou měnila v šikovnost myšlení. Aby byl vztah k učení a práci pozitivní.
Aby byl žák spolutvůrcem vyučování. Aby vyučování kladlo základy k tvořivému myšlení.
Aby vzdělávání motivovalo žáky po celý život.
Přejeme všem předškolákům „DOBRÝ
START“!
Jaromíra Podhajská, učitelka 1. třídy
3. ZŠ Holešov
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Zájemci o studium na SOŠ Holešov uvítali Den otevřených dveří
Žáci devátých tříd měli opět možnost
v rámci Dne otevřených dveří navštívit Střední
odbornou školu Holešov. Ve čtvrtek 10. ledna
byla SOŠ v Pivovarské ulici přístupná opět pro
veřejnost. Zájemci o studium měli možnost
si po celý den prohlédnout prostory budovy
a seznámit se s prostředím školy, budoucími
kantory i spolužáky.
Každého příchozího vlídně přivítali učitelé,
kteří vše potřebné budoucím studentům vysvětlili. Pak se jich ujala skupinka studentů a provedla
je školou. Zájemcům podali studenti cenné rady
a informace ohledně studia na naší škole.

SOŠ Holešov nabízí žákům devátých
ročníků dva studijní obory - čtyřleté studium
v oboru Ekonomika a podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou. Škola má pro letošní
rok připravenou úplnou novinku nového oboru
středního vzdělání s maturitní zkouškou - Technické lyceum.
„Žáci Technického lycea se při výuce zaměří na osvojování teoretických poznatků, rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností
analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané
vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při
studiu efektivní pracovní metody a postupy, ale

také umění dobře komunikovat v cizím jazyce,“
uvedl ředitel školy PhDr. Mojmír Šemnický.
Absolventi oboru Technické lyceum i oboru Ekonomika a podnikání budou připraveni
k následnému studiu na vysokých školách,
nebo vyšších odborných školách technického,
ekonomického a marketingového zaměření.
Více informací pro budoucí zájemce
o studium najdete na www.soshol.cz.
Mgr. Irena Seifertová

Zahrádkáři připravují
soutěž pro žáky škol
Holešov (frs) - Okresní kolo tradiční přírodovědné soutěže pro žáky základních škol
připravuje komise pro práci s mládeží Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu
(ČZS) v Kroměříži. Uskuteční se 25. dubna
od 9 hodin v sále Domu zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově.
Soutěž je složena ze dvou částí. V první z nich předvedou účastníci své znalosti
v testech z botaniky, přírodovědy, ekologie
a zdravovědy. V druhé části se pak budou
mladí zahrádkáři měřit v poznávání rostlin,
semen květin i zeleniny, dřevin, bylin, plevelů
a sazenic zeleniny.
„Soutěž je rozdělena do dvou věkových
kategorií a vítězové z každé kategorie postupují
do celostátního kola. Národní kolo Mladých
zahrádkářů se i letos uskuteční v Kroměříži
na Lindovce,“ uvedla členka komise pro mládež
ČZS Vlasta Čablová.

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

V nedávné době získal závod Sfinx Holešov,
součást celosvětové společnosti Nestlé, několik
mezinárodně uznávaných certifikátů. Na průběh
certifikace jsme se zeptali ředitelky závodu paní
Nataši Matyášové.
Certifikace podle mezinárodních systémů není dnes už neobvyklá. Vy jste však
získali certifikáty rovnou tři. Můžete nám je
stručně popsat?
Závod Sfinx, jako i ostatní organizační
složky Nestlé Česko s.r.o, byl už od roku 2000
držitelem certifikátu v oblasti managementu
kvality podle normy ISO 9001. Normy, podle
kterých proběhla certifikace tentokrát, se týkají
pro výrobní závod neméně důležitých oblastí.
Konkrétně pro životní prostředí je to norma ISO
14 001, pro oblast bezpečnosti práce norma
OHSAS 18 001 a v neposlední řadě pro oblast
bezpečnosti a nezávadnosti potravin je to norma
ISO 22 000.
Proč jste se rozhodli pro tuto integrovanou certifikaci?
Vedení společnosti Nestlé SA ve Švýcarsku
přijalo celosvětově závazné rozhodnutí, aby
všechny výrobní závody (po celém světě jich
je 481) prošly nezávislým hodnocením svých
procesů akreditovanou certifikační společností
a dokázaly, že vyhovují požadavkům zmiňovaných mezinárodně platných norem. Ve Sfinxu už
třetím rokem běží projekty na zlepšení v oblasti
bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí.
Už po několikáté jsme obhájili titul „Bezpečný
podnik“, získali jsme taky titul „Podnik podporující

Takto široce pojatá certifikace vyžadovala zřejmě zapojení většiny zaměstnanců?
Začátkem roku 2007 byl vytvořen certifikační tým „NEISO“ (spojení výrazů „Nestlé“ a „ISO“),
ve kterém se v pravidelných intervalech scházeli
zástupci jednotlivých oddělení. Bylo potřeba
prověřit platnost všech existujících pravidel,
instrukcí, postupů a manuálů. Tam, kde procesy
nebyly zcela popsány, bylo nutné je popsat,
identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti a aspekty provozu s vlivem na životní prostředí. Je
samozřejmé, že samotný tým nemohl pracovat
bez zapojení všech zaměstnanců a využití jejich
konkrétních poznatků. Velké školení proběhlo již
začátkem roku 2007. Těsně před certifikací jsme
důkladně obeznámili zaměstnance s novými
pravidly a změnami. Bylo pro nás nejlepší odměnou, že sami auditoři vysoce kladně hodnotili
postoj a znalosti zaměstnanců, což určitě nejvíc
přispělo k úspěšné certifikaci.
Začínali jste od nuly, nebo jste se mohli
opřít o nějaké vnitrofiremní systémy?
Kdyby bylo nutné začínat od nuly, určitě
bychom tak náročný projekt nezvládli za tak
krátkou dobu. Požadavky všech tří norem jsou
velmi přísné a vyžadují hlavně hodně dokumentace a disciplíny při dodržování nastavených
pravidel. Jako přední potravinářská firma jsme
nejméně problémů měli v oblasti bezpečnosti
potravin, kde už naše pravidla vytvořená Nestlé
byla i v minulosti velmi přísná. Taktéž v oblasti
bezpečnosti práce a životního prostředí jsme se
řídili vnitropodnikovými systémy řízení, které jsou
v mnoha ohledech blízké mezinárodním standardům. V důsledku toho byly nastaveny procesy
a jejich kontrola tak, že vyhovovaly požadavkům
mezinárodních norem. Velmi důležitá je práce
se zaměstnanci, jejich motivace, informování,
školení. Postoj a chování lidí nejde změnit ze
dne na den, a proto bylo pro nás velikou výhodou
z časového hlediska, že jsme se mohli opřít o již
zavedené vnitřní systémy a postupy Nestlé.
Co přinese certifikace vašemu závodu
a odrazí se i ve spolupráci s vašimi dodavateli a odběrateli?
Určitě teď budeme muset být na sebe přísnější. Získáním certifikátů celý proces nekončí,
jednou ročně musíme projít ověřením, že jsme
v aktivitách neustali, principem všech tří norem

Nový chodník má i veřejné
osvětlení
Přílepy - V měsíci prosinci bylo
dokončeno veřejné osvětlení chodníku spojujícího v Přílepích část obce
Letná s hlavní cestou. Tento chodník
existoval po mnoho let jako pěšina
vyšlapaná v trávníku, která spojovala
zmíněnou část obce zejména s autobusovou zastávkou a horní prodejnou potravin a smíšeného zboží.
Tato skutečnost vedla zastupitelstvo
obce ke zbudování pevného a bezpečného chodníku, jehož stavba proběhla v předminulém roce. Chodník
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je v příkré části opatřen schůdky,
zábradlím a trasou pro kočárek, takže po dokončení osvětlení splňuje
všechny bezpečnostní požadavky.
Funkčnost chodníku ocenili zejména
obyvatelé zmíněné části, jelikož jim
podstatně zkracuje vzdálenost, a tím
i čas a trasa jsou schůdné za každého počasí. Taktéž v zimě je chodník
udržován. Stavba chodníku přispěla
ke zlepšení vybavenosti a zároveň
ke vzhledu obce.
Miroslav Sovadina

je neustálé zlepšování. Věříme, že díky zlepšeným procesům se vyhneme problémům, které
by mohly ohrozit naše zaměstnance v případě
úrazu, široké okolí v případe negativního vlivu
závodu na životní prostředí a všechny naše
spotřebitele v případě problémů s našimi výrobky.
Budeme zároveň přísnější na naše tuzemské
i zahraniční dodavatele surovin, obalů i služeb,
i oni mají nemalý vliv na zmiňované oblasti,
a pokud budou chtít s námi spolupracovat, i sami
se musí zlepšit. Ve vztahu k zákazníkům, ať již
tuzemským nebo zahraničním, certifikace posílí
naši důvěryhodnost a konkurenceschopnost.
Hovoříme zde o Sfinxu, jaká je situace
v ostatních závodech Nestlé?
Už jsem zmiňovala, že jsme byli pilotním
projektem a následovat nás budou ostatní organizační jednotky v rámci regionu (závod Zora
v Olomouci, centrála v Praze a ostatní závody
na Slovensku, v Maďarsku i Polsku). Nestlé má
v uvedených 4 státech celkem 15 výrobních
závodů, takže naše kolegy čeká ještě spousta
práce. Jsme rádi, že holešovský Sfinx byl první
z těchto 15 a jsme připraveni se podělit o naše
zkušenosti a věříme, že se budou naši kolegové
v krátké době těšit taky z podobného úspěchu.
(pr)

Ředitelka Sfinxu Nataša Matyášová převzala
19. prosince 2007 certifikáty od ředitele auditorské společnosti Bureau Veritas
Certification ČR pana Šestáka.
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Databáze místních firem a podnikatelů
Již po dvanácté jsme pro Vás připravili seznam místních firem
a podnikatelů, jenž je k dispozici v internetové databázi Městského
informačního centra, a to na stránkách www.holesov.info.
Tato databáze pomáhá nejen nám pracovníkům Městského informačního centra při poskytování potřebných informací klientům, ale
i všem zájemcům hledajícím kontakt právě na Váš podnik. Jelikož však

za pravdivost a aktuálnost uvedených údajů nejsme schopni poskytnout
záruky, obracíme se na vás se žádostí o jakékoliv připomínky či upozornění, týkající se níže uvedených údajů. Ty je rovněž možné upravit či
doplnit přímo na zmíněných internetových stránkách.
Děkujeme za Vaše veškeré dosavadní i budoucí podněty, připomínky
a upozornění.

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

Podlahové studio
OPTIMAL INTERIER SERVIS, spol. s r. o., Tovární 1333, Holešov,
573 397 978, 604 712 861, IČO: 25763521
KP INTERIER s.r.o., Palackého 1634, Holešov;
573 333 871, 724 900 318, IČO: 27686205

Pekařství
Pekařství ESPRESO s.r.o., 6. května 93, Holešov,
tel. 573 397 142; IČO: 18188761
Pekařství ESPRESO s.r.o, nám. Dr. E. Beneše 18, Holešov,
573 396 748, 573 398 578
Svoboda a Březík - pečivo s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 11, Holešov,
573 394 909, IČO:26225751
Svoboda a Březík - pečivo s.r.o., Palackého 532, Holešov;
573 395 458;

Pojišťovny, pojišťovací kanceláře
ALLIANZ pojišťovna, Palackého 522, Holešov,
573 395 669, 606 762 605
Česká pojišťovna - Otakar Mareš; nám. Dr. E. Beneše 24, Holešov;
573 339 981, 723 490 873,
ESTELAR s.r.o., Samostatnost 1181, Holešov;
573 394 894, 26932962
Kooperativa, pojišťovna, a.s.; Palackého 1634, Holešov,
573 330 267, 604 274 920
Pojišťovací kancelář Josef Votava; Palackého 1634, Holešov,
573 397 077, 603 740 659, 68768371
POJIŠŤOVNA GENERALI - Ing. Nevřala František; Bezručova 1202
769 01 Holešov, 573 506 409, 603 961 148, 46288732

Pneuservis
H+H pneuservis s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov;
608 759 595, IČO: 27678105
Lubor Kundera, Palackého 1385, Holešov,
573 396 506, IČO: 46298771
RAPECO, s.r.o., Střelnice 1444, Holešov,
573 395 382, 603 147 329, IČO: 26230020

MAŠKARNÍ PLES
Sobota 2. února 2008
Kulturní dům JANKOVICE, začátek ve 20 h
K poslechu i tanci hraje Rytmix.
Účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném.

Prádelna, čistírna
Jarmila Smýkalová; Palackého 1400, Holešov,
573 398 885, IČO: 60382716

DĚTSKÝ KARNEVAL - neděle 3. února 2008
Pro děti budou připraveny hry, kolo štěstí a tombola.
Kulturní dům JANKOVICE, začátek ve 14.30 hod.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

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

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Chcete
začít
podnikat?

ALARMY – KAMERY – POŽÁRNÍ TECHNIKA

WWW.BESYS.CZ
• montáže elektrických zabezpečovacích systémů
v bytových i průmyslových prostorech
• servisní opravy a revize
• zdarma poradenská činnost a cenová kalkulace
• vysoká odbornost a servisní zázemí
• servisní dostupnost NONSTOP po celé ČR
Odpovědná osoba:
Kašík Martin, Rymice 156, Holešov 769 01

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

Potřebujete v rámci
svých podnikatelských aktivit
okamžitě novou obchodní společnost?
Obraťte se na nás!
Společnost C-ﬁrmy, s.r.o.,
sídlem nám. Dr. E. Beneše 25, Holešov
Kancelář společnosti INREAL
Tel.: 573 398 580, GSM: 604 452 091
Nabízí k prodeji nově založené obchodní společnosti.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.
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CD TIPY
• HRADIŠŤAN, FILHARMONIE BRNO
- CHVĚNÍ
Jura Pavlica neustále hledá. A co je ještě
důležitější - nachází. Jeho čtyřvětá suita dialogů Chvění je působivým hudebním tvarem,
ve kterém moravská lidová píseň, symfonická
klasika, jazz, ale například i altajský alikvotní
zpěv nacházejí společnou řeč a dělají z Pavlici pozoruhodného skladatele moderní vážné
muziky. Chvění je hudebním svátkem.
• ANNA K - BEST OF 93-07
Anna K ve všech podobách, jaké mohou mít
její fanoušci rádi. CD s rádiovými verzemi
dvaceti nejoblíbenějších písniček, DVD s rockovější koncertní energií a k tomu všechny patřičné bonusy od fotek až po souhrn videoklipů.
Zvlášť na těch nejstarších je vidět, jak zásadní
bylo pro Annu K setkání s jejím současným
(nejen) muzikantským zázemím!

