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Co bude v pivovaru?
Co vy na to,
pane starosto?
Areál holešovského pivovaru
získal nový majitel
a údajně se chystá
jeho nové využití,
které by mohlo mít
negativní vliv na život v centru města.
Co vy na to, pane
starosto?
Ano, i my jsme
se dozvěděli konkrétně o tom, že některé firmy mají zájem v areálu pivovaru zřizovat
sklady. Město samozřejmě má jen omezenou
možnost, jak tyto aktivity ovlivňovat. V každém
případě však toho využijeme prostřednictvím
stavebního řízení. V žádném případě se totiž nehodláme smířit s tím, aby v centru města vznikaly
provozy, jako jsou sklady, dílny a další objekty,
které by přitahovaly další dopravu a byly zdrojem
komplikací pro běžný život občanů.
(frs)

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD. Na zápisy do holešovských základních škol se přišel podívat
místostarosta města Rudolf Seifert. Uvolněná atmosféra na snímku je z 2. Základní školy. Více
informací na str. 9.

Jubilanti besedovali v Srdíčku
V rámci valentýnských oslav, které proběhly minulý týden v Mateřském
centru Srdíčko, se objevili i manželé Marta a Ludvík Šimečkovi z Holešova.
Hlavní důvod, proč byli pozváni na besedu, byl ten, že spolu tento měsíc
oslavili padesát let společného života. Neobešlo se to ani bez hudebního
programu, během něhož pan Šimeček zahrál na mandolínu.
K jejich zlaté svatbě se připojuje s gratulací i redakce Holešovska.
(rr)

Rozhovor s předsedou
osadního výboru Žopy
Rok práce v novém složení má za sebou osadní výbor v Žopích. V jeho
čele stojí Luděk Hradil, kterému jsme položili několik otázek.
Předsedou osadního výboru jste zhruba jeden rok. Naplnily se
vaše představy, které jste od výkonu této funkce čekal, nebo jste byl
něčím překvapen?
Věděl jsem, do čeho jdu, na jednání osadního výboru jsem docházel pravidelně již v minulém období. Práce v osadním výboru je velmi zajímavá, tvůrčí,
zabere spoustu času a někdy je velmi nevděčná a stresující. Proto mě příjemně
překvapilo, že mám kolem sebe lidi, kteří se svým funkcím ve svém volném čase
plně a opravdově věnují a ještě je to baví. Naopak by mě překvapilo, kdyby nejen
s mou prací byli spokojeni všichni, ale to snad čekat nemohu.
Pokračování na str. 3

Chystá se den pro zdraví
Holešov (rr) - Den pro zdraví se uskuteční 5. dubna pod záštitou
místostarosty Holešova Rudolfa Seiferta. Akci pořádá SVČ DUHA Holešov,
III. ZŠ Družby v Holešově a FIT CLUB Hanka v prostorách ZŠ Družby Holešov. Součástí programu budou poradenství, pohybové aktivity, přednášky
s odborníky, prezentace sociálních a zdravotních služeb, ukázky doplňkové
výživy, ochutnávka zdravé výživy, test na téma jakou máte fyzickou kondici,
první pomoc, výstava fotografií, výstava dětských prací a další.
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Uložení objemných odpadů ve sběrném dvoře
Sběrný dvůr v Tučapské ulici navštíví každoročně stále více lidí. Tomu odpovídá také množství odevzdaného odpadu. V roce 2006 bylo
odevzdáno 900 tun, tj. o 150 tun více než v roce
2003. Převzatý odpad ve sběrném dvoře je tvořen vyřazeným elektrickým a elektrotechnickým
zařízením, pneumatikami, biologicky rozložitelným odpadem a nebezpečným odpadem. Největší procento však představuje objemný odpad,
který činí zhruba 90 procent. Všechen odpad byl
přebírán ve sběrném dvoře od obyvatel Holešova
a místních částí bez omezení a bezplatně. Celý
systém však začal být zneužíván občany okol-

ních obcí, ale i řadou podnikatelských subjektů.
Také řada občanů si sběrný dvůr, který má sloužit
k ukládání nepotřebných předmětů, pletla se
službou, která jim má řešit problémy s vyklízením, rekonstrukcí bytů nebo zahrad.
Proto bylo od 2. 1. 2008 rozhodnuto o zpoplatnění ukládání vybraného druhu objemného odpadu. Toto zpoplatnění potrvá do 30. 6.
2008 dle platného ceníku Technických služeb,
s.r.o., který je k nahlédnutí na www.tsholesov.cz
nebo přímo ve sběrném dvoře, popř. na telefonu
573 394815, 573 396 722. Po uplynutí tohoto
období bude vyhodnocen výsledek, podle kte-

rého budou rozhodnuty další podmínky ukládání
objemného odpadu.
Poplatek je vybírán při předání odpadu od
všech občanů Holešova i okolí a týká se pouze dveří, oken, sedacích souprav, křesel, židlí,
koberců, postelí, matrací, skříní a desek nad
1,5 m délky. Bez omezení a bezplatně přebírají
pracovníci sběrného dvora od obyvatel města
Holešova a jeho místních částí ostatní objemné odpady, nebezpečný odpad, elektroodpad,
bioodpad a pneumatiky. Podnikatelé musí za
odebrání odpadu platit.
(ts)

Také se vám stává, že si musíte jít na
úřad vyřídit svůj problém na „sociálku“
a není vám přesně jasné, kam vlastně máte
jít? Tady je naše rada:
• V případě, že chcete vyřizovat jakoukoliv agendu spojenou se starobním, invalidním či pozůstalostním (např.vdovským, či sirotčím) důchodem,
musíte zajít na adresu:
Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž, Gen. Svobody 1190/2, 767 01 Kroměříž, telefon. kontakt: 573 516 111.
• V případě, že si potřebujete vyřídit přídavky
na děti, sociální příspěvky, příspěvky na bydlení,
rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče,
porodné nebo pohřebné bude nezbytné, abyste

se dostavili na kontaktní místo Úřadu práce v Kroměříži, pracoviště Tovární ulice 1407/28, 769 01
Holešov, telefon. kontakt: 573 521 780 - 785.
• V případech, kdy si budete mít zájem vyřídit dávky
pro osoby v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,

na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu a garáže, příspěvek plně
nebo prakticky nevidomým občanům či bezúročnou půjčku pro těžce zdravotně postižené občany
a v neposlední řadě příspěvek na péči), musíte se
dostavit na: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVZ) Městského úřadu v Holešově, Tovární
ulice 1407, telefon. kontakt: 573 521 111.
Na tomto pracovišti vám bude poskytnuto
také další odborné poradenství v souladu se
zákonem o sociálních službách, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, zákoně o rodině, ale
i soudnictví ve věcech mládeže.
PhDr. Viera Horáková, vedoucí OSVZ

Víte kam na úřad?
doplatek na bydlení, mimořádnou hmotnou pomoc), mimořádné výhody pro těžce zdravotně
postižené občany - TP, ZTP, ZTP/P, peněžité dávky
pro občany těžce zdravotně postižené (příspěvek
na úpravu bytu, na zakoupení, celkovou opravu
a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2008
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice - SILC 2008 (Životní podmínky
2008), které navazuje na šetření SILC z let 2005
až 2007. Smyslem šetření je získat nejnovější
reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém
postavení českých domácností a jejich životních
podmínkách potřebné pro usměrňování sociální
politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely
i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Cenzus se uskuteční na území celé České
republiky v cca 14 000 domácnostech, z nichž se
9650 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 789 domácností v 62 obcích. Všechny

domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru.
Vlastní zjišťování proběhne v době od 23.
února do 11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zařazeny všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje
potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např.
v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování
sociálních dávek atd., a pro hodnocení dopadu
přijatých opatření vlády na životní úroveň apod.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat pověřením k výkonu funkce, které
jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSU ve Zlínském kraji, nebo služebním
průkazem zaměstnance ČSU. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných

údajů a získaná data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků zákona č. 89/1995
Sb. o státní statistické službě a podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů
oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na
pracovníka Samostatného oddělení terénních
zjišťování CSU pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2008 Ing. Barboru Židkovou,
tel.: 577438881.
Ing. Vladimír Látal, vedoucí Samostatného oddělení terénního zjišťování Zlín

Zastupitelé letos
jednali poprvé
Holešov (frs) - První letošní zasedání holešovského zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 18. února. Zastupitelé v úvodu uctili minutou
ticha památku člena kontrolního výboru Dalibora
Cymbálníka, který zemřel koncem loňského
roku. V průběhu dalšího jednání pak kromě jiného schválili zapojení města Holešova do krajské
úrovně Programu prevence kriminality na léta
2008 až 2011, program prevence kriminality
města Holešova na rok 2008 a schválili rovněž
pracovní skupiny prevence kriminalita města.
Zastupitelstvo dále schválilo Strategii
rozvoje města na léta 2008 až 2013 a rozhodlo
o spolufinancování projektu Římskokatolické
farnosti Holešov na obnovu interiéru farního
kostela Nanebevzetí P. Marie.
Zastupitelé rovněž schválili celou řadu
bodů majetkového charakteru a kromě jiného
posvětili vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 15 milionů korun pro rekonstrukci
zámku. Podrobnosti o jednotlivých usneseních
zastupitelstva přineseme v příštím čísle.
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Radnice řeší operativní problémy s výstavbou kanalizace
Žopy, Dobrotice (frs) - Operativní řešení problémů, které provázejí výstavbu kanalizace v Dobroticích a Žopích, přijeli v minulém
týdnu do těchto obcí řešit starosta
města Zdeněk Janalík, vedoucí
odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Stanislav
Julíček a jeho spolupracovníci Milan Roubalík a Ivo Michálek.
V Žopích řešili potíže spojené s poměrně členitým terénem
a odlehlostí některých domů
od hlavního kanalizačního řadu,
v Dobroticích činí největší potíže
až čtyřmetrová hloubka výkopu,
který prochází v těsné blízkosti
některých domů.
„V Žopích máme některé
domy, které jsou gravitačně obtížně
připojitelné, případně jsou vzdálené od hlavního kanalizačního řadu.
Občanům, kterých se to týká, jsme
přijeli vysvětlit situaci a nabídnout
pomoc v podobě variant možnosti
řešení,“ vysvětlil vedoucí odboru
Stanislav Julíček. Jednání v Žopích
trvalo asi hodinu a pracovníci měs-

ta se domluvili na dalším postupu
se všemi rodinami, kterých se potíže s napojením týkaly.
Zatímco Žop se samotné výkopové práce zatím dotkly pouze minimálně, v Dobroticích už
na vlastní kůži vnímají nepohodlí,
které rozkopané ulice činí. Právě
na komplikace spojené s omezeným přístupem do vlastních domovů si na setkání se starostou města
a jeho spolupracovníky obyvatelé
Dobrotic nejvíce stěžovali. Výkopy
na ulici jim například znemožnily
vjíždět vozidlem na vlastní pozemek, potíž mají i při vyvážení popelnic či doručování pošty. Některým
majitelům domů pak dělají vrásky
hluboké výkopy hlavního řadu, který
by mohl případně poškodit statiku
stavení. V konkrétních případech
se proto projektanti snaží přeložit
vedení dál od obytných budov.
Na setkání v dobrotickém Sádku proto starosta města a jeho spolupracovníci hledali řešení, jak toto
nepohodlí občanů zmírnit. Nicméně se shodli na tom, že v průběhu

Zleva stavební technik Milan Roubalík, starosta města Zdeněk Janalík
a předseda osadního výboru v Žopích Luděk Hradil při jednání
s občany Žop o kanalizačních přípojkách.
výstavby kanalizace nepůjde tyto
potíže výrazně eliminovat.
Na straně druhé bude v průběhu následujícího roku a půl obec
kompletně napojena na společnou
kanalizaci a součástí stavby bude

i komunikace „na Kačerově“ s novým asfaltovým povrchem.
Výstavba kanalizace v Dobroticích a Žopích je vedle rekonstrukce zámku největší investiční akcí
města v letošním a příštím roce.

Předseda osadního výboru v Žopích Luděk Hradil tvrdí:
Akcí číslo jedna bude letos i příští rok kanalizace
Pokračování ze str. 1
Co se vám podařilo udělat na výbornou
a co se naopak ne úplně povedlo?
Rok to byl určitě zajímavý, na členy výboru
čekala spousta práce a ne všechny úkoly jsme
stačili splnit. Z tohoto pohledu to byl rok krátký.
V závěru jsme nebyli schopni zajistit alespoň
základní opravu zvonice, o kterou stáli naši
spoluobčané. Tuto musíme realizovat v jarních
měsících letošního roku. Spoustu času nám
vzalo dokončování úprav hřiště, které bylo již
přes vánoční prázdniny, kdy přálo počasí, hojně
využíváno nejen dětmi. A co se povedlo opravdu
na jedničku? Spousta lidí přišla pomoci vyčistit
potok, na akci pro děti „Loučení s létem“ přijeli
i přespolní a na setkání seniorů byl plný sál
dobré nálady. Dík patří všem členům osadního
výboru a mnoha našim občanům!
Které zásadní akce čekají Žopy v letošním roce?
Nejen v letošním, ale i příštím roce bude
akcí číslo jedna pro naši obec „KANALIZACE“.
Spousta nepořádku, problémů, utracené miliony
a nakonec to zase schováme pod zem.
Musíme si ale uvědomit, že současný stav
našeho nakládání s odpadem není do budoucna
možný. Vybudováním funkční kanalizace město
zajistí možnost napojení většiny domácností.
Jaký je podle vás největší problém,
který v současné době občany Žop trápí?
Těch věcí je víc. Dlouhodobě však občané volají po osvětleném chodníku do centra.
Z vlastní zkušenosti vím, že mají pravdu. Je štěstí, že na tomto úseku nedošlo k tragédii. Mohu,
doufám, prozradit, že i řešení tohoto problému
se v dohledné době dočkáme. Projekty, výkupy
pozemků i návaznost na plánovaný obchvat
si vyžádají svůj čas. Důležité bude zejména
křížení komunikace s obchvatem, potřebujeme
ho řešit jako mimoúrovňové, a to si opět vyžádá čas, peníze a mnohá jednání představitelů
našeho města. Nemůžeme dnes nic uspěchat,

Předseda osadního výboru Žopy
Luděk Hradil.
důležité je, aby byl výsledek pro občany obce
přínosem.
Už se rýsuje nová tvář zeleně na žopské
návsi, o jejíž podobě se vedou mezi občany
spory?
Spousta občanů a spousta názorů. V současné době víme, že si můžeme dovolit projekt
- máme na něj od města peníze. Nejde o nijak
závratnou částku a v létě bych chtěl obyvatelům
Žop předložit výsledek. Plány včetně vizualizací
a rozpočet na osazení břehu potoka ve dvou odlišných provedeních s výhledem rozvoje plochy
v dalších letech. To samé pro prostor návsi. Občané ať si sami odsouhlasí variantu, která je pro
ně přijatelnější, a tu se rozhodneme realizovat.
Na poslední veřejné schůzi se vedla
polemika ohledně odvodňovacího příkopu
nad Žopami. Podle názoru některých občanů
nebrání horní část obce před přívalovými
dešti dostatečně. Je tomu skutečně tak?
Nejprve si definujme přívalový déšť s jeho
objemem a vytrvalostí srážek, potom ho apli-

kujme na lokalitu s daným charakterem krajiny
a technickými možnostmi odvodnění… Ono
je to ale trošku jinak. Přislíbil jsem prostředky
na zbudování překopu „vlastními silami“. Poté,
co jsme na místě zjistili problémy původně
uvažovaného řešení, a to nejen technické, ale
i legislativní, rozhodl jsem bez dalšího, že celou akci přenecháme stavební firmě, která má
s danou problematikou daleko větší zkušenosti.
To odvodnění při dešti funguje a víme, jak ho
za „levno“ doplnit tak, aby se jeho účinnost
násobila. V rámci rozpočtu určitě letos zařadíme
tuto realizaci.
Charakteristickou částí Žop, která svým
věhlasem přesahuje rámec Holešova, je kulturní areál pod lesem. Jaký je jeho aktuální
stav? Máte s ním jako představitelé obce
do budoucna nějaké plány?
Stav areálu odpovídá plně možnostem
a schopnostem nynějšího vlastníka. Sbor dobrovolných hasičů s nasazením velkého množství
sil zajistil základní životní funkce. V rámci svého
rozpočtu však nemohou investovat statisícové
částky, které budou nutné k tomu, aby se areálu
v Žopech vrátila jeho bývalá sláva. Spolu s představiteli města jsme zmapovali i okolní pozemky
a jsme připraveni jednat o navrácení areálu
do majetku města. To je náš nejbližší plán.
Jak hodnotíte spolupráci osadního výboru se zastupitelstvem a vedením města?
Spolupráce s vedením města i jednotlivými
odbory je na velmi dobré úrovni. Neříkám, že
není co zlepšovat, ale jsme na začátku a myslím,
že i sami občané mi dají za pravdu, že se zlepšila komunikace mezi obcí a městem a především
zájem jednotlivých představitelů. Pan starosta
i oba místostarostové, ale i někteří členové
rady nás několikrát navštívili při různých příležitostech. A například s pracovníky stavebního
odboru jsme v kontaktu téměř denně.
Ptal se František Sovadina
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Představitelé města sbírali zkušenosti s průmyslovou zónou v Nošovicích
O zkušenostech s budováním průmyslové zóny v Nošovicích
jednali v minulých dnech starosta
Holešova Zdeněk Janalík a jeho
spolupracovníci s primátorkou
Frýdku-Místku Evou Richterovou,
pracovníky odboru životního prostředí frýdecko-místeckého magistrátu i se starostou Nošovic
Miroslavem Kačmarčíkem.
„Při těchto jednáních jsme se
dotkli celé řady věcí, o kterých už
víme. Ať už se jedná o růst cen
nemovitostí, úskalí z hlediska růstu
počtu obyvatel a dalších doprovodných jevů. Toto jednání však bylo

přínosné zejména tím, že jsme se
dozvěděli o problémech, které jsme
si dosud ne úplně uvědomovali,“
uvedl starosta města Zdeněk Janalík. Představitelé Holešova si tak ze
severní Moravy přivezli zkušenost,
podle níž je vedle samotného fungování průmyslové zóny nutné důkladněji se zaměřit i na výstavbu.
„Budeme proto jednat se Zlínským
krajem například o způsobu dopravního napojení zóny v průběhu
výstavby. Bude nás zajímat a budeme to chtít taky ovlivnit, kudy povede přístupová cesta na stavbu,
kdo bude platit opravy poničených

komunikací, kde se bude odvážet
a jak se bude ukládat zemina a další materiál. Dopředu budeme chtít
vědět, jaký dopad z hlediska hlučnosti, prašnosti a dalších komplikací bude mít výstavba na občany
města. Bavit se budeme i o tom,
jakým způsobem se budou řešit
kompenzace nepohody, která při
budování zóny občanům Holešova
vznikne,“ uvedl starosta.
Vedení radnice rovněž nechá
zpracovat analýzu vlivů zóny na město. „Z analýzy by mělo být patrné, co
bude město v souvislosti s výstavbou a fungováním zóny potřebovat

a co z toho by měl pomoci sanovat
například stát,“ dodal starosta.
Jednání v Moravskoslezském
kraji potvrdilo současnou filozofii
holešovské samosprávy, podle níž
musí být město ve vztahu ke kraji
velmi aktivní. „Naše možnosti jsou
sice malé, protože průmyslová zóna
je majetkem Zlínského kraje a je také
prioritou státu, ale o to více musíme
být aktivní, abychom v maximální
možné míře eliminovali negativní dopady zóny a naopak posílili výhody,
které občané Holešova budou z této
stavby mít,“ dodal starosta.
(frs)

Průmyslová zóna Holešov

Průmyslová zóna Nošovice

Průmyslová zóna v Holešově má mít zhruba 300 hektarů.
Vedení Zlínského kraje počítá s tím, že soukromí investoři do zóny
přinesou v průběhu následujících zhruba pěti let až 20 miliard korun
a vytvoří na 12 tisíc nových pracovních míst. Na rozdíl od Nošovic
má být v Holešově investorů více a kraj počítá s tím, že přinesou
sofistikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Automobilka Hyundai buduje u Nošovic nový závod na
výrobu automobilů na ploše 200 hektarů. Továrna má stát více
než 30 miliard korun a má být dokončena v letošním roce.
Práci by zde mělo najít až 3 500 pracovníků. Ročně má vyrobit
300.000 osobních vozidel. Nábor zaměstnanců do továrny je již
v plném proudu.

Zatímco nad nošovickou zónou se zvedá panoráma Beskyd, přírodní kulisu zóně v Holešově budou dělat Hostýnské vrchy.

Jednou z priorit výběru investorů bude i ochrana vodního zdroje
Holešov - Při výběru investorů pro připravovanou průmyslovou zónu v Holešově
bude důležitým kritériem rovněž charakter jejich
výroby a činnosti. Přednost dostane ekologicky
čistá výroba, naopak firmy působící v chemickém průmyslu či těžké výrobě jsou z okruhu
potenciálních investorů předem vyloučeny. Jejich působení v zóně neumožňují ani zákonná
opatření. Jednou z priorit při obsazování zóny,
o které budou rozhodovat Zlínský kraj a stát,
je totiž ochrana tamního zdroje vody. Každý
zájemce o pozemky v zóně navíc musí předložit odbornou a nezávislou firmou zpracovaný
hydrogeologický posudek.

Přísné podmínky
k ochraně vod
Připravovaná zóna, stejně jako například
takřka celý Holešov a obce Martinice a Zahnašovice, leží ve vnějším ochranném pásmu
vodního zdroje Holešov. Všichni investoři tak
musejí splnit množství podmínek. „Součástí
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infrastruktury zóny budou dvě kanalizační sítě,
dešťová a splašková. Dešťové vody budou
odváděny do suchého poldru a následně do říčky Mojeny. Pro případ mimořádných událostí
bude postaveno několik odlučovačů ropných
látek,“ uvedl Jakub Černoch, výkonný ředitel
společnosti Industry Servis ZK, která se stará
o přípravu zóny. Jejím vlastníkem je Zlínský
kraj. Splaškové vody pak skončí v čistírně odpadních vod v Holešově. Na její intenzifikaci
Zlínský kraj přispěje částkou 40 milionů korun.
S touto variantou hejtmanství počítá od počátku
přípravy zóny.
Velké investice do nakládání s odpadními
vodami čekají i na jednotlivé investory. Budou
muset absolvovat proces posuzování vlivu
na životní prostředí a předložit hydrogeologický
posudek, který prokáže, že budované stavby
ani jejich provoz nebudou mít negativní vliv
na zdroje podzemní vody. „Existují technologie výstavby, především v oblasti hydroizolací
a moderních kanalizačních systémů, které jsou
schopny případná rizika do značné míry eliminovat,“ poznamenal Petr Vedra, náměstek ředitele

společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,
která vodní zdroj využívá. Podle něho bude pro
ochranu podzemních vod velmi důležitý také
pečlivý výběr investorů.

