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Brněnská pátračka na Rohálovské desítce

Emma byla milosrdná

Co vy na to,
pane starosto?
Vichřice Emma,
která o víkendu pustošila majetky v celé
republice a dokonce
i zabíjela, se nevyhnula ani Holešovu.
Přesto však byla
na východní Moravě mírnější než
v jiných regionech.
Co vy na to, pane
starosto?

V sevření četníků z brněnské „pátračky“ mimořádně nestojí pachatel, ale hlavní pořadatel
Rohálovské desítky Ondřej Němec.
Patnáctý ročník tradičního běžeckého závodu Rohálovská desítka se konal poslední
únorovou sobotu v Prusinovicích. Tento podnik
má vedle stěžejního sportovního rozměru také
svou společenskou a kulturní stránku. Pravidelně se akce účastní osobnosti veřejného života.

Životní situace
na portálu města
Holešov (frs) - Chcete si vyřídit občanský
průkaz či cestovní doklad? Nevíte, na jaké
sociální dávky máte přesně nárok? Opravujete
dům, stavíte plot či garáž a přemýšlíte, jaké
náležitosti přesně potřebujete? V těchto a celé
řadě dalších životních situací vám pomůže návštěva internetových stránek města Holešova
na adrese www.holesov.cz.
Pokračování na str. 2

Podrobný výběr kulturních,
sportovních a společenských akcí
v Holešově, jeho blízkém i vzdálenějším okolí pro rok 2008 je vložen v tomto vydání Holešovska.

Letos byli přítomni poslanec Parlamentu ČR
Josef Smýkal, náměstek hejtmana Zlínského
kraje Vojtěch Jurčík, který převzal nad závodem
záštitu, a také předseda Mikroregionu Holešovsko a starosta Kunovic Milan Jurtík.
Dokončení na str. 26

V Holešově vskutku naštěstí k žádným
zraněním a ani větším škodám nedošlo. K asi
největší škodě došlo na budově Mateřské
školy v Dobroticích, kde vítr poškodil střechu.
Dále jsme zaregistrovali pouze spadlé větve
a stromy.
Městská policie situaci monitorovala v průběhu celého víkendu. Strážníci mě o vývoji
situace operativně informovali. Ve spolupráci
s hasičskou jednotkou pak docházelo k odstraňování škod.
Další informace na str. 3

Do ulic vyjel nový zametací stroj
Holešov (frs)
- Nový víceúčelový
zametací stroj pomáhá od minulého
týdne pracovníkům
Technických služeb
při udržování čistoty
v ulicích města. Nahradil tak již zastaralý vůz, který doposud
pravidelně čistil Holešov, ale i některé
okolní obce.
Dokončení na str. 2
Nový zametací
stroj Technických
služeb. >
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Životní situace na portálu města Holešova
občanů, petice, referenda, evidence obyvatel a ověřování, Czech
Point. Otevřením další podsekce
zjistíte jméno úředníka, který má
konkrétní situaci na starosti, kde
sedí a také telefonický či e-mailový
kontakt na něj.
Informace k jednotlivým životním situacím jsou vypsány přímo
na konkrétní stránce nebo jsou zde
odkazy na jiné internetové stránky,
v nichž jsou situace popsány. Velmi
často se tak „proklikáte“ na portál
veřejné správy České republiky, jehož první stránka slouží jako jakýsi
rozcestník v mapě životních situací
a činnosti úřadů.

Pokračování ze str. 1
Životní situace na portálu
města představují souhrn praktických návodů na řešení některých
vašich problémů prostřednictvím
městského úřadu, ať už se týkají
státní správy či samosprávy. Dozvíte se v nich jak a co zařídit,
kam zajít, co si vzít s sebou, jaké
formuláře je třeba vyplnit.

Jak postupovat
Ikona se zeleným lístečkem
a názvem „Občan na úřadě, životní situace“ je v pravém sloupci na úvodní stránce městského
portálu. Kliknutím na tuto ikonu se
zobrazí deset městských odborů,
jejichž názvy slouží jako základní
orientace pro vyřešení vašeho problému. Po otevření příslušné sekce
se dostanete k jednotlivým oblastem státní správy a samosprávy,

Ve vyznačeném oválu je ikona životních situací na úvodní webové
stránce města Holešova.
které má konkrétní odbor na starost. Jestliže například otevřete odbor správních a vnitřních věcí, zob-

razí se pododkazy cestovní doklad
a občanské průkazy, záležitosti
matričního úřadu, shromažďování

Celý systém životních situací
na internetu si klade za cíl jediné.
Přispět ke zlepšení efektivity, informovanosti a orientaci občana
při kontaktu s orgány státní správy
a samosprávy.

Oznámení Finančního úřadu
v Holešově

Jarní etapa speciální ochranné
deratizace města Holešova

Finanční úřad v Holešově bude v oblasti daně z příjmů fyzických osob
poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání, zajišťovat
distribuci daňových tiskopisů, převzetí daňových přiznání a případnou
kontrolu jejich formální správnosti:
- v období od 10. 3. 2008 do 21. 3. 2008 vždy v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.
- v období od 25. 3. 2008 do 31. 3. 2008 od pondělí až do pátku
od 8 do 18 hodin.
Výše uvedené služby budou pracovníci finančního úřadu zajišťovat rovněž v budově Obecního úřadu v Kostelci u Holešova, a to
dne 12. března 2008 v době od 13 do 18 hodin.

Město Holešov v souladu s ustanovením dílu 2 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zajistí prostřednictvím
speciální firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře,
SERVIS 3xD, Olomouc v průběhu měsíce března 2008 speciální
ochrannou deratizaci na veřejném prostranství a v objektech města
Holešova.
Boj proti přenašečům infekčních onemocnění škodlivými hlodavci
může být účinný, jen pokud je deratizační opatření prováděno pravidelně
a důsledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, organizace a podnikatele na území města Holešova o maximální spolupráci a provedení
deratizace ve svých objektech rovněž v měsíci březnu 2008.
Kromě vlastního deratizačního zásahu je nezbytné provést na svých
nemovitostech účinná opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného
původu, aby neskýtaly pro hlodavce úkryt a zdroj potravy. Nezapomeňte
ani na neobydlené nebo trvale neužívané objekty.

Informační telefonní linky: 573 509 371, 573 509 372, 573 509 373
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2007 je pondělí 31. března 2008. Daňové přiznání je možné podat
elektronickou poštou prostřednictvím internetových stránek české daňové
správy na všech 199 finančních úřadech a 23 pracovištích finančních úřadů
nebo na kontaktních místech ve vybraných obcích.
(red)

Ing. Markéta Šubová
vedoucí odboru životního prostředí

Do ulic vyjel nový
zametací stroj
Dokončení ze str. 1
Nový stroj s názvem Bucher City Cat 5000
švýcarské výroby má oproti svému předchůdci
celou řadu technických výhod. Díky řízení všech čtyř
kol je vozidlo velmi obratné a dokáže manipulovat
i v úzkých místech. Zametací ústrojí je posuvné a lze
jej vysunout až o 50 centimetrů. Minimální vzdálenost mezi kartáči a sací hubicí spolu s vysokým
sacím výkonem minimalizují úlet prachu. Podtlak
v sací hubici umožňuje odsát předměty až do velikosti cihly. Stroj je díky tomu vhodný jak na sběr listí,
tak i na jarní sběr posypu. Stroj navíc může pracovat
i jako kropička. Technologie vyklápění umožňuje
úhel vyklopení zásobníku až do úhlu 62 stupňů
a zvedací výška může být až 1,4 metru. Díky tomu
lze vyklápět zásobník přímo do kontejnerů.
Jak uvedl ředitel Technických služeb Holešov Miroslav Strnad, zametací stroj pořídili
za zhruba 4 miliony korun. Technické služby jsou
připraveny vedle pravidelného čištění města stroj
pronajímat i okolním obcím.
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Pohledy zúčastněných stran na zónu se shodují
Holešov - O výstavbě a fungování průmyslové zóny v Holešově jednali v minulých dnech
na holešovské radnici hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš a generální ředitelka Czech Investu
Alexandra Rudyšarová. „Společně
s paní generální ředitelkou a panem hejtmanem jsme si potvrdili
některé základní pohledy na budování zóny a výběr investorů.“
konstatoval starosta města Zdeněk
Janalík.
Město chce na jedné straně
postupovat ve shodě se Zlínským
krajem a státem, na straně druhé
však hodlá hájit zájmy svých občanů. „Dohodli jsme se, že se zástupci města budou účastnit všech
důležitých jednání kolem zóny. Pan
hejtman zároveň potvrdil, že Zlínský kraj akceptuje naše požadavky
ohledně životního prostředí i možnosti vyjádření se k jednotlivým

investorům při obsazování zóny,“
zdůraznil starosta. Obecný zájem
státu, kraje i města je, aby průmyslovou zónu v Holešově obsadili
investoři s vysokou přidanou hodnotou, kteří budou zaměstnávat
kvalifikované pracovní síly.
Jeden z předpokladů například je, že do zóny umístí své pracoviště i Univerzita Tomáše Bati
(UTB). V této souvislosti jednali
starosta města Zdeněk Janalík
společně s holešovským zastupitelem a zároveň proděkanem UTB
Ivanem Zelinkou s rektorem UTB
Ignácem Hozou.
„Jednalo se o první setkání,
takže z toho nemohly být učiněny žádné konkrétní závěry. Naše
představa však byla přijata s pochopením. Vysvětlili jsme například
představitelům univerzity možnost,
že by mohli získat od kraje pozemky v zóně zdarma. Pan rektor

Starosta Holešova Zdeněk Janalík hostil na půdě městského úřadu
hejtmana Libora Lukáše a ředitelku Czech Investu Alexandru Rudyšarovou.

musí tento náš záměr přednést na
vědecké radě a eventuálně pak
budou hledat projekt, který by tuto

Emma byla milosrdná, i tak měli hasiči
plné ruce práce
Holešov (frs) - V důsledku bouře Emma vyjížděla o víkendu jednotka SDH Holešov k několika
případům. V sobotu 1. března hasiči odstraňovali spadenou větev z chodníku a pozemní komunikace
o průměru zhruba 40 cm v ulici Holajka. Další výjezd následoval k odstranění vzrostlého smrku, který
spadl na přístřešek a pozemní komunikaci. Jednotka na místě provedla postupné ořezání a následné
rozřezání stromu. Poté strom hasiči odstranili z přístřešku a pozemní komunikace.
V sobotu rovněž hasiči odstraňovali strom, který blokoval vozovku mezi Rymicemi a Kostelcem.
Hasiči také odstraňovali větve z komunikace mezi internátem policejní školy a Lidlem.

představu mohl naplnit,“ dodal starosta města.
(frs)

Milion na opravu kostela
Holešov (frs) - Finanční částkou jednoho
milionu korun podpoří město Holešov obnovu
interiéru farního kostela Nanebevzetí P. Marie
v Holešově. Na poslední schůzi o tom rozhodli
holešovští zastupitelé.
Město tímto způsobem podpoří finanční spoluúčast Římskokatolické farnosti Holešov v rámci
projektu na obnovu interiéru kostela z tzv. Norských
fondů. Celkové vyčíslené náklady na opravu kostela
dosahují dvanáct milionů korun a vypočítaná částka
spoluúčasti farnosti je 1 400 000 korun. Právě o tuto
částku holešovský děkan František Cinciala město
Holešov požádal. Ve zdůvodnění rada uvedla, že
se jedná o obnovu jednoho z nejvýznamnějších
místních historických objektů, který slouží k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu, k pořádání
mnoha kvalitních kulturních akcí či setkávání místních
občanů. Celkovou opravou dojde podle stanoviska
rady k uchování a ke zatraktivnění památky pro příští
generace v současné ceněné podobě. Zastupitelé
milionový příspěvek farnosti jednomyslně schválili.
V případě, že farnost nebude v programu
úspěšná, tyto finanční prostředky nebude třeba
z rozpočtu města na obnovu kostela vynakládat.
Římskokatolická farnost je neziskovou organizací, která je financována převážně z darů, a na
rozsáhlejší opravy musí žádat podporu z různých
fondů a programů.

Pozvánka
Tělovýchovná jednota Sokol Holešov
zve srdečně na výroční členské zasedání,
které se uskuteční v pátek 7. března 2008
v 17 hodin v Sokolovně.
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Zastupitelstvo schválilo na poslední schůzi Strategii
Strategii rozvoje města Holešova na roky 2008 - 2013 schválilo na svém posledním jednání holešovské zastupitelstvo. Jak stojí
ve zdůvodnění zprávy, předložený materiál navazuje na Koncepci rozvoje a investic města na období 2008 - 2018, projednanou radou
a zastupitelstvem města, a konkretizuje tuto koncepci v závislosti na možnostech a požadavcích financování vybraných potřeb města
ze strukturálních fondů EU a v závislosti na rámcích a požadavcích EU v oblasti regionálního rozvoje v členských zemích EU.

1. Úvod
Rozvoj města a cíle, které je
nutno v období 2008 - 2013 prioritně zajistit, vycházejí z aktuálních,
ale dlouhodobě založených základních problémů města - objektivně
existujících slabých stránek a s nimi
spojených ohrožení pro další adekvátní rozvoj města a současně
(a především) ze silných stránek
a s nimi spojených příležitostí, které
ve městě existují. Rozhodující je
maximální využití těchto silných
stránek a příležitostí a potlačení
(odstranění) stránek slabých a hrozeb s nimi spojených.