Plamínek hoří stále jasnějším světlem
Už tradicí se ve 3. ZŠ v Holešově stal vánoční koncert školního pěveckého sboru. Když
jsme v prosinci 2003 zpívali v sále kina Svět
poprvé, nejstarším zpěvákům bylo 9 let. Dnes
nás na pódiu vystupuje celkem 58 a máme mezi
s sebou i žáky 9. ročníků.
Mladší děti ve věku 8 - 11 let zpívají v Plamínku a jsou velice úspěšné. Nejenže svým
zpěvem dokážou potěšit své rodiče, spolužáky
či obyvatele domova důchodců, ale umí se
výborně připravit i na pěvecké soutěže.
Starší zpěváci ve věku od 11 do 15 let se
scházejí jednou týdně ve sboru, který jsme pojmenovali Hallaballa. I když jsou zde děti věkově
starší, někteří zpívají ve sboru první rok, a tak
jsou jim oporou ti, kteří už získali zkušenosti
jako členové Plamínku. Repertoár je mnohem
náročnější, a proto je třeba více snahy a píle,
aby se na koncertě všechno podařilo. Nácviku
skladeb jsme se věnovali při ranních zkouškách

• DANIEL LANDA - TAJEMSTVÍ
Daniel Landa dokazuje i v muzikálu Tajemství, že umí napsat jednoduše znějící
a snadno zapamatovatelné melodie a obdařit je i náležitě refrénovými slogany. Při
jistě chvályhodné snaze zabývat se (nejen
v tomto muzikálu) tématy a hodnotami pro
lidský život podstatnými by ale nemusel tolik
plýtvat symboly, velkými slovy a univerzálními
pravdami…
• MARTIN KRATOCHVÍL & JAZZ Q
Osmicédéčkové sebrané spisy Jazz Q přinášejí po letech příjemné zjištění, že s odstupem
času jsou jazzrockové nahrávky ze zapadlého
Československa let 1973 - 1981 srovnatelné
s tehdejší angloamerickou scénou. Zajímavé
jsou předtím nikdy nevydané snímky s Oskarem Petrem, Ondřejem Hejmou nebo Janou
Koubkovou. Reprezentativní kus historie…

i během dvoudenního „spacákového“ soustředění ve škole.
Náš koncert - konaný 13. prosince 2007
v kině Svět - byl sestaven z písniček, které
posluchače provedly celým rokem od jara až
do zimy. Diváci si mohli spolu s nezbedným
Mikešem trochu zacvičit, zopakovat měsíce
v roce a se staršími zpěváky si oživit různé
světové jazyky. Zpívali latinsky, francouzsky,
česky, litevsky i anglicky. Na závěr jsme opět
zpívali společně vánoční koledy a popřáli jsme
všem posluchačům v zaplněném sále kina
spokojené Vánoce.
Po loňském úspěchu na celostátní přehlídce v Pardubicích jsme, jako hosté, zpívali
se známým holešovským sborem Moravské
děti na jejich vánočním koncertě. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově se nás
na sv. Štěpána sešlo pětadvacet a byl to pro nás
opravdu krásný zážitek. V takovém prostředí
jsme ještě nevystupovali. Kostel
byl úplně naplněn dychtivými posluchači a vánoční atmosféra dýchala z každé skladby, kterou jste
mohli slyšet. V naprostém tichu
se nesly naše hlasy - díky krásné
akustice - do všech koutů tohoto
nádherného chrámu.
Vánoce jsou sice za námi, ale
my rozhodně nezahálíme. Už teď
jsme se začali připravovat na krajské kolo přehlídky školních pěveckých sborů, připravujeme Jarní
koncert v aule naší školy a těšíme
se na náš první sborový festival.
A kam se vypravíme? O tom vám
povíme zase někdy příště...

Plamínek se uvedl koncem roku na jevišti
holešovského kinosálu.

G. Kovářová, L. Hýžová
a V. Svobodová, sbormistryně
DPS Plamínek a DPS Hallaballa

Herci z Prahy přivezou do Holešova dvě divadelní komedie
Co všechno se může stát, když si manželé
vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili
ubytování, pojednává komedie Postel plná
cizinců anglického dramatika Dave Freemana. I když je jeho hra chvílemi až nelítostná,
přece jen je z rodu hodných a příjemných
komedií a nese se v duchu inteligentní zábavy. Holešovské publikum ji může vidět v režii

Romana Štolpy ve středu 12. března, kdy
se na jevišti kinosálu objeví Jan Révai, Miloslav Mejzlík, Markéta Plánková, Otto Kallus, Petra Špindlerová nebo Tomáš Valík.
Hvězdné obsazení slibuje i Moli èrova nestárnoucí komedie Chudák manžel, kterou
nastudoval pro Divadelní společnost Julie Jurištové režisér Jiří Fléhar. V Holešově bude

Postel plná cizinců - na scéně Tomáš Valík,
Petra Špindlerová, Zuzana Dřízhalová a Jan Révai.
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hra uvedena ve čtvrtek 17. dubna. Zatímco
v titulní úloze se představí Oldřich Navrátil, dále
v divácky úspěšné inscenaci hrají Jaroslava
Obermaierová, Martina Hudečková, Petr Oliva,
Kamila Špráchalová a Mario Kubec.
Vstupenky na obě divadelní představení
jsou v tradičním předprodeji.
(rr)

Chudák manžel - na snímku Rudolf Kubík, který představuje Zmotala,
a představitel hlavní role Oldřich Navrátil.
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Kino Svět Holešov
• 24. - 25. 1. v 19 h: POSLEDNÍ PLAVKY - ČR, komedie. Nová česká rozmarná
komedie. Příběh Jardy Kuchaře - hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Každé léto tráví
u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě
opuštěnější bufet… Až jednoho dne se z vody
vynoří monstrsumec… V hlavní roli se objeví
Petr Čtvrtníček, zatímco další postavy ztvárnili
například Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský, Magdalena Sidonová, Kristina Farkašová a Lubomír
Lipský. Režie Michal Krajňák.

Drama plné barev vzrušujících obrazů, ale
také provokujících myšlenek, iluzí a idejí. Jan
Saudek, světově uznávaný fotograf, v zahraničí mnohokrát oceněný a vystavovaný daleko
dříve, než ho poznala široká veřejnost v rodné
vlasti, vystupuje před kamerou v mnoha rolích.
Často je mění, často překvapuje, nejčastěji
šokuje. Přesto se ani tento velký stvořitel iluzí
zcela neschoval před pronásledujícími třemi
kamerami a nemilosrdně odhalujícím okem
režiséra. Génia. Režie Adolf Zika.

• 2. - 3. 2. v 16 h: PAN VČELKA - USA, animovaná rodinná komedie v české verzi. Barry
B. Benson je včela, která studuje na vysoké
škole a jeho osamocený život se řídí jediným
heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho dne
se však rozhodne utéct a navštíví vnější úl.
Netušil však, že svět je velice nebezpečný
a na poslední chvíli je zachráněn včelou Vanessou, květinářkou v New York City. Jak jejich
vztah kvete, tak se dozvídají, proč vlastně jedí
lidé med a rozhodnou se nás žalovat. Režie
Simon J. Smith, Steve Hickner.

• 9. - 10. 2. v 19 h: CHYŤTE DOKTORA - ČR,
komedie. Gynekologa Michala dostihne nevěra
a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou situaci
manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte
doktora! ji bude řešit hned několika různými
způsoby. Poté, co jeho pokus o záchranu manželství nedopadne zcela podle představ, vrátí
se na začátek do místa jednoho rozhodnutí
a začne znovu. Jinak. Celkem třikrát se diváci
spolu s hlavním hrdinou vrátí na stejné místo
jednoho dne a třikrát se spolu s ním nebudou
stačit divit, co všechno se může stát. Film slibuje i hvězdné obsazení, což dokládají jména
jakoTatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva
Janžurová, Vladimír Javorský, Pavel Landovský, Kryštof Hádek, Luděk Sobota, Zuzana
Stivínová, Dagmar Bláhová, Marek Vašut, Petr
Čtvrtníček nebo Zdena Hadrbolcová. Režie
Martin Dolenský.

• 5. 2. v 19 h: JAN SAUDEK - V PEKLE
SVÝCH VÁŠNÍ, RÁJ V NEDOHLEDNU - ČR/
USA, dokument v české verzi. Celovečerní
dokumentární film vypráví osobitým způsobem syrově pravdivý životní příběh hrdiny
i odpadlíka. Podává jej jako velkolepé drama.

Program MKS a Drive Clubu
• 26. 1. v 19 h: II. JAZZ BALL. Pokračování úspěšného večírku, komorního jazzového
plesu v netradičních prostorách Drive Clubu.
Připravena je i zajímavá tombola.
Vstupné: 120 Kč místenka ke stolu, 100 Kč
vstupenka bez místenky.
Drive Club
• 6. 2. v 19.30 h: HRADIŠŤAN. Ojedinělé
hudební těleso čerpající z folklorních kořenů
s vysokou interpretační úrovní. Koncert dnes už
legendární cimbálové muziky řídí její věhlasný
umělecký vedoucí Jura Pavlica.
Kinosál
• 8. 2. ve 20 h: HM… Koncert alternativní
kapely, se kterou společně proplujeme mořem
poezie. Tato kapela, ceněná v muzikantských
kruzích pro svoji originalitu, hudební nápady
a brilantní aranžmá, je pestrou ochutnávkou
různých žánrů, nabídnutých s lehkostí, muzikantskou přirozeností a vtipem. Více na www.
skupina.hm
Drive Club
• 10. 2. v 15 h: POHÁDKA O ZIMNÍM PUTOVÁNÍ - Pohádkový příběh inspirovaný předlohou Hanse Christiana Andersena Sněhová
královna. Představení nastudoval soubor Gymnázia L. Jaroše Hvizdoši, režii má Vladimíra
Dvořáková.
Drive Club
• 15. 2. ve 20 h: JANA KOUBKOVÁ TRIO.
Vystoupení renomované jazzové hvězdy, která
neztrácí jas a kterou musíte vidět a slyšet!
O tom, co, jak a s kým bude zpívat a hrát,
vypráví v rozhovoru na str. 17.
Drive Club

• 22. 2. ve 20 h: SESTRY STEINOVY. Nový
objev českého šansonu. Jsou to ostré texty,
ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary,
ale není to folk. Karolina Kamberská a Lucie
Steinhauserová - Sestry Steinovy. Rozhodně
neváhejte a přijďte si je poslechnout! Více
na www.sestrysteinovy.cz.
Drive Club

Výstava
Městské kulturní středisko
Holešov

Výstava fotografií
Milan Caha
Indonésie
- Alorské ostrovy
Slavnostní vernisáž
s programem
6. 2. 2008 v 17 hodin
Výstava probíhá
v Městské galerii
od 6. 2. 2008 do 2. 3. 2008
Otevřeno:
út - pá 9.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00 hod.
so - ne 8.00 - 12.00 • 13.00 - 16.00 hod.

FILMOVÉ TIPY
• BEOWULF
(USA, dobrodružné fantasy drama s titulky)
Tento slavný příběh vypráví o skvělém skandinávském válečníkovi Beowulfovi, který se
vydává na pomoc králi Hrotgarovi. Od něho
se dozvídá, že musí porazit a zničit obávanou
příšeru jménem Grendel. Ta totiž neustále
terorizuje skandinávský venkov. To se mu
nakonec ve velkolepé bitvě podaří, ale aby
to nebylo tak jednoduché, musí ještě zabít
Grendelovu matku, protože ta z touhy po pomstě začala zabíjet nevinné vesničany...
Hrají Ray Winstone, Angelina Jolie, Brendan
Gleeson, Crispin Glover, Anthony Hopkins,
Alison Lohman, John Malkovich, Sebastian
Roché, Robin Wright Penn, Sharisse BakerBernard, Chris Coppola, Dominic Keating
a další. Režie Robert Zemeckis.
• PERSEPOLIS
(Francie/USA, animovan. komedie s titulky)
O Zlatou palmu v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný film francouzské režisérky, původem z Íránu, Marjane Satrapi, která
napsala a nakreslila první íránský komiks
všech dob a na jehož základě pak vznikl
tento celovečerní film. Autobiografický příběh
s lehkostí popisuje její krušné dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války
s Irákem a následného režimu. S humorem
a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury
v evropském a arabském světě. A protože je
to příběh umíněné dospívající holky, která si
vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém
ideologickém režimu nesnášejícím odlišné
názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství
a svobody. Originální film byl oceněn Cenou
poroty. Komiks vyšel snad ve všech evropských zemích a těší se velké popularitě. Režie
Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi.
• RESIDENT EVIL: ZÁNIK
(USA/VB/Německo, akč. sci-fi horor s titul.)
I tento film vznikl na motivy slavné počítačové
hry. Příběh se odehrává několik let po katastrofě v Raccoon City. Alice dojde k vlastnímu
poznání, že by mohla ohrozit všechny kolem
sebe, kteří bojují za přežití lidského rodu
a za poražení Umbrella Corporation, která
podle posledních zpráv sídlí překvapivě kdesi
na Aljašce. I přesto všechno cestuje Alice
přes Nevadskou poušť, aby našla Carlose
Oliveru a jeho přátele, kteří musí bojovat proti
strašlivé přesile zombies a dalších krvežíznivých příšer. V hlavních rolích Milla Jovovich,
Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen, Mike Epps,
Ashanti, Spencer Locke, Linden Ashby, Rick
Gramer, Gary Hudson, Matthew Marsden.
Režie Russell Mulcahy.
Všechny filmy promítne kino Svět v měsíci
únoru.