Ochranná pásma
Firma Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s. čerpá podzemní vodu z vodního zdroje
Holešov na dvou jímacích územích - Všetuly
a Holešov. V jejich nejbližším okolí jsou vnitřní
ochranná pásma, částečně jsou i na pozemcích, které kraj kvůli přípravě zóny vykoupil.
„V těchto místech počítáme jen se sadovými
úpravami, do samotné zóny nebudou vůbec
zasahovat,“ poznamenal Černoch. Vodní zdroj
Holešov slouží k zásobování pitnou vodou
obyvatel na Holešovsku a v okolí Bystřice pod
Hostýnem. Pro jeho tvorbu je dominantní podzemní nátok z oblasti Hostýnských vrchů, částečně se na něm podílí i vsakování dešťových
vod z prostoru ochranných pásem.
red
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Nezaměstnaných v lednu mírně přibylo
Region (frs) - Míra nezaměstnanosti
v regionu se v lednu oproti prosinci nepatrně zvýšila, v Holešově samotném se naopak
o desetinu snížila. Holešovsko si tak stabilně udržuje nejmenší počet nezaměstnaných
v rámci bývalého okresu Kroměříž. Zatímco
v Holešově se za měsíc nezaměstnanost snížila
ze 6,2 na 6,1 procenta, v sousední Bystřici pod
Hostýnem se zvýšila ze 7,0 na 7,1 procenta,
v Hulíně ze 7,4 na 7,8 procenta a v Kroměříži
zůstala meziměsíčně na 6,9 procenta. V rámci
obcí okresu Kroměříž jsou na tom nejlépe Blazice (3,3 %), nejhůře pak Pacetluky (17,5 %)
a Kunkovice (25 %).

Mikroregiony

Rovněž mezi sedmi mikroregiony okresu
Kroměříž si Mikroregion Holešovsko drží se
6,6 procenta nejmenší míru nezaměstnanosti.
Nejhůře jsou na tom v tomto hodnocení na Koryčansku a Morkovicku.

Okresy, kraj a ČR

Okres Kroměříž si se svými 7,2 procenta
v rámci Zlínského kraje udržuje tradiční třetí
místo, horší okres Vsetín má 7,4 procenta. Míra
nezaměstnanosti v okrese Zlín je 5,1 a v okrese
Uherské Hradiště 5,7 procenta. Nezaměstnanost
ve Zlínském kraji se v lednu oproti prosinci zvýšila
ze 6 na 6,2 procenta.
V rámci České republiky je průměrná míra
6,1 procenta. Nejlépe
jsou na tom jako již traPOŽÁRNÍ TECHNIKA
dičně v Praze (2,2 %),
nejhůře pak v Ústeckém kraji (11,2 %).

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY –

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

Úspěšný boj
s nezaměstnaností

Statistická čísla
zároveň dokládají, že
boj s nezaměstnaností
byl v posledních letech
úspěšný. Za poslední
dva roky se totiž míra
nezaměstnanosti v regionu snížila o 4 až
5 procent. Například
v Holešově dosahovala
v lednu 2006 10,4 procenta, v rámci celého
okresu Kroměříž pak
dokonce 12 procent.

Nezaměstnanost (v %)
v obcích mikroregionu
leden
2008

leden
2007

Pacetluky

17,5

15,5

Přílepy

9,8

8,8

Bořenovice

9,0

10,4

Třebětice

8,5

9,3

Pravčice

8,2

4,1

Ludslavice

7,6

6,7

Horní Lapač

7,2

8,0

Kostelec
u Holešova

6,7

8,3

Prusinovice

6,2

7,5

Lechotice

6,2

4,1

Holešov

6,1

9,0

Kurovice

5,7

5,7

Míškovice

5,3

4,4

Zahnašovice

5,1

7,6

Žeranovice

5,1

5,7

Rymice

4,9

4,9

Martinice

4,5

6,0

Roštění

4,2

5,4

Usnesení ze 3. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 4. 2. 2008
Rada města přijala tato usnesení:
Přijaté usnesení č. 13/2008.
Rada města Holešova vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování
stížností a petic v roce 2007.
Přijaté usnesení č. 17/2008. Rada
města Holešova schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.000 Kč společnosti PROMPT
SERVIS, spol. s r. o., Kroměříž,
IČ: 49966308, na ocenění nejlepších sportovců okresu Kroměříž
za rok 2007. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2008.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč občanskému
sdružení JASPIS, IČ 26655535,
k nákupu motorového vozidla pro
účely terénní práce tohoto sdružení
v Holešově. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 23/2008.
Rada města Holešova schválila

příspěvkové organizaci Městské
kulturní středisko Holešov vypsání
výběrového řízení na opravu hospodářské budovy holešovského
zámku v předloženém rozsahu.
Vyzvány budou firmy: Ekostav,
s.r.o., Holešov, Raval Interier, s.r.o.,
Holešov, Rudolf Duba - Stavoservis, Kroměříž, Ladislav Vyňuchal
- stavební firma PRIMA, Holešov.
Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 12/2008.
Rada města Holešova schválila
v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, svěření působnosti
ve věci uzavírání nájemních smluv
a smluv o výpůjčce týkající se
výhradně pozemků k zahrádkářskému využití a záležitostí s tím
souvisejících odboru správy nemovitostí města Holešova. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit vypsání výběrového řízení
na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil.

Kč pro rekonstrukci zámku. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
31. 3. 2008.
Přijaté usnesení č. 18/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
návrh rozpočtového opatření č.
1/2008. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško.Termín: 18. 2 .2008.
Přijaté usnesení č. 19/2008. Rada
města Holešova schválila změny
Organizačního řádu Městského úřadu Holešov v předloženém znění.
Přijaté usnesení č. 22/2008
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zapojení města Holešova do krajské úrovně Programu
prevence kriminality na léta 2008
- 2011, Program prevence kriminality města Holešova na rok 2008
a jeho realizaci a pracovní skupinu
Prevence kriminality města Holešova ve složení schváleném Radou
města Holešova dne 10. prosince
2007. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. Termín: 18. 2. 2008.
Přijaté usnesení č. 20/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit

strategii rozvoje města Holešova
na léta 2008 - 2013 v předloženém
znění. Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová. Termín: 18. 2. 2008.
Přijaté usnesení č. 21/2008. Rada
města Holešova rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, o jmenování Bc. Jaroslava Chmelaře,
r.č. 57 04 27/3069, bytem Holešov,
Sušilova 445, členem a předsedou
dozorčí rady společnosti Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
Holešov, nám. Sv. Anny 1030, IČ:
25309161, a uložila jednateli této
společnosti, aby zabezpečil zápis
této skutečnosti do obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem Brno.
Přijaté usnesení č. 15/2008.
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení rady
města ze dne 21. ledna 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Pavel Karhan
ověřovatel zápisu
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Členská schůze zahrádkářů
Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov se uskuteční v sobotu 1. března 2008 od
15 hodin v areálu zahrádkářů v Holešově na Dlažánkách.

www.remax-czech.cz

SERVIS - INZERCE
• Koupím garáž v lokalitě Novosady, platba v hotovosti. Tel. 728 367 300
po 17. hodině.
• Cestovní agentura ANEŽKA NETOPILOVÁ přijímá přihlášky na
zájezdy: 1) Chorvatsko - MURTUR 2) Španělsko - SANTA - SUSSANA.
Doprava luxus. autobusem, pěkné ubytování. Kuchyně s lednicí.
Možnost stravování. Kontakt 603 368 793.
• Mladá žena na MD hledá úklid na VPP nebo HPP. Tel. 732 270 497.
• Spolehlivá studentka Arcibiskup. gymnázia v KM pohlídá děti v Hol.
a okolí. Tel. 732 440 989.
• Koupím román Emy Destinnové Ve stínu Modré růže. Tel. 728 370 423.

Upozornění na zajímavé akce
v Hostětíně
Všechny zájemce o ekologické
bydlení a úspory v domácnostech
upozorňujeme na další zajímavé
akce v ekologickém centru Veronica v Hostětíně. V sobotu 23. února
se zde koná Den otevřených dveří
v pasivním domě a seminář Chytrá
ekologická řešení pro domácnost.
Všem zájemcům o tuto problematiku vřele doporučujeme návštěvu
rozhodně zajímavého ekocentra
v malé vesnici nedaleko Bojkovic.
Kromě jmenovaného semináře je
nabízena prohlídka pasivního domu
s odborným výkladem a exkurze po
dalších inspirativních ekologických
projektech v této obci.

Přednášky a lektorované
exkurze jsou bezplatné, z kapacitních důvodů je však dobré se
na akci předem přihlásit. Přihlášky je možné zasílat e-mailem na
adresu: hana.machu@veronica.cz, případné informace tel.
572 641 855.
Pokud vám nevyjde čas na
návštěvu nyní, je možné se do
Hostětína vypravit někdy příště na
další akce. Nejvíce se dozvíte na
webových stránkách centra www.
hostetin.veronica.cz

2 295 000 Kč Tel.: 604 383 641

3 990 000 Kč Tel.: 608 759 000

Racková, okr. Zlín Prodej samostatně stojícího RD 4+1 se zahradou
836 m 2, K RD náleží garáž a dílna.
Topení plynem i na tuhá paliva. DOPORUČUJI!

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

1 380 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 375 000 Kč Tel.: 604 383 641

Roštění u Holešova, okr. KM Prodej RD 4+1
s pozemkem 90 m2, po rek. koupelny, WC
a kuch. linky. Část domu zateplena, provedena
izolace základů. Plyn. topení, dřev. okna. Možná
výměna za byt 3+1 v Holešově s doplatkem.

Racková, okr. Zlín Prodej RD 2+1 o zast.
ploše 240 m2 se zahr. 500 m2. Topení
plyn, kabel. TV. Možnost zbudování dalších obytných místností. Dům je prázdný,
po úpravách k bydlení. Cena k jednání.

Ing. Jarmila Blahutová,
odbor životního prostředí
2 070 000 Kč Tel.: 606 474 749

Evropská poradenská kanceláø
rozšiøuje tým talentovaných spolupracovníkù.

Zlín-Jižní Svahy, I. etapa Prodej panel.
bytu 4+1 po kompletní rekon. ve 4.p./5. Byt
má zděné jádro, nová plast. okna, plovoucí
podlahy, nové dřevěné dveře i zárubně.

1 570 000 Kč

Tel.: 608 231 972

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

Do pracovního kolektivu ve vašem regionu pøíjmeme spolupracovníky.

Hledáte zmìnu?
Rozhodli jste se ji udìlat?
My Vám mùeme nabídnout:
r
r
r
r
r

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

Budeme po Vás poadovat:
r
r
r
r
r
r
r

dodrování firemního know-how, filosofie a systému
vysoké pracovní nasazení orientované na výsledky práce
komunikativnost, schopnost vedení rozhovorù
schopnost organizovat, schopnost improvizace
samostatnost, korektní a odpovìdné vystupování
touhu uspìt, èasovou flexibilitu
minimálnì SŠ vzdìlání

Pro pozvání k pohovoru a bliší informace zašlete kontakt na:

poradenstvi.region@email.cz
nebo na tel.:

+ 420 543 254 579
Uveïte vdy region a telefonní kontakt!

Poradenská kanceláø Brno, Vlhká 25, 602 00
6

Milena Zajícová Tel.: 604 383 641

NEJLEPŠÍ MAKLÉŘ ROKU 2007!
Vážení klienti,
chci být vaší jistotou a oporou v moří realit.
S radostí vám pomohu najít nemovitost vašich
snů. Vstřícnost a zájem o každého z vás je pro
mě samozřejmostí.
Věřím, že obchodní profesionalita nespočívá
pouze v řečnických schopnostech, ale i v perfektní
znalosti realitního trhu, kvalitně odvedené práci
s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Uvědomuji si, že prodej nebo koupě nemovitosti je životně důležité rozhodnutí, a proto se
snažím vždy s maximálním nasazením udělat
vše pro vaši spokojenost.
Důkazem jsou desítky spokojených klientů,
kteří mě kontaktují i po skončení obchodu.
Často mezi námi vznikají přátelská pouta
a to mě zavazuje k ještě většímu pracovnímu
nasazení a zkvalitnění realitních služeb.
Budu velmi ráda, když se na mě budete
nadále obracet a já vám pomohu proměnit váš
sen o bydlení ve skutečnost.

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

www.remax-czech.cz
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Mluvčí Ivo Mitáček: Spolupráce s dobrovolnými hasiči je světový unikát
Jak už jsme vás informovali
v minulém čísle, zásahová jednotka Sdružení dobrovolných hasičů
(JSDH) Holešov patří mezi nejvytíženější v kraji. V souvislosti
se spoluprací mezi dobrovolnými
a profesionálními hasiči jsme položili
několik otázek mluvčímu Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje
(HZS ZK) Ivu Mitáčkovi.
Na internetových stránkách
HZS Zlínského kraje jste uvedl, že
počet výjezdů holešovských dobrovolných hasičů byl překvapující. Proč byl překvapující a čím to,
že právě holešovští hasiči tolikrát
vyjížděli?
Dobrovolní hasiči z Holešova
začali být více využíváni po změně
zařazení naší profesionální jednotky. Naše stanice v Holešově patří
mezi ty menší v kraji a službu tam
vykonává omezený počet hasičů.
Rozhodli jsme se, že naše výjezdy
budeme posilovat jednotkou dobrovolných hasičů, která je typově
velmi blízká. Tedy jak technikou, tak
i schopností rychle vyjet a spolupracovat. Je to výhodné pro hasiče
i občany. Společný výjezd se sice
netýká všech zásahů, ale hlavně
požárů a technických pomocí. Přes
padesát výjezdů jedné jednotky dobrovolných hasičů za rok je v našem
kraji opravdu hodně.
Holešovští hasiči, ač jsou
to dobrovolníci, drží nepřetržitou
pohotovost, což v praxi, pokud
vím, znamená, že musí vyrazit
do pěti minut od vyhlášení poplachu. Existuje podobné využití
dobrovolných hasičů i jinde?
Je to dáno typem jednotky
dobrovolných hasičů. Zákon jich
rozlišuje hned několik a dobrovolní
hasiči z Holešova jsou mezi těmi
nejkvalitněji vybavenými a aktivně
službu vykonávajícími jednotkami.
Podobné využití jednotek je i v jiných
městech, ale pouze tady je služba
vykonávána zcela zdarma, i když
by mohla být hasičům hrazena. A to
je rozdíl oproti typově stejným jednotkám v kraji.

Je tento stav, kdy vlastně
dělají velmi podobnou práci jako
jejich profesionální kolegové,
ovšem s tím rozdílem, že zadarmo, dlouhodobě udržitelný?
Tak to je spíše otázka na jejich zřizovatele, což je obec. Pokud
zástupci obce dokážou tak velkou
a silnou jednotku financovat zcela ze

Mluvčí Hasičského
záchranného sboru Zlínského
kraje Ivo Mitáček.
svých zdrojů, je to úctyhodné. Naopak
je praxe taková, že podobné jednotky
čerpají řadu dotací na svou činnost
a domáhají se dalších zdrojů financování ke svému udržení, což někdy
i tímto podmiňují. Myslím si, že jednotka bude v budoucnu usilovat o dotace.
Byla by to ostatně škoda, kdyby nevyužila nabízených možností.
Nedojde k posílení hasičské
jednotky ani v souvislosti s budováním průmyslové zóny?
Předpisy v oblasti prevence jsou
dnes při budování podobných staveb,
jako je průmyslová zóna v Holešově,
natolik přísné, že dávají maximální
možnosti předcházení požárům a dalším haváriím. V nově budovaných zónách chceme například volně přístupné nadzemní hydranty, a samotné
stavby jsou pod daleko nákladnějším
protipožárním zabezpečením, které
vždy vychází z konkrétního druhu
výroby a zaměření. Naši pracovníci
kladou na prevenci v nově budovaných stavbách velký důraz, což je

podporováno řadou nových předpisů
a norem. A budou tak nepochybně činit i v případě holešovské průmyslové
zóny. Z tohoto pohledu máme zato,
že kvůli průmyslové zóně samotné
nemusíme v Holešově zatím současný stav, kdy k většině zásahů vyjíždějí
už společně jednotky profesionálních
i dobrovolných hasičů, nijak měnit.
A co rychlostní komunikace
R49, která by měla do pěti let
od západu k východu protínat
fryštáckou brázdu?
To je trochu jiná záležitost. Doposud jsme ve Zlínském kraji dálnici
neměli, takže jsme z pohledu záchranářů vnímali hrůzy na D1 a jinde pouze s odstupem. Budováním
dálniční sítě na území kraje se to
však změní. A jednotky Integrovaného záchranného systému se tomu
budou muset přizpůsobit. I hasičský
záchranný sbor tak bude muset posílit jednotky v dosahu dálnic a rychlostních komunikací. A to by se mělo
týkat i jednotky v Holešově.

v Holešově. Rozdíl je v tom, že zákon
u těchto typů jednotek umožňuje práci vykonávat i jako hlavní nebo vedlejší povolání. Tím, že je „dobrovolným“
hasičům za práci placeno, tak někdy
laicky hovoříme o „profesionálech“.
Tento termín ale není správný a více
se ujal název - hasiči z povolání města. Rozdíl také může být v tom, že tito
hasiči mohou vykonávat práci přímo
na stanici nebo na pohotovosti doma,
kde čekají na výjezd. Jsou placeni
městem, zřizovatelem a ze systémů
dotací na tuto činnost.
Jaký je vůbec trend v oblasti
spolupráce dobrovolných a profesionálních hasičů? Máte představu o tom, jak by měl fungovat
hasičský záchranný sbor třeba
za pět či deset let?
Myslím, že si nikdo z oboru
nedokáže představit naši práci bez
podpory a spolupráce s dobrovolnými hasiči. Navíc je to světový unikát
a nikde nenajdete takové tradice,
kulturní sílu a tak hustou síť dobro-

Jak vidí budoucnost Sboru dobrovolných hasičů
v Holešově starosta města Zdeněk Janalík?
Město Holešov chce i do budoucna podporovat Sbor dobrovolných hasičů v Holešově, ale v žádném případě bychom nechtěli, aby
nahrazoval profesionální hasiče. Na to město jednak nemá a nebude
mít prostředky a jednak si myslíme, že je to záležitost kraje a státu.
V souvislosti s budováním průmyslové zóny a také rychlostní
komunikace R49 naopak očekáváme, že dojde k rozšíření jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v Holešově, tedy
především profesionálních hasičů, a také k navýšení počtu příslušníků
Policie České republiky.
Jaký statut v rámci Integrovaného záchranného systému
mají jednotky ve Zlíně-Prštném
a Rožnově pod Radhoštěm? Proč
se přeměnily z dobrovolných
na profesionální? Kdo je platí
a kdo jim velí?
Jednotky hasičů z Rožnova pod
Radhoštěm a Zlína-Prštného jsou
v kraji raritou, i když jsou zařazeny
do stejné kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů jako hasiči

volných hasičů jako právě v České
republice. Je to základní kámen plošného pokrytí hasičů v každém kraji.
A zcela upřímně, dobrovolní hasiči
navíc dělají práci, kterou my, jako
profesionálové, neděláme. Trend
do budoucna je jasný - zkvalitňování
podmínek pro práci dobrovolných
hasičů, lepší technika, ochranné pomůcky pro zásah, společná cvičení…
ten seznam je ale daleko delší.
Ptal se František Sovadina

Hasiči zachraňovali mezi Holešovem a Rymicemi záchranku
Další ze série zásahů absolvovali holešovští dobrovolní hasiči ve spolupráci se svými
profesionálními kolegy, tentokrát při dopravní
nehodě, která se stala v pondělí 11. února

v 08.20 hod. u Rymic. Na silnici mezi Holešovem a Rymicemi došlo ke střetu nákladního
auta zn. Daewoo s vozidlem zdravotnické záchranné služby, které mířilo k zásahu do neda-

lekých Rymic. Ke zranění osob nedošlo a hasiči
pomohli s úklidem vozovky i s řízením dopravy.
Na zdravotnickou pomoc byla vyslána další
posádka záchranářů.
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Školní i mimoškolní aktivity na SOŠ - PaedDr. Stratil
Praktická výuka průzkumu veřejného mínění
Ve středu 15. ledna 2008 jste mohli potkat
v ulicích města Holešova studenty a studentky
ze SOŠ PaedDr. Stratil, kteří zastavovali občany
a pokládali jim různé otázky. Byli pověřeni zpracováním dvou průzkumů veřejného mínění. Otázky
v jednom dotazníku, které studenti občanům
kladli, byly zaměřeny na názory na bezpečnost
ve městě a možnost případného rozšíření počtu
kamer, které jsou nyní na pěti důležitých nebo
problematických místech. Druhý dotazník se
zajímal o názory na politickou situaci. Tyto otázky
dávali studenti občanům už v září, proto bude
zajímavé porovnat, jak názory občanů na politiku
a její představitele ovlivnila daňová reforma.

Co se studenti dovídali? Občanům vadí
ve městě v noci hluk, který mají na svědomí
mladiství nebo opilci, vadí jim auta, která přes
město jezdí příliš rychle, vadí jim skupinky
podivných lidí, kteří se schází v parcích, ruší
noční klid a dělají tam nepořádek. Přivítali by
více kamer u přechodů pro chodce, zlepšení
osvětlení - např. u garáží na sídlišti U Letiště…
A politická situace? Někteří byli překvapeni, že
se vůbec někdo zajímá o jejich názor. Někteří
byli s vývojem v poslední době nespokojení,
měli negativní názor na politiku i politiky, další
byli ze situace zklamaní. Mladí lidé se většinou různě vymlouvali, případně přiznali, že se

o politiku nezajímají. A jiní konstatovali, že už
ztratili přehled.
Studenty čekalo náročné vyhodnocení
všech dotazníků, které zpracovali podle různých
kritérií, rozdělili odpovědi podle věku, vzdělání,
zda jde o ženu či muže atd. Výstupy vyjádřili
v procentech a upravili do přehledných grafů.
Zjištěné údaje byly poskytnuty k dalšímu využití
zastupitelům města Holešova. Můžete si je také
prohlédnout na internetových stránkách naší
školy www.stratil.cz.
Studenti SOŠ - PaedDr. Stratil
pracují pro občany.