Cíle rozvoje
města
2. Cíle rozvoje města s ohledem
na možnosti (finanční, lidské, organizační)
S ohledem na výše uvedené
podmínky je při využití všech prostředků města možné na období
2008 - 2013 stanovit následující
strategické cíle, které by měly využít a posílit hlavní silné stránky
a příležitosti rozvoje města a omezit, případně odstranit hlavní slabé
stránky a hrozby tohoto rozvoje:
a) Revitalizace nevyužívaných
(špatně využívaných) částí města,
odstranění rizik, která z jejich existence plynou (rizika bezpečnostní,
finanční vč. optimalizace využití
zdrojů, rizika týkající se životního prostředí) a jejich maximální
zapojení do infrastruktury služeb
a dalších benefitů pro obyvatele
města a jeho okolí.
Jedná se zejména o tyto části
(objekty): Školní ulice (ghetto

Městská investiční akce číslo jedna. Rekonstrukce
holešovského zámku.
sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel), zámek a zámecká zahrada (park), opuštěné průmyslové areály (zejm.
objekty bývalého statku), areál
stadionu Míru, Americký park.
b) Využití a rozšíření možností
pro kvalitní volnočasové aktivity, odpovídající potřebám moderního člověka 21. století a re-

Jeden z dílčích projektů si klade za cíl sanaci a revitalizaci
sociálního ghetta ve Školní ulici.
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prezentující dostatečně město
i s ohledem na jeho plánovaný
rozvoj, spojený s průmyslovou
zónou.
V tom:
• Vybudování chybějícího společensko-kulturního komplexu pro
obyvatele města a okolí s využitím
mimořádných prostorových a estetických možností zámku.
• Záchrana a oprava (rekonstrukce) ohrožených hlavních památek
města, vytvoření dostatečně atraktivního památkového a prohlídkového okruhu pro oživení turistického cestovního ruchu ve městě.
• Doplnění a zajištění infrastruktury pro adekvátní sportovní vyžití
všech věkových a zájmových kategorií obyvatel města bez ohledu
na roční období.
• Rozvoj - rozšíření možností pro
místní i regionální cykloturistiku
(cyklostezky, cyklocamp apod.)
- Modernizace stávajícího kulturního střediska pro rozmanité malé
formy produkcí (kino, divadlo).
c) Modernizace, zlepšení a přiblížení veřejných a komunálních
služeb občanům města a okolí,
dobudování chybějících infrastruktur sociálních a zdravotnických služeb.

V tom:
• Komplexní řešení služeb Městského úřadu Holešov, jejich centralizace, podstatné zvýšení jejich
dostupnosti, komfortu občanů při
jejich užívání.
• Řešení integrace a pomoci
sociálně vyloučeným skupinám
obyvatelstva (Romové, sociálně
slabí obyvatelé) - bytová otázka,
nízkoprahové služby apod.
• Rozšíření, zlepšení a zkomplexnění služeb pro seniory (bytová
otázka - strukturální řešení s ohledem na možnosti a schopnosti seniorů, pomoc pro vážně nemocné
- Alzheimerova nemoc apod.).
d) Opravy, částečná rekonstrukce, případně rozšíření stávajících objektů veřejných služeb
ve městě za účelem zvýšení
kvality a uživatelského komfortu
těchto služeb.
V tom:
• Rekonstrukce, opravy a zateplení
mateřských škol, základních škol
města, školských zařízení a zařízení pro děti, rozšíření a rekonstrukce
školních hřišť.
• Opravy a zateplení Domova pro
seniory, rozšíření a strukturování
možností ubytování pro seniory
a dalších služeb.
e) Rozvoj infrastruktury (vč. dopravní) města s cílem odstranění
kritických míst a uzlů, zlepšení
komunálních služeb a životního
prostředí, zvýšení atraktivity
města z hlediska turistického
ruchu i nových obyvatel v rámci
budování průmyslové zóny.
V tom:
• Dokončení připojení přidružených
obcí města na kanalizaci a vodovodní řad.
• Zlepšení průjezdnosti města,
omezení zplodin a výfukových
plynů, zvýšení bezpečnosti provozu, napojení města na budovanou
průmyslovou zónu a budovanou
rychlostní komunikaci.
• Podstatné zvýšení kapacity parkovacích ploch v nejvíce zatížených
oblastech, rozšíření a opravy chodníků, veřejného osvětlení, regenerace zeleně, komunikací a dalších
prvků infrastruktury zanedbaných
zelených ploch ve městě (menších
parcích i mimo parky) a další prvky
infrastruktury města.
f) Podpora bydlení obyvatel
města, rozvoj možností a kapacit bydlení v rámci vzniku
průmyslové zóny.
V tom:
• Příprava lokalit pro bydlení - zasíťování, dimenzování sítí, infrastruktura.
• Na základě analýzy zájmu o nové
bydlení příslušné úpravy plánovacích dokumentů.
• Případné regenerace panelových
sídlišť.
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rozvoje města Holešova na roky 2008 až 2013
Dílčí projekty
3. Dílčí projekty k naplnění strategických cílů města
S ohledem na potenciální možnosti financování vybraných potřeb z prostředků (dotací
a grantů) státního rozpočtu, případně z fondů Evropské unie,
jsou k naplnění strategických cílů
města navrženy níže uvedené dílčí
projekty. Jejich spuštění a realizace však závisí na pravděpodobnosti získání tohoto financování,
s ohledem na ně se tedy tento
seznam projektů může v čase po
projednání a schválení v orgánech
města měnit.
a) Vyřešení bytové situace sociálně nepřizpůsobivých skupin
obyvatelstva, jejich integrace do
společnosti a vytvoření systému
fungujících sociálních služeb (infrastruktury služeb) ve vazbě na
revitalizaci nepoužívaného areálu
bývalého statku v Holešově.
b) Sanace a revitalizace stávajícího sociálního ghetta ve Školní
ulici, využití na rozšíření služeb
pro obyvatele a ubytovací kapacity
pro seniory (částečně soukromé
podnikatelské projekty).
c) Revitalizace a rekonstrukce turisticky přitažlivé a společensky
významné památky - holešovského zámku - pro rozvoj turistického
ruchu a obnovení společenského

života ve městě, regionu i širším
okolí. Oprava pláště budovy vč.
střechy, vytvoření prohlídkového
okruhu s galeristickými možnostmi,
dokončení rekonstrukce sálů pro
společensko-kulturní akce s veškerým potřebným zázemím.
d) Revitalizace nevyužívaného Amerického parku v rámci
rozvoje možností volnočasových
aktivit a s nimi spojeného rozvoje
turistického ruchu - vybudování
sportovního centra - víceúčelového sportoviště vč. lanové dráhy,
zimního stadionu s letním využitím
pro sálové sporty a další sportovní
infrastruktury (částečně soukromé
podnikatelské projekty).
e) Revitalizace nevyužívaného
stadionu Míru v areálu zámeckého parku v rámci rozvoje možností
volnočasových aktivit a podpory
cyklistiky a s ní spojeného rozvoje
turistického ruchu - vybudování
cyklocampu, veřejně přístupných
sportovišť (fotbalové variantní hřiště, skatepark, hřiště pro seniory).
f) Dokončení rekonstrukčních
a záchranných prací v zámeckém parku, využití parku pro zvýšení turistické atraktivnosti města.
g) Dobudování sítě cyklostezek
v Holešově a okolí včetně navazující infrastruktury (označení,
informační tabule, osvětlení apod.)
a lávky přes Rusavu.
h) Dokončení projektu připojení
přidružených osad ke kanalizačnímu a vodovodnímu řadu

Evropská poradenská kanceláø
rozšiøuje tým talentovaných spolupracovníkù.
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

Součástí strategie rozvoje města je i vybudování kruhové
křižovatky u gymnázia.
(Tučapy, Količín) vč. vybudování
potřebné infrastruktury (zpevněné
cesty, veřejné osvětlení apod.).
i) Revitalizace nevyužitých, zanedbaných ploch a prostranství ve městě vybudováním
funkčních parkovišť v místech
koncentrace služeb pro obyvatele
(Sušilova ul., Novosady …….).
j) Rekonstrukce a revitalizace
kulturního střediska v kině Svět
(Centrál) - vybudování a vybavení
víceúčelového sálu, zlepšení parametrů a vybavení budovy.
k) Vytvoření „Centra setkávání“ v prostorách holešovského
zámku - přestěhování všech pracovišť městského úřadu do prostor
zámku, vytvoření uživatelsky komfortního servisu při poskytování veřejných služeb občanům, uvolnění
stávajících rozptýlených pracovišť
MěÚ pro potřeby bydlení a státní
správy.
l) Vybudování kruhového objezdu u Gymnázia prof. Jaroše
a rekonstrukce navazujících komunikací.
m) Revitalizace zanedbaných
zelených ploch ve městě, a to
jak regenerací porostů, tak vybudováním příslušné infrastruktury
(cestičky, osvětlení) a dalších možností (vybudování pamětního místa
Holešova v parku v Masarykově
ulici, úpravy Švehlových sadů,
hřbitova).
n) Zateplení a rekonstrukce
(opravy) školních budov a školských zařízení a zařízení pro děti
a zařízení pro seniory (mateřské
školy, 1., 2. a 3. Základní škola,
Ústřední školní jídelna, Střediska
volného času, Domov pro seniory).
o) Připojení města na plánovaný jihovýchodní obchvat
a na budovanou průmyslovou
zónu, vybudování potřebné infrastruktury tohoto připojení (ve
spolupráci a pod vedením orgánů
Zlínského kraje).

p) Příprava infrastruktury lokalit
pro bydlení (Sadová, Kozrálov),
dotažení a případná změna (zvětšení) dimenzí inženýrských sítí.

4. Závěr
Strategie rozvoje města vychází z toho, že ve městě existuje
několik problémových lokalit, které nejsou využívány, resp. jsou
využívány špatně - s vyvoláním
negativních dopadů na život města. Jedná se o existující (ghetto ve
Školní ulici, areál bývalého statku), nebo potenciální brownfields
(opuštěné a zanedbané lokality
- Pozn. red.), které by vznikly, kdyby nedošlo k rekonstrukci, a zvl.
revitalizaci zanedbaných lokalit
(zámek, Americký park, stadion
Míru). Všechny tyto lokality přitom
ale v sobě skrývají významný rozvojový potenciál, v případě jejich
revitalizace schopný podstatně
zvýšit atraktivnost města pro potřeby cestovního ruchu, přinést
významné zlepšení služeb pro
obyvatele města i okolí.
Tato základní strategie je
potom doplňována víceméně
standardními cíli, spočívajícími
v doplnění chybějících základních
možností a služeb, odpovídajících
pozici města dané velikosti v rámci
EU (cyklostezky, napojení na kanalizaci a vodu, rekonstrukce škol
a dalších veřejných zařízení, rozvoj
infrastruktury v oblasti dopravy,
zeleně apod.).
Součástí schváleného materiálu byly i přílohy. Konkrétně se
jednalo o koncepci rozvoje a investic města na období 2008-2018,
opravy a úpravy veřejného osvětlení, komunikace - návrh 2008, chodníky - návrh 2008, statní - návrh
2008 a návrh parkovacích ploch
v Holešově.
(sov)
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Bezpečnostní situace v Holešově byla v roce 2007 stabilizovaná
Bezpečnostní situace v Holešově a nejbližším okolí je stabilizovaná a nedošlo k žádným
hromadným narušením veřejného
pořádku. Tyto skutečnosti vyplývají z bezpečnostní analýzy města
Holešova za rok 2007, kterou vypracoval ředitel Okresního ředitelství Policie ČR Kroměříž František
Dočekal.

Organizovaný zločin
nebyl zaznamenán
Z analýzy vyplývá, že struktura trestných činů, způsob jejich provedení i předmět zájmu
pachatelů se výrazně nezměnily.
Aktivity organizovaného zločinu
nebyly zaznamenány, rovněž
nebyly zjištěny žádné závažné
poznatky k finanční kriminalitě
a jiným závažným trestným činům páchaných organizovanými
skupinami. K rasově motivovaným
konfliktům, které by dosahovaly
stupně závažné trestné činnosti,
nedošlo.

Počet trestných
činů se zvýšil
Ve srovnání s rokem 2006
došlo k nárůstu celkového počtu
spáchaných trestných činů o 83.
Celkově pak bylo za rok 2007
na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Holešov spácháno 280 trestných činů, u 162 u nich byl zjištěn
pachatel. Na celkovém počtu trestných činů se podílelo 162 pachatelů,
v 87 případech se jednalo o recidivisty, ve 13 případech o mladistvé
a v 1 o nezletilého pachatele.
Na trestné činnosti se již tradičně převažující měrou podílela
majetková trestná činnost. Bylo
zaznamenáno celkem 120 trestných činů, přičemž ve 38 případech
byl zjištěn pachatel, a úspěšnost
policie tak činila 31,67 %. Krádeží vloupáním do různých objektů
bylo spácháno celkem 34 skutků
a u 3 byl zjištěn pachatel. Jednalo
se zejména o krádeže vloupáním
do ostatních objektů, rekreačních
chat, obchodů, školských objektů,

bytů, restaurací, kiosků, atd. Krádeží prostých bylo zaznamenáno
70, přičemž ve 24 případech byl
zjištěn pachatel, a úspěšnost policie tak byla 34,29 %. Jednalo se
zejména o krádeže v jiných objektech právnických a fyzických osob,
krádeže jízdních kol, krádeže věcí
z automobilů, krádeže na osobách,
motorových vozidel atd.

88 skutků, kdy u 76 byl zjištěn pachatel a úspěšnost policie tak byla
86,36 %. Zde převládají zejména
trestné činy zanedbání povinné výživy, nedbalostní ublížení na zdraví
v rámci dopravní nehody, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení
pod vlivem návykové látky, sprejerství, poškozování cizí věci atd.