DVD TIPY
• KŘTINY
(ČSSR 1981, komedie) Režie: Zdeněk Podskalský. Hrají: Dagmar Veškrnová, Miloš Kopecký, Libuše Šafránková, Jiřina Jirásková.
• LÉTAJÍCÍ ČESTMÍR 1, 2
(ČSSR/SRN 1984, rodinná fantasy) Režie:
Václav Vorlíček. Hrají: Lukáš Bech, Žaneta
Fuschová, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
• MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ 1
(ČSSR 1984, rodinný seriál) Režie: Ludvík
Ráža. Hrají: Miroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Bartoška, Jana Brejchová, Jaromír
Hanzlík.
• NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA
(ČSSR 1966, drama) Režie: Evald Schorm.
Hrají: Dana Medřická, Nina Divíšková, Jana
Brejchová, Jan Kačer.
RR
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Holešovské Divadlo 6. května připravuje na duben premiéru
Komedii Na správné adrese francouzského dramatika Marca Camolettiho připravují v těchto dnech členové souboru Divadlo
6. května, které je už od loňského roku zaregistrováno jako občanské sdružení. Novou
inscenaci připravuje pod vedením člena kroměřížského divadelního souboru Jiřího Kašíka,
přičemž premiéra by měla proběhnout koncem
letošního dubna. Režisér s holešovským souborem ostatně nastudoval i loňskou inscenaci hry
Antonína Procházky Ještě jednou, profesore.
„Je to hra pro čtyři ženy a čtyři muže, kteří
se seznámí díky inzerátu, ale ještě než se dají
tzv. dohromady, tak se dočkají oni a s nimi
i diváci pěkné řádky komických situací. Celé
jsme to ale posunuli do třicátých let minulého
století - už jenom vzhledem k tomu, že v dnešní
době internetu a dalších vymožeností se lidé
seznamují přece jenom jinak,“ říká vedoucí
souboru Ivona Vávrová, která představuje jednu
z vdavekchtivých protagonistek.
V nové konverzační komedii se vedle Ivony
Vávrové představí ještě Jiří Pospíšil, Olga Matyášová, Jiří Geher, Helena Jandová, Jan Dobeš,
Martina Matelová a Aleš Přikryl. Všichni teď
zkouší dvakrát týdně v prostorách Městského
kulturního střediska v Holešově, které holešov-

skému souboru poskytlo
ochotně „azyl“. Zatímco
nyní už herci pilují dialogy
a aranžují situace, čeká
je ještě hromada práce
s výběrem i výrobou kostýmů i kulis.
„Rádi bychom přivítali i nové členy, kteří by
rozšířili soubor a kteří by
nám třeba zpočátku mohli
pomoci i jako nápověda
nebo inspicient. Stejně
tak bychom přivítali někoho šikovného na kulisy,“
svěřuje se Aleš Přikryl,
který v nově připravované inscenaci představuje
postavu Bertranda. Překvapivě se v připravoČlenové Divadla 6. května při děkovačce po premiéře loňské hry
vané inscenaci neobjeví
Ještě jednou, profesore.
Bohdana Hýžová, která
vytvořila v minulých sezóby uvést folklorní pásmo Zbojnický hejtman Jan
nách řadu pozoruhodných hereckých kreací.
Ještě před dubnovou premiérou se však Švrček z Rusavy, které má už od loňského roku
holešovské Divadlo 6. května v březnu představí nastudované s cimbálovou muzikou.
Robert Rohál
v rámci večerního programu ke Dni učitelů. Mělo

Městské kulturní středisko Holešov
Vás zve na první výstavu roku 2008

„KRÁSA DETAILU,
KOUZLO CELKU“
Hana Palečková - vitráže, práce ze skla, šperky.
Dana Březinová, Dagmar Zajíčková, Jana Dušková,
Daniela Švábová, Irena Řezníčková, Alena Blažková,
Pavla Maďarová, Libuše Valoušková, Marie Šlachtová
- patchwork a jiné drobnosti.

Výstava je otevřena
v Městské galerii Holešov
a potrvá do 3. února 2008.
Galerie je otevřena:
Út - Pá
So - Ne

9 - 12 • 13 - 17 hod.
8 - 12 • 13 - 16 hod.

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

NONSTOP elektroservis na tel. 603 504 261
Miroslav Kunc

„ONCE Upon a Time in the … Ireland“
Rodačka z Valašského Meziříčí Markéta
Irglová (1988) dobývá svět s filmem irského
režiséra Johna Carneyho, který se v českých
kinech promítá pod původním názvem Once.
Ve filmu účinkuje jako jedna z hlavních postav
společně s irským hudebníkem, frontmanem
u nás málo známé rockové skupiny The Frames, Glenem Hansardem. Holešovské kino
Svět uvedlo Once v úterý 22. ledna.
Film vypráví příběh o náhodném osudovém setkání dvou spřízněných duší. On je
irský hudebník, ona česká imigrantka, pouliční
prodavačka květin v Dublinu. Při svém bližším seznámení poznávají, že je spojuje nejen
mimořádný hudební talent, ale že si rozumějí
i v osobním životě. Problém je ovšem v tom,
že oba mají dost svých vlastních starostí, a tak
se jejich harmonické duševní splynutí může
realizovat jen prostřednictvím hudby.

12

Film Once bývá většinou uváděn s podtitulem muzikál, ale ti, kteří od tohoto snímku čekali
výpravnou filmovou podívanou plnou úchvatných tanečních choreografií, byli zřejmě trochu
zklamáni. Od klasických muzikálů, na které
jsme zvyklí, se totiž Once liší právě svou neokázalostí, syrovou autenticitou a nefalšovanou

KINORECENZE
upřímností své výpovědi. K tomu jistě přispívá
i obsazení hlavních hereckých rolí - „naturščiků“
Markéty Irglové a Glena Hansarda, kteří jsou
partnery i v reálném životě.
Filmu by tak možná lépe slušelo označení
hudební nebo písničkový film. Jednotlivé hudební scény tu totiž nereagují přímo na dějovou linii
filmu ani nemají posunovat příběh dopředu. Ly-

ricky laděné akustické písňové skladby, jejichž
autorem je sám Hansard, plní funkci výhradně
emocionální. Hudební čísla jsou také nejsilnější
zbraní tohoto filmu.
Jedna příruční kamera, dva neherci a rozpočet pouhých 150 000 dolarů. Přesto přinesl
film Once neobyčejně strhující filmový zážitek,
posunující hranice filmové řeči o velký kus dál.
O kvalitě tohoto snímku svědčí i celá řada ocenění
z nejrůznějších filmových přehlídek. Cena publika
z prestižního festivalu Sundance 2007 nebo nominace na Zlatý glóbus hovoří jasnou řečí.
Jak ale sama protagonistka hlavní role
Markéta Irglová uvedla v nedávném rozhovoru
pro magazín Mladé fronty dnes, více než akademických cen si váží uznání, které jí a jejímu
filmu osobně vyjádřil v Torontu spisovatel Josef
Škvorecký.
Martin Leško

8:03

16:01

7:30

15:38

17:13

9:08

5:25

7:55

7:55

9:50

12:15

20:54

17:09

6:12

13

Neděle a státní svátek

5:37

Den pracovního klidu (sobota)

5:13

4:56

7:19

13:55

Količín
Holešov, žel. st.

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

Neděle a státní svátek

18:50

Den pracovního klidu (sobota)

6:40

11:34

5:47

12:30

2

10:34

14:35

13:13

11:34

10:38

Holešov, žel. st.
Količín

10:38

10:38

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

18:17

7:12

Neděle a státní svátek

7:12

Den pracovního klidu (sobota)

5:00

4:02

5:30

Holešov, zámek
Holešov, Sfinx (bez přestupu)

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

12:39

15:40

13:22

13:22

13:28

6:08

13:17

18:35

15:00

17:13

14:10

6:21

14:08

22:25

16:07

14:50

6:22

16:25

17:10

15:00

7:12

19:52

18:45

22:25

15:10

11:00

5:35

8:10

18:10

16:50

10:40
14:30
19:52

10:05
14:25
18:45

22:25

15:10

11:00

5:35

8:10

9:15
18:10

7:50
16:50

Neděle a státní svátek

7:50

21:00

11:00

10:32

15:12

12:00

6:27

12:10

11:00

15:30

12:35

6:40

12:10

11:00

15:30

12:35

6:40

13:35

12:10

15:56

12:38

7:00

13:35

12:10

15:56

12:38

7:00

14:00

14:00

16:13

13:15

8:00

14:00

14:00

16:13

13:15

8:00

7

Údaje poskytla a. s. KRODOS BUS Kroměříž

19:52

10:32

9:15

Den pracovního klidu (sobota)

5:30

5:20

21:00

11:00

10:32

15:12

12:00

Holešov, žel. st.
Dobrotice

19:52

10:32

9:15

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

9:15

7:50

Neděle a státní svátek

7:50

Den pracovního klidu (sobota)

14:30

10:40

5:30

14:25

10:05

5:20

6:27

Holešov, žel. st.
Holešov, zámek

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

16:15

16:15

16:42

13:55

9:15

16:15

16:15

16:42

13:55

9:15

16:28

18:45

17:25

14:00

9:25

16:28

18:45

17:25

14:00

9:25

hole‰ovsko 2/2008

Odjezdy z:
do:

Dobrotice
Holešov, žel. st.

3:58
7:49

4:55
8:00

5:21
8:25

5:43
9:05

6:05
9:54

6:16
15:58

10:34

6:18
17:09

11:25

7:02
17:44

12:25

7:08

Pracovní den (pondělí – pátek)

7:26
15:35

17:09

14:58

15:56

16:05

7:18
16:45

9:15
17:35

10:50

19:20

12:10

22:25

13:00

15:56

6:45

14:58

15:15

13:18

6:30

13:09

15:00

11:30

13:18

14:48

10:34

11:30

14:05

7:49

10:34

13:26

18:13

7:49

7:47

9:05

13:25

7:47

Den pracovního klidu (sobota)
7:08

17:06

Neděle a státní svátek
7:08

Holešov, žel. st.
Tučapy

16:03

Odjezdy z:
do:

5:35

Pracovní den (pondělí – pátek)

14:20

19:10

5:33

13:20

16:40

5:18

15:50

6:08

17:12

7:03

18:36

7:21

20:21

7:25

23:10

9:46

13:04

12:25

13:45

10:50

Den pracovního klidu (sobota)
9:15

10:50

Tučapy
Holešov, žel. st.

Neděle a státní svátek
9:15

Odjezdy z:
do:

5:17

14:48

Pracovní den (pondělí – pátek)
4:52
14:19

9:46

13:04

17:11

13:21

7:06

9:46

Neděle a státní svátek
7:06

8

7:45

10:35

10:35

15:18

15:18

19:10

19:10

5:37

5:54

8:06

Holešov, Masarykova
Holešov, Sfinx (bez přestupu)

Neděle a státní svátek
7:45

Odjezdy z:
do:

5:30

Pracovní den (pondělí – pátek)
5:25

Den pracovního klidu (sobota)

Holešov, Sfinx
Holešov, zámek (bez přestupu)

Neděle a státní svátek
Odjezdy z:
do:

Pracovní den (pondělí – pátek)

7:27

Holešov, Sfinx
Holešov, Masarykova (bez přestupu)

AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
(odjezdy ze zastávek - Holešov, Količín, Tučapy, Dobrotice a Žopy)
Odjezdy z:
do:

7:23

Pracovní den (pondělí – pátek)

5:50

10:35

5:43

7:41

5:40

7:31

5:28

14:18

22:05

13:51

19:10

13:11

22:20

15:25

12:28

19:47

14:10

10:33

18:38

14:07

7:55

17:20

Den pracovního klidu (sobota)

6:56

16:08

19:54

6:31

15:25

16:24

13:23

5:27

15:06

18:38

13:51

13:51

13:30

19:47

14:57

12:05

12:05

16:36

14:26

10:29

Den pracovního klidu (sobota)
7:46

10:29

Neděle a státní svátek
7:46

1

20:55

14

Den pracovního klidu (sobota)

hole‰ovsko 2/2008

9:01

17:20

16:15

17:50

14:20

12:50

9:12

6:03

4:40

16:10

14:20

7:18

7:33

14:37

23:14

7:28

14:23

20:25

14:52

8:39

5:22

7:33

15

7:10

7:32

Neděle a státní svátek

7:10

8:36

8:36

Den pracovního klidu (sobota)

5:00

4:57

17:45

8:05

8:05

18:35

14:35

13:05

9:20

6:15

5:05

9:50

9:50

15:22

9:50

5:30

Holešov, nám. Svobody
Holešov, žel. st.

17:20

7:18

18:50

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:00

6:30

Neděle a státní svátek

7:00

17:45

4:30

17:20

Den pracovního klidu (sobota)

12:35

14:15

8:05

7:40

12:15

5:50

5:45

14:10

4:20

4:05

10:29

19:47

Holešov, žel. st.
Holešov, Sfinx

19:10

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:46

16:36

7:45

16:24

Neděle a státní svátek

10:35

4

10:42

10:32

15:29

10:32

6:12

17:55

10:45

10:45

18:55

14:45

13:20

9:50

6:25

5:10

19:54

12:05

13:08

13:08

15:54

12:30

6:22

18:25

11:37

11:37

21:08

15:00

13:28

10:06

6:30

5:28

20:00

13:30

14:37

14:37

17:16

13:26

7:08

11:49

11:49

22:12

15:40

13:35

10:45

6:40

5:32

20:55

13:51

16:52

17:22

13:37

7:24

13:20

13:25

22:25

15:45

13:55

10:50

7:00

5:33

22:36

17:16

18:40

14:17

7:27

13:25

14:20

16:08

14:00

12:12

7:18

5:35

15:18

15:05

15:00

15:15

13:00

5:55

9:15

9:15

21:02

5:25

22:23

16:53

14:58

13:59

10:33

7:33

6:30

13:03

11:46

13:23
18:17

17:42

6:56
11:46

6:52

Neděle a státní svátek

19:39

6:55

6:52

18:34

14:17

7:14

13:23

6:56

Den pracovního klidu (sobota)

19:42

16:35

16:13

13:23
14:52

13:21
14:38

10:21

7:31

10:02

7:29

5:23
6:23

5:01
6:21

10:50

10:50

16:05

13:20

19:39

14:28

7:30

14:17

7:14

23:02

17:02

15:17

14:04

10:38

7:35

6:43

5:30

Holešov, Masarykova
Holešov, žel. st.