Škola není jen učení v lavicích
Většina rodičů velmi často
na otázku „Co bylo ve škole?“ slyší
„Ale nic …“ Tím jim jejich potomek
dává najevo, že kromě učení, zkoušení, případně písemek se nedělo nic
převratného. Když jsme hodnotili aktivity školy v prvním pololetí, ukázalo
se, že jsme se studenty podnikli hodně zajímavých akcí. Posuďte sami.
Aktivity studentů: seznamovací
akce pro nové studenty na Tesáku
a víkend v Lukovečku; stužkovací
večírky maturitních tříd ve Fryštáku
a Přílepích; bílý den (kolik studentů
a učitelů přijde v bílém oblečení?);
školou také chodil Mikuláš, dva andělé a šest čertů; následoval mikulášský workshop a obnovili jsme
i tradici vánočních besídek.

Exkurze: Veletrh vzdělávání
Gaudeamus Brno; Tescoma Zlín;
Pivovar Zubr v Přerově; Barum
Otrokovice; Elko ep Holešov a celoškolní zájezd do předvánoční
Prahy.
Kultura: jazzový koncert - Pocta Gershwinovi v podání Petry
Janů a Filharmonie B. Martinů
ve Zlíně; Ďáblova bible - výstava
v pražském Klementinu.
Účast na sbírkových akcích:
Světluška; Bílá pastelka; Srdíčkový
den; Plyšák pro radost.
Sport: celoškolní sportovní
den - turnaj ve fotbalu a stolním
tenise; 2. místo našeho týmu
ve florbalovém turnaji pořádaném
TYMY Všetuly.

Účastníci sbírkové akce Světluška.

Neziskovým organizacím slouží
speciální portál
Region (red) - Ostrý provoz
nového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje byl spuštěn v pondělí 11. února. Portál by
měl sloužit pro komunikaci a také
prezentaci neziskových organizací,
budování partnerství mezi krajem
a neziskovými organizacemi. Web
bude obsahovat databázi neziskovek kraje, kdy registrace a veškeré
funkce jsou pro NNO zdarma.
Neziskové organizace mají příležitost údaje o své organizaci samy
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spravovat a aktualizovat, dále mají
možnost ukládat do kalendáře pořádání svých akcí, které se zobrazí
ve společném kalendáři, a v neposlední řadě zde mohou publikovat
své vlastní články např. z uspořádaných akcí. Kraj bude moci na tomto
portálu shromažďovat a podávat
kompletní informace např. o dotacích krajských, státních, ale také
z EU, a to pro celý neziskový sektor
Zlínského kraje. Webová adresa:
http://zlk.neziskovka.cz/

Výuka paličkování na mikulášském workshopu.

Beseda s členem
modrých přileb
Další akce: beseda s členem
modrých přileb OSN, který byl rok
v Gruzii; provedení a zpracování
5 průzkumů veřejného mínění zaměřených na politickou, dopravní
a bezpečnostní situaci v Holešově,
výstupy jsme poskytli k využití vedení města.
Soutěže: tradičně studenti
zpracovávají SOČ; třetím rokem
jsme zapojeni do soutěže Enersol
a Spotřebitelský diář. V Enersolu dva
studenti postupují do krajského kola,
výsledky a případný postup úspěšných studentů v dalších soutěžích
bude jasný v nejbližších týdnech.
Druhé pololetí jsme začali
kulturou - v pátek 8. února jsme

byli na divadelním představení
ve Zlíně - Výborná kachna. Nyní
se blíží odjezd na lyžařský výcvikový kurz, který bude opět v Jeseníkách na Karlově. Když k tomu
přičteme ještě tým studentů, který
každý měsíc připravuje a vydává
školní časopis, můžeme s klidným
svědomím tvrdit, že studenti naší
školy se opravdu neučí jen v lavicích a ani tento půlrok se nikdo
nemusel nudit.

Od září nově
Samozřejmě nezapomínáme
ani na výuku, učitelé budou od září
učit podle nového školního vzdělávacího programu zaměřeného na ekonomiku, management, strojírenství,
elektrotechniku a silniční vozidla.
Mgr. Milena Machálková

Kraj zavedl rodinné pasy
Region (red) - Projekt „Rodinný
pas“, který je zaměřen na podporu rodin s dětmi, schválila na svém
jednání krajská rada. Jeho cílem je
vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám
s alespoň jedním dítětem do 18 let,
trvale žijícím ve Zlínském kraji.
Pas, který bude možno získat
registrací zdarma, je možností jak
přispět k vyšší sounáležitosti občanů
s krajem a s hodnotami, které ho
spoluvytváří. Umožní držitelům vy-

užívat nabídku výhodnějších služeb
zejména místních podnikatelů, kteří
budou do projektu zapojeni.
Pas by měl umožnit slevy na vstupy do kulturních zařízení, na nákupy
v obchodech, na dopravu i občerstvení tak, aby rodinné výlety za poznáním
a relaxací mohly být dostupné pro
většinu domácností a přinesly jim také
ekonomické výhody. Projekt má také
pomoci zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek i propagaci
zapojených regionů.
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V holešovských školách zapsali 132 budoucích prvňáčků
Holešov - Zhruba sto třicet
žáků pravděpodobně nastoupí od
září do prvních ročníků holešovských základních škol. Zápis se
uskutečnil v pátek 8. února.

Do první třídy v 1. základní škole zapsali učitelé 49 žáků,
v 2. základní škole 29 dětí a ve
3. ZŠ sedmdesát žáků, z nichž
asi 15 dostane odklad. Deset dětí

pak ve 3. ZŠ nastoupí do speciální
logopedické třídy pro děti s vadou
řeči.
Kromě místních dětí přihlásili
do Holešova své děti i rodiče z ně-

kterých okolních obcí. Holešovské
školy tak budou navštěvovat prvňáci například z Horního Lapače,
Jankovic či Rusavy.
frs

Budoucím prvňáčkům připravily paní učitelky při jejich prvním setkání s prostředím školy příjemnou atmosféru.

Zápis prvňáčků v Žeranovicích
V pátek 8. 2. 2008 se uskutečnil zápis prvňáčků do Základní školy v Žeranovicích. V tento
den přišlo s rodiči celkem 11 dětí.
Z tohoto počtu budou mít pravděpodobně 4 děti odklad. Všichni
nově zapsaní prvňáčci panu řediteli i pánům učitelům ukázali, co
všechno již v šesti letech dovedou.
V průběhu zápisu poznávali barvy,
základní tvary, volně žijící zvířata,

zpívali či recitovali, malovali na tabuli i v lavici na papír a jako již
tradičně si pomocí rybářské udice
chytili svoji zlatou rybku. Za to,
že všechny úkoly zvládli bez větších problémů, si mohli vybrat ze
spousty připravených dárečků,
které jim budou připomínat tento
důležitý okamžik.

HV SRPŠ při 1. ZŠ Holešov Vás srdečně zve na
prodejní akci chráněných dílen

„Jarní potěšení“,
která se uskuteční ve dnech 17. - 18. 3. 08
vždy od 8.00 - 17.00 hod. v atriu nové budovy 1. ZŠ.
Budete mít možnost zakoupit si: svíčky, keramiku,
perníčky, velikonoční dárečky atd.
...radostí pro sebe pomůžeme druhým...

Libor Ševčík, ředitel školy

ZÁMEČNICTVÍ
Tel. 603 853 186

JAROMÍR ZAVADIL
NOVOSADY 464
HOLEŠOV

e-mail:jaromírzavadil@seznam.cz
NABÍZÍ:

Výstavba nízkoenergetických
domů na klíč
Rychlost výstavby 150 dnů,
nadstandardní tepelně-izolační
vlastnosti, příznivá cena.

www.dragidrevostavby.cz,
email: info@dragidrevostavby.cz,
tel: 773 531 786, 564 403 833.

-

OCELOVÉ KONSTRUKCE
ZÁBRADLÍ TERAS A SCHODIŠŤ
PŘÍSTŘEŠKY DVEŘÍ
OPLOCENÍ ZAHRAD
OPLÁŠTĚNÍ HAL, SKLENÍKY
POŠTOVNÍ SCHRÁNKY DO UZAMČENÝCH
BYTŮ
- STAVEBNÍ OCEL. PRVKY PRO STAVBU
- U VÝROBKŮ PROVÁDÍME POVRCHOVOU
ÚPRAVU ZINKOVÁNÍM, LAKOVÁNÍM
- PŘI UPLATNĚNÍ POPTÁVKY ZPRACUJEME
PROJEKCI DLE VAŠICH PŘEDSTAV
- POŽADAVKY MOŽNO UPLATNIT OSOBNĚ
NA PROVOZOVNĚ HANÁCKÁ 500

motto: „dům od profesionálů“
9
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Drogová závislost aneb Může to být i vaše dítě
Může to být i vaše dítě, přítel, přítelkyně,
kamarád, spolužák, spolupracovník, který se
z různých důvodů dostane pod vliv drog. Máme
tu problém, dosahující ve společnosti rozměrů,
pro které je třeba mu věnovat pozornost a využít
svého vlivu a pomoci včas.

Závislost a obstarávání prostředků na jejich
pořízení vede k brutalitě, výtržnostem, krádežím
a jiné kriminalitě.

Druhy drog
Kouření - tabák je legální droga, omezená
zákonem z hlediska věku, prostoru a reklamy.
Alkohol - jeho konzumace poškozuje zdraví, je stejně omezen zákonem jako kouření, navíc je prvním stupněm k použití dalších drog.
Heroin, morfin, kodein - zakázaná droga,
aplikace čicháním, kouřením, injekcí.
Marihuana, hašiš - rostlinná droga, aplikovaná kouřením.
Pervitin - bílý prášek, aplikace šňupáním,
injekcí.
Kokain - bílý prášek aplikovaný čicháním,
šňupáním, kouřením, injekcí.
Extáze - bílá, růžová a žlutá tabletka.
LSD - aplikovaná ústy, formou papírků
či injekčně.
Těkavé látky - butan, aceton, toluen,
éter, čikuli, chloroform, lepidlo Alkapren jsou
aplikovány čicháním.
Léky - uklidňující barbituráty - diazepan,
analgetika proti bolesti. Léky jsou omezovány
předpisem co do množství dávky a doby užívání. Jinak je možný vznik závislosti. Všechny
drogy jsou nejnebezpečnější pro děti, u nichž
ve vývoji nejvíce poškozují organismus.

Jak drogy škodí:
Přímo - poškozují tělesné orgány, jako
jsou plíce, játra, ledviny, mozek, od chronických
zánětů až po rakovinu.
Nepřímo - prostřednictvím fyzické a psychické závislosti. Nejhorší je injekční aplikace, při níž je možná nákaza (hepatitida,
HIV-AIDS).
Limitují studijní a pracovní výkonnost,
omezují řízení motorových vozidel. Vylučují ze
sportu, poněvadž je jejich užívání nepovolené
jako doping.

Jak se bránit
Vědět základní informace o drogách, projevech, prevenci a pomoci. Mít dobrý vztah v rodině,
kolektivu, práci, škole. V rodině důvěru a lásku.
Vysvětlovat co jsou drogy, projevy, nebezpečí
přímé i následné, poradit jak se jim vyhnout, jak
se z jejich vlivu dostat. Pomoc při řešení problémů
ke drogám vedoucích. Morální, materiální i finanční (kontrolovaná) podpora k pozitivním aktivitám.
Pozor, důležitý je osobní příklad.

Co dělat při zjištění
Na místě je klid, rozvaha, poučení v literatuře,
u lékaře, specialistů v oblasti psychologie a drog.
Speciální poradny jsou u škol v Holešově, v Kroměříži a Zlíně. Dále je třeba stanovit závěry a postupy
(v rodině, škole atd.) a důsledně je plnit z obou stran
(rodiče - děti). V nebezpečných - zanedbaných případech zajistit léčení ve speciálních zařízeních.

Drogová závislost často vede k rozkladu
osobnosti a předčasné smrti. Ilustrační foto

Jak použití drog poznáme
Z počátku těžko. Pak ale nastanou změny
v chování, nálady, únava, otupělost, nechutenství, ztráta zájmu o školu, práci, koníčky,
sport, stranění se rodiny, kamarádů, inklinace
k nevhodným skupinám vrstevníků, tajné úniky,
hovory, výrazy atd.
Příznaky materiálního charakteru - zápach
dechu, šatů, nálezy zbytků drog, obalů, pomůcek přípravu a aplikaci. Nejhorší jsou nálezy
injekčního použití - vpichy, modřiny, boláky
a podobně.

Nikdy není pozdě
Průzkumem v Holešově jsem u žáků v rozmezí
12 až 16 let zjistil, že znají možnosti pozitivních aktivit
v Holešově. Z 55 dětí 87 % odpovědělo kladně.
Nabídka aktivit u škol, TJ, hasičů, hudební
škola, mažoretky, skauti, střediska volného času
apod. jsou na dobré úrovni. Menší možnosti jsou
v zimě. Záporem je však nezájem některých rodičů a „dospěláků“. Například malá komunikace
s dětmi. Není čas na udělání si přehledu o činnosti dětí, co a kde dělají pozdě do noci, s kým
a čím se baví. Jsou rodiče, kteří svoje děti v lumpárnách podporují, zastávají se jich a dokonce je
kryjí. Pozor, to se může obrátit proti vám.

Závěr

Příčiny drogové závislosti
Problémy v rodině, škole či práci. Nenuťte děti
do škol a aktivit, na které nestačí nebo o ně nemají
zájem. Dále problémy v lásce, s kamarády v partě,
ztráta sebevědomí, perspektiv, sociální prostředí,
ztráta motivace - sebevražedné sklony.

Při Městském úřadě v Holešově pracuje poradní komise tohoto úřadu k problematice drog.
Veškeré podněty občanů jsou vítány. Předejte je
na podatelnu úřadu.
Mgr. Karel Dočkal, mistr sportu
člen komise drogové problematiky

Realitní kancelář INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25,
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25,
tel.: 573 398 580, 604 452 091
e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

Vandalové poničili hvězdárnu
Na podzim loňského roku byla dokončena rekonstrukce zámecké
hvězdárny v Růžové zahradě. Součástí byla i oprava fasády a opatření pláště
novým nátěrem. Rekonstruovaný kabát hvězdárny se však v minulých dnech
stal terčem zvrácených choutek neznámých vandalů, kteří část fasády pošpinili
a zároveň vytrhli ukotvení bleskosvodu. Je evidentní, že otisky šlápot na fasádě
patří ve skutečnosti na zadnice těch, kteří toto vandalství způsobili.
(frs)
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• 7-403 stavební pozemek
v Rackové 3.545 m2, 420 Kč/m2
• 4-363 nebytový dům v Kroměříži, cena 4,5 mil. Kč
• 7-406 dvě výrobní a skladovací budovy v Kroměříži, lze
prodat i jednotlivě, cena celkem
8 mil. Kč
• 7-121 pronájem výrobních
a skladovacích hal v Jankovicích, cena za m2 480,- Kč/rok
• 6-114 RD 4+1 Zdounky, se
zahradou, cena 900 000,- Kč
• 6-385 RD 3+1 Žeranovice Bednárna, cena 1 600 000,- Kč

• 7-401 RD 3+1 Holešov-Všetuly, cena 1 595 000,- Kč
• 7-410 prodej družst. bytu 3+1
v Kroměříži, 1 450 000,- Kč
• Luxusní RD se 2 byt. jedn.
v Trávníku, cena v RK
• Pronájem nového bytu 3+1
v Holešově, cena 8000,- Kč
měsíčně + inkaso
• Prodej bytu 3+1 v os.
vlastnictví v Holešově, cena
1 300 000,- Kč
Nabízíme prodej nově založených obchodních společností.
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O besedu nad přílepskou kronikou byl obrovský zájem
V sobotu 16. února se sešlo
asi 170 přílepských občanů a hostů
na „Besedě nad kronikou obce“, kterou uspořádalo místní zastupitelstvo.
Tato beseda měla dvě části, přednášku a projekci dobových fotografií
a historických dokumentů. Přednášku
připravil bývalý kronikář a dlouholetý
člen zastupitelstva pan Zdeněk Němec, který se o historii Přílep zajímá
víceméně po celý život a za tuto dobu
nasbíral spoustu cenných materiálů.
Před lety se k němu připojil podobný,
o generaci mladší nadšenec a člen
zastupitelstva Miroslav Sovadina,
který se postaral o digitalizaci fotografií a materiálů a jejich zpracování. Výsledkem této spolupráce byla
v roce 2005 kniha „Přílepy v historii
a současnosti“, kterou vydala obec
u příležitosti stého výročí od založení
obecné školy v Přílepích.
Na materiály použité v publikaci navázala i tato beseda, kterou
připravila zmíněná autorská dvojice.
V první části přednášel pan Němec
o historii a osídlení Přílep. Vzpomněl

vše od přílepského zámku, šlechty
až po život obyčejných lidí v průběhu
staletí. Vzpomenuta byla i válečná období, pověsti a různé veselé historky
ze života místních lidí, lidové zvyky,
obyčeje, způsob obživy a vše, co s životem na vesnici souvisí. Nechyběly
ani historické informace o přílepské
porodnici, školách či památkách.
Druhou částí besedy byla projekce bezmála tří set dobových fotografií a historických dokumentů s výkladem. Všichni přítomní zde mohli
vidět ucelený materiál o tom, jak se
měnila tvář obce v průběhu více než
sta let, dobové fotografie přílepských
hrabat i těch nejobyčejnějších lidí
a jejich činnosti.
Hojná návštěva této akce potvrdila zájem přílepských obyvatel o svoji
vesnici. Všichni si mohli prohlédnout
i vystavenou původní kroniku obce
a ještě starší kroniku obecné školy,
která je vedena od roku 1905. Každý
si též mohl odnést mapku pomístních
názvosloví či kalendářík s motivem
přílepského zámku.

Sál přílepské restaurace U Miloša praskal v sobotu 16. února
ve švech. Beseda o historii obce přilákala všechny generace.
Posláním této besedy bylo nejen
připomenutí historie tohoto krásného
kousku naší země, ale také vzdání úcty
všem lidem, kteří zde žili a žijí, a taky
podpořit vztah k domovu a prohloubit
znalosti o vlastní domovině. Pro nemalý

úspěch bude beseda jistě ještě zopakována. Celý pořad byl též zaznamenán
a výsledkem bude vznik DVD právě
o historii naší obce, které bude po zpracování všem zájemcům k dispozici.
(sov)

Do toho aneb Internet versus veřejná správa
Mnoho našich spoluobčanů má doma celou řadu
moderní elektroniky a techniky, mezi něž patří beze
sporu jeden z nejrozšířenějších produktů moderní
doby - INTERNET. Stejně tak celá řada občanů má
spoustu starostí a problémů z různých oblastí života.
Mnohý se již setkal s problémy, týkajícími se veřejného
i soukromého charakteru, se kterými se obrátil na své
zastupitele, zastupitelstvo MÚ Holešov či přímo na jednotlivé představitele této instituce jako orgánu veřejné či
státní správy, někdy i dále. Není tajemstvím, že ne vždy
s úspěchem či uspokojivým výsledkem. V tom by mohl
být dobrým pomocníkem právě zmíněný INTERNET,
který kromě jiného nabízí portál (webstránku) „www.

podnety.cz“, který je mezi občany dosud málo znám
a rozšířen. Pomocí tohoto portálu lze prezentovat
jak již zmíněné problémy, nedostatky, připomínky, ale
i nespokojenost s výsledky pracovníků veřejné a státní
správy v místě bydliště, ale rovněž vyšších orgánů krajských až po parlament, vládu a dokonce i na úroveň EU.
Bližší charakteristiku, možnosti a způsob využití portálu
www.podnety.cz naleznete po otevření jeho stránek.
Zde se nabízí cesta když ne k celkovému, tedy alespoň
částečnému řešení všeho, co s veřejnou správou či
jinými orgány a institucemi souvisí. A nepochybně se
najde mnohé, co leží lidem na srdci a nenalézají vhodný
způsob řešení. Rozvádět celou škálu možností by bylo

dosti obtížné, to vše umožní portál „www.podněty.cz“,
který každého nejen osloví, ale umožní mu dokonalé
seznámení se jak s jeho obsahem, tak i cíli. Je to
šance, jsou to možnosti, jak se legální cestou domáhat
nápravy, řešení nebo zlepšení, které lidem ztrpčují nebo
jinak komplikují život. Orgány veřejné či státní správy
jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem, či lépe řečeno mají
sloužit občanům této republiky. Protože tomu tak vždy
není, resp. ne vždy k plné spokojenosti občanů, je zde
portál „www.podnety.cz“, který je či bude neocenitelným
pomocníkem v těchto záležitostech, a proto by se jeho
služby měly v co největší míře využívat. Tak do toho!
Jiří Baťa
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Databáze místních firem a podnikatelů
Již tradičně se Vám dostává do rukou seznam místních firem
a podnikatelů, který je k dispozici v internetové databázi Městského
informačního centra na internetových stránkách www.holesov.info.
Tato databáze slouží jak pracovníkům Městského informačního centra,
tak i široké veřejnosti. Proto se na Vás tímto obracíme s žádostí o připomínky a upozornění na neaktuálnost uvedených údajů či dokonce
chybějící podnik. Veškeré údaje je také možno přímo opravit či doplnit
na zmíněných internetových stránkách www.holesov.info. Děkujeme za
veškerou Vaši dosavadní i budoucí spolupráci.
Městské informační centrum,
nám. Dr. E. Beneše 17,
tel./fax: 573 395 344
mic@mks.holesov.cz,
www.holesov.info
Prodejna - oděvy, textil
Hana Mrázková - Anglický second hand;
nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01 Holešov; 776 704 501
Prodejna - dárkové zboží
Oldřiška Obadalová - Dárkové zboží; Sušilova 498, 769 01 Holešov;
724 139 800
Miroslav Hublík - GALERIE BOLERO; Palackého 540/15, 769 01 Holešov; 573 396 241
Prodejna - domácí potřeby, bytové doplňky
Jiří Režný - Obchodní dům Morava;
nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov; 573 398 284
HE CENTRUM spol. s r.o.; Palackého 493,
769 01 Holešov; 573 397 328
Šárka Konečná - Skleněnka;
nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov; 731 151 427
Prodejna - kožená galanterie
René Vyvlečka - Kožená galanterie Bizon;
nám. Dr. E. Beneše 57, 769 01 Holešov; 577 452 048

Surrealismus znamená nad-realismus
Holešov (rr) - Svými plátny vyzdobil v minulých dnech interiér kavárny
Centrál holešovský výtvarník Miloš Styk. Jeho výstava, kterou si může prohlédnout každý návštěvník kavárny, potrvá do konce. Kolekce obrazů představuje svět autora, který se nechal, jak sám tvrdí, inspirovat právě svými sny.
„Jde o reálné vyjádření toho, co vidím ve snu. Vidím třeba klouzající se
děti jako ruce. Proč by na ryby neměly chodit také ony, navíc neopatřeny
ústy. Jde přece o tichou záležitost. Jak do prázdna zazní důležitý výkřik:
Berou!, když ho nemá kdo vyslovit? Snad z druhého břehu ve znakové
řeči. Klouzající se děti se promění v ruce a zatoulaná servírka se ocitne
uprostřed lesa. Je opilá? Proč ne? Tohle je svět sám pro sebe. Díváte se
na přírodopisné seriály a nenapadne vás, proč je žirafa příbuzná s ženou
kmene, pro který je dlouhý krk znakem ženskosti. Podobně se jen chudý
provazochodec dostane do nebe. Nikdo z nás si nekoupí věčnou blaženost. A optimista, který nemůže zahrát své sólo, když se mu na klávesách
usadí hmyz? Je to ekologie, nebo zvrácenost? A můžou se po smrti zdát
sny? Maluji asi patnáct let a snů mám čím dál tím více,“ říká Miloš Styk,
jehož tvorba není v žádném případě nudná a konvenční.