Podvodníky táhnou
úvěrové podvody

Z šestnácti násilníků
bylo dvanáct odhaleno
U násilné trestné činnosti bylo
spácháno celkem 16 trestných činů,
přičemž ve 12 případech byl zjištěn
pachatel, a úspěšnost policie tak
činila 75 %. Zde se jednalo zejména
o porušování domovní svobody, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné
vyhrožování, loupeže, týrání osoby
žijící ve společné domácnosti atd.
Mravnostní trestné činy byly v roce
2007 zaznamenány celkem 2, kdy
v 1 případě byl zjištěn pachatel.
V oblasti tzv. zbývající kriminality bylo zaznamenáno celkem

V rámci trestné činnosti hospodářského charakteru bylo zaznamenáno celkem 29 trestných
činů, kdy u 18 byl zjištěn pachatel
a úspěšnost policie v rámci této
kategorie byla 62,07 %.
Zde je nejčastěji zaznamenáván trestný čin úvěrového podvodu, neoprávněné držení platební
karty, proti měně, zpronevěry, podvod a další. V oblasti návykových
látek byl ve sledovaném období
zaznamenán 1 trestný čin, u kterého byl zjištěn pachatel.
(frs)

Vedle represe musí dobře fungovat i prevence
Zapojení města do krajské úrovně Programu prevence kriminality na léta 2008 až
2011 schválilo na svém posledním zasedání
holešovské zastupitelstvo. Zároveň schválilo
pracovní skupinu Prevence kriminality, v jejímž
čele je místostarosta města Rudolf Seifert,
kterému jsme v této souvislosti položili několik
otázek.
Co si město slibuje od zapojení do tohoto
programu?
Strategickým cílem programu je regulace
výskytu sociálně patologických jevů ve městě
a nejbližším regionu, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a snižování počtu kriminálních
činů a přestupků. Vycházíme z obecných zkušeností a předpokladů, že vedle represe musí
dobře fungovat i prevence.
Na jaké konkrétní oblasti se program
v Holešově zaměří?

Program obsahuje tři dílčí projekty. Jedná
se o digitalizaci a rozšíření kamerového systému, vybudování skateparku u stadionu v Partyzánské ulici a spolupráci se Střední policejní
školou MV Holešov v projektu nazvaném „Dnes
odpoledne si to řekneme“. Doplňujícími projekty
programu jsou například analýza bezpečnostní
situace ve městě, prevence sociálně patologických jevů mládeže, bezpečná lokalita, www
stránky prevence kriminality a další formy.
Kdo bude tento program financovat?
Jestli ministerstvo náš program schválí, pak
se na něm bude finančně z 80 procent podílet
stát a kraj, spoluúčast města bude ve výši 20
procent. Poskytnuté finanční prostředky v případě úspěchu mohou přesáhnout milion korun.
Tento ministerský program byl původně určen pro města nad 25 tisíc obyvatel.
Proč se do něj dostal nakonec i Holešov?

Ministerstvo vnitra umožnilo krajům zapojit a doporučit do programu i některá menší
města. V rámci Zlínského kraje se do něj vedle
Holešova dostaly také Slavičín, Uherský Ostroh
a Karolinka. Nevím to úplně přesně, ale podle
mě svou roli sehrál fakt, že jsme o zařazení
do programu požádali bezprostředně poté,
co jsme se o této možnosti dozvěděli a byli
osloveni. Navíc jsme v dosti šibeničním termínu
splnili všechny potřebné formality. A možná
zde sehrála roli i souvislost s výstavbou strategické průmyslové zóny v Holešově. Zlínský
kraj ve spolupráci s Policií ČR nám tedy tímto
vyšly vstříc a město má možnost i tímto způsobem řešit problémy související s nevhodným
chováním některých současných a popřípadě
i budoucích obyvatel.

Digitalizace a rozšíření
kamerového systému

Skatepark - hřiště
pro mládež

Dnes odpoledne
si to řekneme

Monitorovací systém znesnadní podmínky
pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti
sledováním potenciálně rizikových lokalit. Stávající počet kamer se rozšíří o tři další, které
mají být umístěny na kruhové křižovatce u Lidlu,
u zámku a v Tovární ulici. Využití kamerového
monitoringu umožňuje provedení preventivních
zásahů a je využíváno i jako důkazní materiál
v případě spáchání trestného činu.
Modernizace v sobě zahrnuje i úpravu
monitorovacího pracoviště v objektu městské
policie, kde budou vyměněny zastaralé televizní
přijímače za moderní LCD monitory a případně
provedena také úprava monitorovací stěny.
Dále bude provedena plná digitalizace videosignálu. Součástí je také napojení na „vzdálené“
monitorovací pracoviště pro krizové řízení, dohodnuto je jeho vybudování v objektu Střední
policejní školy v MV Holešově.

Na území Holešova leží řada hřišť
a plácků využívaných veřejností pro organizovaný i neorganizovaný sport. Prioritním
problémem není jejich nedostatek nebo
nerovnoměrné pokrytí na území města, ale
jejich zanedbanost a především absence
hodnotného a vybaveného (bezpečnými
prvky) hřiště pro moderní a mládeží vyhledávaný skateboarding.

Jedním z dlouhodobých cílů Školní preventivní strategie Střední policejní školy MV
v Holešově je úzká spolupráce s městem
Holešov v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ). Do této problematiky
patří trvale stoupající kriminalita mládeže,
ale také kriminalita na mládeži páchaná.
Zvlášť závažným fenoménem tohoto trendu
je narůstající agrese mladistvých. Projekt
„Dnes odpoledne si to řekneme“ má být ze
strany SPŠ MV v Holešově podanou rukou
směrem k žákům základních škol v Holešově
těmito sociálně škodlivými jevy postiženými,
ohroženými, ale také jejich strůjcům. Cílovou
skupinou jsou žáci základních škol v Holešově ve věku 10 - 12 let z narušených či
jinak problémových rodin a žáci, kteří mají
negativní zkušenost s násilím, a to jak oběti,
tak násilníci.
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Město Holešov vybudovalo před několika lety na hřišti nový asfaltový povrch, ale
svépomocně vybudované překážky a vybavení neodpovídají bezpečnosti i nárokům
na tento sport, tedy současným požadavkům
mladých lidí na aktivní způsob trávení volného času. Součástí by mělo být i oplocení
hřiště a zajištění provozu členy občanského
sdružení.

Ptal se František Sovadina
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Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 18. 2. 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 2/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo ověřovateli zápisu Ludmilu Štaudnerovou a MUDr. Ludmilu Joklovou.
Přijaté usnesení č. 3/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Libor Liška, Bc. Jaroslav Chmelař a Ing. Miroslav
Strnad.
Přijaté usnesení č. 4/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo program jednání zastupitelstva města konaného dne
18. února 2008 v předloženém
a upraveném znění.
Přijaté usnesení č. 5/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání zastupitelstva města.
Přijaté usnesení č. 6/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení zastupitelstva města ze
dne 10. prosince 2007.
Přijaté usnesení č. 7/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova o kontrole: - obecně
závazné vyhlášky č. 1/93 o městské policii - usnesení zastupitelstva města z r. 2005 a 2006,
vybraných usnesení rady města
z r. 2007 a uložilo radě města
projednat závěry a doporučení
kontrol.
Přijaté usnesení č. 8/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova na rok 2008 v předloženém znění,
- vzalo na vědomí ukončení výkonu funkce člena kontrolního
výboru Dalibora Cymbálníka,
- vzalo na vědomí rezignaci
na funkci člena kontrolního výboru Dušana Tupého a
- zvolilo nové členy kontrolního
výboru Zastupitelstva města Holešova: - Renatu Štěpánkovou,
bytem Všetuly, a Moniku Jánovou, bytem Holešov.
Přijaté usnesení č. 1/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo plán práce finančního
výboru Zastupitelstva města Holešova na rok 2008 v předloženém znění.
Přijaté usnesení č. 9/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru pro-

deje městských pozemků p.č.
188/1, orná půda, o výměře 116
m2, a p.č. 188/3, orná půda, o výměře 335 m2, vše k.ú. Všetuly,
Vlastimilu Frgalovi st., bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 10/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 1923/4, trvalý travní porost,
o výměře cca 2.500 m2, k.ú. Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 11/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městských pozemků p.č. 641/6, ost. plocha,
o výměře 436 m 2, p.č. 642/2,
zast. plocha, o výměře 9 m2 a p.č.
642/4, ost. plocha, o výměře
165 m2, vše k.ú. Všetuly, společnosti VaK Kroměříž, a.s., IČ:
49451871, Kroměříž, Kotojedská
3666, za kupní cenu 28.920 Kč +
náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 12/2008
Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej městských
pozemků p.č. 531, orná půda,
o výměře 6.760 m 2, p.č. 532,
orná půda, o výměře 6.736 m2
a p.č. 1044, orná půda, o výměře
2.045 m2, k.ú. Všetuly, firmě MORAVIA CANS , a.s., Bojkovice, Tovární 532, IČ: 46900616, za kupní
cenu 310 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 13/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městského pozemku p.č. 1859/4, zast.plocha,
o výměře 41 m2, a objektu na něm
stojícím, k.ú. Holešov, takto: a)

Nabor 90x50.indd 1

id. 1/3 Ladislavu Fialovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 3.600 Kč
+ náklady s tímto prodejem spojené b) id. 1/3 Miroslavu Julíčkovi,
bytem Holešov, za kupní cenu
3.600 Kč + náklady s tímto prodejem spojené c) id. 1/3 Regině Kotasové, bytem Holešov, za kupní
cenu 3.600 Kč + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
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: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města,
Antonín Zalabák, velitel Městské policie Holešov, Ing. Pavel
Karhan, radní města Holešova,
Doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.,
zastupitel města Holešova, npor.
Svatopluk Zelenka, velitel OO Policie ČR Holešov, plk. Mgr. Jiří Veselý, ředitel Střední policejní školy
MV Holešov, pplk. Mgr. Bc. Andrej
Rohál, pracovník Střední policejní
školy MV Holešov, PhDr. Viera
Horáková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Holešov, a Mgr. Jana Kozová,
vedoucí Odboru kancelář starosty. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 15/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo strategii rozvoje města
Holešova na roky 2008 - 2013 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
starosta města.
Nepřijaté usnesení. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření mimosoudní dohody navržené JUDr. Josefem Jurčem,
právním zástupcem Ludmily

„každý týden

peníze navíc”

Mlýnkové, Ing. Jindřicha Dragančíka, Věry Šikové a Zdeňky Veselé, o vyplacení finanční náhrady
ve výši 3.900.000 Kč za dům č.p.
311 v ulici Dlážanky v Holešově.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prominutí pohledávky
Dimitriji Conevovi, bytem Holešov, ve výši úroků z prodlení, které
jsou v současné době vyčísleny
na cca 390.000 Kč, za podmínky,
že pan Conev zaplatí městu Holešov dlužnou částku bez úroků
ve výši 128.325,50 Kč do 31. 3.
2008. Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 17/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši
15 mil. Kč pro rekonstrukci zámku a pověřilo Radu města Holešova provést výběrové řízení
mezi bankami: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62
140 00 PRAHA 4 a Komerční
banka, a.s., Na Příkopě 33 čp.
969 114 07 PRAHA 1. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
31. 3. 2008.
Přijaté usnesení č. 18/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č.
1/2008 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: 31. 3. 2008.
Přijaté usnesení č. 19/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo finanční podporu ve výši
1.000.000 Kč Římskokatolické
farnosti Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ: 47930217,
jako finanční spoluúčast města
Holešova v případě schválení
projektu na obnovu interiéru farního kostela Nanebevzetí P. Marie
v Holešově z třetí výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko
s realizací v letech 2009 - 2010.
Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ludmila Štaudnerová
ověřovatelka zápisu
MUDr. Ludmila Joklová
ověřovatelka zápisu

14.8.2007 16:50:45
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SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK 2007
Název akce

Cena

1. ZTV RD Holešov „Nad Sadovou“-1., 2. a 3. část-kabelové rozvody NN-veřejné
osvětlení
2. Regenerace sportovního areálu v Količíně

999 464,00 Kč
1 313 202,00 Kč

3. Napojení objektu zámek na kotelnu PK 20

7 320 967,50 Kč

4. Kruháč u Billy

3 850 834,00 Kč

5. Rekontrukce přechodů pro chodce

190 000,00 Kč

6. Parkoviště před policejní školou

750 000,00 Kč

7. Parkoviště Novosady

322 558,80 Kč

8. Chodník Jacom

308 244,00 Kč

9. Dobrotice, Žopy - odkanalizování

30 000 000,00 Kč

10. Rekonstrukce sociálního zařízení 1. ZŠ - sociálky
11. Rekonstrukce sociálního zařízení 1. ZŠ - vstup
12. Rekonstrukce pavilonu C 3.ZŚ

6 667 224,00 Kč

1 037 573,00 Kč

14. Rekonstrukce kulturního a společenského centra, I. etapa

35 000 000,00 Kč

15. Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku - doplatek

1 506 620,00 Kč

16. Zadávací dokumentace na rekonstrukci zámku I.etapa

1 782 620,00 Kč

17. Kurty Žopy

Na posádkové střelnici v Dobroticích budou v měsíci březnu probíhat ostré střelby
v následujících termínech.
ČT 6. 3. 7.00 - 18.00, Pá 7.3. 7.00 - 12.00, So
8. 3. a Ne 9. 3. nestřílí se, Po 10. 3. 8.00 - 12.00,
Út 11. 3. 7.00 - 11.00, St 12. 3. 7.00 - 11.00, Čt
13. 3. 7.00 - 18.00, Pá 14. 3. 7.00 - 12.00, So 15.
3. a Ne 16. 3. nestřílí se, Po 17. 3. 8.00 - 13.30, Út
18. 3. 7.00 - 12.30, St 19. 3. 7.00 - 12.30, Čt 20. 3.
7.00 - 18.00, Pá 21. 3. 7.00 - 12.00, So 22. 3., Ne
23. 3. a Po 24. 3. nestřílí se, Út 25. 3. 8.00 - 20.00,
St. 26. 3. 7.00 - 16.00, Čt 27. 3. 7.00 - 18.00. Pá
28. 3. 7.00 - 12.00. So 29. 3. nestřílí se, Ne 30. 3.
nestřílí se, Po 31. 3. 8.00 - 15.00.

Neznámý pachatel
poškodil náhrobky

2 000 000,00 Kč
11 151 080,00 Kč

13. Holešov, Zámek, statické zajištění objektu

Ostré střelby v březnu

Holešov (frs) - Pět náhrobních kamenů poškodil neznámý pachatel na židovském hřbitově
v Holešově v době od 25. do 27. února. Vandal
či vandalové vyvrátili pět náhrobků, a způsobili
tak škodu, která byla předběžně odhadnuta na
65 000 korun.