10:25

10:15

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:10

Neděle a státní svátek

7:18

Den pracovního klidu (sobota)

22:25

12:10

11:40
19:20

5:35

5:33

6:30

Holešov, žel. st.
Holešov, nám. Svobody

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

5

14:58

7:35

14:28

7:30

17:13

15:21

14:17

10:57

7:58

6:52

5:33

11:40

11:40

16:20

13:35

6:45

15:02

10:21

14:58

7:35

17:17

15:38

14:23

11:36

8:06

7:02

5:37

13:05

13:20

16:45

13:45

7:18

17:13

10:33

17:13

10:33

17:41

15:49

14:28

12:09

8:23

7:14

5:45

16:40

17:20

17:05

14:20

9:15

17:15

10:57

17:42

10:57

17:47

16:02

14:29

12:59

9:04

7:15

5:54

17:20

17:20

14:35

10:15

17:41

11:36

18:34

11:36

19:08

16:12

14:33

13:03

9:27

7:26

6:17

19:10

17:35

14:40

10:50

hole‰ovsko 2/2008

Odjezdy z:
do:

Holešov, žel. st.
Holešov, Masarykova

15:30

13:53

10:40

7:45

6:40

4:30

18:00

15:48

14:10

12:00

7:55

6:45

4:40

19:15

15:50

14:15

12:33

7:57

6:50

5:31

20:05

16:00

14:35

12:37

8:45

7:00

5:40

20:45

16:20

14:40

12:40

9:05

7:11

5:49

21:10

16:40

14:45

13:00

9:10

7:15

5:50

22:08

16:45

15:00

13:10

9:16

7:30

5:54

22:15

17:10

15:05

13:20

10:00

7:33

6:05

17:20

15:20

13:40

10:05

7:35

6:30

Pracovní den (pondělí – pátek)

17:50

5:00
12:37

7:00
14:45

7:15
15:22

7:49
16:00

7:57
16:40

8:40
17:45

9:16
17:50

10:40

19:15

11:23

Den pracovního klidu (sobota)

11:45

6:45
14:45

7:15
20:00

15:22

7:49
16:40

7:57
16:58

8:40
17:20

9:16
17:45

10:05

17:50

10:40

19:00

12:37

Neděle a státní svátek

12:40
19:25
Holešov, zámek
Holešov, žel. st.

19:15
Odjezdy z:
do:

4:02
7:30

5:00
7:53

5:25
8:03

5:30

8:28

5:47

9:08

6:08

9:58

6:21

15:38

10:38

6:22

16:01

11:28

7:06

Pracovní den (pondělí – pátek)

7:12

15:00

15:00

16:00

17:13

14:51

13:22

16:00

14:50

13:13

13:22

14:10

11:34

11:34

13:30

7:55

10:38

10:38

13:28
17:48

7:53

7:55
18:17

9:08

12:30
17:13

7:12

17:10

7:53

Neděle a státní svátek
7:12
16:07

6

Odjezdy z:
do:

Holešov, žel. st.
Žopy

6:30

5:17

13:11

9:01

6:31

5:27

16:31

14:31

13:23

9:50

6:56

5:28

10:15

16:36

14:54

13:36

10:27

7:10

5:40

13:15

15:05

17:13

14:57

13:51

10:33

7:23

5:43

15:15

16:20

17:20

15:06

14:07

10:35

7:27

5:50

16:29

17:20

18:38

15:11

14:10

10:38

7:31

6:13

17:35

22:08

19:10

15:25

14:13

12:03

7:41

6:16

22:17

Pracovní den (pondělí – pátek)

4:59

8:37

14:28

7:15

10:05

17:20

Žopy
Holešov, žel. st.

Neděle a státní svátek
7:15

Odjezdy z:
do:

6:15

7:20

Pracovní den (pondělí – pátek)
4:55

17:35

Den pracovního klidu (sobota)
7:24

10:15

Neděle a státní svátek
7:24

Holešov, Sfinx
Holešov, žel. st.
Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

13:00

6:18

12:43

16:08

10:05

7:55

14:26

7:11

12:28

15:40

23:19

6:05

14:18

22:20

Den pracovního klidu (sobota)

15:29

22:05

12:05

21:38

10:35

20:58

10:29

19:50

7:46
20:00

9:01

19:47

19:10

7:45

Den pracovního klidu (sobota)
5:41
18:38

3

13:51

15:18

16

Den pracovního klidu (sobota)
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Na jazz lidi chodí, ale zase jak kde, tvrdí Jana Koubková
Temperamentní zpěvačka Jana Koubková, která má za sebou nespočet vystoupení
i nejrůznějších projektů, je u nás plným právem pokládána na královnu jazzového zpívání.
A brzo se o tom přesvědčí „naživo“ i holešovské publikum. V pátek 15. února by totiž měla
zazpívat v Drive Clubu.
S jakým repertoárem přijedete do Holešova a kdo z muzikantů vás doprovodí?
Do Holešova mě pozval pianista Vojtěch
Eckert se svým kontrabasistou Janem Greifonerem. Budu zpívat nejen G. Gershwina, Ch.
Parkera, D. Ellingtona. T. Jonese, A. C. Jobima
aj., ale i J. S. Bacha, něco svého, ale třeba i text
Toma Waitse.

Kolik koncertů do měsíce teď děláte
a chodí lidé na jazz?
To je různé a hodně podle počasí. Teď
v lednu a v únoru se toho moc neděje, ale
v březnu už začíná i jazzová sezóna. Na jazz
lidi chodí, ale zase jak kde. Jsou města, kam
jazzová noha nevkročila, a místa, kde je vždy
narváno. Ovšem ne na stadionech, ale v útulném prostředí klubů, kde mají k sobě lidé blízko
a kde se z jazzové muziky opravdu radují jako
třeba na open air festivalu Trutnov a jemu
podobných.
Kde obvykle zpíváte v Praze?
V Praze je to především Jazzklub U Staré
paní, Jazzklub Reduta a Jazz Boat Kotva. Pak
taky dělám koncerty pro školy.
Co všechno obsahuje váš současný
repertoár?
V současnosti vystupuji jako JANA KOUBKOVÁ QUARTET, kde se mnou hrají Ondřej
Kabrna - klávesy, Jan Tengler - kontrabas, Jan
Dvořák - bicí. Občas si beru hosta na perkuse…
Upřednostňuji současné autory. Bobby Mc
Ferrin, brazilská Tania Maria, Chick Corea, Aki
Takase, Dave Brubeck plus moderně aranžované mainstreamové standardy, ve kterých je
důraz na osobitou improvizaci.
Máte za sebou řadu desek, ale i spoustu hostování v zahraničí. Kde všude venku
jste v poslední době vystupovala - a kam
se chystáte tento rok?

No, procestovala jsem toho s jazzem opravdu hodně. Poslední dobou to byla hlavně Afrika.
Vloni Maroko, předtím Alžír, Senegal, Pobřeží
slonoviny… Letos se soustřeďuji na své CD,
a tak to bude hlavně inspirace českou přírodou.
Vyšlo v poslední době nějaké vaše
album, na které byste chtěla upozornit
čtenáře, případně vyjde teď něco nového?
Pokud ano, tak s kým projekt vznikal?
Právě teď vyšlo nové CD u Faust Records
„NIJANA“. Je zbrusu nové, i když zachycuje nahrávky z 90. let. Zpívám zde v duu s kytaristou
Jiřím Šedivým, který je momentálně vysokým
úředníkem NATO. Vycházejí však i moje skladby z LP desky BOSA z roku 1985, které na CD
nikdy nevyšly.
Zvládáte vedle zpívání a muziky ještě
i něco jiného? Mám dojem, že jste působila
také jako pedagog. Anebo se pletu? Co
všechno ještě stíháte a co všechno byste
ještě ráda stihla?
Tak dřív jsem toho stíhala opravdu hodně.
Teď jsem víc v klidu a mám víc času na čtení.
Externě jsem učila na Státní konzervatoři Praha
interpretaci. Vydala jsem dvě knížky Zutí provádím s chutí a Recepty proti samotě. Mám své
pravidelné pořady v Českém rozhlase a občas
v televizi. Vloni na ČT 1 běžel seriál pro děti
o jazzu Vítáme vás v Jazzónii, vloni též seminář
Nestyďte se nestydět na Jiráskově Hronově…
A co chci? PŘIJÍT, VIDĚT, ZVÍTĚZIT!!!!!
RR

Mladí jsou stejní jako za dob lovců mamutů, říká písničkář Pepa Nos
Skladatel, textař, hudebník, zpěvák, herec,
učitel jógy i zedník… Tak charakterizuje sám sebe
na svých webových stránkách www.pepanos.cz
písničkář Pepa Nos. Člověk se tam o něm dočte
takřka všechno, třeba to, že vedle role bezdomovce, kterou měl ve filmu Perníková věž (2002),
si zahrál i v několika zahraničních snímcích anebo
že loni koncertoval v Americe. V Holešově zazpíval na samém konci loňského roku na dvou
koncertech pro žáky 2. základní školy.
Jak hodnotíte rok 2007. Co se vám
povedlo a co mohlo být ještě lepší?
Minulý rok byl velmi důležitý, klíčový. Numerologicky vzato je číslo devět (2 + 7) nejlepší
ze všech čísel základní řady l - 10. Říká se mu
také Kristovo číslo. Pro mě osobně měl minulý
rok význam důležitých osobních objevů, zjištění
a konec přetvářky u lidí, kterým se dařilo přede
mnou skrývat svou pravou tvář - nebo
dokonce občanskou identitu - téměř
po celý život. Málokdo si uvědomuje,
že přetvařující se lidé v našem okolí
pro nás představují největší ničení
naší životní síly, naší vůle a energie.
Pokud se tito lidé jakýmkoliv způsobem musí odhalit, končí jejich parazitizmus. Jejich oběť je opět volná.
Co nového ve vaší profesi?
Máte na trhu nějaké aktuální album, případně vyjde teď něco
nového?
Teď je v prodeji mé deváté album „Bojové písně“, zatímco ve výrobě je DVD s obsáhlým, důkladným
záběrem. A také se připravuje reedice alba „Měj rád!“.

Jak často vystupujete a co zajímavého
vás čeká v nejbližší době?
Nepočítám častost či četnost svých vystoupení, řídím ji svou intuicí. A kam se chystám?
Už brzo odlétám do Indie. Mimo už tak bohatý
program tam mířím také do Bollywoodu.
Pro jaké publikum a kde všude teď
nejčastěji hrajete?
Moje publikum je tak různé, že by mě
překvapila jakákoliv nová kategorie ať věková,
profesní, jazyková, filosofického či teologického
zaměření. Dozvěděl jsem se, že mám mezi
svými fanoušky i mladé Číňany - těm se prý líbí
píseň Šípková Marjánka.
Jak na vás zapůsobilo publikum na
2. Základní škole v Holešově, a vůbec - co
si myslíte o mladém publiku?

První stupeň byl bez problémů. A druhý…?
Měly by se tam zavést opět tělesné tresty nebo
jejich novější ekvivalent. Mladé publikum je naprosto zásadně a bez výjimky všude jiné. Nelze
použít společná měřítka hodnocení, řešení
katastrofálních poměrů ve školách či vydávat
jednotné, pro všechny školy stejné pokyny
na pedagogické vedení.
Každá škola vyžaduje své vlastní specifické metody. Mladí jsou stejní jako za dob lovců
mamutů - při nácviku hodu oštěpem po mamutovi jeden mladý lovec povídá druhému: „Kam
hážeš voštěp, debile!“
Co vaše další aktivity. Výuka angličtiny
a francouzštiny, jóga, filmování. Co z toho
má teď ve vašem životě prim?
Teď je nejdůležitější moje role vrchního
žalobce v mé věci proti pomluvám a lžím v médiích. Ty vždy v největší míře ničily jakoukoliv
společnost - bez ohledu na to, jestli šlo o totalitu
či demokracii.
Je pravda, že vystupujete na koncertech i s vaší dcerou?
Jistě. Bližší košile než Kabáti.
Kdo jí píše repertoár?
Písně si skládá sama, s výjimkou písně
„Můj zpěv“. Tu jsem jí věnoval místo Gottovi.
Co jste říkal na cauzu Hutka versus
Nohavica?
Nemám potřebu ji veřejně komentovat.
Mám svou vlastní: Třešňák, Merta, Just versus
Nos. Podívejte se na moje webové stránky…

V Holešově vystoupil Pepa Nos ke konci loňského roku.

Robert Rohál
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Zaniklé stavby v Holešově II.
V Holešově a jeho nejbližším okolí
stojí několik křížů, kapliček a božích
muk. Většina z nich se zachovala a stojí
na svém místě, některé byly přesunuty
a několik objektů dnes již nenajdeme. A právě
o nich bude tento článek.
Jako první si připomeneme boží muka,
která stávala spolu s kamenným křížem na křižovatce cest Bořenovice, Rymice a Tučapy
před hasičskou stanicí. V roce 1977 se rozhodlo
o přesunu kříže ke kostelu a podle záznamu se
vedlejší boží muka „rozpadla“ - třebaže se jedná
o nemovitou kulturní památku od roku 1958.
Druhým objektem, jehož zmizení je tak
trochu záhadou, je socha svatého Jana Nepomuckého, která stávala ještě v 70. letech u ces-

Neví to město a neví to ani v Ústavu nemovitých
kulturních památek v Kroměříži.
V našem muzeu jsem si všiml kresby
od pana Růžičky, kde je zachycena kaplička,

která stávala na cestě mezi Holešovem
a Zahnašovicemi. Na mapě města je blízko
letištní plochy místo zvané „za kaplí“ - a tak
mě napadlo, že ona namalovaná kaple
stávala právě někde v těchto místech ještě před
stavbou letiště, kdy zde byla cesta z Holešova.
Je zřejmé, že v Holešově stávalo více staveb, ale záznamy o nich se již ztratily jako například kamenný kříž, který měl stávat ve Všetulích
v místech u železniční trati. Kam kříž s nápisem
Johann Bakala 1847 zmizel, nevíme. Pokud
víte něco bližšího o výše uvedených objektech
a můžete mi pomoci, zavolejte na telefonní číslo
724 575 874 anebo nechejte vzkaz v redakci
Holešovska.
Patrik Trnčák

Pohled na kříž a boží muka u Domu
požární ochrany.

Kaplička mezi Holešovem
a Zahnašovicemi.

Socha svatého Jana Nepomuckého, která
stávala v Dlažánkách.

Kaple a boží muka
ty na Dlažánkách. Podle katalogu nemovitých
kulturních památek byla socha poškozena, ale
barokně vykrojený podstavec byl v dobrém
stavu. Kdy a kam socha zmizela, neví nikdo.