Prodejna - sportovní potřeby, oděvy;
Irena Kubíčková - PINGU;
nám. Dr. E. Beneše 42, 769 01 Holešov; 573 395 395
Prodejna - smíšené zboží
Jednota Kroměříž; Dobrotice 9, 769 01 Holešov; 573 397 568
Prodejna - hračky
Ing. Vladimír Hradil - J+H, sport, hračky;
nám. Dr. E. Beneše 38, 769 01 Holešov; 573 396 500
Ing. Denré Vlčková - Papír, hračky; Palackého 544; 573 398 205
Protektory - formy na výrobu pneumatik
Moldcast s.r.o.; Samostatnost 1181, 769 01 Holešov; 573 394 227
Realitní kanceláře
Ing. František Hostaša; Tyršova 1479, 769 01 Holešov;
573 394 666, 604 465 413
INREAL s.r.o.; nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01 Holešov;
573 398 580, 604 452 091
JUDr. Petr Hála; Masarykova 631, 769 01 Holešov; 573 396 849
Realitní společnost ZVONEK, s.r.o.; nám. Dr. E. Beneše 44,
769 01 Holešov; 573 397 233, 603 273 453
Reklama, grafika
Vladan Daněk - 2DR; nám. sv. Anny 1030, 769 01 Holešov; 608 258 695
ANTUS agentura, s.r.o.; Palackého 856, 769 01 Holešov; 573 395 408
SM - KOSPOL s.r.o.; Grohova 979, 769 01 Holešov;
573 398 120, 608 258 695
Vladimír Šiška - TYPOservis; Masarykova 650,
769 01 Holešov, 573 398 746
Relaxační a regenerační centrum
Regenerační studio Z - Zdeňka Machalová; Sušilova 478,
769 01 Holešov; 604 907 853
Studio RELAX - Martina Matějíčková; nám. Dr. E. Beneše 3,
769 01 Holešov; 774 602 713

Restaurace PIVOVAR Holešov
Pátek 7. března v 19 hodin

TANEČNÍ VEČER K MDŽ
K tanci a poslechu hraje kapela
Rudolfa Šenkyříka,
určeno nejen pro starší a pokročilé!

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

Interiér kavárny Centrál zdobí až do května obrazy Miloše Styka.
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NONSTOP elektroservis na tel. 603 504 261
Miroslav Kunc
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Fotograf Milan Caha vystavuje v holešovské galerii exotické fotografie
HOLEŠOV (rr) - Vernisáží byla ve středu
6. února v Městské galerii zahájena výstava
fotografií, jejichž autorem je zlínský fotograf
Milan Caha. Jak dokumentují naše obrázky,
přišli se podívat i představitelé města.
„Výstava obsahuje přes sedmdesát
velkoformátových fotografií a je orientovaná na Indonésii, z převážné části potom na
Alorské souostroví a vesnici Lamalera. Což

je velrybářská vesnice, kde se způsob lovu
v ničem nezměnil za stovky let, kromě toho, že
nyní používají na některé druhy lovu na lodích
závěsné motory. Mimo to zachycuje život i na
dalších místech Indonésie, například ve vesnici
lovců - potápěčů na nádech, kteří jsou schopni
se zanořit bez jakéhokoliv přístroje do hloubek
30 až 40 metrů a ještě zde najít a ulovit kořist.
Dále moje fotografie zachycují třeba výrobu

látek na ručních stavech, faunu Indonésie jak
pod vodou, tak na souši. Zde bych vyzdvihl
Komodské ostrovy a jejich obyvatele - komodské draky - varany,“ přibližuje svou tvorbu
Milan Caha.
Výstava jeho barevných fotografií, která je
doplněna několika drobnými artefakty z Afriky,
potrvá do 2. března.

Zahájení výstavy fotografií zlínského fotografa Milana Cahy si vzal
na starost zástupce ředitele MKS Holešov Pavel Chmelík.

Slovo měl rovněž sám tvůrce, jehož vystoupení patřilo k těm
sympaticky neotřelým. V rámci vernisáže promítl i krátký film.

K působivým momentům této vernisáže patřilo i několik jazzově
laděných skladeb tohoto dívčího dua…

Dostavil se i holešovský starosta Zdeněk Janalík, jehož návštěvy
vernisáží v Městské galerii se už staly tradicí.

Překvapila snad jen malá účast, což se dá možná omluvit tím,
že večer vystupoval v Holešově Hradišťan…

Alfou a omegou této výstavy jsou nádherné fotky, které zachycují
především obyčejné lidi a jejich život.
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CD TIP
POP GALERIE - VIKTOR SODOMA
Bilanční hitová kompilace zpěváka, který
vyzkoušel během své kariéry povícero hudebních žánrů. Na začátku samozřejmě nechybí připomínka Sodomova rockerství (Get
Down From The Tree, It´s All Over Now, Baby
Blue…), neboť jeho účast v kapele Matadors
patří mezi zlomové momenty české hudební
scény. Něco jiného jsou pak jednak hity z rozhraní 60. a 70. let, kdy spolupracoval s kapelou
Václava Zahradníka (Haló, děťátko, Good bay,
Ke hrám míčky jsou), jednak „buble-gum music“ (Žárlivý kakadu, Tygr z Indie, Parní stroj…)
z doby, kdy spolupracoval s Františkem Ringo
Čechem. V každém případě jde o pestré retro
jednoho zajímavého interpreta.
POP GALERIE - LJUBA HERMANOVÁ
Nejzajímavější písničky z jejího repertoáru,
spadající od éry Osvobozeného divadla přes
Divadlo Na zábradlí až po Večerní Brno,
přináší tento retro CD výběr zpívající herečky
Ljuby Hermanové, která by letos slavila pětadevadesáté narozeniny. Celkem dvacet písní
je příjemnou hodinovou procházkou, ve které
nechybějí ani takové skvosty jako Minulost
přes palubu, Život je jen náhoda, Láska, to
jsou jen písmena, Proč taky nejsem dáma
nebo Blues z refýže, přičemž se posluchači
dočkají i jejího legendárního popěvku Já
mám ráda políra…
POP GALERIE - PETR REZEK
Dvaadvacet hitovek, ať už sólových (Modrá
zem, Lidí je víc, Budíky, Z písní, lesů, vod
a strání, Přátelství) nebo v duetu se zpěvačkami Hanou Zagorovou (Asi, asi, Dotazník,
Duhová víla, Ta pusa je tvá) nebo Ludmilou
Podubeckou (Ó, mámo), přináší další příjemné CD ohlédnutí - tentokrát se zpěvákem
Petrem Rezkem. Pamětníkovi se tak mohou
během poslechu vynořit mnohé vzpomínky
na mládí a vůbec na dobu, kdy Rezkovy
písně zněly z rádia. Mnohé jsou však dodnes
rozhlasovými trvalkami. Je dobré je mít takhle všechny pohromadě…
LUBOŠ POSPÍŠIL / 5P: PŘÍZNAKY LÁSKY
Nové studiové album věhlasného písničkáře a jeho omlazené kapely! Jak známo,
Luboš Pospíšil je kategorie sama o sobě.
Jeho typickým vibratem ozdobený tenor je
pevným poznávacím znamením už od doby
C & K Vocalu. Velmi pozoruhodná je ovšem
i celá jeho čtvrt století trvající sólová kariéra,
založená na spolupráci s kytarovým souputníkem - a zároveň i kapelníkem Bohoušem
Zatloukalem, a stejně tak s textařem Pavlem Šrutem. Novinkové album, zajímavé už
na první poslech, je pozoruhodné tak jako
Luboš Pospíšil sám - civilní i romantické,
nevtíravé, a přesto suverénní.
BOHUSLAV MARTINŮ / KAREL KOŠÁREK - MINIATURY
Skladby, které nahrál klavírista Karel Košárek
a které vydává Supraphon pod názvem Miniatury pro klavír, jsou z let raného i vrcholného
období tvorby Bohuslava Martinů. Charakteristickým rysem většiny z nich je skladatelova
záliba v durových a mollových trojzvucích stavěných proti sobě v rafinovaných disonancích.
Pro tyto skladby je typická hravá atmosféra
a rytmická vynalézavost. Karel Košárek tuto
specifičnost Martinů klavírní poetiky dokonale
vystihuje a předkládá nám pohled na klavírní
tvorbu, která se tak často na koncertních
pódiích neobjevuje. CD Miniatury je nesporně
mimořádným impulsem k poznání šíře skladatelského odkazu Bohuslava Martinů.
RR
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Pozvánka na Ples v divadle
K vrcholům zlínské společenské sezony už
léta patří oblíbený Ples v divadle. Bývá, jak známo, vyprodán dlouhou dobu dopředu, protože
nabízí zajímavý program, dobrou hudbu i jídlo,
a to vše v reprezentativních prostorách.
Letos se ples uskuteční už po osmnácté,
a to v sobotu 23. února od 19 hodin. Hosty
uvítá v 19.30 hodin ředitel divadla Antonín
Sobek společně s primátorkou Irenou Ondrovou, která ples zahájí. Předtančení bude v režii
Taneční školy A. & A. Mědílkovi. K poslechu
a tanci zahrají skupiny Four Glasses a Cimbálová muzika Réva. Večerem budou provázet herci
Kateřina Liďáková a Rostislav Marek.

Ve 22 hodin začne na jevišti Velkého sálu
hlavní program nazvaný Kabaretní melange
plesové noci. Návštěvníkům se v něm představí členové uměleckého souboru Městského
divadla Zlín, kteří si ke společnému vystoupení
přizvali kolegy z crazy dance show Ahoy. Ve
veselém pásmu budou všichni tančit a zpívat
se stoprocentním nasazením ve víru vlastních
písní a v originálních kostýmech.
Pestrou a zábavnou podívanou s herci
Městského divadla Zlín připravil Dušan Sitek
ve spolupráci s Dodo Gombárem. Součástí
programu bude i půlnoční tombola plná zajímavých cen.
VJ

Všetulské setkání
s Evou Miláčkovou

Městské kulturní
středisko Holešov
Městská galerie Holešov

V pátek 15. února se uskutečnilo v SVČ Všetuly další
„všetulské setkání“ s herečkou, daberkou a všetulskou
rodačkou Evou Miláčkovou. Za posledních deset měsíců
se jednalo o třetí setkání s touto nadšenou „Všetulačkou“.
Tématem podvečerního setkání a posezení bylo povídání
o všetulském rodákovi Oldřichu Vyhlídalovi. Na tuto osobnost vzpomínala nejen herečka, ale i jeho příbuzní, sousedé
a známí.
Celý večer byl obohacen spoustou různých zážitků
z jeho osobního života. V jeho básních a tvorbě se odrážely
vzpomínky na dětství, školní léta, vzpomínky na učitele
a vůbec na Všetuly, kterým věnoval jednu ze svých básní: …Chodil jsem do školy v obci, kde „vše se tulí... Toto
všetulské setkání bylo jedno z mnoha, které se v letošním
roce v SVČ Všetuly uskuteční vzhledem k tomu, že budova
v letošním roce slaví 120. výročí a kromě toho uplyne 650
let od uveřejnění první zmínky o Všetulích. Věříme, že i další
připravované akce budou stejně úspěšné jako toto setkání
s Evou Miláčkovou, které bychom chtěli moc poděkovat
za její přízeň a velkou podporu!
Další nejbližší akce se uskuteční v pátek 14. 3.
v 17 hod. na téma Mlýny a mlynáři, kdy bude hovořit pan
Arnošt Pospíšil, autor knihy Mlýny a mlynáři ve staletích.
Srdečně zveme!

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
MILANA CAHY

Jarmila Vaclachová

INDONÉSIE
ALORSKÉ
OSTROVY
Výstava probíhá
od 6. 2. 2008 do 2. 3. 2008
Otevřeno:
út - pá: 9.00 - 12.00,
13.00 - 17.00 hodin
so - ne 8.00 - 12.00,
13.00 - 16.00 hodin
Studenti holešovského gymnázia vystavují své výtvarné práce v Městské knihovně Holešov.
Vernisáž s kulturním programem ve čtvrtek 21. února 2008
v 15 hodin. Výstava potrvá do
11. března 2008.

Velkokapelový zvuk slibuje na 10. dubna Big Band Holešov řízený Josefem Hájkem. Jako
hvězdný host vystoupí v jazzovém světě dobře známá zpěvačka Eva Emingerová (na druhém
snímku). Holešovská kapela se ostatně představí v plném bigbandovém obsazení - pět saxofonů,
4 trumpety, 4 trombony a rytmika. Koncert se uskuteční v sále kina Svět.
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Kino Svět Holešov
23. 24. 2. v 19 h: RESIDENT EVIL: ZÁNIK - USA/
VB/Německo, akční sci-fi horor s titulky. 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. Hrají Milla
Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen, Mike
Epps, Ashanti, Spencer Locke, Linden Ashby
a další. Režie Russell Mulcahy.
25. - 26. 2. v 19 h: VETŘELCI VS. PREDÁTOR
2 - USA, akční sci-fi horor s titulky. Dvě nejznámější
monstra filmového světa zavítají na naši planetu.
Vetřelci a Predátoři si to rozdají v malém venkovském městečku Gunnison kdesi v Coloradu, kde
žije necelých šest tisíc obyvatel. Nikdo ve městě
nemá ani potuchy, že se zde rozpoutá hrůzný boj
o holý život. Vetřelci se chtějí nakrmit, predátoři si
přišli zalovit, a proto počet obyvatel rapidně poklesne. Nesmíme zapomenout na americkou armádu,
která má své řešení v podobě atomové pumy, která
má vše zamést pod koberec. Bitva se odehraje
na Zemi, ne ve vesmíru, a jestli přežijí lovci, slizcí
ještěři nebo snad lidé? To už bude záležet jenom
na jejich schopnostech… V hlavních rolích John
Ortiz, Ariel Gade, Johny Lewis a další. Režie Colin
Strause, Greg Strause.
27. - 28. 2. v 19 h: JÁ, LEGENDA - USA, akční
sci-fi thriller s titulky. Robert Neville je sice špičkový
vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit.
Neville je z neznámého důvodu vůči viru imunní
a jako jediný příslušník lidského rodu žije v troskách
New York City. Možná je dokonce posledním žijícím
člověkem na planetě. Už tři roky, den co den, vysílá
do éteru svou zprávu a hledá další přeživší. Neville
však není úplně sám. Ze stínů jej pozorují zmutované oběti celosvětové pandemie, které sledují
každý jeho krok a čekají, až udělá osudovou chybu.
Nevillea, který je dost možná jedinou nadějí celého
světa, drží při životě jediná myšlenka - zvrátit dopad
viru tím, že ze své krve vyrobí lék. V hlavních rolích
Will Smith, Salli Richardson, Alice Braga, Dash
Mihok a další. Režie Francis Lawrence.
29. 2. - 1. 3. v 16 h: ŘÍŠE HRAČEK - USA,
animovaná rodinná komedie v české verzi. Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě
na světě - v Říši hraček pana Magoria. Musíte ale
přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, co
vidíte. Prodavačka Molly a její 243letý excentrický

šéf pan Magorium kralují magickému hračkářství,
kde hračky žijí svým životem a prožívají vlastní
příběhy... Zlom ale nastane v okamžiku, kdy se
pan Magorium rozhodne přenechat Molly svůj
dobře zaběhnutý obchod. Jako mávnutím kouzelného proutku se v této pohádkové říši začnou dít
pozoruhodné věci… Režie Zach Helm.
3. 3. v 19 h: SVATÁ HORA - Mexiko/USA, drama.
Zástupce hnijící evropské společnosti, dítě kokakolové kultury, nebo latinskoamerický desperado?
Hlavní hrdina se vydává na cestu na Posvátnou
horu a během své cesty boří všechna tabu. Zároveň máme co do činění s posvátným iniciačním
dílem, které je reakcí na autorovu teorii o změně
lidstva prostřednictvím filmů. Ty mohou být účinnější než LSD, osvítí diváky a pak dojde k novému
třesku. Snímek je poprvé uváděn v odpovídající
obrazové kvalitě a s adekvátní hudbou, jak o tom
„prokletý“ režisér snil víc než patnáct let. Hrají
Alejandro Jodrowsky, Horácio Salinas, Juan Ferrara a další. Režie Alejandro Jodrowsky.
4. - 5. 3. v 19 h: SVATBA NA BITEVNÍM POLI
- ČR, komedie. V malém moravském městečku
Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se
svým starostou, který má už léta monopol na roli
Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci
- odhalení napoleonské kašny v sousedním městě
Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský
starosta má však pro zvěstovského starostu špatnou zprávu - tentokrát angažoval do role Napoleona
skutečného zahraničního herce, který je mu i více
podobný… V hlavních rolích Boleslav Polívka, Zlata
Adamovská, Josef Somr, Tatiana Medvecká, Marek
Vašut, Jan Budař, Jaroslava Obermaierová, Miroslav Šimůnek a další. Režie Dušan Klein.
6. 3. v 19 h: OBČAN HAVEL - ČR, dokument.
Snímek nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla.
Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého
prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže
pěkně rozčílit. Ve filmu bude také konečně rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky...
Stejně jako v životě Václava Havla hrají ve filmu
důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar,
objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští politici, členové skupiny Rolling Stones…
Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce
1992 a sledoval prvního českého prezidenta více
než třináct let. Premiéry se však Koutecký už
nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se
dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek.

Program MKS a Drive Clubu
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
28. 2. v 19.30 h: ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM
Hudebně-zábavný pořad s legendárním hudebním publicistou a moderátorem, jehož nezapomenutelný a jednoznačně charakteristický hlas
slýcháme léta z rozhlasu i televize. Drive Club
2. 3. v 15 h: ČERTŮV ŠVAGR. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu
a všude ve světe ho posílají „k čertu“. Po sedmi

letech se vrací z pekla mezi lidi, kde poznává
dobré a zlé. Muzikálově laděné představení, které vzniklo na motivy pohádky Boženy Němcové,
nastudovali členové Divadelní společnosti Julie
Jurištové. Kinosál
8. 3. ve 20 h: PLES ŽEN. Hudebně-zábavný večer s nádechem recese věnovaný nezapomenutelnému svátku žen na celém světě. Drive Club
12. 3. v 19.30 h: POSTEL PLNÁ CIZINCŮ. Ztřeštěná situační komedie Dave Freemana o tom, co
všechno se může stát, když si manželé vyjedou
na dovolenou… Známou divadelní hru nastudovali
herci známí z filmu a televize - Jan Révai, Petra Špindlerová, Tomáš Valík, Silvie Koblížková,
Miloslav Mejzlík, Markéta Plánková, Otto Kallus
a další. Režie Roman Štolpa. Kinosál