292 105,80 Kč

18. Rekonstrukce areálu zdraví

5 018 301,00 Kč

19. Dětské hřiště ul. Havlíčkova

397 420,00 Kč

20. Demolice ul. Školní č.p. 424

375 000,00 Kč

21. Drobné investice

759 783,80 Kč

22. VO U Letiště

400 000,00 Kč

23. VO Novosady - lávka

19 000,00 Kč

24. Rekonstrukce veřejného prostranství - náves, Tučapy

641 054,00 Kč

25. Chodník ul.Růžičkova

179 026,00 Kč

26. Demolice ul. Školní č.p. 425

125 000,00 Kč

27. Chodník Dobrotice

644 318,30 Kč

28. Rekonstrukce účelové komunikace, ul. Sokolská (garáže)

296 066,00 Kč

29. Příčný žlab přes komunikaci v obci Žopy
30. Rekonstrukce účelové komunikace, ul. Tovární (garáže)

62 020,00 Kč
892 267,00 Kč
114 597 815,20 Kč

V Količíně ukradli plot
Količín (frs) - Velkou část oplocení kolem
kulturního areálu v Količíně ukradl neznámý pachatel. V noci ze 14. na 15. února odšrouboval
z konstrukce plotu pět dřevěných polí o velikosti
zhruba 1,8 krát 1,3 metru. „Všimla jsem si toho
hned na druhý den. V té době byla také mlha, která
asi pachatelům pomohla,“ uvedla předsedkyně
osadního výboru v Količíně Markéta Habrová. Škodu odhadla zhruba na deset tisíc korun. Nový plot
byl v areálu postaven teprve v loňském roce.

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 18. 2. 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 27/2008.
Rada města Holešova schválila
vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a zadávací
dokumenace na akci „Holešov Rekonstrukce kulturního a společenského centra - 3. NP, podkroví“.
Výzva k podání nabídky na zakázku
bude zaslána těmto společnostem:
S-projekt plus, a.s., Zlín, tř. T. Bati
508 - PARITA plus, s.r.o., Žeranovice 226, Ing. Vladimír Lochman,
Holešov, Masarykova 654/17, Ateliér RB, s.r.o., Zlín, Javorová 4519.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 20. 2. 2008.
Přijaté usnesení č. 24/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s manžely Milanem a Helenou Martinů, bytem
Holešov, na užívání bytu velikosti
1+1, o výměře 43,40 m2, označené-
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ho č. 41, v domě s pečovatelskou
službou čp. 1597 v ul. Novosady
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 3. 2008.
Přijaté usnesení č. 25/2008. Rada
města Holešova schválila výpověď
nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, v městském domě čp. 183 v ul. Palackého
v Holešově bez přivolení soudu,
pronajatého Aloisi a Vladislavě
Beutelovým z důvodu neplacení
nájemného. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 26/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Marcelou Foltýnovou, bytem Pravčice, k užívání nebytových prostor v městském objektu
čp. 478 v ul. Sušilova v Holešově
(poliklinika) za nájemné 28,24 m2 á
700 Kč/rok, PES 28,24 m2 á 1.200
Kč/rok, fond oprav 28,24 m2 á 100 Kč/
rok, napojení na PCO 3.600 Kč/rok

k provozování fyzioterapie s účinností
od 1. 3. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 28/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prominutí pohledávky Dimitriji Conevovi, bytem Holešov, ve výši úroků z prodlení, které jsou v současné
době vyčísleny na cca 390.000 Kč,
za podmínky, že pan Conev zaplatí
dlužnou částku bez úroků ve výši
128.325,50 Kč do 31. 3. 2008. Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 30/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí informaci o změně výše úhrad za pobyt, péči a stravování v Centru pro
seniory, příspěvková organizace,
Holešov, pro rok 2008.
Přijaté usnesení č. 31/2008.
Rada města Holešova doporuči-

la Zastupitelstvu města Holešova
schválit finanční podporu ve výši
1.000.000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov, nám. Dr. E. Beneše
40, Holešov, IČ: 47930217, jako
finanční spoluúčast města Holešova v případě schválení projektu
na obnovu interiéru farního kostela
Nanebevzetí P. Marie v Holešově
z třetí výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko s realizací v letech
2009 - 2010. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. Termín: ihned.
Přijaté usnesení č. 29/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města ze dne
4. února 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Tibetská vlajka na radnici

www.remax-czech.cz
Pojďte s námi podnikat v realitách
Přestaňte pracovat pro někoho jiného, začněte pracovat
sami pro sebe.
Pomůžeme Vám vybudovat úspěšný byznys v realitách.
Schopným a seriózním makléřům nabízíme:
• partnerství a podporu, kterou Vám jiná RK v ČR nemůže nabídnout
• koncept práce a know-how, které se za 34 let osvědčilo
po celém světě včetně ČR
• férová pravidla hry a tým skvělých lidí
• bezkonkurenční, vysoce motivující provizní systém pro
makléře
• možnost učit se od těch nejlepších lidí v oboru, sdílet informace a vyměňovat si zkušenosti s ostatními makléři RE/MAXU.
Tolik makléřů pracujících po celém světě pod značkou RE/
MAX, to už je pořádná studnice nápadů a inspirací, jak pracovat lépe.
• Celou řadu dalších výhod (např. bezkonkurenční telefonní
tarify pro Vás i celou Vaši rodinu, slevy na pojistném, slevy
na nákup nových vozů Škoda, VW, BMV, Audi, slevovou kartu Shell na nákup PHM atd.)

6 důvodů, proč prodávat nemovitost
se společností RE/MAX
• Vaši nemovitost nabízejí všichni makléři společnosti RE/MAX
prostřednictvím všech kanceláří. V ČR pracuje pod značkou
RE/MAX téměř 500 REALITNÍCH MAKLÉŘŮ V 55 KANCELÁŘÍCH. Kontakt s Vámi však udržuje jediný z nich - Váš
osobní makléř. RE/MAX má propracovaný systém inzerce.
S námi máte mnohonásobně větší pravděpodobnost, že
najdeme kupce, který za Vaši nemovitost nabídne nejvyšší
možnou cenu.
• Počítačový systém páruje všechny adekvátní nabídky a poptávky společnosti RE/MAX v celé Evropě. A díky naší velikosti a celosvětové působnosti máme největší databázi poptávek.
• Makléři RE/MAX jsou vázáni přísným etickým kodexem a pravidelně školeni.
• Dohlížíme nad kvalitou práce RE/MAX makléřů. Zavedli jsme „RE/MAX profesionální standardy prodeje“.
• Kanceláře RE/MAX jsou
povinny prošetřit všechny
reklamace klientů nejpozději do 48 hodin.
RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665

www.remax-czech.cz

Holešov (frs) - V pondělí 10.
března si světové společenství připomene 49. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci ve Lhase, při
kterém zemřelo 80 000 Tibeťanů.
U příležitosti tohoto výročí vyzvalo

občanské sdružení Lungta radnice,
aby se připojily ke kampani Vlajka pro
Tibet a vyvěsily v tento den tibetskou
vlajku. Vedení holešovské radnice se
rozhodlo k této akci připojit a vlajku
v pondělí 10. března vyvěsit.

Zastupitelka je okresním lídrem
Holešov - Holešovská zastupitelka Ludmila Štaudnerová
se stala předsedkyní Okresního
výboru KSČM v Kroměříži. Zároveň byla zvolena i okresním lídrem
KSČM pro nadcházející volby do
krajského zastupitelstva.
Ludmila Štaudnerová pracuje
jako vychovatelka ve 2. Základní

škole v Holešově a v komunální politice se pohybuje již celou
řadu let. Ve volbách v roce 2004
se ucházela i o místo senátorky,
skončila však druhá za svým kolegou z holešovského zastupitelstva
Zdeňkem Janalíkem, který kandidoval za ODS.
(frs)

Pozvánka výsadkových veteránů
Pozvánka na členskou schůzi vojenských výsadkových veteránů
a jejich sympatizantů, která se bude konat dne 19. března v 17 hodin
v internátě „A“ střední policejní školy - boční vchod. Přiveďte i neevidované výsadkáře. Těším se na vaši účast.
Za klub vojenských výsadkových veteránů
Jaroslav Bílek

Pozvánka na Den otevřených dveří
v AVON CENTRU Holešov
Milé dámy, dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ SPOLEČNOSTI AVON, který se koná dne 11. 3. 2008 v době od
10 do 16 hodin v Avon centru Holešov. Čeká zde na Vás aktuální katalog
zdarma, soutěže o ceny, poradenství o kosmetice AVON, vyzkoušení
našich výrobků a možnost zaregistrovat se zde, a stát se tak Avon Lady.
Najdete nás v Holešově na nám. Svobody 111 (v areálu Garden studia
- vchod z Třešňových sadů).
Těší se na Vás asistentky zónové manažerky společnosti Avon.

Zahrádkáři mají nového předsedu

Holešov (frs) - Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Holešově má od minulého
víkendu nového předsedu. Stal se
jím dlouholetý člen výboru a dosavadní místopředseda Ladislav
Vyňuchal (na fotografii uprostřed).
Nahradil tak dosavadního předsedu Stanislava Kováře, který rezignoval na svou funkci ze zdravot-

ních důvodů rok před ukončením
mandátu.
Na výroční členskou schůzi
v areálu zahrádkářů přišlo v sobotu
1. března přes 50 členů, mezi hosty
nechyběli ani starosta města Zdeněk Janalík a místostarosta Josef
Bartošek. Podrobnosti z výročního jednání zahrádkářů přineseme
v příštím vydání Holešovska.

Přednáška o jahodách
Holešov (frs) - Přednášku o jahodách připravil pro své členy i ostatní
veřejnost výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Holešově. Přednášet bude Ing. Jaroslav Oborný, okresní odborný
instruktor z Kroměříže.
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Mladí hasiči startovali na tradiční soutěži družstev
V sobotu 23. února uspořádalo SDH v Trávníku ve spolupráci
s OSHČM Kroměříž, SDH Kroměříž
a Zemědělským podnikem Kvasicko již XXV. ročník soutěže družstev
mládeže v hasičských, sportovních
a zájmových disciplínách - letos
s příznačným názvem Zimní branný
závod Trávník.
Soutěžní dopoledne probíhalo
v docela svižném tempu. Na start se
postavilo celkem 20 tříčlenných hlídek
v kategorii mladších žáků a poté 32
hlídek starších žáků. Naše barvy hájily
tři hlídky kategorie mladších a také tři
hlídky kategorie starších žáků.
Trasa závodu, jeho průběh,
organizace ani vyhodnocení se už

léta nijak podstatně nemění, proto
jsme se mohli dostatečně připravit
na sedm obvyklých kontrol, které
na nás čekaly.
Nejlépe si s nástrahami závodu v kategorii mladších žáků
poradila hlídka ve složení Jiří
Pražma, Miroslav Navrátil a nováček týmu Vojtěch Bubela, kteří obsadili skvělé druhé místo.
Na 4. místě skončila naše druhá
hlídka - Ivan Simerský, Pavel
Gašparik a Filip Matyáš.
Třetí hlídka děvčat byla ze
soutěže vyloučena. Spolu s dalšími
dvěma hlídkami neprošly Veronika
Schmolzová, Radka Manišová a Diana Mariánková jednou ze sedmi

Děvčata si vybrala knížky s fotbalovými hvězdami.

Odměňování jednoho z úspěšných družstev.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. MUDr. Radan Kuča, Exekutorský úřad Olomouc, Dvořákova 222/32, Olomouc, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení, které vydal dne 27.11.2006 Okresní soud v Kroměříži,
čj. 12Nc4570/2006-4, kterým byla nařízena exekuce podle exekučního
titulu - platební rozkaz č. j. 24Ro 1471/2006-4, který vydal Okresní soud
v Opavě dne 24.7.2006, k uspokojení pohledávky oprávněného Dobřecký Vladimír, Ing., Holasovice 209, 747 74 Holasovice pro částku
9 225,10 Kč, dále 0,05% denní úrok z částky 9 225,10 Kč od 29. 11. 2005
do zaplacení, náklady předchozího řízení 620,00 Kč, jakož i k náhradě
nákladů této exekuce proti povinnému Rostislav Š. Horní 1418/26, 769
01 Holešov, rozhodl takto:
A. Čas a místo dražebního jednání: dne 20. března 2008 (čtvrtek)
v 15.00 hod. v Exekutorském úřadě Mgr. MUDr. Radana Kuči v Olomouci,
Dvořákova 222/32, PSČ: 77900.
B. Označení nemovitosti a jejího příslušenství: pozemek parc.č.
2988/2 - zastavěná plocha a nádvoří, dále budova č.p. 1418 - rodinný
dům v části obce Holešov na pozemku parc.č. 2988/2, vše v k. ú. Holešov, obec Holešov, okrese Kroměříž, zapsáno u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj KP Holešov, vše v podílu o velikosti 1/6. Jedná se samostatně stojící rodinný dům, zděný, podsklepený, se dvěma nadzemními
podlažími a se sedlovou střechou. Rodinný dům byl zkolaudován v roce
1974 jako dvoubytový, dnes je objekt spolu s ostatními spoluvlastníky
užíván jako jednobytový 7+1. Příslušenství domu tvoří vodovodní přípojka,
kanalizační přípojka, plynová přípojka a venkovní schody.
C. Výsledná cena se určuje ve výši 376.000,- Kč (slovy: Třistasedmdesátšesttisíckorunčeských).
D. Výše nejnižšího podání 188.000,- Kč (slovy: stoosmdesátosmtisíckorunčeských)
E. Výše jistoty a způsob jejího zaplacení: Exekutor stanoví
jistotu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Jistotu
lze zaplatit bud‘ v hotovosti do pokladny exekutora MUDr. Mgr. Radana
Kuči v Exekutorském úřadě v Olomouci, Dvořákova 222/32, nebo na
účet exekutora č. 377948133/0300 vedený u Československé obchodní
banky a.s., variabilní symbol: 4107, specifický symbol: identifikační nebo
rodné číslo dražitele.
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kontrol, proto musely být diskvalifikovány. Přesto si však i děvčata
odnesla malou odměnu.
Soutěžící v kategorii starších
žáků si na rozdíl od mladších žáků
část trati proběhli podle azimutů.
Holešovští mladí hasiči v součtu
času absolvování trati a trestných
minut na první příčky nedosáhli, ale
umístění na 6., 11. a 17. místě je pro
nás víc než potěšující.
Nejlepšího výsledku dosáhla naše děvčata - Nikola Novosadová, Michaela Pražmová a Anna
Pojmanová - jež si jako odměnu
vybraly knížky.
Všichni naši mladí hasiči i další
dvě družstva z kategorie starších

- ve složení Karel Šimeček, Matěj
Veselý, Milan Libenský a Lucie Teplíčková, Dominika Chludilová, Filip
Kolíbal - si zaslouží velkou pochvalu
od svých vedoucích.
Dalším prověřením hasičských
dovedností a zkušeností budou závody MH ve Vítonicích a Bezměrově. Už 15. března se náš kolektiv
zúčastní IV. ročníku dvojboje (štafeta požárních dvojic a uzlová štafeta)
a 29. března prověříme své znalosti
ze zdravovědy.
Více informací naleznete
na stránkách www.hasici-holesov.cz.
PET

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 36 87 93

• 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.
• Prodám byt 3+1 na Novosadech, plovoucí podlahy, nové
dveře, po venkovní rekonstrukci. Tel. 724 343 983.