SERIÁL

Poděkování za spolupráci všem, kteří pomohli
při Tříkrálové sbírce 2008
Děkuji všem koledníkům: žákům a studentům škol, skautům, mladým dobrovolným
hasičům, zaměstnancům Charity, dobrovolníkům, sponzorům - firmám Březík, Espreso, Jospo a Wastex, starostům okolních obcí
a předsedům osadních výborů za spolupráci.
Otci děkanovi patří poděkování za zapůjčení
prostor domu U sv. Martina a obdivuhodně
aktivnímu přístupu ke sbírce, kdy i on přijal roli
krále a obětoval kus dne právě pro koledování. Ovšem největší dík patří všem občanům,
kteří nenechali zavřené dveře a srdce před
koledníky...
A ještě dodávám opravu číselného údaje:
celkový výtěžek činil 392 042,50 Kč (v minulém
čísle tiskařský šotek 1 korunku ubral).
Eva Relichová, DiS.
asistentka TKS 2008
Mezi protagonisty Tříkrálové sbírky nechyběli
ani koledníci ze 3. Základní školy
v Holešově. >
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na leden
BELETRIE
BŘEZINOVÁ Taťana - Tajemná paleta: Děj románu
české autorky se odehrává v 80. a 90. letech minulého
století v severočeském pohraničí.
CLANCY Tom - Splinter Cell. Operace Barakuda:
Zcela nové dobrodružství agenta Sama Fishera.
CRICHTON Michael - Příští: Kriminální thriller o problémech spojených s bouřlivým rozvojem genetiky.
ČÁLKOVÁ Alena - Sádlonoška: Humorný příběh
pro všechny, kteří se rádi zasmějí i dojmou nad
životem druhých.
DONUTIL Miroslav - Pořád se něco děje: Knižní
vydání Donutilových one-man-show, humorné příběhy
a vzpomínky z osobního a hereckého života.
GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel - Dobrodružství Miguela Littína v Chile: První české vydání tohoto
autentického příběhu filmového režiséra, který musel
po vojenském puči roku 1973 opustit Chile, aby se
po dvanácti letech vrátil s falešnou identitou a natáčel
o Pinochetově diktatuře film.
GRASS Günter - Při loupání cibule: Autobiografický román německého prozaika, básníka, dramatika
a výtvarníka.
HOMMER Ed - Osudová hora: Pravdivý příběh
o tragédii, silné vůli a návratu na nejvyšší horu Severní Ameriky.
JACQ Ch. - Mozart. Syn světla: 2. díl tetralogie
o slavném rakouském hudebním skladateli.
KING Stephen - Mlha: Ve vynikající sbírce dvaceti
povídek autor opět čtenářům poodhaluje temná zákoutí své jedinečné fantazie.
LÁZNIČKOVÁ Petra - Pod kůží: Psychologický
příběh ženy, která se s nepříjemným zážitkem z mládí vyrovnává poněkud nestandardně uspořádaným
osobním životem.
LEDGARD JM - Žirafy: Obdivuhodný, tajemný a nezapomenutelný román, jehož jádro tvoří nesmyslný
masakr žiraf v ZOO ve Dvoře Králové v roce 1975.
LYNCH David - Velká ryba: Úvahy a zamyšlení
slavného amerického režiséra.
OBERMEIER Siegfried - Můj císař, můj pán: Historický román zachycuje dobrodružný život a vládu
Karla Velikého z pohledu jeho sekretáře.
PILÁTOVÁ Markéta - Žluté oči vedou domů: První
román hispanistky, překladatelky a novinářky, pocházející z Kroměříže.
RULF Jiří - Navštěvovat želvu: Sbírka lyrických
veršů z let 2003-2006.
SHRIVER Lionel - Musíme si promluvit o Kevinovi:
Psychologický příběh matky, snažící se pochopit důvody svého dospívajícího syna, který zavraždil jedenáct
lidí, včetně svého otce a sestry.
SCHLINK Bernhard - Předčítač: Světově proslulý
román, v němž autor zpracoval téma německé viny
za zločiny druhé světové války.
STRAHAN J. - Locus: Antologie toho nejlepšího
z fantasy a science fiction.
SZCYGIEL Mariusz - Gottland: Kniha je významným
pokusem o prolomení stereotypních představ, jaké
o Češích často udržují jejich severní sousedé.
VIEWEGH Michal - Krátké pohádky pro unavené
rodiče: Na světě je bezpočet pohádkových knížek,
ale tuhle psal autor speciálně pro rodiče.
WEISBERGER Lauren - Všechny důležité kontakty: Příběh ze světa newyorské vyšší společnosti,
večírků a slavných celebrit.
WILHELM Andreas - Projekt Babylon: Vynikající
mysteriózní thriller s prvky sci-fi.
WINDER Ludwig - Povinnost: Román od autora,
který své dětství prožil v židovské obci v Holešově.
V českém vydání vychází poprvé.
ŽAMBOCH Miroslav - Predátoři: Lidé už dávno ovládli
svou planetu a chtějí víc, ovládnout vesmír - i čas...
NAUČNÁ LITERATURA
ALLEN John L. - Opus Dei: Objektivní pohled
na mýty a skutečnosti související s nejkontroverznější
silou v katolické církvi.
ANTL M.; HANSLÍK H. - Miroslav Antl radí jak
na gaunery: 1 svazek právní poradny pro všechny,
které zajímá téma domácího násilí, týrání dětí, vyhrožování, zneužívání, výživné, majetkové zločiny.
BAUER Jan - Podivné konce české šlechty: Kniha
popisuje dramatické a leckdy kruté konce představitelů
české šlechty.

BLACKBURN Simon - Platonova ústava: Autor
ve své knize objasňuje Platónovy právní, etické a politické názory a zkoumá, jakým způsobem ovlivnily
novodobý svět.
BUNSON Matthew - Encyklopedie Agathy Christie:
Vše, co jste kdy potřebovali, potřebujete nebo budete
potřebovat vědět o životě a díle Agathy Christie, najdete v této obsáhlé knize.
DAVID P.; SOUKUP V. - Velká turistická encyklopedie. Jihomoravský kraj: Rozsáhlý a kompletně
zpracovaný přehled turisticky pozoruhodných míst
České republiky.
FROYDOVÁ Marie - Jak chutná Andalusie: Kluci
v akci se vydali na cestu za andaluským kuchařským
uměním.
HEYDECKER J. J.; LEEB J. - Norimberský proces: 20. listopadu 1945 začal v Norimberku snad
nejpamátnější proces německých dějin. Autoři, jako
očití svědci procesu, nám podávají celistvý obraz
někdejších dramatických událostí.
HORA-HOŘEJŠ Petr - Toulky českou minulostí.
Jedenáctý díl „Toulek“ je věnovaný českému světu
na sklonku 19. století.
CHARVÁT Jan - Současný politický extremismus
a radikalismus: Kniha především pro studenty sociálních věd a politologie.
JANÁČKOVÁ Laura - Bolest a její zvládání: Bolest
je nepříjemná smyslová a emociální zkušenost. Autorka srozumitelně vysvětluje modely vzniku bolesti,
zabývá se také psychogenní bolestí, individuálními
rozdíly při vnímání (práh bolesti) a terapií bolesti.
KOLÁČEK Luboš Y. - Tajemství smrti manželek
Karla IV.: Na základě dosažitelných objektivních faktů
dospěl autor k teoriím, jak zemřely manželky císaře
Karla IV. a že i s jeho smrtí nebylo cosi v pořádku.
KOVAŘÍKOVÁ Blanka - Rada Vacátko a jeho hříšní lidé aneb Jak to bylo doopravdy: Autorka se
vydala po stopách vládního rady Vaňáska a dalších
skutečných detektivů první republiky. V knížce najdete
historky ze zákulisí vzniku oblíbeného televizního
seriálu a další zajímavosti.
KŘÍŽENECKÝ Jaroslav - Eva Olmerová: Životní
příběh výjimečné české jazzové zpěvačky.
LABUDA M.; ŠTRASSER J. - Herec je stále
na očích: Zajímavý, nekonvenční a inspirativní rozhovor se známým slovenským hercem.
LUKŠŮ David - Stanislav Konopásek. Hráč, který
přežil: Kniha zachycuje unikátní svědectví jednoho
z nejlepších hokejových útočníků historie - Stanislava
Konopáska (nar. 1923).
MOTÝLI a housenky střední Evropy. Noční motýli: 1. díl z připravované čtyřdílné řady, určené nejen
odborné veřejnosti a amatérským entomologům, ale
i všem „obyčejným“ milovníkům přírody.
NAVARA Luděk - Nové příběhy železné opony:
Soubor strhujících příběhů o době, která nedávno
minula.
O ČEŠTINĚ: Knižní podoba prvních 20 dílů televizního
seriálu věnovanému našemu rodnému jazyku.
PREUSCHOFF Gisela - Výchova dívek: Vlídný
a nemoralizující pomocník na cestě výchovou dívek
od raného dětství do počátků dospívání.
ŘEZNÍČKOVÁ K. - Študáci a kantoři ze starého
Rakouska: Publikace o českých středních školách
v letech 1867-1918.
ROJOVÁ SÍTA Věra - Jóga, hry a pohádky: Cvičení
jógy umožní vyjádřit spontánní radost z pohybu, dodá
dětem dobrou náladu a naučí je, jak se zklidnit nebo
naopak získat energii.
STEGAGNO-PICCHI Luciana - Dějiny brazilské
literatury: Italské autorce se podařilo popsat historii
vzdálené literatury jako poutavý příběh, napínavou
zasvěcovací četbu.
THULLER Gabriele - Jak je poznáme? Umění a kýč:
Kniha pojednává o tom, co je kýč a co je umění.
VĚTVIČKA Jan - Vltava: Pohled na „starou řeku“ , přírodu a stavební díla, která vyrostla na jejích březích.
VINEN Richard - Evropa 20. století: Autor, profesor moderních evropských dějin, předkládá ve své
knize pohled na dobu ještě zcela neuzavřenou, živou
a ovlivňující současnost.
VONDRÁK Jiří - Básníci Evropy: Stejnojmenný cyklus České televize, nyní v knižní podobě, představuje
v třinácti portrétech velikány evropského šansonu
a poetické písně.

ZELEIOVÁ Jaroslava - Muzikoterapie: Kniha pro
psychology, terapeuty pracující se skupinami, učitele, speciální pedagogy i hudebníky se zájmem
o muzikoterapii.
ZOUNKOVÁ Daniela - Zlatý fond her. III: Hry
a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy
v Lipnici.
KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BACHNER Anne - Klára a Drobeček. Poník v nebezpečí: Kdo chtěl otrávit poníka ? V jezdeckém klubu
v Hradišti se šíří obavy...
BREZINA Thomas - Klub záhad. Škola hrůzy:
V dávno zapomenutém školním sklepě zahajuje Klub
záhad pátrání po děsivém tajemství...
BŘEZINOVÁ Ivona - O Puclíkovi: Malé pohádky před
usnutím o papírovém panáčkovi, který bydlí v krabici
s nápisem Puzzle.
DELALANDRE Benoit - Nestvůry a draci: Seznamte se s bytostmi, které od nepaměti žijí v bájích
a pověstech.
FREUND Petr - Laura a kletba Dračích králů: Další
pokračování dobrodružných osudů odvážné dívky
Laury na tajuplné planetě jménem Aventerra.
HOŇKOVÁ Iva - Pohádky ze staré půdy: Příběhy
zvířátek, která přežívají zimu na staré půdě stodoly
stojící kdesi na Šumavě.
HOPKINS Cathy - Školní krásky a dávný lásky:
Proč si na ni ty holky zasedly a kdo jsou vlastně její
kamarádi? Takové problémy řeší Lia…
HORNÍK Ladislav - Z koně se padá zvysoka: Deváťačka Monika je po autohavárii upoutána na invalidní
vozík. Bude to nastálo?
HULPACH Vladimír - Pověsti z Čech, Moravy
a Slezska: Obsáhlá kniha pověstí a bájí pro malé
i velké čtenáře.
KRATOCHVÍL Miloš - Františkova velká kniha
pohádek: František z Fanfárie, oblíbený žlutý skřítek
z Kouzelné školky, zve s kamarádkou Majdou děti
do pohádky.
LINTELMANN Reinhard - 1000 sportovních vozů:
Encyklopedie nejkrásnějších a nejrychlejších automobilů své doby.
MASINI Beatrice - Baletní střevíčky. 6. Jedna
balerína navíc: Diletta je nová žákyně baletní školy.
Pochází z dosti vzdáleného městečka, a tak jí Zoe
nabídla, aby bydlela u nich…
NUYEN J. M. - Nijura. Dědictví koruny elfů: Napínavý fantasy román pro děti od 12 let.
OPPEL Kenneth - Slunokřídlý: Kanadský fantasy
román o netopýří říši.
PELANT Ivo - Škola Na Výsluní: Knižní podoba
stejnojmenného televizního seriálu.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Hon na kluky: Po skončení
školní docházky se stěhuje patnáctiletá Zuzka z vesnice do podnájmu v Brně. Se svou stejně starou spolubydlící Nikolou začínají objevovat městský život... .
SHAN Darren - Lovci z přítmí. Kniha sedmá:
Poloupír a kníže Darren opouští Upíří horu s posláním od pana Sudala. Kterým směrem se otočí kolo
osudu?
SCHRÖDER Patricia - Spolek holek lékorek. 2.
Mája a starosti s babičkou: Mája má starosti s babičkou, kterou chtějí rodiče přestěhovat do domova
důchodců. Kam ale půjde její pes Milky?
SÍS Petr - Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou
oponou: Výjimečná autobiografická kniha o době,
ve které autor žil a která nesmí být zapomenuta.
SMETANOVÁ Jindřiška - Pohádky z Kampy:
Pohádky pro malé čtenáře o strašidlech, která žijí
na pražské Kampě.
VAŇKOVÁ B.; STAŇKOVÁ E. - S kým žirafy snídají:
Básničky a říkadla o zvířátkách pro nejmenší čtenáře
a posluchače.
V HRSTI - Už se nebojím tmy: Krátký příběh o malém
Štěpánovi a jeho plyšovém madvídkovi Bartolomějovi,
ale hlavně o tom, co se skrývá ve tmě.
WINTERSON Jeanett - Konec času: Fantasy příběh
pro čtenáře od 12 let.
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese: www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz.
I.Ž.

19

hole‰ovsko 2/2008

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Vážení přátelé, přichází
II. pololetí a TYMY Vás
a Vaše děti zve do kroužků, zájmových útvarů
a kurzů, nabízíme kulturní akce jak pro děti, tak
i pro dospělé, jarní pobyt pro děti i jejich rodiče.
Bližší informace na www.tymycentrum.cz nebo
na tel.: 573 39 69 28.

TYMY VÁS ZVE
24. 1. Kurz pletení košíků - od 15.30, pletení z přírodního materiálu pedig, práce není
náročná, s sebou zahradnické nůžky a ručník,
cena: 250,- Kč.
26. 1. VELKÝ TYMY KARNEVAL „Hry
na Olympu“ - od 15.00 maškarní bál pro všechny malé i velké kluky a holky, spousta zábavy,
tance, soutěží, bohatá tombola, děti s maskou
vstup ZDARMA.
30. 1. Celé Česko čte dětem - od 15.30 předčítání dětských knížek, chybět nebudou soutěže
a sladké odměny.
31. 1. Dárek za vysvědčení - od 15.00
do 18.00 pro všechny děti, které přijdou s vysvědčením do kanceláře TYMY, je připravena
malá odměna.