FILMOVÉ TIPY
KOUZELNÁ ROMANCE
(USA) Film o pohádkové princezně (Amx Adams)
z minulosti, kterou zlá královna (Susan Sarandon)
přemístí do současnosti, je spojením klasické
pohádky společnosti Disney s příběhem z moderního New Yorku. Záhy poté, co se ocitne v naší
době, je po setkání s pohledným právníkem (Patrick Dempsey) princezna Giselle nucena měnit
své názory na život a lásku. Může ve skutečném
světě přežít pohádková láska? KOUZELNOU
ROMANCI režíroval Kevin Lima (Tarzan, Eloise
a Vánoce) podle scénáře Billa Kellyho (Dožeň,
co se dá). Původní písně pro Kouzelnou romanci
složila v minulosti velice úspěšná dvojice autorů skladatel Alan Menken a textař Stephen Schwartz
(Pocahontas, Zvoník u Matky Boží).
ZABRISKIE POINT
(USA) Los Angeles 1969: na znesvářené universitní půdě pozoruje rozhořčeně Mark (Mark Frechette) diskusi mezi militantními černými a bílými
spolužáky. Když chce na policejní stanici zaplatit
kauci za svého zadrženého kamaráda Mortyho
(Bill Garaway), je zde kvůli neodbytnosti preventivně zadržen. Po propuštění si kupuje pistoli.
Vidí, jak policie násilím rozhání demonstraci, při
čemž zastřelí jednoho ze studentů. Mark chce
střelce odpravit, někdo ho však předejde. Jako
hlavní podezřelý utíká na letiště a zmocňuje
se sportovního letadla. Nad Mojavskou pouští
se pak střetne s mladou sekretářkou Dariou
(Daria Halprin), která cestuje za svým šéfem Lee
Allenem (Rod Taylor), jehož společnost plánuje
výstavbu luxusních sídel... Slavný provokativní
Antonioniho film, který byl ve své době tvrdě
odmítnut americkou kritikou. Až v roce 1995 se
Antonionimu dostalo částečného zadostiučinění,
když v Hollywoodu obdržel Life Achievement
Award za celoživotní dílo.
NÁMĚSTÍ SPASITELE
(Polsko) Zadlužený Bartek požádá matku o dočasné přístřeší pro svou rodinu. Prodal byt před
dostavbou vlastního bydlení a netuší, že naletěl
podvodníkovi a čeká ho závislost na matčiných
příjmech. Odlišné zájmy a potřeby protagonistů
vynuceného soužití ústí do ošklivých konfliktů.
Absence soukromí deptá zejména Bartkovu
ženu Beatu, pečující o malé děti a zklamanou
sobeckostí svých příbuzných. Mezi ženami narůstá zaujatost a Bartek, znechucený neshodami, odchází. Zoufalá Beata se v afektu dopustí
nepředloženého činu a soudní dohra nastolí
otázku: „Kdo je vinen?“ Sociologicko-etickou
vrstvu dramatu přejali autoři z reality - odtud reportážní styl jejich výpovědi o běžných ambicích
současníků, o jejich postojích a osudech. A také
o dnes běžné otrlosti a nezodpovědnosti - bez
snahy a vůle k prokazování lásky a milosrdenství. (MFF Karlovy Vary 2007).
KABINET DR. CALIGARIHO
(Německo) V době pouťových atrakcí přijíždí
do městečka Holstenwallu doktor Caligari (Werner Kraus) se svým vystoupením. Předvádí v něm
věštecké schopnosti náměsíčníka Cesara (Conrad Veidt), kterého ovládá pomocí hypnózy. Jeden
z přítomných přihlížejících se Cesara zeptá, jak
dlouho bude ještě žít a Cesar odpoví, že do svítání. Druhý den je dotyčný mladík nalezen zavražděn a stopy vedou k Cesarovi... Snímek bývá
označován jako první expresionistické dílo. Jeho
kouzlo spočívá především v nevídaném řešení
výtvarné scény, kterou obstarala skupina mladých
avantgardních umělců DER STURM. Dokonale
vytvořili fantaskní dekorace pokřivených zdeformovaných ploch a celkový dojem nereálného
světa, který spolu s vypjatými hereckými výkony,
výrazným líčením herců a bizarní kombinací světel
a stínu dodává snímku potřebnou působivost.
Caligari by se dal chápat i jako metafora pro
poválečné Německo, plné obav a znepokojení
z nastalé situace a strachu z budoucnosti.Caligari
má představovat tehdejší systém, státní autoritu
a Cesare je jen loutkou v jeho rukou, která plní
rozkazy a v zájmu věci i umírá...
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Málokdo vydrží můj sadistický přístup, říká Vladimíra Dvořáková
Nedávno měla v Holešově premiéru
pohádka, kterou se studentským divadelním souborem Hvizdoši režírovala Vladimíra
Dvořáková. Holešovské veřejnosti je však
známá i svým působením v Městském kulturním středisku, kde má „na triku“ dramaturgii
a program Drive Clubu. O její práci, ale také
o jejích uměleckých snech, plánech a záměrech je i náš rozhovor, který nám v minulých
dnech poskytla.
S Hvizdoši se už znáte nějaký čas.
Vybaví se vám ale moment, kdy a proč
došlo ke spolupráci?
Dobře si vzpomínám na nevelkou tělocvičnu, na masu lidí a na postupné odpadávání nejslabších jedinců… Málokdo vydrží
můj sadistický přístup! Hvizdošům jsem však
malinko vymyla mozky zanesené utkvělou
představou, jak musí divadlo vypadat, a dnes
jsou to docela příjemní lidé se sklonem k experimentům, což je určitě pozitivní.
Je to pár dní, co měla premiéru pohádka, kterou uvedli Hvizdoši pod vaším
režijním vedením. Jaké pocity vás teď
provázejí a co další spolupráce s tímto
souborem?
Pracovat na představení pro děti je milé
a zábavné, ale je to daleko větší zodpovědnost
než při jiné práci. Děti jsou dnes zahlceny laciným zbožím, poctivá práce jim mnoho neříká.
Naše pohádka není rozhodně dokonalá, ale je
tak trošku demonstrací, jak lze poměrně těžký
text předat i tomu nejmladšímu divákovi. Se
souborem Hvizdoši máme samozřejmě další
plány, jedním z nich je mystifikační freska ze
života F. X. Richtera, na které pracuji.
Mít a režírovat vlastní divadelní soubor by vás bavilo?
Co znamená „mít“ vlastní soubor? Pokud je to parta lidí, která vám důvěřuje a jde
za vámi po nevyšlapané cestě plné trní a bodláčí, tak říkám rozhodně ANO!
Existuje ve vašich představách nějaký
sen, který byste ráda realizovala i v reálu?

Snažím se realizovat své sny tak, jak přicházejí, nečekám na nějaké zvláštní příležitosti.
Paradoxem je, že čím méně spím, o to více
sním - a času je tak málo. Baví mě pracovat
s materiálem, hudební i výtvarnou stránkou,
která nese myšlenku celé inscenace. Nápaditost, smysluplnost rekvizit na jevišti, stylizace,
ale také strohost projevu i scény tam, kde je
třeba nést poselství, tak jak tomu bylo například
v PŮLNOČNÍ TERAPII, která byla generační
výpovědí i podobenstvím o touze, snu, smutku
i naději, o prostém lidském bytí. Tam netřeba
rekvizit, tam třeba člověka, který je v tom cele.
To představení je o mně i o tobě, o lidech, o míjení se i potkávání… Bylo to úžasné, když toto
představení vznikalo, všichni ti nenápadní lidé
na jevišti náhle zkrásněli a dostali jasnou tvář.
Jedinečnost okamžiku, kdy cítíte, že se vám
duše chvěje… Taková práce je mým snem. Objevovat magii a krásu všeho kolem nás, snažit
se, aby to uviděli i jiní… Mimochodem zcela
výjimečně budeme toto představení reprízovat
v holešovském kině Svět 7. března 2008.

Žijí mezi námi
Mám však ještě jeden takový dlouhodobější sen, a to oživit alespoň na jeden den
přílepskou porodnici, ve které jsem se narodila. Je to místo s obrovskou atmosférou,
a protože mě velmi baví pracovat na projektu
„site specific“ - tzn. vytvořit jedinečnou divadelní performanci určenou výhradně pro
určitý prostor, moc ráda bych dala dohromady
zajímavé osobnosti, které se v tomto nenápadném zámečku narodily a třeba dnes žijí daleko
předaleko. Jeden neopakovatelný okamžik
znovuzrození bych na tomto krásném místě
chtěla prožít. No a kdyby to náhodou nevyšlo,
zkusím napsat detektivní hororový příběh z nemocničního prostředí, to teď docela frčí, a kdo
ví, třeba by z toho byl i seriál…
Vraťme se však k vaší vlastní práci,
která úzce souvisí s Drivem Clubem - co
se podle vás tady povedlo a co byste ráda
realizovala?

Povedlo se uvést Drive Club do širšího
povědomí obyvatel Holešova i okolí, což se
projevuje na návštěvnosti a také zájmu především mladé generace. Ráda bych zapracovala
na zkvalitnění jeho prostor, týká se to především technického zázemí, tak aby z Drive
Clubu vznikl sympatický magický multifunkční
prostor jak pro hudební, tak pro komorní divadelní produkce.
V blízké budoucnosti bych ráda realizovala pravidelná dětská loutková představení.
Uvidíme, jestli bude zájem ze strany veřejnosti…
Myslím si, že generační záběr je dost
široký a že si v programové nabídce najde
to své jak mladé, tak i o něco starší publikum, což je asi záměr…
Ano, snažím se vyjít vstříc jak mladší, tak
starší generaci. Drive Club rozhodně není jen
prostorem pro mladé, ale lhala bych, kdybych
tvrdila, že to na nich nestojí. Přece jen má
mládež větší chuť jít se o víkendu pobavit, zatancovat či zhlédnout zajímavé představení.
Na co Holešované chodí rádi a co jim
dělá naopak problém?
Samozřejmě většinu lidí lákají mediálně
známé tváře či osvědčené show, s tím bohužel
neudělám nic. Do Drive Clubu chodí náročnější
diváci a posluchači, někdy je jich více, někdy
méně, pokud se tam však již ocitnou, bývají
často velmi mile překvapeni.
Bude letošní rok v Drive Clubu něčím
jiný anebo odlišný od těch minulých let?
Přála bych Drive Clubu, aby se v něm
lidé cítili dobře a alespoň na chvíli zapomněli
na starosti a strasti denního života. Budu
se proto snažit dramaturgicky i lidsky, aby
se to dařilo a tím také všechny srdečně zvu
na všechny akce, zejména pak na Sestry
Steinovy, na Jirku Černého a jeho diskotéku,
a na spoustu další zábavy…!

Robert Rohál
MgA. Vladimíra Dvořáková
Narozena 12. října 1977 v Přílepích

Režisérka Vladimíra Dvořáková během zkoušky
divadelního představení, které nastudovala s Hvizdoši.
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Studium: SPgŠ Kroměříž, AMU Praha - Divadelní fakulta + studium českého
jazyka a literatury na FF UK Praha, od roku
2002 na volné noze, zakládá se svým životním partnerem Jiřím Kuhlem divadlo Hvízd
a věnuje se vlastní tvorbě a projektům.
V minulosti zaměstnána např. jako učitelka v MŠ, ve studiu Bratři v triku na Barrandově jako koloratér večerníčků, poté
porod dvou dětí - dcery Ester a syna Huga,
v současnosti působí jako dramaturg Drive
Clubu a kina Svět v MKS Holešov
Projekty: O věrné a neutuchající lásce,
Malá mořská víla (projekt s žáky 1. ZŠ Holešov), Krasy v podpalubí (společně s Jiřím),
Ferda Páv fotograf, Don Šajn, Písnička pro
Andělku*, Kartonová komedie noci svatojánské* (projekt s Hvizdoši), Noční prohlídka zámku Holešov*, Půlnoční terapie*
a Putování za Sněhovou královnou*
*projekty s Hvizdoši
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Herečka Petra Špindlerová objevuje magii divadla
Zatímco v seriálu Velmi křehké vztahy (dříve Rodinná pouta) představuje herečka Petra
Špindlerová hodňoučkou sekretářku Hanku,
na jevišti dostává o poznání přece jenom barvitější
a zajímavější role. Patří k nim nejen hippie holka
Rona, kterou hraje v Praze v dnes už málem kultovní inscenaci Kennedyho děti, ale i Anna v dramatu Divertisment nebo podváděná manželka
Mary v komedii 1 + 1 = 3. Vedle těchto představení
ji však můžeme vidět také v komedii Postel plná
cizinců, kterou režíroval Roman Štolpa.
Následující rozhovor, který herečka poskytla našemu listu v mírném předstihu, je
i pozvánkou právě na zájezdové představení
Postel plná cizinců, které staví nejen na známých tvářích z televize a filmu, ale především
na komických situacích. V Holešově bude uvedeno 12. března.
Hrajete nejen ve filmu a televizi, ale
v poslední době také v divadle, kde dostáváte náročné role, které se přece jenom
vzdalují vaší seriálové hrdince Haničce.
Navíc je vidět, že jste se v divadle našla a že
vám režiséři svěřují náročné úkoly…
Je to zvláštní, ale vlastně až dnes mám
pocit, že jsem na svém opravdovém divadelním začátku. Objevuji kouzlo a magii divadla.
Nechávám se rolí úplně pohltit, i když někteří
herečtí kolegové říkají, že to není dobře, ale mě
to baví. Baví mě být ten nebo onen večer až
do morku kosti tou či onou postavou… Možná
by to šlo jen zahrát, nevím. Hraní mě zatím
opravdu naplňuje a nechci bez něj být.

le scénáře nejlepší kamarádka se stala mojí
skutečnou, otec mého seriálového dítěte mým
dobrým kamarádem.
Účast ve sledované televizní novele
obvykle zajistí i spoustu ctitelů a obdivovatelů…
Kolik mám nebo nemám fanoušků, to
opravdu nevím. Ale každopádně je příjemné,
když vám lidi říkají, jak například tu Haničku
krásně hrajete. Nejvíc mě ale pobavilo, když
na nějakém večírku za mnou chodili novináři,
ale jen proto, aby si mě prohlídli. Protože všichni
říkali, že to nehraju, že to není možný, že taková
musím být. Uznejte sám, co je to za blbost?!
Když sbírám bylinky a moc nejím maso stejně
jako moje postava, ještě vážně neznamená, že
taková jsem. Na druhé straně mě ale nemůže
netěšit, že moje interpretace je natolik reálná.
No prostě ji tak dobře hraju! (Smích.)
Přesto prý seriál Velmi křehké vztahy
opouštíte. Místo obligátní smrti, která potkala v jiném seriálu Danielu Šinkorovou, čeká
vaši postavu psychiatrická léčebna…
Scénář mi předepisuje krásný odchod
a můžu se prý kdykoli vrátit… Čtyři roky práce
na seriálu byly sice fajn, ale moje postava se
dál nevyvíjela, a tak jsem se rozhodla setřást
minulost, jinak by mě to zabilo. Nechci být už
pro diváky jen Hanka Dyková…

Nedivím se, na druhé straně vím, že
máte fůru práce v divadle a další aktivity,
třeba charitu. Existuje člověk,
s nímž vaši práci rozebíráte
nejčastěji?
Ano. Je to můj muž. On je
mým největším kritikem a troufám si říct, že i obdivovatelem.
Řekne všechno na plno a kdykoliv. A když nic neříká a já
vidím ten obličej, tak cítím, že
je zle. Říká bez milosti tvrdou
pravdu, která samozřejmě bolí.
Ale jen tak se můžete někam
hnout. Občas pláču, jak by to
bylo krásný, kdyby mě chválil
a obletoval - ale asi by mě tohle
adorování přestalo brzo bavit.
Uplatňuje na mně metodu „cukr
a bič“. Jenže já vím, že jeho
kritika není o destrukci, o tom
mě ponížit, ztrapnit, nýbrž mě
S Miloslavem Mejzlíkem hraje Petra Špindlerová nejen
někam posunout.
v seriálu Velmi křehké vztahy, ale rovněž v komedii,
která bude uvedena v březnu v Holešově.
Robert Rohál

Výborný test pro mě byla Indie. Dva měsíce bez divadla. Seděla jsem jeden večer
u televize v nějaké recepci hotelu a koukala
na francouzský film o tom, jak parta lidí zkouší divadelní představení. Pak s ním cestují
a ono se stává velmi slavné atd. Všechny ty
peripetie. Lásky, nenávisti mezi herci… Byla
to úplně stupidní komedie, ale já jsem v jednu
chvíli těm lidem záviděla a chtěla už odjet
domů, do divadla.
Co vám dala Rodinná pouta alias Velmi
křehké vztahy?
Hezkou práci na poměrně dlouhou dobu,
další příležitost hrát a být viděn. Víte, říkat, že
jste herec nebo herečka, kterou nikdo nezná, to
je strašný pocit. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí a vzniklo několik krásných přátelství,
o kterých si myslím, že budou mít delší trvání
než jen seriálové. Je úžasné, jak vám občas
seriál splyne se skutečným životem. Moje pod-

Petra Špindlerová s režisérem a hercem
Romanem Štolpou v představení
Postel plná cizinců.
PETRA ŠPINDLEROVÁ (*1972) pochází z Vysočiny a je narozena ve znamení
Lva. Vystudovala Vyšší odbornou hereckou školu, ale vyzkoušela si i profesi
modelky.
Během profesionálního působení se
objevila v několika filmech - ať už na plátně (Non plus ultra) či televizní obrazovce
(Na zámku), ale domácí popularitu jí
přinesl až televizní seriál Rodinná pouta,
který byl později přejmenován na Velmi
křehké vztahy.
Zahrála si v celé řadě zahraničních
filmů a seriálů, například i v koprodukci
Červený bedrník, jehož některé scény se
točily i v holešovském zámku a parku.
V holešovské synagoze se zase natáčel polohraný dokument Kázání rybám,
v němž dostala také jednu z rolí.
Jako herečka na volné noze hraje
v současnosti v několika divadelních inscenacích, z nichž některé (např. Kennedyho děti, Divertisment) jsou uváděny jen
v Praze, jiné (Postel plná cizinců, 1 + 1 = 3)
mohou diváci vidět i v dalších městech.
Její velkou láskou je Indie, ráda cestuje.
Je vdaná za sochaře Karla Špindlera.

Pozvánka na „sestry v akci“ do Drive Clubu
Hypnotizující osobitou muziku v podání dvou sugestivních
hlasů a dvou akustických kytar
předvedou v pátek 22. února
v Drive Clubu Sestry Steinovy.
Tandem tvoří skutečné sestry Karolina a Lucie, rodačky z Děčína.
I když mají za sebou rockovou
minulost, jejich současná tvorba,
prý křehká jako břitva, je spíš
řazena do oblasti šansonu.
Začátek jejich koncertu, který slibuje mimořádný zážitek, je
stanoven na 20 hodin.
Koncert Sester Steinových
proběhne v Drive Clubu. >
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Zaniklé stavby v Holešově IV.
Zvonice
ve Všetulích
Při prohledávání archívu fotografií v knihovně jsem narazil
na snímky zajímavé stavby, která
stávala ve Všetulích. Později jsem

SVČ TYMY Všetuly

23. února
COUNTRY BÁL
v tělocvičně TYMY,
zahraje kapela TEXAS,
Předtančení, občerstvení,
tombola.
Začátek ve 20 hod.
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se dozvěděl, že se jedná o zvonici. Pátrání po jakémkoliv textu či
alespoň zmínce o zvonici bylo neúspěšné, protože jediné, co lze najít,
je poznámka o tom, že ve Všetulích stávala
kamenná zvonice. Nezbývá
nic jiného, než
se poptat pamětníků.
Ti si vzpomínají, jak
ještě v padesátých
letech museli kolem
zvonice opatrně projíždět a snažili se trefit
na most přes Rusavu,
který v té době nebyl
tak široký jako dnes.
Jak lze vidět
na fotografiích zapůjčených z knihovny,
zvonice byla podobná
stavbám, které ještě

dnes můžeme najít v okolních obcích
- jako například v Količíně, Jankovicích či Bořenovicích. Asi ve středu
stavby se nalézal svatý obrázek, jak
bylo v té době zvykem.
Je možné,
že zvonice všeobecně sloužily
lidem jako malé
kaple, a zvon, který býval umístěný v samotné špici ve věžičce
zvonice, svolával všechny věřící,
ale také ohlašoval různé události,
například památku na zesnulé.
Vedle zvonice ve Všetulích
stával kamenný kříž, který byl přesunut o několik metrů dál mimo
silnici a můžeme jej tam vidět dodnes. Pochází z roku 1895 a zadní
nápis nás informuje o tom, kdo jej
nechal postavit: „Josef a Veronika Vaverkovi L.P. 1895“. Kříž byl
přesunut v roce 1964, kdy byla

SERIÁL

Městská knihovna Holešov zve všechny zájemce na přednášku

Obrázky z Mexika a Guatemaly
- cestování po zemích střední Ameriky
Slovem a obrazem provází Ing. Dušan Maceška.
Přednáška se uskuteční dne 26. února 2008 v 17.00 hod.
ve studovně Městské knihovny.

také zbořena zvonice z důvodu
rozšiřování silnice.
Zvonicí ve Všetulích končí náš
seriál o zaniklých stavbách v Holešově. Není pochyb, že by se jich
našlo mnohem více, ale informace
k nim již neexistují.
Patrik Trnčák

DUHOVÁ
MINIGALERIE

„Krása módy a vizáže“
11. - 29. února
- SVČ DUHA Holešov
módní trendy a doplňky
- návrhy, kresba, malba
autorka: Lea Březovjáková
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Hradišťan se opět předvedl v tom nejlepším světle
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším
a nejlepším moravským cimbálovým kapelám,
o čemž se ostatně mohlo zcela nedávno přesvědčit i holešovské publikum.
Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklór. Vznikl společně s tanečním
souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti,
kde pracovala řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod dlouholetým vedením
Jaroslava Václava Staňka (1922 - 1978). Ten
posunul tehdejší chápání prezentace folklóru
od volného předvádění hudebních a tanečních
čísel směrem k propracovanějším kompozicím,
které již snesly měřítka umělecké práce.

„Pod taktovkou“
Jiřího Pavlici
Od roku 1978 je primášem a uměleckým
vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista
a hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se začal soubor postupně transformovat.
Dramaturgie čerpá z regionálních souvislostí
a všímá si lidového umění v jeho širším geografickém a historickém kontextu. Vzrostly také
interpretační nároky na členy souboru. Vedle

samostatné soustavné tvorby muziky vznikaly
i hudebně-taneční tematické projekty (Byla
vojna u Slavkova, Zbojné písně moravské…).
Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba, která zcela převládá v posledních
hudebně-tanečních projektech (O slunovratu,
O člověku…), na nichž Jiří Pavlica spolupracoval s choreografkou a vedoucí taneční složky
Ladislavou Košíkovou. Zde se také nejvýrazněji
projevuje odklon od tradičního folklórního pojetí
a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění.
Folklór se stává inspiračním zdrojem, přičemž
jeho filosofická podstata zůstává zachována.

O originální projekty
není nouze
Vedle společných vystoupení se hudební
i taneční složka Hradišťanu ubírají svou vlastní
cestou. Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan
k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil
ji v desítkách projektů vydaných na zvukových
nosičích, v rozmanitých cyklech televizních či
rozhlasových nebo každoročně na stovkách
živých koncertních vystoupeních. Tanečníci se
realizují především na projektech, kde se jako
choreografka uplatňuje Ladislava Košíková.
Např. Mezinárodní hudební festival v Salzburgu,
spolupráce s Vídeňskou filharmonií, četné divadelní inscenace a projekty České televize.
V posledních letech vznikly např. projekty Žákovské vigilie
ve spolupráci s Jaroslavem Krčkem
a Musicou Bohemicou nebo Rákoš
Rákoczy - scénická koláž na podkladu původního baletu Leoše Janáčka
v režii Magdaleny Švecové.

Hradišťanu
tleskali diváci
čtyř kontinentů

Houslista a skladatel Jiří Pavlica (druhý zprava)
řídí Hradišťan už od roku 1978.