Záměr pronájmu pozemku
MĚSTO HOLEŠOV v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona
128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronájmu městského pozemku p.č. 1420/1 o výměře 75 m2 k.ú. Holešov
(lokalita ul. Palackého, roční nájem 1,- Kč/rok/m2), p.č. 2007/3 o výměře
100 m2, k.ú. Holešov (lokalita ul. Boženy Němcové, roční nájemné
1,- Kč/rok/m2).
Písemné nabídky označené heslem „1420/1“ nebo „2007/3“ musí
obsahovat: řádné označení zájemce, záměr využití pozemku. Záměr
pronájmu městského pozemku je zveřejněn na úřední desce v termínu
od 29. února 2008 do 14. března 2008.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov lze předkládat poštou, na podatelnu MěÚ Holešov nebo
přímo na odboru správy nemovitostí.
Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel.: 573 521 404 pí. Pavelcová,
pí. Kolářová.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
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V budově TYMY otevřeli nové sociální zařízení
Všetuly - Nové sociální zařízení otevřeli v minulých dnech v přízemí Střediska volného času
TYMY ve Všetulích. Rekonstrukce byla započata
díky mimořádné dotaci města v prosinci loňského
roku. Výběrové řízení na provedení akce vyhrála
firma Vodo-topo Konečný. „Rekonstrukce probí-

hala za plného provozu, poděkovat bychom chtěli
všem členům kroužků a návštěvníkům SVČ za
jejich trpělivost a toleranci,“ uvedla ředitelka TYMY
Jarmila Vaclachová.
V rámci rekonstrukce chlapeckých a dívčích
záchodů byl rovněž vybudován bezbariérový zá-

Slavnostního otevření sociálního zařízení se ujali místostarostové města
Josef Bartošek, Rudolf Seifert a majitel dodavatelské firmy Jindřich Konečný.

chod. Toalety jsou ve veselých a hravých barvách
- žluté a oranžové. „Zrekonstruované toalety jsou
i naší kladnou vizitkou pro všechny hosty, kteří
navštíví školu u příležitosti 120 let budovy Základní
školy ve Všetulích,“ dodala ředitelka.
(frs)

Vedoucí odboru silničního hospodářství a údržby města Stanislav Julíček
vysvětluje detaily technického řešení.

Kam ze základní školy?
Nabídka pro vycházející žáky ze základních škol v Holešově a blízkém okolí.
Odborné učiliště v Holešově, Nádražní 525
nabízí vycházejícím žákům, kteří na základní
škole dosahovali z různých důvodů slabších
studijních výsledků, vyučení v těchto učebních
oborech:
31-59-E/001 Šití oděvů
65-52-E/001 Kuchařské práce
66-51-E/003 Prodavačské práce
69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce

• Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek
žáci obdrží výuční list
• Školu je možné kdykoliv navštívit po předběžné tel. domluvě, tel. 573 396 213
• Informace o škole je možné také získat na
www.ouholesov.cz
Odborné učiliště a Základní škola praktická
Holešov Vás tímto zároveň srdečně zvou na
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
ve středu 12. 3. 2008 od 10.00 do 17.30 hodin.
Mgr. Miroslav Logaj

Březen bude v Praze patřit východní Moravě
Region (red) - Zlínský kraj - východní
Moravu - čeká dosud nejmasivnější prezentace
v Praze. Po celý měsíc březen se bude nejen
kraj, ale rovněž jeho čtyři turistické oblasti propagovat v informačním centru CzechTourismu
na Staroměstském náměstí.

„Sesbírali jsme velké množství materiálů
jak v češtině, tak i v angličtině a němčině, které
budou nabízeny v informačním centru. Kromě
toho jsme nechali vyrobit několik panelů, které
poutavou formou východní Moravu představí,“
řekla ředitelka centrály Dana Daňová.

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500 kg
nad 3500 - 12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1459
1651
1651
1740
1740
1740
2620
2620

cena do
1587
2112
2310
2988
3270
5040
5349
7110

3658
6215
8890

6750
9393
13332

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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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
Sázkové kanceláře
Sázková kancelář Chance a.s.; Palackého 821, 769 01 Holešov;
573 394 222
Synot tip; Tovární 1559, 769 01 Holešov; 573 396 086
TIP SPORT; nám. Dr. E. Beneše 33, 769 01 Holešov; 573 398 970, 969
Sběrna surovin, kovového odpadu
ALLMETAL s.r.o.; Samostatnost 1348, 769 01 Holešov; 573 394 855
Areál TS Holešov; Květná 1555, 769 01 Holešov; 573 396 722
Sběrný dvůr; Tučapská 34, 769 01 Holešov; 573 394 815
Jiřina Hradilová; Sadová 1368, 769 01 Holešov; 573 398 482
Sklenářství
Naděžda Mašlaňová; Třebětice 83, 769 01 Holešov; 573 396 481
Štajner Václav; Pivovarská 1207, 769 01 Holešov; 573 398 409

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

www.dragidrevostavby.cz,
e-mail: info@dragidrevostavby.cz,
tel: 773 531 786, 564 403 833.
motto: „dům od profesionálů“

Solárium
Karla Hájíčková - Fitness club; Samostatnost 1181, 769 01 Holešov;
604 543 741
Solárium Holiday - Nevřalová Kamila; Malá 75, 769 01 Holešov;
736 265 936
Tomáš Svoboda - Sport centrum; Tovární 1081, 769 01 Holešov;
573 398 434
Studio RELAX - Matějíčková Martina; nám. Dr. E. Beneše 3,
769 01 Holešov; 774 602 713
Stavební spořitelna
Českomoravská stavební spořitelna - Totková Eliška; nám. Dr. E.
Beneše 37, 769 01 Holešov; 573 506 169
Raiffeisen - Chudobová Radovana; Malá 82, 769 01 Holešov;
724 245 022
Wüstenrot - Blažková Lenka; Palackého 1400, 769 01 Holešov;
573 394 542, 736 778 778
Wüsternot - Anna Olivíková; Masarykova 635, 769 01 Holešov;
573 394 802
Wüsternot - Petr Olivík; Masarykova 635, 769 01 Holešov; 573 394 802
Stanice technické kontroly STK a měření emisí
Miroslav Belli s.r.o.; Palackého 464, Holešov-Všetuly; 573 394 642
Stroje
MGM a. s.; Tovární 1200, 769 01 Holešov; 573 303 111
Stroje Syřena s.r.o.; Samostatnost 1181, 769 01 Holešov; 573 398 555,
777 330 603
Studnařské práce
Jaroslav Heryán - VRTY-STUDNY; Slovenská 340, 769 01 Holešov;
573 399 867

Rehabilitace Marcela Foltýnová (tel. 777 336 628)
byla přestěhována z policejní školy do budovy
Polikliniky Holešov.

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.

IVAN HLAS TRIO V HOLEŠOVĚ. Bluesový repertoár prý zazní v rámci koncertu Ivana Hlase a jeho spoluhráčů Jaroslava „Olina“
Nejezchleby a Norbiho Kovácse. Vystoupení, které slibuje mimořádný hudební zážitek a které připravilo Městské kulturní středisko Holešov, se
odehraje v pátek 14. března v Drive Clubu. Vstupenky jsou v tradičním předprodeji.
(rr)
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Po Angelice čeká Petra Pololáníka muzikál Mona Lisa
V Holešově žije dirigent a aranžér Petr Pololáník už několik let.
Zasvěcení vědí, že se zde přiženil
(za manželku pojal Petru Košárkovou, pozn. aut.) a že se - stejně jako jeho slavný otec - zabývá
hudbou. Věnuje se především práci
na hudbě, která zaznívá v několika
hollywoodských filmech, televizních
seriálech a muzikálech. To však
ale zdaleka není vše. Vedle nahrávek vážné hudby spolupracuje i na
projektech amerických metalových
skupin Manowar a Rhapsody. Člověk až zírá, kolik toho má na svém
uměleckém kontě.
Už před lety jste se dostal
do tzv. první ligy. Na čem jste
teď v poslední době pracoval,
případně pracujete?

Před Vánocemi jsem s orchestrem a sborem natáčel soundtrack
k akčnímu filmu hongkongské
produkce Trojí království. Tento
historický velkofilm, který mj. spoluprodukuje slavný americký herec
a producent Steven Seagal, by
měl být slavnostně uveden do kin
koncem dubna. Snad jej po čase
budou moci zhlédnout i čeští diváci. Další film, který jsem nahrával
začátkem února, pak byla kriminálka Sniper.
Pokud vím, tak jste se spolupodílel na hudební složce muzikálu Angelika. Co další spolupráce s Michalem Davidem?
V nejbližší době bychom s Michalem měli začít práci na muzikálu Mona Lisa, jehož premiéra

je ohlášena na jaro příštího roku.
V jednání je také podzimní turné
Michala Davida, pro něž bych měl
zaranžovat a dirigovat několik písní
se symfonickým orchestrem.
Je pravda, že se budete stěhovat z Holešova někam, kde
budete mít dům a nahrávací
studio?
Je to v plánu... Podobně jako
řada našich vrstevníků jsme i my
nuceni řešit otázku bydlení. V situaci, kdy pracuji převážně doma,
navíc často v obráceném režimu
od ostatních členů domácnosti, na
cestě je i přírůstek do rodiny, není
stávající bydlení ve 2+1 dlouhodobě
perspektivní.
Robert Rohál

V knihovně přednášel Dalibor Kolbinger

Tip pro ženy

V úterý 19. února 2008 proběhla v zaplněném sále Městské knihovny v Holešově
přednáška amatérského archeologa Dalibora Kolbingera na téma „Dávnověké osídlení
Hostýnských vrchů. Středověké osídlení
povodí Bystřičky - hrady, zaniklé vesnice
a další“.
Pro zájemce o historii je možno více
se dočíst v publikaci „Archeologie Moravy
a Slezska“, kterou vydává Česká archeologická společnost. Publikace bude v nejbližší
době k dispozici k zakoupení, popřípadě
zapůjčení v Městské knihovně Holešov.
< Zajímavou besedu připravil
Dalibor Kolbinger.

Injekce do života
Dvě okouzlující dívky propluly pátečním
večerem jako zářivé večernice noční oblohou.
Těžko najít ta správná slova, která by vystihla
onu neopakovatelnou atmosféru v Drive Clubu
22. února 2008, kdy Sestry Steinovy, Karolína
a Lucie, bez laciného patosu a obvyklých frází probudily tichá a ztracená místa v duších
posluchačů. Naléhavý šepot byl jako výkřik
do tmy, s krutou pravdou o lásce, o snech
a o tajemstvích se ten večer nikdo nemazlil.
Snad ženská část publika více porozuměla
vtipným, často sarkastickým textům, ale na
druhou stranu proti mužům rozhodně nikdo nic
neměl, ba naopak! Cožpak by mohly vzniknout
tak krásné písně nebýt mužů? Při té příležitosti
mě napadá, odkud vlastně přišlo slovo múza?
Přestože je rodu ženského, nepřipomíná vám
to spíše „muža“? No a odmyslíme-li si koncovku
-a, najednou je tady „muž“ v celé svojí kráse, se
všemi ctnostmi i nectnostmi, a ten je přece dosti
často naší múzou, co říkáte, milé ženy?
A co říci závěrem? „… jsou místa, na který
se nesmí, na nich se možná rodí vesmír…“

Dirigent a aranžér
Petr Pololáník.

Do křesla pro hosta usedne
ve středu 12. března v 9.30 hodin
v MC Srdíčko kosmetička Sylvie
Králová a bude povídat o aromaterapii - léčení vůněmi. Aromaterapie
je ideálním jednoduchým a příjemným prostředkem na odstraňování řady běžných problémů. Čáry
a kouzla to nebudou, to jen bylinky vám pomohou. Vonné esence,
éterické oleje, masážní oleje, oleje
do koupele harmonizují vaše tělo
a příjemným způsobem posilují
vaše fyzické i psychické zdraví.
(ef)

Holešovští gymnazisté vystavují
Ve čtvrtek 21. února zahájila ředitelka
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov Mgr. Blažena Kubíčková výstavu výtvarných prací žáků
školy v prostorách Městské knihovny v Holešově. Slavnostní malé vernisáže s kulturním vystoupením našich studentů se zúčastnil
i senátor a zároveň starosta města Holešova
dr. Zdeněk Janalík.
Výstava představuje malý průřez výtvarnou tvorbou, které se studenti věnují v hodinách
výtvarné výchovy s paní učitelkou Sklenářovou. Hodiny jsou koncipovány do výtvarných
projektů, ve kterých se studenti zaměřují na

různá témata. Myšlenka uspořádat tuto akci
vznikla v souvislosti se záměrem seznámit
holešovskou veřejnost s vynikajícími úspěchy
gymnazistů ve výtvarných soutěžích na úrovni
nejen regionální, ale i celostátní.
Na výstavě, která potrvá do 11. března, je
možné si prohlédnout i práce, které budou naši
školu reprezentovat na mezinárodní výtvarné
soutěži Lidická růže. V loňském roce získala
v této soutěži ocenění naše studentka Magda
Jiroušková.
PaedDr. Miloslav Růžička,
zástupce ředitele

Vladimíra Dvořáková,
Drive Club Holešov

„VŠETULSKÁ SUPERSTAR“
Připravujeme již 3. ročník pěvecké
soutěže. Zájemci, přihlaste se v kanceláři SVČ TYMY Všetuly do 31. března.