PŘIPRAVUJEME

hy, osobní magický čtverec, osobní vesmírná
energie (vnitřní síla, zdraví a jeho ovlivnění,
vzájemné vztahy partnerské, pracovní apod.,
povolání, člověk a vesmír), cena: 200,- Kč.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY S TYMY
1. - 3. 2. Ledová Praha - zájezd do Prahy s programem pro děti, procházky Prahou, Královská
cesta, návštěva muzeí dle výběru dětí, cena:
790,- (doprava, účastnický poplatek -ubytování,
placka MHD).

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
3. - 7. 3. „SNĚŽNOU KOTLINOU“ - jarní pobyt
pro děti i rodiče s dětmi na horách v Hrubém
Jeseníku. Cena: 1.960,-/dítě, 2.560,-/dospělý
(v ceně je doprava, ubytování, plná penze,
základní pojištění dětí, program s návštěvou
hotelového bazénu s mořskou vodou, zdravotní dozor).

LÉTO S TYMY U MOŘE
Termín 11. - 22. 6. 2008 (10 nocí) Istrie
Lanterna - ubytování v apartmánech, vhodné
pro rodiče s dětmi.

7. 2. První pomoc v praxi - základy první
NOVINKY PRO ROK 2008
pomoci pro veřejnost pod vedením ředitelky
ČČK Alice Juračkové, cena: 50,-/os.
Barbie klub - pro holčičky a jejich panenky, šití
14. 2. VALENTÝNSKÝ MEDVÍDEK - od 15.30 oblečků, jak správně pečovat o nejmenší aj.
oslava ke 100. výročí nejoblíbenější dětské Filmáček - vytváření animovaných filmů s digi
hračky - plyšového medvídka, přijďte se svým foťákem a na PC.
medvídkem a vytvořme společně obrázek Dance PAD - sportovní vyžití pro děvčata,
ke 120. výročí ZŠ Všetuly, v níž nyní TYMY virtuálně řízené cvičení přes PC.
sídlí.
Němčina pro začátečníky i pokročilé - kon15. 2. Herečka Eva MILÁČKOVÁ - od 17.00 verzace v německém jazyce pro děti, studenty
posezení s herečkou Evou Miláčkovou při poezii a dospělé.
a vyprávění o všetulském rodákovi Oldřichu ORIENTÁLNÍ TANCE pro dívky a ženy Vyhlídalovi.
posilují břišní svalstvo, záda a páteř, dodávají
21. 2. Cikáni jdou do nebe - muzikál v Měst- životní energii, jsou relaxací pro tělo i duši, vždy
ském divadle Brno, odjezd v 17.00 z AN Holešov, v pondělí od 18.45 v TYMY.
cena. 680,-/dosp., 455,-/studenti, důchodci.
23. 2. Country bál - od 19.30 v tělocvičně
POZVÁNKA DO DIVADLA
TYMY, živá hudba - TEXAS, občerstvení, předtančení a bohatá tombola, vstupné 80,- Kč.
14. 3. O mlynáři na mlýně - od 17.00 pose- Opera NABUCCO 6. února 2008
zení pro všechny Všetuláky se spisovatelem
Zveme Vás ve středu 6. 2. 2008 do Jap. Pospíšilem.
náčkova divadla v Brně na slavnou operu
18. 3. Přišlo jaro do vsi - předvelikonoční pořad Giuseppe Verdiho. Odjezd v 17.00 hod z AN
pro děti MŠ a ZŠ, v programu vystoupí dětské
folklorní soubory, součástí budou ukázky lidových
tradic a řemesel.
28. 3. Noc s Andersenem - od 18.00 hod.,
pohádky, hry a dobrodružství s přenocováním
v TYMY, zájemci, nahlaste se předem do 26. 3.,
cena: 30,- Kč/dítě.
29. 3. Vítání jara v 10.00 hod. sraz u ZUŠ
v Holešově, zábavné
dopoledne se soutěžemi
a hrami pro celou rodinu,
lanové aktivity ukončené
společným táborákem.
12. 4. NUMEROLOGIE
a my - 4hodinový semiNa prosincové Orientální show vystoupily i účastnice
nář numerologie a vztaholešovských kursů orientálních tanců.

20

Holešov. Cena: 440,-/dospělý, 390,-/senior,
340,-/dítě, student a ZTP (zahrnuje vstup, dopravu a průvodce).
Muzikál TŘI MUŠKETÝŘI 15. března 2008
Zveme Vás do divadla HYBERNIA 15.
března 2008 na odpolední představení muzikálu
Tři mušketýři. Slavný historický příběh o přátelství, lásce, ale také o intrikách a nenávisti
odehrávající se za vlády Ludvíka XIII. Cena:
890,- (vstup, doprava, průvodce).

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca
40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze
zahrady a součástí je také sociální zařízení.
Informace na tel. č.: 573 39 69 28

POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Čteme dětem! SVČ Všetuly se zapojilo
do projektu Celé Česko čte dětem a malým
i velkým klukům a holkám čteme každou středu
od 15.30 v TYMY. Projekt Celé Česko čte dětem
vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak
ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho
emocionální vývoj a pro formování návyku číst
si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí,
že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku
a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost,
obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí.
Právě proto je společné čtení vítanou
formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je
spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení
stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě
přitažlivějším než televize.

V únoru přijede do TYMY besedovat herečka
Eva Miláčková.

hole‰ovsko 2/2008

Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Rozvrh pravidelné činnosti najdete na internetových stránkách: www.svc-duha.cz
nebo na tel. čísle 573 395 355, e-mail:
duha@svc-duha.cz
PŘIPRAVUJEME
• 27. 1. AQUAPARK - Uherský Brod
Výlet do aquaparku, vodní svět, vodní
atrakce - pro děti i dospělé. Odjezd od SVČ
DUHA: 8.30. Přihláška je platná pouze po zaplacení předem.
• 3. 2. MASOPUSTNÍ ZVYKY a PRŮVOD
Holešovem
Zveme všechny zájemce s masopustním
kostýmem do průvodu. Informace v DUZE.
• 3. 2. Fotbalové dopoledne holešovských
přípravek (neděle)
Sportovní hala 1. ZŠ v Holešově - představí se všechna tři mužstva nejmladších holešovských fotbalistů.
Program:
8.30 - fotbalová školička
9.30 - mladší přípravka
10.30 - starší přípravka
Všechna mužstva si zajistila kvalitní soupeře, aby mohla předvést své umění. Srdečně zveme všechny příznivce mládežnické kopané!
S. JAŠA
• 7. 2. Výuka počítačů snadno a rychle
Každý čtvrtek - od 18.00 (základní obsluha
počítače, ovládání počítačových programů,
práce s internetem, e-mailová pošta a mnoho
dalších dovedností… Zahajovací hodina dalšího počítačového kurzu pro dospělé i seniory,
cena kurzu: 900,-/10 lekcí po 1,5 hod.
• 10. 2. nebo 17. 2. Maškaráda na ledě
(dle počasí - bude upřesněno)
Zámecká zahrada. Soutěže, hry, tanec
na ledě v maskách pro malé i velké.
• 11. 2. Valentýnské diskohrátky pro ZVŠ
Odpoledne v rytmu disco-dance, her
a soutěží
• 13. 2. BATIKA jinak - 15.30
Netradiční způsoby batiky vhodné na trička, ubrusy, závěsy... Vede: Lea Březovjáková,
cena: 25,- Kč (s sebou: trička, látky k batikování)
• 14. 2. Valentýnská soutěž v aerobiku „STEP-mania a „Dance With Intensity“ - 15.30
Sál SVČ Holešov - DUHA - pro malé i větší
dívky i chlapce. Soutěž o ceny na tanečních
podložkách připojených k PC. (NOVINKA!!!)

• 22. 2. Song pro dva - komedie
Za kulturou do Slováckého divadla Uherské Hradiště. Hrají: Tomáš Šulaj, Pavlína Vašková, David Vacke, Alexandra Vronská. Cena:
280,- (vstupenka, doprava)
• 23. 2. BEAUTY DEN 9.00 - 12.00 (sobota)
Tělocvična gymnázia Holešov. Den pro
ženy. Netradiční dopoledne plné pohybu a zábavy! aneb „Cvičme v rytmu“ Latino dance
aerobik, body image s overbally, měření %
tuku, váhy, BMI, cena: 120,-, v ceně iontový
nápoj + tyčinka műsli. Rezervace předem - tel.
608 400 134 (fitclubhanka@seznam.cz - H.
Sovišová.
• 2. - 7. 3. JARNÍ PRÁZDNINY na horách
Tradiční jarní prázdniny na horách – pro
děti i rodiče v rekreačním středisku KarolinkaBzové. Určeno pro lyžaře i nelyžaře - úplné
začátečníky, snowboardisty a všechny, kdo
si chtějí užít aktivní týden na horách. V ceně ubytování, doprava, pojištění, strava 5x denně,
lékařka po celou dobu pobytu, pedagogické
vedení, zkušení lyžařští instruktoři s akreditací,
instruktoři lyžování a instruktor snowboardingu.
Večerní odborné i zábavné programy. Cena:
1.890 /děti, 1.980,-/dospělí.
• 10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Za kulturou a poznáním do Hudebního
divadla KARLÍN Praha. Operetní klenot – Nesmrtelné melodie, klasika světové operety Emmericha Kálmána. Hrají: P. Břínková, I. Dufková,
M. Nosková, S. Sklovská, A. Briscein, J. Ježek,
M. Vojtko a další. Cena: 890,- Kč (vstupenka,
doprava)
• NOVINKY
„HIP-HOP“ nejen pro děvčata
Ukázková hodina: středa 30. ledna
- 16.30 hod. Nový zájmový kroužek pro děvčata
i chlapce. Rádi tancujete? Tak proč nezkusit
nový styl, jako je třeba HIP-HOP. Hledáme
dívky i chlapce ve věku 8 - 14 let. Přihlášky
v DUZE nebo na tel. 608 904 068.
• Taneční podložky „DANCE pad - STEP
MANIA“ individuální i skupinové cvičení na tanečních podložkách „STEPmania“, „Dance with
Intensity“ připojených a řízených přes PC.
• Stálá nabídka do výukových programů
- EVVO
Středisko ekologické výchovy DUHA při SVČ
Holešov nabízí nové výukové programy pro
školy - možnosti doplnění ŠVP:

Do masek se převlékli na Dětském duhovém karnevalu
jak malí, tak velcí.

Nabídka výukových programů:
Z výukových programů pro základní
a střední školy nabízíme:
Bylinky pro všechny
- Čistá voda
- Ekologické zemědělství
- I ty ovládáš klima Země
- Nakupuj ekologicky
- Ptáci a ptáčci
- Stromy
- Vánoce na Valašsku
- Velké šelmy v Beskydách
- Zelená domácnost
- Zvěř v době nouze
Pro mateřské školy
- Bylinky pro všechny
- Čistá voda
- Kdo v domečku přebývá?
- Podzimní příroda
- Příběh vodní kapky
- Ptáci a ptáčci
- Zvěř v době nouze
Programy zajistíme dle vaší objednávky. Výukové programy se konají ve SVČ Holešov nebo
v učebnách či okolí škol a školních zařízení. Cena
výukového programu je 20,- Kč za žáka.
Ing. S. Němčíková
• DUHOVÁ MINIGALERIE - „Krása módy a vizáže“ - 11. - 29. února - SVČ DUHA - módní
trendy a doplňky - návrhy, kresba, malba. Autorka: Lea Březovjáková (absolventka ZUŠ
Zlín a Střední oděvní návrhářské a modelářské
školy v Ostravě.)
• OHLÉDNUTÍ - Dětský duhový karneval
V neděli 20. ledna pořádala Duha tradiční
dětský maškarní bál v holešovské sokolovně.
V době ohlášeného začátku, tedy ve 14 hodin,
byl již sál plně obsazený dětmi v nádherných
maškarních kostýmech se svými rodiči. Starali
se o ně Duháč a Duhajda, kteří program konferovali. Děti zažily plno krásných soutěží o sladké
a zdravé ovocné ceny. Návštěvníci z řad dětí i dospělých ocenili bohatou tombolu a také soutěže,
které byly pro děti nachystány. Vyvrcholením
byla promenáda masek, z nichž porota složená
z rodičů ocenila ty nejkrásnější.
Děkujeme tímto všem sponzorům za podporu karnevalu a také všem, kteří nám pomohli
při organizaci této akce.

Holešovská sokolovna praskala doslova ve švech,
což dokazuje i náš snímek.
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DÁMSKÁ JÍZDA NA HOSTÝNĚ

určená k povzbuzení a vzdělání žen
Víkendovou dámskou jízdu pořádá dnech 2. a 3. února na Hostýně MC Srdíčko. Hostem bude vynikající speciální pedagožka
Mgr. Dušana Priehradná ze Slovenska. Téma bude zaměřeno na terapii rodinných vztahů a co a kdy ve výchově dětí.
Začátek bude v sobotu v 10 hodin dopoledne (je nutná dochvilnost), konec v neděli po obědě.
Dušana Priehradná bude k dispozici svou poradenskou službou
maminkám po celý víkend.
Srdečně tedy zveme všechny maminky, které chtějí načerpat
novou sílu, inspiraci a praktické rady pro život s malými a velkými
bližními.
Kapacita ubytování je 40 maminek. Cena: 400 Kč zahrnuje nocleh
a poplatek pro Dušanu. Jídlo si přivezte vlastní, na obědy si společně
zajdeme do blízké restaurace.
Na tuto akci je důležité si zajistit hlídání
dětí, abyste se mohly
myšlenkám Dušany
plně věnovat. Hlaste se
v kanceláři MC Srdíčko.
Ubytování je zajištěno v poutním domě
č. 3. - v pokojích za
210,- Kč. Povolenky pro
výjezd autem na Hostýn
si, prosím, vyzvedněte
v kanceláři MC, budou
k dispozici od příštího
týdne.
Výjimečně je můžeme zájemkyním zaslat
poštou!

www.remax-czech.cz

5 500 000 Kč Tel.: 604 383 641

4 240 000 Kč Tel.: 608 759 000

Holešov-Všetuly Prodej RD 6+2 pro rodinné bydlení spojené s podnikáním. Objekt je
rozdělen na 2 části, každá z nich má vlastní
zahradu a lze je prodat i jednotlivě jako
objekt komerční a objekt k bydlení.

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

2 490 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 380 000 Kč Tel.: 739 486 420

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

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

Těšíme se na vás!