Způsob práce, dramaturgie
a umělecká úroveň řadí Hradišťan
k ojedinělým tělesům nejen ve svém
regionu. Je častým hostem TV pořadů, domácích i zahraničních fes-

Hradišťan zahrál v Holešově začátkem února.
tivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby,
kde získal řadu ocenění. Častá je i spolupráce
s rozhlasem a filmem a také s předními soubory
a sólisty různých žánrů.
Hradišťan natočil více než 25 stěžejních
zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Tleskali mu nadšení diváci čtyř
kontinentů. Mezi kmenové sólisty patří Alice
Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Hlavní
náplň práce tvoří koncertní činnost, která představuje přibližně 150 vystoupení ročně.
I v Holešově se Hradišťan předvedl ve formě, což ocenilo publikum, které bylo v nabitém
kinosále. „Koncert to byl pěkný a podmanivý,“
zhodnotila vystoupení Hradišťanu v Holešově jedna z návštěvnic, která ale nechtěla být
jmenována. „Zahájení, to byly milostné písně
o lásce, potom přišly na řadu středověké lyrické písně, ale také písničky pro děti, písně
inspirované historickými texty jako je Dalimilova
kronika, ale nechyběla ani píseň japonských
mnichů. Potom kapela přešla na současné
období, a to doslova - masopust - asi dvě veselé
masopustní do skoku, dále typické moravské Okolo Hradišťa, Vodá má, voda má, ale také pár
písniček , které patří na koncertech k nejžádanějším. Posluchači si pak ještě vytleskali dva
přídavky. Slovem provázel pohodový Pavlica.
Podtrženo a sečteno: Optimisticky naladěný
soubor s úsměvem na rtu, hezký a příjemný
kulturní zážitek v nabitém sále. Byla i možnost
zakoupení cédéček, kazet i zpěvníků…“
RR s použitím informací na netu

Sněhová královna zahřála na srdci
Divadelní zpracování Sněhové královny uvedl v neděli 10. 2. v sále
kina Svět amatérský soubor studentů Gymnázia Ladislava Jaroše Hvizdoši.
Z původní Andersenovy verze zůstaly po dramatické úpravě umělecké
vedoucí souboru Vladimíry Dvořákové sice jen hlavní postavy (Kaj, Gerda
a Královna) a základní dějový motiv hledání ztraceného přítele, nicméně
i přesto mohla tato klasická andersenovská pohádka o síle přátelství,
schopnosti sebeobětování se ve prospěch blízkého a o vítězství upřímného citu nad chladnokrevnou lidskou krutostí ožít před zraky nejmenších
holešovských diváků v plné síle.
Hvizdoši toto klasické pohádkové téma zpracovali zcela v duchu své
osobité divadelní poetiky, která vzájemně kombinuje prvky hraného divadla
s divadlem loutkovým. Díky originálnímu výtvarnému řešení scény (kostýmy, kulisy) vytvořili sugestivní pohádkovou atmosféru, balancující na hraně
mezi snem a skutečností, realitou a kouzelným světem dětské fantazie.
Použitím nápaditých a efektních scénických triků, metaforických
náznaků či charakteristických, precizně propracovaných detailů (symboly
květů) se jim podařilo podnítit dětskou představivost a imaginaci. Na jevišti
ožilo rozbouřené moře, ledové království i rozkvetlá idylická zahrada.
V neposlední řadě nutno ocenit i přesvědčivé a věrohodné herecké výkony všech hlavních protagonistů, Martina Hamrlíka (Káj), Kristýny Šťastné
(Královna), Markéty Neoralové (Květina). Přirozeností svého projevu však
vynikla představitelka hlavní dívčí postavy Gerdy Ilona Šáchová.
Ve třičtvrtěhodinovém představení Hvizdoši v hutné formě nabídli
divákům pásmo komických scének, tance, zpěvu, hudby, a okouzlili tak
nejen dětské publikum, ale pobavili i dospělé diváky.
Martin Leško

JANA KOUBKOVÁ V HOLEŠOVĚ. Obdivuhodné rozpětí svého
talentu i hlasu předvedla minulý pátek v útulném Drive Clubu, který se v tu
ránu proměnil v pohodový jazzový klub, renomovaná jazzová zpěvačka
Jana Koubková. Spolu se dvěma muzikanty předvedla hudbu, která může
zaujmout nejen vyloženě jazzové publikum. Svůj dar vytvořit patřičnou
pohodovou atmosféru prokázala i v tomto příjemném holešovském sálku,
který si tak zapsal na své konto další špičkový koncert.
RR
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Středisko volného času
Holešov- DUHA nabízí:
Rozvrh pravidelné činnosti najdete na internetových stránkách: www.svc-duha.cz nebo
na tel. čísle 573 395 355, e-mail: duha@svcduha.cz
18. - 28. 2. - Prezentace SVČ Holešov
na výstavě neziskových organizací Zlínského
kraje v budově 21 (budova ZK a FÚ - Baťův
mrakodrap) ve Zlíně.
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 - (neděle - pátek večer)
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 - poslední
volná místa!!!!!!!!
Jarní prázdniny v Duze - „Pojď si s námi
hrát“
SVČ Holešov - Duha připravuje pro děti, které tráví jarní prázdniny doma, Týden výletů
a dobrodružství. Budeme hrát originální, akční
a dobrodružné hry, pojedeme navštívit ZOO,
aquacentrum, seznámíme se s přírodou v okolí
Holešova. Děti budou mít možnost vybrat si
třeba jen některé z aktivit, na kterých si zajistí
účast přihláškou v SVČ Holešov - Duha.
Program:
Pondělí 3. 3. - Den turnajů
a her
Úterý
4. 3. - ZOO Lešná
Středa 5. 3. - AQUA
PARK Vyškov
Čtvrtek 6. 3. - Dobrodružná hra v okolí Holešova
Pátek 7. 3. - Tvořivé
dílny, návštěva Šachovy
synagogy
2. 4. - Konference k projektu Vzdělávací komunitní centrum
Konference k projektu, které realizuje SVČ Holešov
pro školy a školská zařízení - na podporu sociálně
slabších a zdravotně znevýhodněných žáků. Projekt je
spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním
spolufinancováním, středa
14.00 - SVČ DUHA
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5. 4. - DEN pro ZDRAVÍ
- sobota
(9.00 - 17.00 hod.)
1. ročník se koná pod záštitou místostarosty Holešova Mgr. R. Seiferta.
Pořádá SVČ Holešov, ZŠ
Družby v Holešově a FIT
CLUB Hanka - v prostorách ZŠ Družby Holešov.
Mediální partner: Radio
ČAS Zlín. Den zdraví propaguje význam zdravého
způsobu života, sportu,
zdravé výživy, prevence.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„KROK PRO ZDRAVÍ“
Téma: ZDRAVÍ
Kategorie:
do 10 let
2) 11- 15 let
3) 16 a více
Libovolné výtvarné techniky a zpracování. Podepsané a označené práce
je třeba odevzdat ve SVČ
DUHA nejpozději do
31. března 2008. Výstava bude součástí Dne pro
zdraví - v prostorách ZŠ
Družba Holešov. Nejpěknější práce budou vyhodnoceny odbornou porotou
a získají pěkné ceny.

V programu najdete: poradenství, pohybové aktivity
(přijďte si zacvičit - přesný rozpis hodin jednotliStálá nabídka výukových stylů bude uveden
vých programů - EVVO
v příštím čísle HolešovSTŘEDISKO EKOLOska a bude také na www
GICKÉ VÝCHOVY DUHA
SVČ), zdravotní pomůcpři SVČ Holešov nabízí
ky, přednášky s odbornínové výukové programy
ky, prezentace sociálních
Lenka Doleželová
pro MŠ, ZŠ i SŠ - možnosti
a zdravotních služeb, dodoplnění ŠVP
plňky výživy, ochutnávka
zdravé výživy, TEST: jakou máte fyzickou
kondici, první pomoc, výstava fotografií, výProgramy zajistíme dle vaší objednávky.
stava dětských prací
Upozornění: možnost zapojení individuálních Výukové programy se konají ve SVČ Holeosob i organizací (prezentace, přednášky, be- šov nebo v učebnách či okolí škol a školních
sedy, výrobky....) - informace: SVČ Holešov
zařízení.
Délku programu, obsahovou náročnost a další
ZA KULTUROU
lze upravit dle vašich požadavků.
Pátek 22. 2. SONG PRO DVA
Je možné vytvořit i další speciální programy
Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Komedie, dle vašeho přání.
hrají: T. Šulaj, P. Vašková, D. Vacke, A. Vron- Cena výukového programu je 20,- Kč za žáka.
ská a další. Cena: 280,- (vstupenka, doprava), Ing. S. Němčíková
odjezd: 17.30 - AN Holešov
Sobota 10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Hudební divadlo 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
Každou středu - 16.30 hod.
Nový zájmový kroužek pro
děvčata i chlapce.
Rádi tancujete? Tak proč
nezkusit nový styl, jako je
třeba HIP HOP. Hledáme
dívky i chlapce ve věku 8
- 14 let. Přihlášky v DUZE
nebo na tel. 608 904 068.
TANEČNÍ PODLOŽKY
„DANCE pad - STEP
MANIA“ individuální i skupinové cvičení na tanečních podložkách „STEP
mania“, „Dance with Intensity“ připojených a řízených
přes PC.

REPREZENTACE nejenom DUHY...
Moravské děti - Holešovský dětský sbor
Holešovský dětský sbor Moravské děti v minulých dnech dostal potvrzení k účasti na prestižním světovém festivalu - na 5. SVĚTOVÉ
OLYMPIÁDĚ SBORŮ, které se zúčastní
ve dnech 9. - 13. července 2008 v rakouském GRAZU. Moravské děti budou soutěžit
ve 2 kategoriích - kategorii Dětské sbory
a Musica Sacra.
ME sólových mažoretek ve Španělsku
Lenka Doleželová, kapitánka a vedoucí Holešovských mažoretek, se kromě tradičních
mažoretek věnuje již 5. rokem sportovní disciplíně baton twirling, což je náročnější práce
s hůlkou spojená s tanečními a gymnastickými
prvky. Několik let se také účastní sólových
soutěží v rámci národního šampionátu mažoretek ČR. Mezi její největší úspěchy patří
1. místo na mistrovství ČR roku 2005 a 2006,
2. místo na mistrovství ČR 2007 a reprezentace České republiky na Mistrovství Evropy
v twirlingu, které se konalo v dubnu 2007
v chorvatském Záhřebu. V lednu letošního
roku byla na odborném semináři twirlingu
znovu vybrána francouzskou lektorkou, aby
reprezentovala Českou republiku na ME evropské soutěži pořádané letos v březnu
ve španělském městě Granollers.
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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. Bližší informace na www.
tymycentrum.cz nebo na tel.: 573 39 69 28.
TYMY VÁS ZVE:
23. 2. Country bál - od 2.00 v tělocvičně
TYMY, živá hudba - TEXAS, občerstvení,
předtančení a bohatá tombola, vstupné 80,24. 2. Taneční polepšovna - od 17.00, standardní i latinskoamerické tance
14. 3. O mlynáři na mlýně - od 17.00 posezení pro všechny Všetuláky se spisovatelem
p. Pospíšilem
18. 3. Přišlo jaro do vsi - předvelikonoční
pořad pro děti MŠ a ZŠ, v programu vystoupí dětské folklorní soubory, součástí budou
ukázky lidových tradic a řemesel
28. 3. Výprava za bludičkou Světlankou
- od 18.00, pohádková lampiónová stezka
plná her a dobrodružství, na jejímž konci čeká
všechny pomocníčky odměna
28. 3. Noc s Andersenem - od 18.00, 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 sraz u ZUŠ v Holešově, zábavné dopoledne se soutěžemi a hrami pro celou rodinu, lanové aktivity ukončené
společným táborákem
PŘIPRAVUJEME:
5. 4. Nabucco - slavná opera G. Verdiho
v Janáčkově divadle Brno, odjezd v 14.30
z AN Holešov
12. 4. NUMEROLOGIE a my - 4hodinový
seminář numerologie a vztahy, osobní magický čtverec, osobní vesmírná energie (vnitřní
síla, zdraví a jeho ovlivnění, vzájemné vztahy
partnerské, pracovní apod., povolání, člověk
a vesmír), cena: 200,- (přihlášky do 10. 4.)
17. 4. První pomoc v praxi - od 17.00, základy první pomoci, resuscitace pod vedením
ředitelky ČČK Kroměříž Alice Juračkové, cena
kurzu 80,-/os.

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

ale také o intrikách a nenávisti odehrávající
se za vlády Ludvíka XIII.

Výtvarná soutěž „MŮJ MEDVÍDEK“
Ke 100. výročí dětské hračky vyhlašujeme
výtvarnou soutěž Můj medvídek - namaluj,
vymodeluj, vyrob či nakresli medvídka a přines
svůj výrobek do TYMY do 15. 3. - malé i velké
výtvarníky čeká odměna.

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

Léto u moře
Chorvatsko - Istrie Lanterna 10. - 22. 6. 2008
(10 nocí) - ubytování v aparmánech, vhodné pro rodiče s dětmi, cena 5.100,-/dospělí,
4.500,-/dítě
NOVINKY PRO ROK 2008
Barbie klub - pro holčičky a jejich panenky, šití
oblečků, jak správně pečovat o nejmenší aj.
Filmáček - vytváření animovaných filmů s digi
foťákem a na PC.
Dance PAD - sportovní vyžití pro děvčata,
virtuálně řízené cvičení přes PC.
NÁBOR DO KROUŽKŮ:
Němčina pro začátečníky i pokročilé - konverzace v německém jazyce pro studenty
a dospělé ve čtvrtek od 16.00.
Společenský tanec pro chlapce i dívky od
6 let - standardní i latinskoamerické tance,
nábor nových členů 12. 2. a 19. 2. od 16.30.
Dětský folklorní soubor KLÁSEK pro dívky
i chlapce od 7 let, pro všechny, kteří rádi tančí,
zpívají a hrají si.
POZVÁNKA DO DIVADLA
Opera NABUCCO 5. dubna 2008
Zveme Vás 5. dubna 2008 do Janáčkova divadla v Brně na slavnou operu Giuseppe Verdiho.
Odjezd ve 14.30 hod. z AN Holešov. Cena:
440,-/dospělý, 390,-/senior, 340,-/dítě, student
a ZTP (zahrnuje vstup, dopravu a průvodce).
Muzikál TŘI MUŠKETÝŘI 26. dubna 2008
Zveme Vás do Divadla HYBERNIA na odpolední představení muzikálu Tři mušketýři.
Slavný historický příběh o přátelství, lásce,

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
První pomoc v praxi
Poskytnou správně první pomoc je pro záchranu lidského života nezbytné. A jak ji poskytnout
se dozvěděli účastníci kurzu „První pomoc
v praxi“ ve čtvrtek 7. února v TYMY. Tento
kurz vedla ředitelka ČČK Kroměříž Alice Juračková. Pro další zájemce bude kurz probíhat
ve čtvrtek 17. 4. od 17.00 v TYMY. Cena kurzu
80,-/osobu. Co vše se dozvíte? Jak ošetřit
tržné rány, popáleniny, zlomeninu, zkusíte si
resuscitaci a mnoho dalšího.
Valentýnský medvídek
Valentýnské odpoledne s medvídkem si pro
děti připravili pracovníci TYMY. Děti si přinesly
ve čtvrtek 14. 2. s sebou do čajírničky svého
oblíbeného plyšového medvídka a představily jej
- odkud přišel, jak se jmenuje. Dále se zúčastnily
výtvarné soutěže „Můj medvídek“, kdy si pro své
nejmilejší nakreslily valentýnku plnou srdíček
a medvídků. Odměnou jim byla sladká sněhová
pusinka a voňavý čaj. Srdečně všechny zveme
na výstavku medvídků, které nám děti zapůjčily.
Sbírka čítá již čtvrtou desítku medvídků z různých
koutů světa. Všem přispěvatelům děkujeme.

Děti si s sebou do TYMY přinesly svého oblíbeného plyšového medvídka a představily jej - odkud přišel, jak se jmenuje.
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Koncem února uplyne 130 let od narození Emy Destinnové
Nebývá zvykem psát na stránkách
Holešovska obsáhle o osobnostech, které
nenavštívily naše město, ale v případě Emy
Destinnové uděláme výjimku. Její význam
a navíc i kulaté výročí si totiž o malou
vzpomínku přímo říkají….
Umělecké počátky jedné z nejslavnějších
světových sopranistek všech dob Emy Destinnové (26. 2. 1878 - 28. 1. 1930), od jejíhož
narození uplyne letos v únoru sto třicet let,
se v mnohém podobají osudům současných
mladých talentů. I ona si musela nejprve
vydobýt slávu v Londýně, Paříži či New
Yorku, aby si jí všimli i doma.
Zatímco v Národním divadle v Praze ji
nechtěli, Dvorní opera v Berlíně ji přijala s otevřenou náručí a dvacetiletá pěvkyně se stává
- řečeno dnešní terminologií - hvězdou této
scény. To byl také čas, kdy přijala své umělecké
jméno - Emmy Destinn. Zvolila si je po manželech Loewe-Destinnových, kteří byli jejími učiteli
hudby. V berlínském angažmá přitom strávila
deset sezón.
Inteligentní a zvláštní „divokou“ krásou obdarovaná Ema Destinnová byla ve společnosti
žádaná a oblíbená. Udivovala svým vtipem
i smyslem pro humor. Přitom mnoho mužů
vyloženě provokovala. Ve vztazích byla tato
moderní žena přímočará a vrtkavá. U žádného
ze svých milenců nevydržela dlouho.
Všude se domluvila. Vždyť vládla několika jazyky - německy, anglicky, francouzsky
a italsky. Uspěla i se svými literárními sklony.
V němčině dokonce vydala několik básnických sbírek, napsala několik divadelních her
a začala psát autobiograficky laděný román
Dr. Cassanova.
Její nádherný hlas miloval i samotný císař
Vilém II., kterému musela jeden čas denně
zpívat jeho oblíbenou árii z Figarovy svatby.

Skvostná pěvkyně,
geniální herečka
Když měla v roce 1904 na scéně Covent Garden v Leoncavallových Komediantech
za partnera neméně slavného Enrica Carusa,
byla z toho nakonec taková senzace, že v následujících deseti letech předvedla v Londýně
všechny velké role svého repertoáru - Carmen,
Salome či Aidu nevyjímaje.
A když měla mít londýnskou premiéru
proslulá Pucciniho opera Madam Butterfly, byla
vybrána právě Ema Destinnová, aby vytvořila
titulní postavu a společně s Pinkertonem Enrica
Carusa vynikající pěveckou dvojici. Londýnský
tisk hýřil superlativy. Účast Destinnové označil
za dokonalou a plně zaslouženou, neboť umělkyně je nejen skvostnou pěvkyní, ale i geniální
herečkou!

Prosadila v Americe
Smetanu
Bylo jí třicet let, když byla jmenována nejen
čestnou členkou Národního divadla v Praze
a dekorována titulem „pruská dvorní komorní
pěvkyně“. Tehdy také poprvé stanula na prknech newyorské Metropolitní opery, kde debutovala jako Aida ve stejnojmenné Verdiho
opeře a už premiérové představení bylo velkým
triumfem tria Destinnová - Caruso - Toscani.
Superlativy hýřilo jak publikum, tak tisk.
Když pak o rok později uvedla Metropolitní
opera Prodanou nevěstu, kterou dirigoval Gustav Mahler, zpívala Mařenku. Postupně byla
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Smetanova opera uvedena v několika dalších
amerických městech. Že to byla zásluha Emy
Destinnové, nemůže být sporu. Ocenil to tenkrát
i recenzent New York Tribune, když napsal:
„Učinila zde Smetanu slavným. Kdo z nás ještě
před týdnem znal jeho jméno?“

kladné vybavení, drahocenné sbírky z celého
světa a rozsáhlá knihovna - to skýtaly interiéry
“pohádkového” zámku na jihu Čech.

Říkala mu Joe
Když se však na jaře 1917 objevil na scéně
lesní inženýr Vilém Kunstovný, v němž navíc pěvkyně objevila talentovaného tenoristu,
pustila exotického krasavce k vodě. Pravda je,
že o deset let mladší pan inženýr zpěvaččinu
lásku neopětoval, ona mu však přesto dávala
hodiny zpěvu a dokonce ho v roce 1918 dostala
až na jeviště Národního divadla.
Romantické a zřejmě v jejím životě poslední milostné poblouznění prožila s elegantním
nadporučíkem letectva Josefem Halsbachem,
který ji poprvé navštívil na jejím zámku v roce
1922. Původně vyučený drogista jí tenkrát přinesl ukázat letecké fotografie Stráže - a Ema
Destinnová kouzlu mladého muže podlehla.
Ani ne do roka mu řekla své „ano“. Ale její
manželství s mužem, který byl o dvacet let
mladší, nebylo šťastné. Říkala mu Joe, ale brzo
prokoukla svůj životní omyl, aby se s konečnou
platností uzavřela do sebe.

Zámek jako vězení
Ema Destinnová sice nikdy nevystoupila v Holešově, zato v Kroměříži ano. Její koncert tam
proběhl 20. března 1923. Tehdy jí bylo pětačtyřicet. Údajně byla i oblíbenou pěvkyní holešovské
hraběnky Barbory Wrbnové, která jeden z jejích
koncertů ve 20. letech 20. století navštívila…

Rebelka
s božským hlasem
První opětovanou láskou Emy Destinnové
byl prokazatelně mladý cyklistický závodník
Jindřich Vodílek. Poznala ho, když jí bylo sedmnáct. O dva roky starší mladík vyhrál několik
závodů, za což ho budoucí primadona neskonale obdivovala.
Většina milenců se vyskytovala v životě
smyslné tmavovlásky jen krátkodobě. Mnohé
nápadníky přitom dovedla rázně odmítnout třeba zrovna hudebního skladatele Giacoma
Pucciniho nebo tenoristu Enrica Carusa. „Vdávat se? To mě ani nenapadne. A kdyby se tak
mělo někdy stát, po mém boku musí být Čech,”
prohlašovala často s úsměvem.
Bouřlivý vztah, o kterém se léta klevetilo,
byl její dlouhodobý poměr s barytonistou, který
pocházel z francouzského Alžírska - Dinhem
Gillim. Poznala ho v Metropolitní opeře, kde
ji na zkoušce Pucciniho opery Děvče ze Zlatého Západu zachytil při jejím pádu z koně.
Kdyby neskončila v jeho náruči, tak by se asi
přinejmenším zmrzačila.
Dinh Gilly s ní jezdíval i do Čech a dokonce
s ní v roce 1913 účinkoval i na scéně Národního
divadla v Praze. I když byl ženatý, jeho manželka žijící v Paříži milenecké dvojici problémy
nedělala. Zato mravokárných řečí přibývalo.
Na ty pádně zareagoval jeden z Eminých bratrů,
když s nadhledem pronesl: „Sestra nedělá nic
horšího než mnohé jiné ženy. Jenomže u ní je
všechno velkorysé a má to fazónu.“
Spolu s Gillim koupila pěvkyně zámek
ve Stráži nad Nežárkou, který si zařídila přesně
podle svého gusta. Pompézní přepych, ná-

Že se angažovala v odboji, to slavné
pěvkyni s největší pravděpodobností spočítali
v momentě, když se v roce 1916 vracela domů.
Ukončila sezonu v Metropolitní opeře a nedala
na varování. Jako politicky podezřelé osobě,
která je obviněna ze špionáže, jí byl zabaven
pas a stanoven policejní dozor. Uchýlila se
na svůj zámek ve Stráži nad Nežárkou a doufala, že se vše změní. Nezměnilo.
Když odmítla účast na koncertě podporujícím rakouský Červený kříž, padlo vycestování
do Ameriky a spolu s tím i veškeré smlouvy
zaručující horentní honoráře. Měla prý na rok
1917 dosud nejrozsáhlejší kontrakty - 76 večerů pro Metropolitní operu a pro Newyorskou
filharmonii…
Ve svém bezútěšném čekání na svobodu
protestovala proti Rakousku alespoň umělecky
tím, že zpívala na velkých národních koncertech, obvykle s červenobílou stuhou na šatech
a s policejním dozorem v zádech.