Výstavu zahájila ředitelka gymnázia Blažena Kubíčková, přišel se podívat
i starosta Zdeněk Janalík.
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CD TIP
GOLDEN KIDS: 24 GOLDEN HITS
Téměř čtyři dekády po vzniku legendární české popové formace je tu její zbrusu nová hitová kompilace! Ač trio Marta
Kubišová, Helena Vondráčková a Václav
Neckář dostalo k dispozici na společnou
kariéru čas v řádu spíše měsíců než let,
dokázali to. Typově rozdílní, a přece k sobě
mimořádně pasující. V repertoárovém rozmachu od jednoduše tanečního popěvku
přes akustickou baladu až po dramatický
šanson s politickým podtextem. S pečlivě
vybíraným zahraničním repertoárem, ale
především s domácí partou špičkových
autorů, textařů, instrumentalistů i aranžérů k dispozici. Se schopností na pódiu
předvést pěveckou suverenitu, divadelními zkušenostmi i pohybovým talentem
podloženými velkou podívanou. V lednu
1970 bylo zdánlivě po všem: konec společné show, zákaz pro Martu, nejistota pro
ostatní, postupné rozvolňování původně
společného hudebního cítění.
Ani desítky let však nedokázaly smazat
vzpomínky potvrzené v roce 1994 chutí se
připomenout a letos mohutnou aktivitou
v podobě prý definitivního „good-bye“ v podobě CD, koncertního turné, knihy a plánovaného podzimního DVD z letošních koncertů. A právě tento CD výběr je začátkem
akce jménem Golden Kids 2008.
Celkem 24 skladeb představuje hity všech
tří protagonistů v různých kombinacích
i sólově, vždy v optimální zvukové podobě z originálních pásů. Vůbec poprvé se
na zvukovém nosiči objeví společné nahrávky z roku 2004, výtečně zaranžované
Martinem Kumžákem.
Výpravný booklet přináší nejen hutný text Jiřího Svobody, ale nechybí ani výběr zásadních textů, stejně jako mimořádné fotografie
Otty Dlaboly s puncem dokumentu doby.
BLUE EFFECT: LIVE
Audio připomínka mimořádného koncertu
Blue Effectu a spousty výborných hostů!
V roce 2007 proběhlo jejich speciální vystoupení v pražském Lucerna Music Baru,
opravdu ojedinělá událost. Čtyřicet roků
po vydání prvního alba kapely Matadors
se totiž v repertoáru těchto hvězd českého
bigbítu poloviny šedesátých let sešli všichni
originální členové, kterým to osud dopřál.
Kytarista Radim Hladík, klávesista Jan
F. Obermayer a zpěvák Viktor Sodoma
rozbalili před naprosto našlapaným sálem
sestavu klasických čísel s rhythm & bluesovou vůní i typickou českou melodikou.
Vladimír Mišík pak znamenal posun koncertu do éry raného Blue Effectu, naprostého
zjevení konce rockově nepřekonaného
šestého desetiletí. Jeho Slunečný hrob
je píseň nad všemi kategoriemi. Instrumentální Čajovna přenesla čas do delších
ploch, občasných jazzrockových podtónů
i nových hlasů Leška Semelky a Oldřicha
Veselého: Rajky nebo Ej, padá, padá rosenka netřeba představovat.
Závěr je šancí pro nový sound prověřeného repertoáru. Hladíkovi „dorostenci“ si
s nadšením vystřihli Rainy Day a Sun Is
So Bright, aby jasně přesvědčili, že jsou
kompetentními následovníky výše uvedených hudebních celebrit se vše jistícím
Radimem v čele.
Blue Effect Live - to je 70 minut dokonalé
muziky v dokonalém zvuku!
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S holešovským Big Bandem zazpívá jazzová hvězda
Už v minulém vydání Holešovska jsme se
zmínili, že 10. dubna zahraje v sále kina Svět
Big Band Holešov řízený Josefem Hájkem.
Zajímavé na tom je, že se k tělesu, které se
představí v plném bigbandovém obsazení (5 saxofonů, 4 trumpety, 4 trombony a rytmika), přidá
i známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová.
Zatímco rozhovor s ní přineseme v příštím čísle
našich novin, dnes jsme dali slovo kapelníkovi
Josefu Hájkovi.
Zahraje váš Big Band na dubnovém
koncertě i něco nového?
Z dvaadvaceti skladeb chystaných na dubnové koncerty, které proběhnou v Holešově
a Kroměříži, je devět nových. Ty zazní v premiéře. V podání Evy Emingerové pak zazní všech
jejích deset písniček v nových úpravách, ať již
kvůli rozšířenému obsazení naší kapely anebo
proto, že si zpěvačka zvolila jinou tóninu, než
v jaké jsme skladbu hráli dříve.

Bude koncert v něčem jiný než ty předešlé?
Koncert bude jiný v tom, že kapela hraje
v již avizovaném větším obsazení, a také v tom,
že bude zpívat jen host - Eva Emingerová.
A ostatní skladby? To budou orchestrálky, v nichž
se blýsknou někteří členové jako sólisté.
Proč zrovna Eva Emingerová? Čím vás
tak zaujala?
Evu Emingerovou jsem slyšel v Kroměříži
v Jazz clubu v loňském roce. Zpívala swingovky a jazzové evergreeny s takovým gustem
a invencí, že jsme se hned na místě domluvili
na spolupráci, a bylo jen otázkou času, kdy
se společný koncert zrealizuje. Po domluvě
se sólistkou, z jejíž nabídky asi třiceti písniček
jsme vybrali deset, bylo samozřejmě potřeba
nachystat aranže pro kapelu. To už je provedeno a kapela pilně zkouší.
Robert Rohál

V dubnu zahraje v kinosále Big Band Holešov řízený Josefem Hájkem.

Jiřina Rákosníková v Srdíčku
Byla to Jiřina Rákosníková, která v rámci
projektu Celé Česko čte dětem představila v pondělí 3. března v MC Srdíčko své knihy Hrajeme si
u maminky a Ten vánoční čas. Jde o sbírky říkadel,
popěvků, dětských her a rozpočitadel. Vycházejí
z dlouholetých zkušeností autorky, které získala
jako matka, babička a především jako pedagog. Srdíčku se podařilo na toto setkání sponzorsky získat
čtyři knihy včetně CD lidových písní, které nahrál
Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan. Paní Rákosníková četla dětem, s maminkami se podělila o své
zkušenosti a ke konci proběhla malá autogramiáda
a losování. Maminky, které měly štěstí, si odnesly
signovanou knihu Hrajeme si u maminky.
(vv)

Maškarní ples
Dlouho očekávaný maškarní ples, na který
vás už v minulém vydání Holešovska zvala žeranovická omladina, byl přeložen na 14. března 2008.
Rej masek se uskuteční v sále U Sedlářů v Žeranovicích od 20 hodin a bude doprovázen hudební
skupinou pana Sedláře ze Žeranovic. Každému
v originálním „přestrojení“ pořadatelé garantují
vstup zdarma. Bohaté občerstvení a tombola zajištěny. Na hojnou účast všech mušketýrů, princezen,
čarodějnic, muchomůrek a mnoha dalších se těší
skupinka mladých organizátorů ze Žeranovic.

Kdo je Eva Emingerová?
Jazzová zpěvačka a bývalá volejbalová
reprezentantka, manželka sochaře T. Bosamba.
Narodila se 19. 10. 1963 v Benešově. Několikanásobná mistryně republiky ve volejbalu, bronz
na juniorském ME 1982, účast na MS 1986,
bronz na ME 1987. Zpěvačka Swing Bandu Ferdinanda Havlíka, Steamboat Stompers, Originálního Pražského
Synkopického
Orchestru, Latin
Tria aj. Vydala
čtyři samostatná CD a zpívá
na patnácti dalších, poslední
Sing, sing, sing
(2003) s F. Havlíkem. Vystudovala FTVS UK,
kde poznala
budoucího trenéra kanoistiky, sochaře
a dřevořezbáře
Bosamba. Má
tři děti.
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Kino Svět Holešov
6. 3. v 19 h: OBČAN HAVEL - ČR, dokument.
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla,
není to žádné sterilní politikaření, ale pozoruhodný úsek Havlova života zaznamenaný
mnohdy v nečekaných situacích. Režisér Pavel
Koutecký sledoval prvního českého prezidenta
více než 13 let, po jeho tragické smrti se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek.
10. 3. v 19 h: NÁMĚSTÍ SPASITELE (Projekt
100) - Polsko, drama. Současná polská rodina
v dramatu antických rozměrů. Síla filmu tkví jak
v obrazu křehkosti intimních vztahů, tak v obrazu
současné konzumní společnosti. Nejlepší polský film roku 2006. Režie Krzysztof Krauze.
15. 3. v 19 h: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
- Norsko, černá komedie s titulky. Režijní debut
Nora Barda Breiena vypráví o skupině vozíčkářů, kteří se snaží vyrovnat se svou životní
situací. Procházejí kurzem negativního myšlení,
aby se světu postavili čelem a nesnažili se vztek
uměle skrývat. Film získal cenu za nejlepší režii

FILMOVÉ TIPY

na MFF Karlovy Vary 2007 a čerstvého Českého lva 2007 za nejlepší zahraniční film.
17. 3. v 19 h: KABINET DR. CALIGARIHO
(Projekt 100) - Německo, němý horor. První expresionistický snímek, jehož kouzlo tkví
v nevídaném řešení výtvarné scény, vypjatých
hereckých výkonech a bizarní kombinaci světla
a stínu. Film natočil v roce 1919 režisér Robert
Wienne. Produkce bude doplněna jedinečným
živým hudebním doprovodem!
24. 3. v 19 h: ZABRISKIE POINT (Projekt
100) - USA, drama s titulky. Autor známého
kultovního snímku Zvětšenina Michelangelo
Antonioni umístil tentokrát svůj film do drsné
americké pouštní krajiny, kde se odehrává
příběh skupiny studentů revoltujících proti
establishmentu. Výjevy kolektivního milování
po svazích prolákliny zvané Zabriskie Point
vyvolaly mnoho odsudků amerického publika
a snímek, který měl premiéru v roce 1970, byl
zapsán do dějin jako jeden z nejkontroverznějších filmů.

Program MKS a Drive Clubu
7. 3. v 18 h: PŮLNOČNÍ TERAPIE. Podobenství o lidském bytí, o potkávání a o míjení… Divadelní experiment s prvky happeningu
doplněný filmovou projekcí. Hrají Hvizdoši.
Drive Club
8. 3. ve 20 h: PLES ŽEN. Hudebně-zábavný
večer s nádechem recese věnovaný nezapomenutelnému svátku žen na celém světě. K tanci
a poslechu budou hrát kapely - TŘI TUNY,
CHORCHESTR a cimbálová muzika VODĚNKA. Příhodné oblečení vítáno! 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, Miloslav
Mejzlík, Markéta Plánková, Otto Kallus a další.
Režie Roman Štolpa. Kinosál
14. 3. ve 20 h: IVAN HLAS TRIO. Známý
pražský muzikant vystoupí tentokrát s bluesovým repertoárem a v komorní sestavě, kterou
doplní ještě Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi
Kovács. Drive Club
21. 3. ve 20 h: NEUSKUTEČNITELNÉ SCÉNÁŘE divadla HVÍZD. Neuskutečnitelné scénáře nedoceněného autora Jana Hukla čte
Jiří Kuhl. Proč vznikly a z jakých důvodů nejdou realizovat, to vše se již brzy dozvíte…
Po skončení pořadu následuje volná zábava
s dýdžejem Ondrou Piskačem na téma „jižanský
rock“. Drive Club

Výstava
Městské kulturní středisko
Holešov
Městská galerie Holešov

KOUZELNÁ ROMANCE
(USA 2007). Příběh o pohádkové princezně z minulosti, která je díky zlé královně
přemístěna do současnosti, je spojením
klasické disneyovské pohádky s příběhem
z moderního New Yorku. Může ve skutečném světě přežít pohádková láska?
Hrají A. Adams, S. Sarandon, P. Dempsey
a další, režie Kevin Lima.
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
(Německo 1972). Muži pohánění vidinou
velkého vítězství se dopouštějí hříchu právě tím, že mají odvahu po tomto vítězství
sáhnout. Španělský konkvistador Lope
de Aguirre se svými muži hledá v povodí
Amazonky bájné zlaté město Inků - El
Dorado. Režie Werner Herzog, v titulní
roli Klaus Kinski.
KDO JE TADY ŘEDITEL?
(Dánsko 2006). Známý provokatér Lars
von Trier natočil jednoduchou osvěžující
legrácku z počítačové firmy, jejíž šéf chce
být podřízenými milován, a tak si vymyslí ředitele v Americe a nepříjemné příkazy posílá
jeho jménem... Režisér zde sází na zvláštní
směs civilnosti a absurdních situací.