SNĚŽNOU KOTLINOU
3. 3. - 7. 3. 2008
jarní prázdniny v Hrubém Jeseníku pro děti
a rodiče s dětmi, lyžaře i nelyžaře
Hotel Václavov ležící v přírodní rezervaci
Cena: 1.960,- Kč/dítě, 2.560,-Kč/dospělý
V ceně je doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní
pojištění dětí, program s návštěvou hotelového bazénu s mořskou vodou,
pedagog. a zdravotnický dozor.
V případě sněhové nadílky a příznivých podmínek k lyžování bude
zajištěn převoz dětí na sjezdovku (80,-/den - není v ceně).
Termín přihlášení a zaplacení zálohy 1.000,- do 8. 2. 2008
Informace a přihlášky v kanceláři TYMY
nebo na tel.: 573 39 69 28

Pololetní prázdniny s TYMY
pátek - neděle
1. 2. - 3. 2. 2008
Cena: 790,- (v ceně doprava, účastnický poplatek - zahrnuje ubytování
a placku na MHD)

Program:
• procházky Prahou, Královská cesta
• návštěva muzeí dle výběru dětí
Bližší informace a přihlášky v kanceláři TYMY
nebo na tel.: 573 39 69 28
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1 320 000 Kč Tel.: 608 759 000

1 570 000 Kč

Tel.: 608 231 972

Kroměříž Prodej velmi pěkného bytu 2+1 o vým.
60 m2 v 1. patře/4. V r. 2007 došlo k zatep. domu,
výměně oken a vchodových dveří a k reko odpadů. Byt. jádro je udržované, původní.

Holešov Prodej bytu 3+1 v OV o vým.
75 m2. Rekonstrukce domu plánována v r.
2008 (fasáda, balkony, okna).

1 250 000 Kč Tel.: 608 231 972

1 350 000 Kč Tel.: 608 759 000

Holešov Prodej bytu 2+1 v OV o výměře
54 m2. Nová plov. podlaha, jinak v pův. stavu.
Byt je vhodný pro zájemce, kteří dávají přednost vlastním rekonstrukčním představám.

Ludslavice Prodej zaběhlé hospody.
Možnost přestavby na RD 3+1+prostorné podkroví. Zahrada 645 m2. Stodola
s možností garáže.

8 000 Kč

Tel.: 606 474 749

Holešov Pronájem rodinného domu 4+1
volného od 1. 3. 2008. Cena bez záloh
na energie.

670 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Fryšták-Lukovské Prodej stav. pozemku
o vým. 1134 m2. Pozemek je oplocen, IS
na pozemku, příjezd po obecní komunikaci.
Vzdálenost od Zlína 6 km. Sleva možná.

ZDE MŮŽETE
INZEROVAT
SVOU NEMOVITOST
I VY!

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

www.remax-czech.cz
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Sousedská veselice proběhla ve Všetulích už popáté
V sobotu 19. ledna 2008 se uskutečnila
v sále SVČ TYMY Všetuly již pátá Sousedská
veselice. Kromě „sousedů - Všetuláků“ se přišli
pobavit také lidé z Holešova a nejbližšího okolí.
Tradičně se Sousedská odehrávala v příjemné
rodinné atmosféře, ke které přispěla také kapela
DUO ALFA ze Zlína. Tělocvičnou celý večer
až do ranních hodin zněla příjemná taneční
muzika. Přestávky mezi tancem byly vyplněny
pestrým programem. Svou generálku před
nedělní soutěží měly děti z kroužku společen-

ského tance, předvedly celkem pět ukázek
různých tanců.
Velmi líbivé bylo vystoupení Jitky Svobodové - Jasmíny, která zatančila dva orientální břišní tance. Zvláště tanec s „křídly“ byl
odměněn velkým potleskem. Na sousedské
nechybělo ani vystoupení kouzelníka - tentokrát
svým kouzlením potěšil a pobavil mistr Šmeli.
Vyvrcholením programu bylo již tradičně tažení
tomboly, která byla tentokrát - díky laskavým
sponzorům - velmi bohatá.

Velký úspěch mělo na plese v TYMY i vystoupení orientální
tanečnice Jasmíny.

KONCERT
SEFARDSKÝCH
PÍSNÍ
3. února 2008 v 15 h
Kaple sv. Martina
Kateřina Hájková (zpěv)
Dana Pospíšilová (kytara)
Dan Konečný (bicí)

Děkujeme všem firmám i jednotlivcům
za jejich příspěvky do tomboly. Poděkování
si také zaslouží všichni dobrovolníci, rodinní
příslušníci, kteří nám s přípravou i organizací
pomohli. Těšíme se na další společná setkávání u nás v TYMY, kterých se v letošním roce
uskuteční několik. Sousedskou veselicí byly
zahájeny oslavy 120. výročí založení Základní
školy ve Všetulích. Tyto oslavy vyvrcholí na podzim letošního roku.
Mgr. J. Vaclachová, ředitelka SVČ Všetuly

Dobrá nálada na parketu provázela Sousedskou veselici
až do časných ranních hodin.

Tradiční myslivecký ples
se uskuteční 2. února 2008
v hasičské zbrojnici Holešov.
Připraveno je občerstvení,
bohatá tombola, divočák, srnec, bažant…
Vstupné včetně večeře činí 170 Kč.
K tanci i poslechu hraje Záhorská kapela.
Zvou pořadatelé

Do pyžam a nočních košilek se museli obléci všichni, kteří se v sobotu 19. ledna vypravili
do količínské restaurace U Tří lip na Pyžamový bál. K tanci i poslechu hrála kapela QANTO
a všichni účastníci se - podle slov agilní organizátorky Marcely Fuksové - dobře bavili, což ostatně
dokládají i tyto fotografie. V plánu je už prý další akce, a to Papučový bál.
(rr)
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Mladí výtvarníci ZUŠ Holešov zabodovali na mezinárodní soutěži
Bylo to v závěru loňského školního roku,
kdy mladí výtvarníci ze Základní umělecké školy
Holešov obeslali mezinárodní výtvarnou soutěž
na téma Dítě a pes. Ta se uskutečnila v Polsku.
A jak jejich snaha nakonec dopadla?
„Výsledkovou listinu jsme společně s diplomy obdrželi v těchto dnech,“ říká učitel Karel
Jakóbek. „Do soutěže se zapojilo jednačtyřicet států z celého světa s 11 182 výtvarnými

pracemi. Česká republika byla zastoupena
496 pracemi, ze kterých bylo vybráno 23
děl pro společnou výstavu a pouze 4 práce
byly oceněny. Zajímavé na tom je, že autoři
těchto čtyř ocenění jsou žáky ZUŠ v Holešově. Jedná se o Zuzanu Ehrlichovou, Anetu Ludkovou, Barboru Kryštofovou a Josefa
Totka. I když obesílání výstav a soutěží není
prioritou naší školy, takový úspěch potěší…“

V březnu čeká mladé výtvarníky ze ZUŠ Holešov přehlídka výtvarných oborů kroměřížského
okresu na téma Komunikace v Bystřici pod
Hostýnem, která se pak přesune na krajskou
přehlídku do Uherského Hradiště a následně
do Šternberku, kde budou zastoupeny všechny
školy České republiky.
(Foto: Karel Jakóbek)
RR

Aneta Ludková

Josef Totek

Zuzana Ehrlichová

Pobočky Městské knihovny Holešov
V Holešově a místních částech pracuje 6 poboček Městské knihovny Holešov, které jsou přístupné veřejnosti. Zveme všechny zájemce
po celý rok k návštěvě a využívání těchto menších knihoven. Kromě
knih, časopisů a příjemného klidného prostředí nabízí pobočky přístup
k internetu - zdarma. Na pobočkách je možné využít také tiskárny
k tisku dat pro soukromé účely.
• pobočka Dobrotice, budova školky, 1. patro,
pátek 14.30 - 18.30
• pobočka Količín, budova se sídlem osadního výboru, 1. patro
úterý, pátek 16.00 - 18.00
• pobočka Novosady, dům s pečovatelskou službou, 3. patro
středa 8.30 - 11.00, čtvrtek 13.00 - 17.00
• pobočka Tučapy, budova se sídlem osadního výboru, přízemí
úterý 15.00 - 18.00, pátek 16.00 - 17.00
• pobočka Všetuly, budova TYMY centra, přízemí,
středa 14.00 - 18.00

• pobočka Žopy, budova se sídlem osadního výboru, přízemí,
pondělí, čtvrtek 18.00 - 20.00.
Mgr. Irena Sovadinová

MÁTE CHUŤ HRÁT DIVADLO?
Máte-li zájem stát se členy divadelního souboru Divadla 6. května,
pak Vás rádi přivítáme ve svých řadách.
Hledáme zájemce všech věkových kategorií, kteří by se chtěli
postavit na prkna divadla.
Rádi přivítáme i ty, co nemají tu odvahu stát se herci, ale chtěli
by zkusit, co to divadlo vlastně je - například jako technici, nápověda,
inspicient apod. Více informací na www.sweb.cz/D6K/ anebo nás
kontaktujte na telefonu 605 176 802 a 608 883 189.

CHCETE MĚ?
Z neděle na pondělí byl v Holešově městskou policií odchycen mladý pes rasy neurčité.
Je poslušný a zdá se, že i dobře vychovaný.
Majitelé, kterým se ztratil, anebo noví
zájemci získají informace na Městské policii
Holešov.
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Počasí v Holešově v roce 2007
mimořádně suchý. 3,4 mm v měsíci dubnu jsou dalším rekordem holešovského 110letého pozorování.
V květnu jsme již zaznamenali 7 dnů s bouřkou.

Průměrná teplota v roce
2000 byla vyšší
Loňský rok byl vlhký, posuzujeme-li ho podle
celkového množství spadlých srážek. Napršelo a jen nepatrně nasněžilo 759 mm vody, to je
o 136 mm více, než činí v Holešově padesátiletý
průměr. Podíváme-li se však na přiložený obrázek,
vidíme, jak nerovnoměrně byly v teplém půlroce
srážky rozděleny. Zajímavým způsobem se vyvíjel
loňský rok z hlediska sledování teploty. Ještě koncem srpna se zdálo, že rok 2007 překoná všechny
rekordy za 110 let holešovského pozorování. Avšak
podzimní měsíce i prosinec tento vývoj utlumily.
Takže průměrná roční teplota loňského roku má
hodnotu 10,2 °C, a skončila až na druhém místě
za rokem 2000, který byl ještě o 0,3 °C teplejší.

V lednu pustošila
vichřice Kyrill
Nejvýraznější zásluhu na teplém loňském
roce má měsíc leden. Jeho průměrná teplota byla
plus 3,45 °C, a to je o pět a půl stupně více než
dlouholetý průměr. Teplejší leden bychom v historii
holešovského pozorování marně hledali. Srážek

Léto - dva stupně
nad normálem

bylo více než obvykle a sněhová pokrývka kolem 10 cm se vyskytovala pouze ve dnech 24. až
28. ledna. V lednu upoutala širokou veřejnost
mimořádná vichřice, nazvaná Kyrill. Byla vyvolána
málo obvyklým uspořádáním tlakového pole. Vichřice způsobila značné škody zejména v západní
Evropě, u nás pak hlavně v Čechách ve vyšších
polohách. Nejsilnější vítr u nás byl naměřen v noci
z 18. na 19. ledna na Milešovce 47 m/s, na Sněžce
dokonce 60 m/s, v Holešově „pouze“ 23 m/s. Také
únor byl teplejší o více než 4 °C nad průměrem. Srážek měl dostatek a převážně jen dešťové. 28. února
poprvé v roce zahřmělo při frontální bouřce.
Také všechny tři jarní měsíce měly teplotu nad
normálem, ale ve srážkách byly rozdíly. Zatímco
březen a květen měly vláhy dostatek, duben byl

Letní měsíce červen, červenec a srpen byly
rovněž teplé, a to v průměru dva stupně nad normálem. Deště spadlo poměrně dosti, ale vydatné
srážky se vyskytly v jednom nebo dvou sousedních
dnech, proto se objevovala i období s vyprahlou
půdou. Také v červnu se často blýskalo a hřmělo:
celkem 10 dnů s bouřkou. Léto ukončila pětice dešťových dnů od 3. do 7. září, když napršelo 114 mm
srážek. Konečně i lesy dostaly dostatek vláhy a následoval doslova houbařský ráj. Vláha a příznivé
teploty daly vyrůst nebývalému množství hub.
Podzimní měsíce byly sice slabě pod dlouhodobým průměrem, ale ještě v normálu. První mrazové dny přišly již v půli října, ale netrvaly dlouho.
První sněhová pokrývka 5 cm byla zaznamenána
13. listopadu, ale zbytek roku byl většinou beze
sněhu, pouze od Vánoc do Silvestra byla půda
pokryta nesouvislou vrstvou asi 1 cm vysokou.
Prosinec byl teplotně normální s nejsilnějšími mrazy do minus 7 °C.
František Pavlas

Na grafu jsou zobrazeny průměrné pětidenní teploty a pětidenní úhrny srážek. Tečkovaně je vyznačen padesátiletý průměr 1954 – 2003.
Číslice pod grafem jsou kalendářní dny připadající na střed pětidenního intervalu.
Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71 pověřený
k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,
vydaném Obvodním soudem pro Prahu 2 (občanskoprávní ze dne 18.10.2005 č.j. 5 Nc 1520/2005-17,
proti povinnému:
Lenka K. Ing., bytem nám. Svobody 104/8,
Holešov na návrh oprávněného: RYBENA INTERNATIONAL, a. s., se sídlem Veveří 489/61, Brno, IČ:
26261383, práv. zast. JUDr. Slavomír Vlach, advokát
se sídlem Nádražní 166/II, Sušice prodejem nemovitostí vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69
zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů (dále jen “e.ř. „) a ve vazbě
na § 336b zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“)
ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška).