Ve stínu Modré růže
Když se po válce vrátila do Ameriky,
na svou někdejší slávu se jí už nepodařilo navázat. Čas oponou trhnul a zpřetrhané kontakty
vykonaly své. Její příjmy se tenčily, zatímco
dluhy narůstaly, a udržet zámek, jakkoliv šla
cena zařízení a cenných sbírek do milionů, byl
problém, který ji ničil. Postupně se přidávaly
zdravotní neduhy.
Nevyšlo ani její tajné přání stát se profesorkou zpěvu na pražské konzervatoři. Proto
utíkala do přírody, kde se věnovala rybolovu
a zahradničení. Tehdy připomínala spíš venkovanku než operní divu. Ale i občasným koncertováním
nebo režírováním ochotníků ve Stráži zaháněla
smutek, který provázel poslední roky jejího života.
Na zámku ve Stráži ostatně napsala i svůj rozsáhlý historický román Ve stínu Modré růže (1924),
který byl oceněn i literární kritikou.
Postupně přehlížená a nedoceněná česká
pěvkyně zemřela tiše a náhle 28. ledna 1930.
Dodejme však, že to bylo v jejích dvaapadesáti
letech v dané situaci vysvobození...
Robert Rohál
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na únor
Beletrie
BAUEROVÁ Anna - Císař gladiátorů: Historický
román z doby, kdy Řím začal pohlcovat keltský svět.
Navazuje na knihu Královna havranů.
FAULKNER William - Svatyně: Příběh mladičké
Temple, odehrávající se v Memphisu na americkém
jihu ve dvacátých letech 19. století.
FLEMING Ian - James Bond. Žít a nechat zemřít:
Agent 007, James Bond, je opět na scéně a stojí
proti jednomu z nejnebezpečnějších lidí, které kdy
poznal.
FREJKOVÁ Hana - Divný kořeny: Populární herečka se ve své vzpomínkové knize věnuje hledání
nejen svých vlastních rodinných kořenů, ale také a možná zejména - klíče k osudům svých rodičů.
GILDER Joshua - Děsivý obraz: Napínavý thriller
z lékařského prostředí.
HOEG Peter - Až nadejde čas: Kniha, inspirovaná
autorovými vlastními zkušenostmi ze školních let, je
nelítostnou obžalobou odličtěného a byrokratického
výchovně-vzdělávacího systému v Dánsku 70. let
20. století.
HURYCHOVÁ Eva - Řekla jsem Ne tyranovi:
Osud známé zpěvačky, která se stala obětí domácího násilí.
KŘÍŽKOVÁ Marie Rút - Svědectví, které nemohlo
být vysloveno: Kniha vzpomínek a autentického
svědectví na Chartu 77 z let 1977-1979.
MATHESON Richard - Jak přicházejí sny: Příběh
ze života paranormálních jevů, příběh o naději,
že spojení dvou milujících se duší může překročit
hranice fyzické konečnosti člověka.
PLACÁK Petr - Fízl: Rozsáhlý knižní esej Petra
Placáka je věnován době komunistického Československa, době založené na plošném fízlování.
PLZÁK Miroslav - Admirálové z Kozí ulice: Humoristická próza oblíbeného spisovatele a známého
odborníka na manželské a partnerské vztahy.
PŘIBSKÝ Vladimír - Pane ministře, volá Sarajevo: Román je beletristickým zpracováním událostí,
které se staly v minulých letech v naší zemi.
SHARP Chrystel - Takový normální den v ráji
aneb Příběhy veterinářovy ženy: Jihoafrická
autorka, manželka veterináře, nám dává nahlédnout
do všedního života své rodiny a zvířat.
SCHÄTZING Frank - Satan a smrt: Historický
thriller o záhadné smrti stavitele chrámu v Kolíně
nad Rýnem.
STRÁNSKÝ Jiří - Stařec a smrt: V novele se
autor zabývá tématem politických vězňů, kamarádstvím, solidaritou, ale také oslavou celoživotní
manželské lásky.
UPDIKE John - Vesnice: Ve svém zatím posledním
románu zachycuje autor mikrokosmos nevelké,
dobře situované komunity třicátníků, kteří se počátkem šedesátých let minulého století uchýlili „daleko
od hlučícího davu“ do prostředí novoanglického
venkova.
WIESEL Elie - Šílená touha tančit: Román známého spisovatele, nositele Nobelovy ceny, se odehrává
z velké části v současném New Yorku v ordinaci
psychoanalytičky, i když zasahuje do minulosti a je
v určitém slova smyslu i dílem historickým.
Naučná literatura
BACHMANNOVÁ J.; SUKSOV V. - Jak se to řekne jinde: Kniha, první toho druhu u nás, obsahuje
v sedmi jazycích více než 9 500 přísloví.
BEEVOR Antony - Tajemství Olgy Čechovové:
Byla oblíbená Hitlerova herečka ruskou špionkou?
EHRMAN Bart D. - Ztracené evangelium Jidáše
Iškariotského: Nový pohled na zrádce a zrazeného.
FARNÍK J.; CINGER F. - Voskovec a Werich
aneb Válka s lidskou blbostí: Kniha obsahující
nové souvislosti o těchto našich slavných umělcích,
obsahuje na 300 unikátních fotografií a originálních
dokumentů.
FICHTLMEIER Anton - Základní výchova štěňat:
Uznávaný kynolog v knize shrnuje své cenné dlouholeté poznatky a zkušenosti.
FLANDERKOVÁ Petra - Objektiv z USA: Výběr
reportáží o USA z nejstaršího televizního cestovatelského magazínu v Čechách.
FRIEDELL Egon - Kulturní dějiny novověku.

Svazek I., II: Dílo, které patří k těm nejsvévolnějším
a nejúžasnějším exkurzům do minulosti.
GILBERT Martin - Křišťálová noc: Popis tragické
noci v roce 1938, která předznamenala nadcházející
strašnou válku.
HRČKOVÁ Naďa - Dějiny hudby VI., 20. století:
2. část dějin hudby 20. století, doplněná CD s ukázkami známých a charakteristických děl hudebních
skladatelů tohoto období.
CHALLONER Jack - Mozek: Dodatečné knižní zpracování oblíbeného anglického televizního cyklu.
KAZDA Jan - Škůdci a choroby rostlin: Spolehlivý a obsáhlý kapesní atlas pro milovníky přírody.
KRÁL M. - Microsoft Office PowerPoint 2007:
Podrobná uživatelská příručka tímto kancelářským
programem.
LANGMEIER J.; KREJČÍŘOVÁ D. - Vývojová
psychologie: Kompletní pohled na problematiku
psychického vývoje jedince.
LUTOVSKÝ M. - Po stopách prvních Přemyslovců II. Léta krize a obnovy (972-1012): Další
díl mapující historii naší země, tentokrát věnovaný
období od Boleslava II. po Jaromíra.
PAVLIS Zdeněk - Králové fotbalu: Kniha o vítězích ankety Fotbalista roku od jejího počátku
do současnosti.
ROGGE, Jan-Uwe - Výchova dětí krok za krokem: Tato čtivá kniha je vhodná nejen pro rodiče,
ale i pro pedagogy a vychovatele.
ROHÁL Robert - Jana Brejchová, sestra Hany:
Autor ve své knize rekapituluje uměleckou dráhu
nejen veleslavné Jany Brejchové, ale i její sestry
Hany.
SUCHÝ Adam - Mediální zlo: Všestranný a nezaujatý pohled na souvislosti mezi sledováním televize
a agresivitou dětí.
ŠIRCOVÁ Ivana - S dětmi v přírodě: V knize
jsou připraveny náměty pro vycházky s rodiči a pro
činnosti venku na každý měsíc v roce.
ŠTURSA Jan - 101 našich nejkrásnějších kopců
a hor: Kniha nabízí putování po 101 nejkrásnějších horách, kopcích i kopečcích Čech, Moravy
a Slezska.
TUREČEK Břetislav - Světla a stíny islámu: Drama Blízkého východu a sonda do duší jeho obyvatel
očima zahraničního redaktora Radiožurnálu.
Knihy pro dětské čtenáře
ARDAGH Philip - Cesta na Hrozný konec. Bláznivé příhody Edy Nerudy: Vtipná kniha, jejíž humor
a slovní hříčky pobaví i starší čtenáře.
BREZINA Thomas - Klukům vstup zakázán.
Ségra, ty jsi hvězda!: Lissi má nového čtyřnohého
kamaráda - koně.
BROWN Toby - Julius Caesar a jeho proradní
přátelé: Vítejte ve starověkém Římě, světě plném
skandálů, intrik a politických spiknutí.

DĚDKOVÁ Jarmila - Slunce pro čokoládovou
holku: Johana a Marcela měly štěstí - už nejsou
v děcáku, ale mají novou maminku a tatínka. Byly
osvojeny. Ale situace nové rodiny se začíná komplikovat... .
FORMÁČKOVÁ Marie - To nejlepší z filmových
pohádek: Kniha přináší nejoblíbenější filmové pohádky. Stačí knihu otevřít a zalistovat v ní.
HOLASOVÁ Zuzana - Strašidelné město: Hračkánie, v níž leží strašidelné město, je ponořená do tmy,
neboť vládce Zrcadlového paláce světlo uvěznil
ve skleněných lampách. Malý Janek se svými přáteli
chce, aby světlo svítilo všem...
KESSEL Carola von - Čarodějky z jezdecké
školy. Kdo čaruje, vyhrává!: Příběhy děvčat z jezdeckého internátu na Koňském hrádku.
LUCENO James - Star Wars. Háv klamu: Další
epizoda z Hvězdných válek.
MACDONALD Alan - Báječná čokoláda: Kniha
plná zajímavostí a nových informací o senzační
pochoutce, která si podmanila celý svět.
MARX André - Trojka na stopě. Loď duchů: Tři
mladí detektivové pátrají po tajemství strašidelné
lodi.
MASINI Beatrice - Baletní střevíčky. 4.: Madam
Olenská oznamuje třídě, kam chodí Zoe, že začnou
tančit na špičkách dřív, než je určeno v osnovách.
Tady už končí legrace a začíná opravdový balet.
MIŘÁTSKÁ H.; SEJČEK Z. - Veršovánky pro
Aničku: Kniha plná básniček a barevných obrázků
pro nejmenší čtenáře.
RODDA Emily - Deltora 3. Dračí hnízdo: 1. díl třetí
řady ságy Deltora ze země nestvůr a kouzel.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Jana a Dana aneb Když
holky mají za ušima: Desetiletá dvojčata Jana
a Dana překypují nápady, které ovšem mnohdy
nekončí zrovna nejlépe.
SCHUBERT Ulli - Záhadný faul: Fotbalový míč je
kulatý, ale co se právě děje kolem předního zahraničního klubu, má pěkně velké a bolestivé hrany...
STINE R. L. - Husí kůže. Duch z opuštěného
domu: Hančin nový soused Danny je trochu divný.
Podivně totiž mizí a zase se objevuje.
SIEGNER Ingo - Dráček Kokosáček a jeho dobrodružství: Byl jednou takový maličký drak, jmenoval se Kokosáček a se svými nejlepšími kamarády
zažívá spoustu dobrodružství.
ULLRICH Hortense - Nebuď přece blond!: Jojo
je opět zamilovaná. Potkala totiž fantastického sympaťáka, který každému obětavě pomáhá.
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese www.mks.holesov.cz a www.knihy.mks.
holesov.cz.
I.Ž.

Rozloučení s paní
Janou Zdražilovou
Divadlo 6. května Holešov se ve středu
13. února 2008 rozloučilo se svou dlouholetou
členkou, paní Janou Zdražilovou.
Za všechny krásné role v divadelních inscenacích, za její obětavost a kamarádství jí děkují
bývalí i současní členové Divadla 6. května.
Čest její památce.

Pozvánka na maškarní ples
Po dlouhé odmlce se žeranovická omladina
rozhodla uspořádat maškarní bál pro dospělé. Dovolují si vás tímto co nejsrdečněji pozvat na první ples
obnovené tradice, který se uskuteční 1. března 2008
v sále U Sedlářů v Žeranovicích od 20.00 hod.
Rej masek bude doprovázen hudební skupinou A+Z BAND. Každému v originálním „přestrojení“ pořadatelé garantují vstup zdarma.
Na hojnou účast všech mušketýrů, princezen,
čarodějnic, muchomůrek a mnoha dalších se těší
skupina mladých organizátorů ze Žeranovic.
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Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž
Snahou naší mateřské školy je podporovat
rodinnou výchovu a poskytnout Vašemu dítěti
příležitost k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí.
Usilujeme o to, aby pobyt dítěte v naší mateřské škole nebyl pouhým „tréninkem“ na školu,
ale aby se stal důležitou fází právě prožívaného
života Vašeho dítěte.
Zaměřujeme se na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dítěte. Myslíme na to,
že Vaše dítě žije ve světě neustálého informačního tlaku reklamy, televize a internetu. Potřebuje
se tedy naučit samostatnému rozhodování, musí
zvládnout práci s informacemi.
Věříme, že vašemu dítěti budeme my i vy
dobrými rádci.
Zvolila jsem odloučené pracoviště Mateřské školy Sluníčko - Tučapy
Jsem maminkou nyní již tříleté holčičky
a potřebovala jsem ji umístit do mateřské školy
ještě před dovršením tří let. Obrátila jsem se na
ředitelství MŠ Sluníčko, kterou navštěvovala
moje starší dcera. Protože kapacita mateřské
školy v Holešově byla naplněna, navrhla mi
p. ředitelka, zdali bych nechtěla využít nabídky
odloučeného pracoviště, které je v Tučapích.
Tuto mateřskou školu navštěvuje menší
počet dětí, je zde vytvořeno příjemné, téměř
rodinné prostředí, ve kterém si i mladší děti lépe
zvykají na odloučení od maminky.
Adaptační režim je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte a jeho rodičů.
I když je docházka na toto odloučené pracoviště spojena s dojížděním, spokojený úsměv mé dcery stojí za těch pár
kilometrů navíc.
Zvolila jsem odloučené pracoviště a nelituji, mohu všem jen doporučit!
Leona Pazderová, Holešov

Dítě si na rozdíl od dospělého nemůže
vzít na pomoc rozumové zdůvodnění, dokáže
situaci řešit jen na základě svých pocitů. O to
je to pro něj těžší.
Dovolíme si Vám tedy připomenout
několik dobře míněných rad:
1. Učte své dítě sebeobsluze (jíst lžící, kousat
z krajíce, používat WC - i jinde než doma, oblékat se, svlékat, domluvit se - vyjádřit potřebu).
2. Vytvářejte dětem klidný denní režim, měňte jej
minimálně. Nenechte se ovlivňovat a vydírat, pokud
se dítě vzteká, pláče - buďte laskaví, ale důslední.
Daná pravidla se dětem v budoucnu vyplatí, snáze
se orientují v tom, co je a co není přijatelné.
3. Zkoušejte krátká odloučení od maminky.
Zejména u hodně fixovaných dětí je dobré dohodnout se s kamarádkou a postupně dítě v této
oblasti připravovat.
4. Nepochybujte o Vašich dětech. Nemluvte
s nimi o pláči, nechuti k jídlu, zvracení. (Jestli
budeš plakat, tak… Když se ti tam nebude líbit,
zůstaneš u babičky…)
5. Školka je pro šikovné děti. Říkejte jim o hezkých hračkách, kamarádech, pohádkách, písničkách, výletech, které na děti čekají.
6. Choďte okolo školky. Ukazujte dětem, jak si
děti hrají na zahradě, jak jsou veselé a spokojené, využijte možnosti školku navštívit.
7. Nikdy děti školkou nestrašte, nevyhrožujte! (Počkej, však tam poznáš... Tam si s tebou poradí...)
8. Nenechte své dítě prožít stres z nečekané
situace. Mluvte s dětmi, všechno co je čeká,
pravdivě dítěti sdělujte a vysvětlujte.

Jak připravit dítě na docházku
do mateřské školy
Léta praxe v mateřské škole
potvrzují slova psychologů. Každý,
kdo se těší na jakoukoli záležitost,
kdo o ní pozitivně přemýšlí a hovoří,
ten se s realitou, která přijde, vyrovná daleko lépe než ten, kdo je
od počátku nedůvěřivý, pesimistický
nebo se bojí.
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Vstup do mateřské školy je prvním krokem
do společnosti. Tato událost je náročná nejen
pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky a každé dítě
ji zvládá tak, jak to odpovídá jeho osobnosti
a předchozím zkušenostem.
Chci své dítě přihlásit k docházce do
mateřské školy
Předškolní vzdělávání se organizuje pro
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se
zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání
žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro
následující školní rok a zveřejní je způsobem
v místě obvyklým.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně
přijímány děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje
ředitelka školy a kritéria pro přijímání dětí většinou upravuje vnitřní předpis příslušné mateřské
školy (např: datum podání žádosti, trvalý pobyt,
zaměstnanost rodičů, věk dítěte, délka docházky
- celodenní, polodenní atd.).
Doporučujeme rodičům před zápisem dítěte
zvážit zdravotní stav dítěte, věk dítěte, připravenost a individuální možnosti dítěte, popřípadě
délku pobytu dítěte v MŠ v jednotlivých dnech.
Při volbě mateřské školy je dobré se předem seznámit se školním vzdělávacím programem, organizací dne v mateřské škole,
způsobem stravování, nabídkou nadstandardních aktivit.
V době zápisu (u holešovských mateřských
škol první dubnový týden) je nutné podat písemnou žádost na ředitelství příslušné mateřské
školy pro následující školní rok (formulář žádosti
je k dispozici v mateřské škole).
Pedagogický kolektiv MŠ Sluníčko

Úspěchy studentů gymnázia
I v letošním školním roce se
studenti našeho gymnázia zapojili
do řešení úloh chemických olympiád
různých kategorií. A dokázali navázat na již tradiční úspěšná umístění
v minulých letech. Studentka septimy Tereza Streckerová se rozhodla
řešit kategorii A, která je určena pro
maturitní ročníky. Přestože byla nejmladší v této kategorii, dosáhla vynikajícího umístění a v krajském kole
skončila na třetím místě. Dokonce
postoupila do ústředního celostátního kola. Tato soutěž letos probíhala
v Ostravě na půdě přírodovědecké
fakulty. I zde se Tereza neztratila
a umístila se uprostřed soutěžního
pole. Nyní se zapojuje i do řešení
úkolů kategorie B. Také mladší studenti dosáhli velmi pěkných umístění
v okresním kole chemické olympiády
v Kroměříži. Studentka kvarty Alena
Jurásková vyhrála okresní kolo kategorie D a postupuje do krajského

9. O školce a paních učitelkách mluvte jen v pozitivním světle. Před dětmi je nekritizujte, nepochybujte.(Ona je taková…Tamta je moc přísná…)
Připomínky sdělte raději učitelkám, právě ony
budou mít vaše dítě převážnou část dne ve své
péči a vlivu. Dítě by k nim mělo mít důvěru.
10. Věc z domácího prostředí pomáhá. Krátce
před nástupem nechte dítě vybrat si v obchodě
něco, co bude mít ve školce s sebou (batůžek,
bačkůrky apod.) Stejnou úlohu může splnit
i oblíbená hračka - mazlíček.

kola. Soutěže v dalších kategoriích
budou teprve probíhat.
Oběma studentkám blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Přejeme všem řešitelům chemické
olympiády hodně úspěchů a radosti
při získávání chemických zkušeností a vědomostí.
Mgr. Marie Malinová,
Gymnázium L. Jaroše, Holešov

Tereza Streckerová

Lyžák, na který se nezapomíná
Milí rodičové, přemýšlíte, jestli
máte poslat své ratolesti na lyžařský
kurz? Jo, jo, to znám! Naši se ze začátku také rozmýšleli, jestli mi lyžák
dovolí, ale pak se rozhodli, že ano.
A to bylo super.
V pondělí ráno jsme vyrazili, my
žáci 7. tříd 1. ZŠ, směr Horní Bečva hotel Labyrint, všichni vybaveni lyžemi,
bágly a hlavně dobrou náladou. Ihned
po příjezdu jsme se ubytovali a učitelé
nás rozdělili do skupin.
Já jsem byla ve skupině
dětí, které nikdy nelyžovaly.
Ze začátku jsem měla strach
jen z pohledu na menší svah,
ale pak jsem se na něm naučila zatáčet, brzdit a vůbec se
udržet na lyžích. Hrozně mě
to bavilo a po dvou dnech
mi to už docela šlo. Třetí den
ráno jsem postoupila do druhé skupiny, a tedy na větší
svah s délkou 640 m. Páááni!
Já jsem z toho měla tako-

vý strach, že jsem se málem sbalila
a odešla na hotel… Ale naštěstí tam
byly i moje dvě nejlepší kamarádky a
po nekonečných radách (od všech)
jsem konečně dobyla vrchol kopce.
Poslední den nám počasí moc
nepřálo, a tak bylo lyžování a pádům
konec. Lyžařský kurz jsme ukončili
karnevalem a diskotékou, která se
protáhla do pozdních hodin.
M. Řiháková, VII. C, 1. ZŠ Holešov
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Plavecká škola učí předškoláky, žáky i dospělé
Plavecká škola Holešov sídlí
v areálu Sport centra Tomáš Svoboda v Holešově v Tovární ulici.
Výuku plavání základním a mateřským školám poskytujeme od
školního roku 2003/2004, tehdy
ještě pod hlavičkou 2. Základní školy Holešov. V roce 2006
se výuka plavání osamostatnila
a přešla pod hlavičku Sport centra Holešov, kde ve svojí činnosti
pokračujeme dosud.
Hlavní činností plavecké školy
je poskytovat předplaveckou, základní a zdokonalovací plaveckou
výuku žákům mateřských a zá-

kladních škol z Holešova a okolí.
Po dohodě s jednotlivými školami
nabízíme výuku v 1. - 5. třídách
(resp. 3. a 4. třídách). Z části se
nám daří navazovat na předplaveckou výuku mateřských škol,
kde nám plavou děti z mateřských
škol Holešova a Martinic. Tyto děti
často pokračují s výukou plavání
ve školách, kam po zápisu nastoupí, a mají tak díky rodičům a ředitelům škol možnost se v plavání dál
plynule zdokonalovat.
Výuku vedou naši kvalifikovaní učitelé a instruktoři plavání, kteří
s touto činností mají mnohaleté

zkušenosti. Při výuce používáme
mnoho tvarově a barevně rozličných nadlehčovacích pomůcek,
které nám umožňují provádět
výuku bezpečnou a hravou současně.
Z další naší nabídky činností
a plánů do budoucna jsou to především kurzy plavání pro dospělé,
kurz plavání dětí, kurz plavání pro
rodiče s dětmi atd. Kurz plavání pro
dospělé se pomalu dostává do povědomí lidí, a to nejen v Holešově. V tomto kurzu nabízíme nejen
základní a zdokonalovací výcvik,
ale umíme nabídnout i přípravu

na přijímací zkoušky pro studium
na VŠ nebo specializovanou kondiční přípravu.
Pokud byste chtěli vědět víc,
navštivte naše webové stránky
www.ps-holesov.uvadi.cz, kde
jsme pro vás připravili spoustu dalších informací, včetně fotografií.
Pokud se vám něco líbí,
řekněte to prosím všem. Pokud
se vám cokoliv nelíbí, řekněte to
prosím nám a my to napravíme.
Spolu s našimi pracovníky se těším
na spolupráci...
Mgr. Marcel Hábl

Absolventi kurzu plavání pro dospělé.