DVD TIPY
ONCE
(Irsko 2006). Křehký snímek, který vznikl
někdy v roce 2006 během čtrnácti natáčecích dnů v ulicích Dublinu anebo v autentických interiérech, odvíjí příběh pouličního
muzikanta, kterého osloví dívka prodávající
růže. I když jejich krátká romance připomíná melodrama, snímek je to nadmíru
působivý, jistě i díky své hudební složce.
V Česku ho do konce roku 2007 vidělo okolo
70 tisíc lidí a pravda je, že jej recenzenti
hodnotili spíše průměrně. Avšak za mořem
si nízkorozpočtový film Once s „neherci“
Glenem Hansardem a Markétou Irglovou
coby ústřední dvojicí získal publikum i kritiky
a nechybí ani v žádném přehledu nejlepších filmů roku 2007. Neminuly jej však ani
prestižní ocenění: zatímco na Grammy byl
„jen“ nominován, ve hře o sošku Oscara za původní píseň Falling Slowly - zvítězil.
Na svém kontě má však i vysoce uznávanou
cenu Americké asociace filmových kritiků.
Nyní vychází v Česku na DVD…

PETR TOMEČEK
„MALBY“
Zahájení výstavy
5. 3. 2008
Slavnostní
vernisáž proběhne
8. 3. 2008 v 15.00
Otevřeno:
út - pá: 9.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hodin
so - ne 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00 hodin

Glen Hansard a Markéta Irglová
ve filmu Once.
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Přátelský večírek 3. Základní školy Holešov se vydařil
V pátek 29. února proběhl ve 3. ZŠ Holešov tradiční školní večírek.
Očekávaná akce se konala v krásně vyzdobené tělocvičně, která se
proměnila ve společenský sál. Na výzdobě těchto prostor se podíleli jak
učitelé, tak žáci školy.
K poslechu i tanci hrála tak jako každoročně skupina SEX teť. Jejich skladby přilákaly na parket všechny věkové kategorie. Po zahájení
večírku přítomné potěšily děti ze školní družiny svým veselým zimním
vystoupením. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků.
Dalším programem bylo vystoupení tanečního klubu GRADACE
z Kroměříže. Členové klubu ve dvou vstupech předvedli formaci „Bomba“
a ukázku společenských a latinskoamerických tanců. Toto vystoupení je
již tradičně velmi úspěšné a patří k tomuto večírku.
I letos byla velmi bohatá tombola díky rodičům, přátelům školy a také
sponzorům. Kromě hudby, bohatého programu a tomboly zpříjemnila večírek také bohatá nabídka občerstvení, které zajistily kuchařky ze školy.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě i průběhu
večírku podíleli - žákům, učitelům i všem pracovníkům školy. Poděkování
si zaslouží také všichni sponzoři a v neposlední řadě děkuji za velkou
účast rodičům, hostům a přátelům školy.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
předsedkyně Rady rodičů SRPDŠ

Po zahájení večírku přítomné potěšily děti ze školní družiny svým „veselým zimním vystoupením“. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků.

Petr Tomeček vystavuje v Holešově
HOLEŠOV (rr) - V prostorách Městské
galerie Holešov vystavuje v těchto dnech
své dílo kroměřížský malíř Petr Tomeček.
Čtyřiapadesátiletý kumštýř se představuje
přibližně pětatřiceti olejomalbami, které jsou
de facto retrospektivním průřezem jeho dosavadní tvorbou.

SVČ TYMY Všetuly
Vás zve na

VŠETULSKÉ SETKÁNÍ
s panem
Arnoštem Pospíšilem
na téma
MLÝNY A MLYNÁŘI
14. 3. 2008
od 17.00 hodin
v SVČ Všetuly
Hudební doprovod: R. Šenkyřík
Vstupné: dobrovolné

„Soustavně maluji osmadvacet let, dokonce jsem se malováním i dva roky živil, a výstava v Holešově je moje třetí v pořadí. Předtím
jsem vystavoval dvakrát v rodném městě.
Pokud vás zajímá technika, tak je to klasická
olejomalba. Tematicky jde o ženské akty, ale
v podstatě to jsou poetické obrazy,“ tvrdí malíř,
který prý vychází z impresionismu.
I když je jeho výstava otevřená už od
5. března, vernisáž proběhne teprve v sobotu
8. března v 15 hod. Výstava malíře Petra
Tomečka, která nese podtitul Malby, potrvá
do 6. dubna.

NABUCCO

Janáčkovo divadlo v Brně,
sobota 5. 4. 2008 v 17 hod.
Odjezd v 14.30 hod. - AN Holešov
(možno nastoupit po trase)
Cena: 440,- dospělý, 390,- důchodce
340,- dítě, student a ZTP
Přihlášky do 29. 2. 2008.
Informace v kanceláři TYMY:
573 39 69 28

Country bál tradičně nezklamal
V sobotu 23. února 2008 se konal tradiční
Country bál v SVČ Všetuly - TYMY. K tanci
a poslechu hrála také již tradiční holešovská
country skupina Texas, která přitáhla do TYMY
spoustu svých příznivců a členů „fan clubu“.
Celým večerem provázela taneční country skupina Banjo z Mysločovic. Pod jejich
vedením se účastníci mohli některé z tanců
naučit.

Snímek pochází ze zahájení Country bálu. Na pódiu Jarmila
Vaclachová a členové kapely Texas.
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Středisko volného času TYMY Všetuly
Vás zve na slavnou operu
Giuseppe Verdiho

K této akci patřila bohatá tombola, do které přispěli místní podnikatelé, obchodníci,
velké firmy, dobrovolníci a přátelé, kterým
patří velký dík.
Poděkování patří všem dobrovolníkům
za ochotu a pomoc při zajištění této akce.
Velmi děkujeme členům kapely Texas
a taneční skupině Banjo Mysločovice.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly - TYMY

Součástí večera byla i výuka country tanců, které přítomné naučili
lektoři z taneční country skupiny Banjo.
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Patriot jsem, nedovedl bych žít v zahraničí, říká varhaník Josef Rafaja
Před lety míval Josef Rafaja v holešovské
sala terreně varhanní koncerty, které byly mezi
místními velice oblíbené a navštěvované - jenomže to už je minulost. Od té doby si ve svém
rodném městě příliš nezahrál. Do Holešova
jezdí jen na víkendy a prázdniny. Faktem ale je,
že učí na pardubické konzervatoři a koncertuje
jinde. O tom je ostatně i tento rozhovor, během
kterého jsem se snažil zjistit, jak se slavný
holešovský rodák vůbec má.

Na koncerty v sala terreně mám pěkné
vzpomínky. Jsem také velmi vděčen představitelům města, že jsem tam mohl o letních
prázdninách cvičit, a to už od roku 1976, kdy
jsem studoval na AMU. Předtím jsem jezdíval
do Rymic a potom, co město přišlo o zámek,
jsem si pořídil digitální varhany domů. S obavou jsem sledoval, co se s varhanami stane,
když byly uloženy v v obřadní síni na hřbitově.
Jsem moc rád, že jsou zpět v zámku a že
město získalo zámek zpět. Poslední koncerty
v Holešově jsem měl v kostele sv. Anny a ve
farním, tuším, že to bylo krátce po revoluci,
takže to je už pěkná řádka let.

Pocházíte z Holešova, ale většinu
týdne trávíte v Pardubicích, kde učíte na
konzervatoři. Anebo se pletu?
Je to tak, v Pardubicích jsem od roku 1980
až do dneška - s výjimkou dvou stáží v Paříži,
které jsem absolvoval v roce1981 a 1985.
Máte pilné a talentované žáky?
Přestože je v současnosti zájem o studium na konzervatořích menší, i když po roce
1989 vznikly další školy a studium hudby dnes
není tak „perspektivní“ jako některé jiné obory,
nemohu si stěžovat. Letos například získal můj
žák Pavel Svoboda první cenu na mezinárodní
varhanní soutěži v Brně, kde byl nejmladším účastníkem mezi vysokoškoláky z řady
zemí, zatímco dva moji studenti byli přijati na
pražskou AMU. Také v nižších ročnících mám
perspektivní žáky, kuriozitou je třeba to, že
sourozenci Scholleovi studují současně i matematiku na Karlově univerzitě a jsou v obou
oborech výborní. Snažím se, aby se moji absolventi dostali na vysoké hudební školy, aby
se dobře uplatnili v praxi a hlavně aby byli pro
svůj obor zapálení.
Co vaše koncertní činnost? Vystupujete často? A pokud ano, tak s jakým
repertoárem?
Mým hlavním zaměstnáním je výuka, ale
koncertování se věnuji také - i když nejsem
typ interpreta putujícího po zahraničních turné.
Pro mne jsou koncerty svátkem, který není
příliš často, ale který se snažím udělat nějak
výjimečným. Například v loňském roce jsem
měl koncert v cyklu Komorní filharmonie Pardubice na našich nových koncertních varhanách
s obnovenou premiérou rozsáhlých Variací
a fugy na moravskou píseň z doby Napoleonovy od B. A. Wiedermanna, s Vaňhalovým
koncertem a s varhanními skladbami Antonína
Tučapského, který na koncert přicestoval se
svou paní z Londýna. Koncert natočil Český

Jakou hudbu posloucháte vy sám nejraději?
Pravidelně sleduji programy zahraničních
rozhlasů a televizí ze satelitu a spolu s programy z naší „Vltavy“ si zajímavé věci ukládám do
archivu pro sebe i pro výuku. Chcete- li uspět,
musíte sledovat vývojové trendy interpretace.
Pro oddych si ale občas zapnu i nějaký populár
a na příští týden jsem si například poznamenal
nahrávání pořadu o jazzové zpěvačce Elle
Fitzgerald na programu Arte…
rozhlas a v červenci jej odvysílala stanice Vltava. Letos chystám dvojí natáčení pro Český
rozhlas - Wiedermannovy variace a kompletní
dílo Antonína Tučapského s předními sólisty
L. Séquardtovou, V. Rejlkem a J. Turkovou.
V březnu pořádá naše škola koncert k třicátému výročí založení konzervatoře z děl pedagogů-skladatelů - zde hraji tři skladby sólově
i doprovody.
Vystupujete jako sólista, anebo jsou
to koncerty o více lidech?
Někdy sólově, často má ale pořadatel
zájem i o spoluúčinkujícího. Často jsem spoluúčinkoval na cemballo a varhany s Komorní
filharmonií Pardubice, to ale přenechávám
v poslední době svým žákům, aby si přivydělali
nějakou tu korunu... Intenzivně se také věnuji
klavírnímu doprovodu. Doprovázím hobojovou
třídu a několikrát jsem byl oceněn - například
na mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino
Praga.
Vzpomínám na vaše koncerty v zámecké sala terreně… Od té doby jste v Holešově nehrál?

Josef Rafaja (vpravo) se skladatelem Antonínem Tučapským,
který žije v Londýně.

Léta působíte v Pardubicích. Neuvažoval jste, že byste tam zůstal a do Holešova jezdil jen jednou za čas, třeba jen na
prázdniny…?
Zpočátku ano, ještě když jsem studoval
v Praze, taky jsem si tam dal tehdy žádost
o družstevní byt. V Pardubicích jsem o bydlení
nikdy neuvažoval, vyhovuje mi, že mám od
sebe oddělené zaměstnání a odpočinek. Tím,
že jsem „z daleka“, mám výhodu, že nemusím
učit každý den, a mám tak třídenní víkend.
Navíc je spousta prázdnin a hlavně ty letní si
v Holešově moc užívám.
Jste patriot? Co vám říká pojem rodná
hrouda?
Patriot jsem, nemohl bych žít dlouhodobě
v zahraničí, a v Holešově mne drží můj rodný
dům s velkou zahradou a blízkost Rusavy, kterou si užívám hlavně v létě na přehradě. Chodíval jsem hodně i na túry, ale od té doby, co mám
auto, na to jaksi nezbývá čas. Nezapomínám
také na to, že v Očadlíkově ulici strávil mladá léta
můj pozdější kantor na AMU a velká osobnost
české varhanní kultury Jiří Reinberger.
Ptal se Robert Rohál

Po koncertě se umělci svému publiku děkují. Snímek z loňského
koncertu v Pardubicích.
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Místostarosta tvrdí: Činnost Castella by neměla být ukončena
Kritikou spolupráce s vedením města nešetřil na výroční členské schůzi občanského
sdružení Castellum Holešov jeho předseda Jiří
Zapletal. Stěžoval si především na skutečnost,
že město, jako vlastník zámku, s Castellem při
rekonstrukci historické dominanty téměř nespolupracuje. V té souvislosti položil otázku, zda
by za této situace neměla být činnost Castella
raději ukončena.
Na to, jak vidí budoucnost Castella,
jsme se zeptali místostarosty Holešova
Rudolfa Seiferta, který je zároveň členem
předsednictva Castella.
Občanské sdružení Castellum vzniklo
v roce 2004 s cílem dosáhnout převedení budovy holešovského zámku a přilehlého parku
s oborou do majetku a správy města Holešova
a v návaznosti na to bylo jejím cílem aktivně
se podílet na propagaci a získávání finančních
prostředků pro záchranu a rekonstrukci této
památky. Myslím, že Castellum doposud tyto
své cíle naplňovalo. V září 2007 však začala
nákladná rekonstrukce zámku, která pokračuje podle zastupitelstvem města schváleného
projektu. Na zámku se pravidelně konají každé pondělí kontrolní dny, v rámci nichž mají
představitelé města i členové zastupitelstva
možnost kontroly postupu provedených prací.
V této fázi má občanské sdružení Castellum
logicky pouze omezenou možnost, jak do rekonstrukce zámku zasahovat. Ostatně i vedení města v současné době pouze postupuje
podle zadání, které na rekonstrukci zámku
dostalo od zastupitelstva, a řeší se především

technické problémy související
nosti rozhodlo předsednictvo
se stavbou, popř. s historickou
sdružení většinou hlasů a valná
podobou objektu v návaznosti
hromada vzala věc na vědomí.
na potřeby užívání.
Ze zámku je jedno velké staveV žádném případě se však
niště a bezpečnost návštěvníků
nedomnívám, že by proto měla
by tam nikdo nezaručil. Takřka
být činnost Castella ukonče„nepoužitelná“ je v současnosti
na. Jeho existence má - jak
díky tomu rovněž zámecká zana veřejné schůzi řekla jedna
hrada, především problematicze členek - totiž i dost důležitý
ké, a to i z finančního hlediska,
podpůrný smysl. Je totiž třeby bylo pro občanské sdružení
ba v co nejkratším čase vrátit
napojení na elektrickou energii,
zámku jeho dřívější význam
zajištění hygienických zařízení
a zachovat kulturně-historické
apod.
a společenské využití celého
Podle mě by Castellum
Místostarosta Rudolf Seifert.
areálu. Proto si myslím, že spomohlo využít letošního roku
ry vyvolávané kolem podoby
k určitému nadechnutí a přivelkého sálu jsou v současné době malicherné pravit se na to, až bude zámek po rekonstrukci
a druhořadé a tento problém by měl být řešen až otevřen a začnou v něm kulturní aktivity. Bude
v návaznosti na nynější velké investice vedoucí totiž třeba prostory využít a naplnit, aby finanční
ke zprovoznění zámku.
náklady spojené s provozem byly co nejnižší.
A opět musím uvést, že se ze zámku Navíc by se tato organizace nemusela zaměstane skutečné multifunkční kulturní zařízení řovat pouze na zámek, ale mohla by nahradit
a všechny současné iniciativy města k tomuto činnost různých podpůrných a kulturně-osvěcíli směřují.
tových spolků, které v Holešově v minulosti
existovaly a dnes ve městě podle mě chybí.
Předseda Zapletal uvedl, že z hlediska Součástí zámku je například hodnotná zahrabudoucnosti fungování sdružení by měl být da, která vyžaduje nejen investice, ale i péči,
letošní rok rozhodující.
a popřípadě je možno se zaměřit i na další
Je asi vcelku logické, že v průběhu rekon- historické objekty. Zámek ale zůstává pro město
strukce zámku je činnost Castella utlumena i Castellum prioritou a bylo by dobré v této
a možná omezena. Možná to může někte- oblasti, a nejen v ní, navzájem komunikovat
rým lidem způsobit i rozčarování, ale letos a podporovat se.
se například nebude konat ani oblíbený Den
otevřených dveří na zámku. O této skutečPtal se František Sovadina