Dražební vyhláška
I. Dražební jednání se koná dne 6.2.2008
v sídle Exekutorského úřadu Prostějov, Dolní 71,
Prostějov, v 15.00 hod.
II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: ideální 1/2 pozemku parcelní číslo 1724/1 o výměře 890 m2 druh: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zapsaný
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
Děčín, pro obec Jiřetín pod Jedlovou, katastrální území
Jiřetín pod Jedlovou na listu vlastnictví č. 217.
III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich
příslušenství, práva jiných majetkových hodnot patřících
k dražebnímu celku činí částku ve výši 0,- Kč a byla určena usnesením soudního exekutora Mgr. Lence Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov, sp.zn. 2039/05 - 34
ze dne 10.12.2007 na základě posudku znalce Miloslav

Gregor ze dne 22.6.2007, pod č.j. 4114-104-07, jehož
předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou
třetin výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství,
práva jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, tj. ve výši 9.537,- Kč.
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Zájemci
o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
bud‘ v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle
Exekutorského úřadu Dolní 71 nejpozději do dne konání
dražebního jednání, nebo bezhotovostní platbou na účet
soudního exekutora č.ú. 8900048567/2600, variabilní
symbol 203905, vedeného u Citibank, a.s., pobočka
v. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout
pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla...
Minimální příhoz na nejnižší podání stanoví soudní exekutor ve výši 500,- Kč.
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Desátý ročník kulečníkového turnaje
pro Petra Jurčíka
Všetuly - Již deset roků obohacuje společenské dění ve Všetulích Kulečníkový turnaj
restaurace U Barborky a také závěr loňského
roku patřil milovníkům této náročné hry. Vítězem
jubilejního klání se stal Petr Jurčík.
Loňského ročníku se zúčastnilo šestapadesát hráčů a ve finále porazil P. Jurčík pětinásobného vítěze a majitele prvního putovního
poháru Roberta Stokláska. Petr Jurčík patří
podobně jako R. Stoklásek k mistrům této hry
a např. v ročníku 2006 skončil druhý. Na třetím
místě skončil vloni Pavel Novotníček a čtvrtý byl
Miroslav Fuksa. Zajímavostí je, že všech deset
ročníků odehrál právě M. Fuksa a také Jos.
Ondráček ml.

Poslední ročník s sebou přinesl několik změn,
jednak neproběhlo jeho vyvrcholení na sv. Štěpána, vloni se poprvé bojovalo o nejvyšší příčky
z organizačních důvodů až 29. prosince, a druhou
změnou oproti dřívějším ročníkům byla skutečnost,
která bude zachována i pro příští ročník, že se již
nehrálo o postup ve skupinách, ale každý s každým. Tím se zvýšila atraktivita pro hráče i diváky.
Na závěr turnaje byl pro hosty restaurace připraven
guláš a samozřejmě ti nejlepší získali hodnotné
ceny od pořadatelů a sponzorů.
Po letošních letních prázdninách se mohou
milovníci této hry těšit na další ročník tohoto kvalitního turnaje a samozřejmě se také přihlásit.
R. Seifert

Vítěz loňského turnaje Petr Jurčík s cenami.

Dvě skvělé nabídky na jarní lyžování ve Francii
Chcete si pořádně a kvalitně zalyžovat?
Pak neváhejte a připojte se k nám, protože
letos už si v tuzemsku příliš sněhu neužijeme. Klub přátel alpského lyžování organizuje pro letošní zimní sezónu dva lyžařské
zájezdy z Holešova do Francie.
První v nabídce je olympijské středisko
TIGNES - termín jarní prázdniny:
29. 2. - 9. 3. 2008.
Délka sjezdových tratí 150 (300) km, 8 (14)
černých, 16 (36) červených, 40 (59) modrých,
1 (20) zelených sjezdovek, 1 (2) podzemní
dráha, 4 (10) kabinkových lanovek, 26 (48)
sedaček, 17 (39) vleků
Světoznámé středisko Tignes se nachází v srdci nejkvalitnějších lyžařských terénů
světa „Espace Killy“. Lyžařská oblast Tignes je
spojena s jedním z nejstarších a nejznámějších
center ve Francii i ve světě - slavným Val d`Isere. Světoznámé zimní středisko nabízí spoustu
zajímavých atrakcí a skvělé služby - aquapark
- bazén s toboganem a další atrakce. Máte
možnost zažít úžasné lyžování s překrásnými
výhledy do zasněžené krajiny horských masivů

i na Mont Blanc. Snowboardisté si zde mohou
užít několik suprových snowparků, které patří
mezi největší a nejluxusnější v Evropě. Cena
od 11 590 Kč/osobu se zdá být poněkud vyšší,
ale kdo zná oblast Tignes a Val d`Isere, uzná,
že za své peníze zažije jedno z nejkvalitnějších
lyžování.
Lyžařské středisko Orcieres Merlette
(délka sjezdových tratí 100 km; 1850 - 2 725 m)
je druhou možností, jak si skvěle zalyžovat

a navíc za suprovou cenu již od 7 330 Kč/os.
Termín: 7. 3. - 16. 3. 2008
Orcies Merlette je střediskem, které nabízí
další vyžití ve sportovním centru s bazénem,
saunou, vířivkou, kluzištěm, bowlingem a dalšími atrakcemi. Obě střediska poskytují sportovní
i kulturní zážitky. Najdete zde plno savojských
příjemných hospůdek, kde můžete ochutnat
místní speciality i domácí vína.
Cena obou zájezdů zahrnuje: 7x ubytování, skipas na 6 dnů, dopravu luxusním
busem, služby průvodce a delegáta, pobytovou taxu, zákonné pojištění CK proti
úpadku. Zájezdy z Holešova pořádáme již
čtvrtým rokem ve spolupráci se zlínskou
cestovní kanceláří Globe, se kterou máme
léty prověřenou dobrou spolupráci.
Kdo si chce užít krásné jarní azurové lyžování v savojských Alpách, může se k nám
přidat. Odjíždíme přímo z Holešova od SVČ
Duha, lze přistoupit i na trase Hulín, Kroměříž,
Brno.
Přihlášky a informace: Mgr. Irena Seifertová, tel.: 605 200 085; více: www.globecz.cz
IS

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

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

Srdečně zvou
pořadatelé!!!!!!!!!!!
26

hole‰ovsko 2/2008

Fotbalová sezóna Holešova začíná
Přestože tréninky s míčem holešovským fotbalistům ještě nezačaly,
v sobotu již mužstvo nastoupilo k prvnímu utkání zimního turnaje E-ON CAP
2008 v Morkovicích. Soupeřem bylo domácí mužstvo z naší skupiny krajského přeboru. Pro jarní sezonu se připravuje hned několik změn. Především
došlo ke změně názvu oddílu na SFK ELKO Holešov, o.s. Další změny se
chystají na hřišti, kde by mohlo dojít k několika podstatným obměnám kádru.
Zimní utkání ukážou, kdo si vybojuje místo v sestavě. Trenér Nelešovský již
v prvním utkání zkoušel sedm hráčů, z nichž některá jména jsou holešovským příznivcům známá. Třeba Milan Roubalík, dlouholetý kapitán vracející
se z angažmá v Rakousku, nebo Marek Čižmár, který hrál v FK Lužkovice,
jeho bratr Tomáš, hráč Vranova n.T., vloni zkoušel sezonu v divizním Slavičíně a další. Navíc nehráli nemocní Bačík, Slováček a Marek.
FC Morkovice - SFK ELKO Holešov
2 (0:1) 1
V první půli předváděli hosté dobrý fotbal, měli mnoho šancí a také
zaslouženě vedli 0:1, kdy po klasickém úniku Roubalíka po křídle krásně
obešel obránce Tomáš Čižmář a vstřelil první svoji branku v černobílém
dresu. Druhou půli již začala jiná sestava, která byla navíc stále měněna
a tak domácí získali iniciativu na svoji stranu. Hned po zahájení domácí
střelou do šibenice vyrovnali na 1:1. Asi dvacet minut před koncem přišla
zbytečná chyba v obraně a domácí vstřelili vítězný gól.
1. poločas: Čajka - M. Čižmár, Šimík, Ohlídal, Vávra, Roubalík, Žiak,
Matulík, Novák, M. Olša, T. Čižmár.
2. poločas: Krejčí, M. Čižmár, Šimík, Münster, Barták, Belza, R. Sedlařík,
Sumec, Olša, Uruba, T. Čižmár.
Příští utkání se hraje v sobotu 26. ledna v 10.00 v Morkovicích. Na každé
utkání bude jezdit autobus ze hřiště na Střelnici. Zveme všechny příznivce.
- hr -

Rozlosování zimního turnaje E-ON 2008
skupiny I. v Morkovicích
2. kolo - 26 ledna: 10.00 Želátovice - Holešov, 13.00 Zborovice - Morkovice, 15.30 Vyškov - Chropyně. 3. kolo - 2. února - 10.00 Chropyně
- Zborovice, 13.00 Holešov - Vyškov, 15.30 Morkovice - Želátovice.
4. kolo - 9. února 10.00 Vyškov - Morkovice, 13.00 Zborovice - Želátovice, 15.30 Chropyně - Holešov. 5. kolo - 16. února 10.00 Morkovice
- Chropyně, 13.00 Holešov - Zborovice, 15.30 Želátovice - Vyškov.
6. kolo 23. února - 10.00 5. - 6., 13.00 3.- 4. a 15.30 1. a 2. po
základní skupině.

Liga mladých boxerů
v Holešově
Holešov - Box Sokol Holešov
pořádá v sobotu 2. února 2008 turnaj
juniorské jihomoravské ligy. Akce se
uskuteční v areálu sportu v sokolovně. Začátek je v 10.30 hodin.

Box sokol Holešov zve zároveň
všechny zájemce o bojové sporty na
tréninky, které probíhají v úterý a ve
čtvrtek od 17 do 19 hodin.
(red)

Vyhlášení konkurzu
Starosta obce Martinice vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠTM ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, konkurz na funkci

ředitele / ředitelky
Základní školy Martinice, okr. Kroměříž
Požadavky:
• vzdělání a pedagogická praxe v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 139/1997 Sb.,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
K přihlášce je nutné přiložit:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
(u VŠ kopie diplomu i vysvědčení),
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem,
• podrobný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 5 stran formátu A4),
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
popř. doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
dané funkce (ne starší 2 měsíců).
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 29. 2. 2008 na adresu: Obecní úřad Martinice č. 16,
769 01 Holešov. Obálku označte „KONKURZ - NEOTVÍRAT“.

Ve Sportcentru Holešov bude od února masážní bazén
K dalšímu rozšíření služeb dochází od 1. února 2008
ve SPORTCENTRU Holešov.
V nově zrekonstruovaných prostorách bude v provozu masážní bazén SPA PROFI. Toto
relaxační zařízení je ojedinělé
svého druhu v širokém regionu.
Majitele sportovního centra To-

máše Svobody jsme se zeptali,
co jej přimělo k této nemalé
investici.
Pokud to jen trochu jde, snažíme se plnit přání a podněty našich
zákazníků. A právě masážní bazén
řadě našich klientů ve sportcentru
chyběl. Podobně jsme reagovali
na připomínky návštěvníků a od

Příjemná relaxace v novém masážním bazénu
v holešovském Sportcentru.

1. února se z restaurace Sport
stává restaurace nekuřácká.

lapma, ozonizátor a desinfekční
přípravek Sanosil.

Můžete čtenářům masážní
bazén blíže popsat?
Jedná se o bazén velikosti
205 x 225 cm, s objemem 1350 l
vody při teplotě 37 °C. Bazén je
osazen 43 druhy vodních a vzduchových trysek, rozdělených do
8 sad. Masážní vana disponuje
pěti ergonomicky tvarovanými sedačkami s optimálně umístěnými
sekcemi trysek. Masážní bazén
slouží k relaxaci, rehabilitaci a odpočinku. Působí příznivě na krevní
oběh, uvolňuje svaly a stimuluje
imunitní systém. Odlišné teploty
vzduchu a vody utužují organismus
a působí preventivně proti nejrůznějším onemocněním.

Jak bude fungovat samotný
provoz?
Zájemci o tuto službu se mohou objednávat na pokladně sportcentra osobně nebo telefonicky na
čísle 573 398 434, v maximálním
počtu 4 osob. Pobyt v masážním
bazénu je doporučen na dobu
jedné hodiny. Vstup je umožněn
samotně i přímo z prostoru krytého bazénu.V místnosti s masážním
bazénem je šatna, sprcha i možnost posezení. Pro návštěvníky
bude k dispozici lednička s nápoji.
PR

V dnešní době je vysoce sledovaným parametrem hygiena.
Jak zajišťujete kvalitu vody?
Základním prvkem vířivého
bazénu je řídicí jednotka, která
zajišťuje a kontroluje všechny důležité funkce potřebné k udržení
kvality vody. Systém je opatřen
pískovou filtrací s vysokou účinností. Při plném výkonu je voda
pročištěna pětkrát za hodinu. Ničení mikroorganismů zajišťuje UV

Český svaz včelařů
ZO Holešov a okolí zve srdečně na výroční členskou
schůzi, která se uskuteční
27. ledna 2008.

Pozvánka

Začátek je v 8.30 hod.
v Domě zahrádkářů
Holešov-Dlažánky.
Srdečně zve výbor ZO ČSV
Holešov a okolí
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Sudoku

Soutěž Holešovska
V dnešním čísle jsme losovali pouze jména luštitelů sudoku (loňské
číslo 23), neboť jsme z důvodu nedostatku místa neotiskli fotosoutěž. Vylosovanými výherci sudoku z čísla 23 (poslali jste bezmála 20 odpovědí)
se stávají paní Věra Nováková ze Žop a pan Eduard Slouka z Holešova.
Oběma posíláme vstupenky do kina Svět.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Víte, kterou zeď či
fasádu zdobí toto graffiti? Své odpovědi posílejte na adresu: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail:
robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
JZ

Fotokuriozita
Není to tak dlouho, co vystoupil pěvecký sbor Banana Vox v přeplněném Drive Clubu. Bylo to loni - v předvánočním čase, kdy představil
veřejnosti zbrusu nové cédéčko. To se tehdy na koncertě slavnostně
pokřtilo, přičemž kmotry byli místostarosta Rudolf Seifert a ředitelka
1. Základní školy Holešov Jarmila Růžičková. Náš snímek přináší sbormistryni Moniku Vyhlídalovou (vlevo), kterak jakoby „napovídá“ jedné ze
sólistek. Taková péče přece zaslouží uznání, nemyslíte…?

Dotazník Holešovska
Jiří Kuhl,
kumštýř na volné noze
Vaše životní krédo?
Spravedlnost a dobro zvítězí.
Ke které knize se rád vracíte?
BICHLE od Jana Hukla.
Váš oblíbený umělec?
Vladimíra Dvořáková.
Jaký sport vás oslovuje?
Extrémní lyžování.
Co máte rád na talíři?
Umně naaranžovanou hromádku zemáků, tak aby jemný
ornament okraje talíře korespondoval s úhlem dopadu stínu
nejvyššího bodu hromádky zemáků.
Kde si rád posedíte?
V křesle, na židli, ale někdy i jen tak na zemi.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S Václavem Čtvrtkem, Arnoštem Pátkem, Luďkem Sobotou
a Milanem Nedělou.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Úspěch.
Z čeho máte největší obavu?
Z úspěchu.
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Ve které historické době byste chtěl žít?
Na přelomu 19. a 20. století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Nemám takového kraje, já sám mám rád střed.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Chtěl bych být duchovní vůdce.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ne, to si nemyslím, zatím to vypadá, že buď vyhraje pravda
a nenávist, anebo láska a milosrdná lež.