Žáci První základní školy v plavecké škole.

Dolnorakouská pojišťovna

Další beseda s cestovatelem

hledá spolupracovníky do obchodní služby
na hlavní pracovní poměr.
Odměňování fixním příjmem, bonusy a provizemi.

Tel. 603 806 280

POZVÁNKA
TJ 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!!!!!!!!!!!

Klubový večer Klubu českých
turistů v Holešově a Městského
kulturního střediska Holešov, který se uskuteční 4. března od 17
hodin tradičně v Drive Clubu Holešov (v přízemní hale kina vpravo),
tentokrát navštíví cestovatel Mirek
Rozkošný z Vlkoše u Přerova.
S Mirkem Rozkošným jsme
se v holešovském Drive Clubu seznámili před pěti lety na besedě
s názvem „Z Hané do Jeruzaléma
a zpět“. Nyní bude o svém dalším
cyklistickém putování vyprávět
na besedě, kterou jsme nazvali
„Cesta do zemí na pokraji EU“.
Vstupné na akci je dobrovolné a je chápáno jako drobný
příspěvek na další cesty našeho
cestovatele.

Mirek Rozkošný na besedě
před pěti lety.

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.
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Florbal - 3. liga mužů - divize VI
Holešov splnil cíl, ale koncovka za moc nestála
V sobotu 9. 2. 2008 pokračovala v Morkovicích zápasy 15. a 16. kola 3. liga mužů
ve florbale. Soupeři Slow Shoes byly týmy
1. FbC Bedea Kroměříž a FBC Akademik
UASK Vyškov.
FbC Slow Shoes Holešov - 1. FbC Bedea
Kroměříž 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Branky (asistence): 4. Doležal Robert
(Lánský Petr), 15. Nuhlíček Václav, 18. Doležal Robert (Lánský Petr), 28. Filipčík Ondřej
(Galandr Jiří), 30. Mikeška Daniel (Černoch
Zdeněk), 32. Lánský Petr (Nuhlíček Václav)
Vyloučení: Sovadina (2 min.)
První sobotní utkání začalo podle očekávaného scénáře. Holešov začal velmi ofenzivně
a po celou první třetinu Bedeu svíral v jejím
obranném pásmu a vytvářel si jednu šanci za
druhou. Z velkého množství šancí však Holešov
dokázal skórovat jen dvakrát. Mohla za to žalostná koncovka Holešovských a také výborný
výkon brankáře hostí. Ve druhé třetině Slow
Shoes nepolevili a i nadále se dostávali do
velkých šancí. Po dvou třetinách byl stav 5:0 a
bylo rozhodnuto. Bedea se dostávala do šancí
jen zřídka a po celý zápas nebyla příliš nebezpečná. Pro Holešov to byl velmi pohodový
zápas a nebýt jeho střelecké impotence, mohl
být konečný stav klidně 15:0.

FbC Slow Shoes Holešov - FBC Akademik
UASK Vyškov 8:3 (6:1, 2:0, 0:2)
Branky (asistence): 3. Svozil Martin (Vysloužil Jan), 5. Nuhlíček Václav (Galandr Jiří), 7.
Nuhlíček Václav (Vysloužil Jan), 10. Galandr Jiří
(Nuhlíček Václav), 13. Mikeška Daniel (Galandr
Jiří), 14. Vysloužil Jan (Nuhlíček Václav), 19.
Svozil Martin (Nuhlíček Václav), 30. Lánský
Petr (Mikeška Daniel).
Ve druhém utkání čekal na tým Holešova
velmi nevyzpytatelný Vyškov. Vyškov však přijel
bez svého nejlepšího střelce, a obráncům Holešova se tak po celý zápas dýchalo o něco lépe.
Po úvodních třech minutách se Holešovským
povedlo nasázet Vyškovu šest branek za třetinu
a bylo prakticky rozhodnuto. Vyškov sice po celý
zápas hrozil rychlými protiútoky, ale nedokázal
z nich prakticky nic vytěžit. Černou kaňkou na
výkonu Slow Shoes ale byla poslední třetina,
kterou prohráli 0:2. Alarmující není její výsledek,
ale průběh. Holešov rezignoval na obranu, cpal
se bezhlavě dopředu a po ztrátě míčku se hráči
jen dívali, jak si Vyškov s nastalým protiútokem
poradí. Holešov splnil ziskem šesti bodů svůj cíl,
ale výkon z poslední třetiny proti Vyškovu by se
v příštích kolech proti silným Bučovicím a FATRu
nemusel vyplatit. Sestava: Králík - Vysloužil, Galandr, Doležal, Fridrich, Nuhlíček, Svozil, Lánský,
Filipčík, Mikeška D., Sovadina, Černoch
Jan Vysloužil

Tabulka soutěže
po 18. kole
1. FBC Sokol Bučovice
18
13
3
2
120:74
2. 1. FbC Aligators Hukot Klobouky
16
12
1
3
94:56
3. FbC Slow Shoes Holešov
16
11
1
4
95:45
4. F.A.T.R. Dubňany
16
10
2
4
84:58
5. Bulldogs Brno B
16
7
2
7
67:67
6. FbC Akademik UASK Vyškov
16
7
1
8
72:80
7. TJ Sokol Brno Židenice
16
6
3
7
74:65
8. SPA Gullivers Sokol Brno I B
16
6
2
8
71:79
9. 1. AC Uherský Brod
15
6
1
8
68:75
10. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní
16
6
0
10
89:108
11. 1. FBC Bedea Kroměříž
17
5
2
10
75:103
12. FK Orel Telnice
18
5
0
13
69:107
13.
SK Snipers AISE Slavičín B
16
1
4
11
49:110

42
37
34
32
23
22
21
20
19
18
17
15
7

Děvčata z DFK Holešov skončila třetí na halovém turnaji v Zašové
Po lednovém propadáku
na halovém turnaji v Bystřici p. H.
se pokusil tým děvčat Dívčího fotbalového klubu Holešov napravit svou
reputaci na další sportovní akci,
kterou byl turnaj v halové kopané
v Zašové. Na této sportovní akci
se utkalo 7 středomoravských týmů
děvčat a žen a byly zde vidět pěkné
sportovní výkony. Holešovský tým
nastupoval v nezáviděníhodné situaci - trenérka naplánovala tuto akci
jako zakončení namáhavého kondičního soustředění a děvčata si při
svém vystoupení sáhla až na dno
svých sil a fotbalového umění. Hrálo se systémem každý s každým
v počtu 4 + 1 a DFK bojoval v šesti
utkáních s těmito výsledky:
DFK - Veřovice: 0:2 po chybách obrany bohužel
zvítězil soupeř.
DFK - Val. Mez. A: 5:3 - bojovný zápas, jehož výsledek dokázal
DFK obrátit ve svůj prospěch bran-

kami Kršňákové 2x, Samsonkové,
Stolářové a Jurčové.
DFK - Val. Mez. B: 2:0 - Motalová, Jurčová.
DFK - Hrachovec : 4:0 - Jablunková, Háblová, Kršňáková.
DFK - Březnice: 0:2 - nečekaný herní výpadek a docházející síly vedly k překvapivému výsledku s outsiderem soutěže.
DFK - Přerov: 2:2 - s tradičním soupeřem svedl Holešov
urputný souboj a získal poprvé
remízu za bojovný výkon; branky:
Vybíralová, Samsonková
Celé družstvo DFK podalo
vzhledem k absolvovanému předcházejícímu soustředění velmi
dobrý výkon a přes individuální
chyby byl vidět opět herní vzestup
celého týmu. Holešovu spolehlivě
a s klidem zachytala Adys Kunzová, vedle ní se objevila i Růža
Ševelová, která si zahrála i v poli.
Obrana byla tentokrát lepší útočné

Holešovská děvčata na halovém turnaji v Zašové.
fáze - dobrý výkon podaly všechny
hráčky, ale dominovaly obránkyně
Pája Jablunková, Adys Motalová
a Dominika Stolářová a v útoku
Hanka Kršňáková a nová kapitánka týmu Jaroslava Jurčová. Nej-

lepšími hráčkami Holešova byly
Dominika a Adys M.
Holky, všechny jste byly výborné!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Zimní soustředění týmu žen v Rajnochovicích
Již potřetí uspořádal Dívčí fotbalový klub Holešov zimní
kondiční soustředění, a to opět
ve známém prostředí rekreační
oblasti v Rajnochovicích. V termínu
7. až 10. února nalezl 20členný
kolektiv hráček a trenérů opět útočiště v hotelu Polom a jeho okolí
včetně hřiště poskytly děvčatům
dostatečné zázemí pro kvalitní
zimní přípravu. Přestože sněhové podmínky tentokrát nedopřály
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děvčatům tolik oblíbenou přípravu
na běžkách, program soustředění
byl splněn na více než 100 procent. Čtyřfázový trénink začínal
ranním kondičním během a dopoledne pokračoval namáhavým
intervalovým běžeckým tréninkem,
spojeným s posilováním. Odpolední fáze probíhala na umělé trávě,
kde děvčata střídala průpravné hry
s individuálním tréninkem s míčem;
večer pak končil v tělocvičně po-

silováním a kondičním cvičením
při hudbě. Večerní program tvořila
taktická příprava včetně rozboru
podzimních zápasů. Přes namáhavý trénink nebyla o legraci nouze,
zvlášť při společných posezeních
a závěrečném hodnocení celého
soustředění. Všem zúčastněným
děvčatům patří dík za vynikající
přístup k tréninkové dřině, maximální nasazení, kolektivního ducha
a závěrečné překvapení, které při-

chystaly své trenérce. Naběhané
kilometry, kondiční cvičení a posilování tvoří vynikající základ pro zvýšení fyzické kondice celého týmu
a ta by se měla projevit i ve zlepšených výkonech všech hráček.
Adys, Míša, Dominika, Zita, Lenka,
Pája, Lucka, Hanka, Adéla, Kačka,
Háňa, Věra, Terka, Jarča, Růža,
Kamila, Marta - všechny jste byly
výborné!!!
Mgr. Svatava Ságnerová
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Na Rohálovskou desítku přijede evropský rekordman
Na jubilejním 15. ročníku silničního běhu Rohálovská desítka,
kterou pořádá Běžecký klub Holešov
ve spolupráci s Obecním úřadem
Prusinovice v sobotu 23. února, se
očekává velká sportovní podívaná.
Na startu bude evropský rekordman
v běhu na 3, 5 a 10 km Mohammed
Mourhit, Maročan s belgickým pasem. V souboji s kompletní sestavou
běžců z AK Kroměříž (Štefko, Kreisinger, Faschingbauer, Fekl, Bláha,
Gerych...), slovenským reprezentantem a držitelem traťového rekordu
(30:02) Miroslavem Vankem, vynikajícími Poláky (Burghart, Blazsinski,
Dziuba) a mistrem ČR v krosu Milanem Kocourkem z Brna se očekává
pokoření hranice 30:00.
Hlavní závod má start v 11.15
u Kulturního domu v Prusinovicích,
po dvou okruzích v místní části se
běží do sousední vesnice Tučapy,
kde je obrátka. Trať měří 10 km. Prezentace začíná v místní tělocvičně
od 8.30 a končí v 10.30, startovné
je 50 korun. Každý závodník obdrží hrníček z rusavské keramiky

s emblémem závodu) a zúčastnit
se mohou zájemci od 15 let, kteří
splňují zdravotní požadavky.
Do závodu je vypsáno 11
věkových kategorií (6 u mužů a 5
u žen), poprvé budou vyhodnoceni
první tři běžci a běžkyně mikroregionu Holešovsko. Všichni účastníci hlavního závodu mohou vyhrát
jednu z 50 cen, které do tomboly
věnovala firma Asics.
Pořadatelé nezapomněli ani
na mládež. Mládežníci mají celkem
14 kategorií na tratích od 140 m (nejmladší), až po 1 500 m (dorostenci).
Jejich závody jsou na programu od
9.30 a prezentace je v Kulturním
domě. Pro školy a atletické oddíly je
připraven navíc zvláštní bonus, při
účasti 4 závodníků obdrží škola či
oddíl značkové atletické tretry.
V letošním ročníku, nad kterým převzal záštitu statutární náměstek Zlínského kraje Vojtěch
Jurčík, pořadatelé nezapomněli ani
na diváky. Pro ně je přichystáno
bohaté občerstvení, tipovací soutěž na čas vítěze závodu, tradiční

Start jednoho z minulých ročníků Rohálovské desítky.
tombola a také je pobaví praporčík
Ambrož (Zdeněk Junák) a strážmistr Zahálka (Erik Pardus) z Četnických humoresek, kteří závod
odstartují a v 15 hod. budou mít
30minutovou ukázku z programu
Četníci na cestách.

V 19 hodin začíná taneční zábava. Hrát bude místní hardrocková
kapela Endiaron.
Další informace získáte na tel.
602 427 505 nebo www.obecprusinovice.cz.
Ondřej Němec

Úspěšná zimní příprava holešovských fotbalistů
SFK ELKO Holešov - FK Chropyně
1 (0:0) 0
Přímo ze zimního soustředění v Trnavě
odjížděli hráči Holešova k dalšímu utkání turnaje
E-ON Cup do Morkovic. Soupeřem byl vedoucí
celek krajského přeboru, mužstvo Chropyně.
Trenér Nelešovský stále točí sestavou, která by
měla nastoupit do jarních bojů v KP. Se zraněním
jsou stále vyřazeni Bačík a Žiak. Stoper Šimík
skončil v A mužstvu z rodinných důvodů. Do
hry se zapojili také Soldán a Krejcar. Mužstvo
nastoupilo do prvního poločasu v sestavě: Čajka
- Hrudík. D. Novák, Münster, Vávra - Roubalík,
Olša, Sedlařík, Marek - Čižmář T., Slováček.
Již v 7. minutě dobře vystřelil Slováček,
ale brankář byl na místě. Hned z protiútoku měl
jasnou šanci soupeř, ale Čajka byl proti. V 11.
minutě vystřelili Chropyňští 3krát do branky,
poslední střela skončila na břevně. Ve 23. mi-

nutě prošel celou obranou Čižmár, ale střela
skončila na tyči. Do konce první půle měla obě
mužstva šance, ale proměňování bylo slabinou.
Do druhého poločasu došlo k mnoha střídáním
a sestava SFK vypadala následovně: Krejčí Soldán, Belza, Ohlídal, Krejcar - Barták, Olša,
Matulík, Sumec - Uruba a Čižmár T.
V 68. minutě dostal finální přihrávku Čižmár,
který šel sám na brankáře, byl však vytlačen a míč
poslal Urubovi, jeho střelu však brankář vyrazil.
Míč se znovu vrátil k Bartákovi a ten vstřelil jedinou
branku utkání na 1:0. Obě mužstva měla mnoho
šancí změnit skóre, ale na straně Holešova se
představil dobrými zákroky brankář Krejčí.
SFK ELKO Holešov - Spartak Zborovice
4 (3:0) 0
Dalším soupeřem v zimním turnaji bylo vedoucí mužstvo 1. A třídy. Po většinu utkání hráči

Kraj vyzval k nominaci do ankety
„Sportovec Zlínského kraje 2007“
Region (frs) - Výzvu k předkládání nominací do letošního ročníku
ankety „Sportovec Zlínského kraje 2007“ schválila na svém posledním
jednání krajská rada. Anketa je vyhlašována již od roku 2002.
Návrh může podat fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný standardizovaný nominační formulář na adresu: Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín nebo osobně dodá na odbor školství, mládeže
a sportu (10. patro, kancelář č. 1042) nejpozději do 17. 3. 2008.

Holešova přehrávali hosty a svoji převahu vyjádřili také brankami. O první se postaral Roubalík,
když ve 20. minutě potáhl míč po levé straně,
poslal centr na hranici šestky a Marek dorazil na
1:0. Ve 25. minutě Roubalík obtěžoval obránce,
přetlačil ho a podél brankáře zvýšil na 2:0. Ve
33. minutě opět obešel dva obránce „pendolíno“
Roubalík, přihrál Belzovi a ten z 8 metrů zvýšil
na 3:0. V 74. minutě postoupil po pravé straně
Matulík a lobem překonal brankáře na 4:0.
Sestava
1. poločas: Čajka - Vávra, Ohlídal, Münster,
Hrudík - Roubalík, Belza, Olša, Novák, Marek
- Čižmár.
2. poločas: Krejčí - Vávra, (60. Uruba), Ohlídal,
Münster (70. Bačík), Krejcar - Roubalík (60. Sumec), Sedlařík, Olša, Matulík, Belza - Slováček.
(hr)

Všetulský turnaj ve florbale
Florbalový turnaj uspořádalo SVČ Všetuly - TYMY ve spolupráci
s PS Dr. M. Očadlíka Holešov v sobotu 17. února 2008 v tělocvičně TYMY.
Na turnaji se utkalo 5 družstev starších a mladších žáků. Jako host se představil tým „Táborníci“ z Valašského Meziříčí. Místní holešovské týmy byly
zastoupeny - Kings Holešov, Stars Holešov, Černí jezdci a TYMY tým. První
místo si zaslouženě odnesl tým TYMY, druhé místo vybojovali „Táborníci“
a třetí místo obsadil tým „Černí jezdci“. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni za
starší žáky Tomáš Novák a za mladší žáky Jaromír Tomšů.
HS

Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním
průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve
Zlínském kraji, dále reprezentanti České republiky s trvalým pobytem
ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je
splnění kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje
za rok 2007.
Vyhlašované kategorie: nejúspěšnější sportovec, nejúspěšnější
sportovní kolektiv, nejúspěšnější trenér, Cena fair-play, Cena hejtmana
Zlínského kraje a Cena občanů Zlínského kraje.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Přes padesát pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi do soutěží z čísla 2/08. Na fotografii Holešova jste správně poznali
fasádu hotelu Slavia. „Obrázek v Holešovsku č. 2/2008 představuje boční
zeď hotelu Slavia z Malé ulice,“ napsala ve své odpovědi paní Marie
Smolková z Přílep, která se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada.
Druhou výherkyní fotosoutěže se tentokrát stává Zuzana Bérešová ze
Žop, která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné sudoku posíláme volné vstupenky do kina
Olze Lagajové z Holešova a Dagmar Doleželové z Rymic.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Poznáte tuto část našeho města? Připomínáme jen, že snímek byl pořízen v roce 1931. 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.
RR

Fotokuriozita
Snímek, který dnes předkládáme, je asi dvaadvacet let starý
a představuje scénu z divadelního představení Modrý anděl, které
v tehdejším D-klubu (v přízemí zámku) uvedlo amatérské Divadélko
v záběhu. Představení bylo parafrází na známý román i stejnojmenný film a režie oné hříčky se tehdy ujal její autor Robert Rohál. Na
snímku protagonisté - Viktor Hlobil, Anna Stavělová, která se tehdy
předvedla v hlavní roli, a Danuše Juráňová. Zatímco paní Stavělová
působí v Holešově jako učitelka hudby, oba její tehdejší kolegové jsou
v Praze. Tučapský rodák Viktor Hlobil dokonce pronikl až na profesionální scénu.
(red)

Dotazník Holešovska
Mgr. Jarmila Růžičková,
ředitelka I. ZŠ Holešov
Vaše životní krédo?
Co nechceš, aby ti dělali jiní, nedělej
ani ty jim.
Ke které knize se ráda vracíte?
V poslední době stíhám číst spíš odbornou literaturu, ale třeba knihy Jacka
Canfielda a M. V. Hansena.
Váš oblíbený umělec?
Je jich spousta, například herec Dustin Hofmann nebo
z českých Dana Medřická.
Jaký sport vás oslovuje?
Lyžování, turistika.
Co máte ráda na talíři?
Jím skoro všechno, nejraději jednoduchá jídla, nemusím moc
exotické speciality.
Kde si ráda posedíte?
V přírodě nebo někde na terase za slunečného počasí.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Se svou rodinou.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Nevím, jestli je to absolutní štěstí, ale ráda dělám radost
druhým.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemocí svých blízkých.
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http:www.holesov.cz.
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Ve které historické době byste chtěla žít?
Vyhovuje mi tato doba, ale ráda bych se podívala jen jako
návštěvník do doby vzniku prvních civilizací.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Tento kraj, Rusava a také Olomouc a okolí, kde jsem se
narodila.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Myslím, že moje profese mi vyhovuje nejvíce.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ne tak úplně, věřím spíš v jiná přísloví.