Castellum převede peníze ze sbírky na účet města
Holešov - Valná hromada
společnosti Castellum rozhodla
o ukončení veřejné sbírky na rekonstrukci zámku. Bezmála třicet
tisíc korun bude převedeno na účet
města Holešova. „Vedení účtu bylo
zbytečně drahé a vedení oficiální
sbírky administrativně problematické. Účet, na který lze zasílat
finanční dary na opravu zámku,
má zřízeno i město Holešov a tento účet bude pro případné dárce

i nadále k dispozici,“ uvedl místostarosta Holešova Rudolf Seifert.
Jak doplnil, peníze z veřejné sbírky
vybrané sdružením Castellum byly
společně s finančním darem města
již v minulosti použity na opravu
zámeckých hodin. V roce 2006
spolufinancovalo Castellum Holešov částkou padesát tisíc korun zakoupení repasovaného hodinového stroje a opravu ciferníků. Další
finanční prostředky uvolnilo město

Holešov právě z konta na obnovu
zámku a asi pětadvacet tisíc korun
bylo třeba investovat do napojení
elektřiny, demontáže stávajícího
stroje a dalších souvisejících prací.
Zájemci o podporu obnovy zámku mohou tedy i nadále pomoci.

Číslo účtu, na které lze posílat
finanční dary na rekonstrukci
zámku, je 6015 - 1624691/100.
Od roku 2005, kdy byl účet města založen, na něj zatím přišlo
celkem 269 982 korun.
(frs)

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
• 7-403 stavební pozemek v Rackové 3.545 m2, 420 Kč/m2
• 7-406 dvě výrobní a skladovací budovy v Kroměříži, lze
prodat i jednotlivě, cena celkem
8 mil. Kč
• 7-121 pronájem výrobních
a sklad. hal v Jankovicích, cena
za m2 480,- Kč/rok
• 6-114 RD 3+1 Zdounky, se
zahradou, cena 900 000,- Kč
• 6-115 RD 2x3+1 Zdounky,
cena 1 000 000,- Kč - obsazeno
nájemníky

Z jednání členské schůze občanského sdružení Castellum.
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• 7-413 luxusní RD se 2 byt.
jedn. v Trávníku, cena v RK
• 7-414 pronájem nového bytu
3+1 v Holešově, cena 8000,-Kč
měsíčně + inkaso
• 7-419 prodej stavebního poz.
ve Slavkově pod Hostýnem,
2 064 m2, cena 650 tis. Kč
• 7-420 prodej RD 4+1, 2x koupelna, v Prusinovicích, cena
1,400.000 Kč
• 7-421 prodej pozemku 603 m2
v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem, 390.000,- Kč
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650 let Všetul - příležitost ke zkvalitnění společenského života města
Možná se může někomu zdát
diskutabilní či zbytečné připomínat
„nějaká“ výročí související s holešovskou částí Všetuly. Tato obec
integrovaná k městu krátce po druhé světové válce si ale uchovala
mnohá svá specifika a její obyvatelé hrdost na své bydliště a předky
a s tím související tradice. A toto
je velmi důležitý fenomén pro formování a život každého občana
určitého územního celku. Podobně

tato skutečnost souvisí s rozvojem
občanské společnosti a s uspokojením základních potřeb člověka,
sounáležitostí s určitou komunitou
a možností vlastní realizace a setkávání s blízkými lidmi.
Ponecháme-li stranou „rivalitu
místních fotbalových týmů“ (dnes
již spojených ke spokojenosti snad
všech zainteresovaných), tak ale
můžeme naopak naprosto stoprocentně konstatovat, že Všetulané

Letecký pohled na Všetuly.

a Holešované už tvoří nedílný celek,
který je postaven na vzájemné sounáležitosti a potřebě. Ze Všetul se
postupem let stala nejen významná
průmyslová lokalita, ale i místo pro
bydlení, relaxaci a odpočinek. „Obec“
je dnes spojena s městem sídlištěm
Kráčiny a výstavbou v ulici Dukelská,
ale také propojením pracovního, společenského a kulturního života.
Když přišlo několik nadšenců
s nápadem oslavit 120. výročí otevření školy ve Všetulích, zařadilo
město tuto událost mezi své roční
akce, ale když ještě při přípravě
oslav zjistili organizátoři skutečnost,

že je tomu letos 650 let, kdy byla
zaznamenána první známá písemná zmínka o této obci, stávají se
oslavy rázem jednou z prioritních
akcí ve městě. Přípravný výbor naplánoval tyto oslavy na 3. až 5. října
a měly obsahovat mnoho zajímavých setkání a hodnotný program.
Nebude chybět vydání brožurky
a DVD s množstvím hodnotných
historických fotografií a dokumentů,
další upomínkové předměty, besedy, výstava o vývoji obce, setkání
rodáků, mše svatá za občany i další
sportovní a společenská setkání.
Jako malou přípravu a připomenutí
významu této významné části Holešova pak můžeme chápat právě začínající seriál článků v Holešovsku,
ale o tom více Miroslav Olšina.
Chtěl bych alespoň nyní konstatovat, že vedení města v čele
se starostou Zdeňkem Janalíkem
uvítalo iniciativu aktivistů ze Všetul a podpoří organizaci a realizaci oslav pro město dostupnými
způsoby. A toto vše jistě přispěje
k dalšímu zkvalitnění společenského života a spokojenosti občanů
v našem městě.
Rudolf Seifert, místostarosta

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce
Předměstí Holešova s továrnou na čokoládu, rozsáhlým
průmyslovým areálem na místě
bývalého cukrovaru i rozrůstající
se zástavbou rodinných domků
dnes vnímáme jako samozřejmou
součást města.
A přece tomu tak vždycky nebylo. Ještě před druhou světovou
válkou byly Všetuly samostatnou
obcí se svými vlastními zvyky a tradicemi, udržovanými po staletí zde
usedlými rody, obcí, jejíž zemědělský charakter jen pozvolna ustupoval rozrůstajícímu se průmyslu.
V minulosti se zde narodila nebo
zde působila řada významných
osobností, které vynikly v kultuře,

vědě nebo sportu. Osobnosti se
rodí dodnes, ale teď už jako občané Holešova, s nímž byly Všetuly
v roce 1949 sloučeny.
Zvyky a tradice pomalu mizí
a zdá se, že ve shonu každodenní
práce a povinností, které má každý
z nás, není čas zabývat se nostalgickými vzpomínkami na doby
minulé. Není už mnoho těch, kteří
mají ještě v paměti úřadování na
všetulské obecní radnici. Proto téměř uniklo pozornosti veřejnosti,
že i pro Všetuly má letošní „osmičkový“ rok velký význam. V tomto
roce si totiž připomínají 650. výročí
první písemné zmínky a zároveň
120 let školy. Středisko volného
času TYMY, sídlící v bývalé školní
budově, se stalo
místem, kde se
schází několik místních pamětníků a patriotů, kteří chtějí
tato výročí vhodným způsobem připomenout občanům
Všetul, Holešova i jeho okolí.

NOVÝ SERIÁL

V připravovaném seriálu článků se seznámíme s historií obce,
zalistujeme v obecní pamětní knize
i školních kronikách, připomeneme si začátky i rozvoj cukrovaru
a Kneislovy továrny na cukrovinky,
znovu objevíme zapomenuté lidové zvyky. Mnohé z nás překvapí
bohatý kulturní, spolkový i sportovní ruch, jímž žily Všetuly v dávné
i nedávné minulosti, a dochované
fotografie nás přesvědčí o nedokonalosti naší paměti.
Kulatá výročí, množství
a kouzlo dochovaných dokumentů
k historii obce a školy téměř samovolně vedou k myšlence uspořádat
výstavu. Od myšlenky je tentokrát
jen krůček k realizaci. Výstava připravovaná ve spolupráci se Státním okresním archivem v Kroměříži
bude otevřena ve středisku TYMY
začátkem října letošního roku.
Miroslav Olšina
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
Zveme holky, kluky
i rodiče do naší keramické dílničky - vždy
v úterý od 16.00 do 18.00
10. 3. Chvilka pro zdraví - od 15.30 v čajírně
TYMY, měření tuku v těle speciální metodou
ZDARMA
12. 3. Celé Česko čte dětem - od 15.30 v knihovničce TYMY, předčítání dětských knížek,
soutěže za sladké odměny (další čtení vždy
ve středu - 19. 3., 26. 3.)
13. 3. Vejce malovaný... - od 15.00 velikonoční
dílničky, přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci,
kraslici, cena: 20,-/os.
14. 3. Mlýny a mlynáři - od 17.00 posezení
pro všechny Všetuláky se spisovatelem p. Pospíšilem
17. 3. „Praktický život - dopoledne s Montessori metodou - od 10.00 pro maminky s dětmi od 2,5 do 4 let, úvodní seminář ZDARMA
17. 3. „Od uchopení k pochopení“ - odpoledne s Montessori metodou - od 15.45,
komunikace s dítětem, učení
19. 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
20. - 21. 3. Velikonoce s TYMY - otevřený
barák od 9.00 do 18.00, kulečník, stolní tenis,
stolní fotbálek, výtvarné dílničky
28. 3. Noc s Andersenem - od 16.00, pohádky,
hry a dobrodružství s přenocováním v TYMY
zájemci, nahlaste se předem do 26. 3., cena:
30,- Kč/dítě
28. 3. Výprava za bludičkou Světlankou od 17.30, pohádková lampiónová stezka plná
her a dobrodružství, na jejímž konci čeká všechny pomocníčky odměna
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
9. 4. Kurz pletení košíků - od 15.30 v TYMY,
pletení z materiálu pedig, práce není náročná,
vhodné pro začátečníky i pokročilé, cena kurzu:
250,- (v ceně materiál, lektorka)
10. 4. Kurz první pomoci pro pedagogické
pracovníky i veřejnost pod vedením ředitelky
ČČK Alice Juračkové, absolvování kurzu ukončené osvědčením, cena: 300,-/os.

Nedávno se třeťáci ze 3. ZŠ Holešov učili
řezbářskému umu.
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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
Koňské cválání - pro všechny milovníky koní
připravujeme na duben projížďky v TYMY
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.
„VŠETULSKÁ SUPERSTAR“
Připravujeme již 3. ročník pěvecké soutěže. Zájemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 31. 3.
Léto u moře
Chorvatsko - Istrie Lanterna 10. - 22. 6. 2008 (10
nocí) - ubytování v apartmánech, vhodné pro rodiče s dětmi, cena 5.100,-/dospělí, 4.500,-/dítě
Letní tábory
Červenec - Beskydy
7. - 11. 7. Summer day I. - letní tábor pro
holky a kluky spojený s výukou anglického
jazyka hrou
7. - 11. 7. Léto s pohádkou I. - letní pobyt
pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových
postaviček a her
7. - 11. 7. Taneční léto I. - letní tábor pro holky
i kluky spojený s tancem, aerobikem, hip-hopem
a dalšími tanečními styly a technikami
11. - 16. 7. Summer day II. - letní tábor pro
holky a kluky spojený s výukou anglického
jazyka hrou, letní táborové dobrodružství
11. - 16. 7. Léto s pohádkou II. - letní pobyt
pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových
postaviček a her
11. - 16. 7. Taneční léto II. - letní tábor pro
holky i kluky plný aktivního pohybu (aerobik, hiphop a další taneční styly a techniky), táborová
dobrodružství a hry
7. - 16. 7. Expedice PALENQUE- vypravíme
se po stopách starých Mayů, abychom nalezli
dávný poklad, zažijeme spolu táborová dobrodružství plná her, tajemství a zábavy

Srpen - Jeseníky
18. - 22. 8. Léto na koni - táborová dobrodružství spojená s vyjížďkami na koních
18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový výlet
do tajů výtvarných a rukodělných technik
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, ale také
o intrikách a nenávisti odehrávající se za vlády
Ludvíka XIII.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel. č.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Řezbářské dílničky v TYMY
V úterý 26. 2. navštívili Středisko volného času
Všetuly manželé Hutěčkovi, kteří v rámci únorových TYMY dílniček učili žáčky prvních tříd
3. ZŠ Holešov základům řezbářského umu. Kluci
i holky se zde naučili pracovat
s lupínkovou pilkou a díky své
šikovnosti si vyřezali tulipánky,
srdíčka, zvonečky a vajíčka,
které si vyzdobili barvami. Děti
prvních tříd se zapojily i do výtvarné soutěže „Můj medvídek“,
která byla vyhlášena u příležitosti 100. výročí nejoblíbenější
dětské plyšové hračky. Bavily
se nejen děti, ale i paní učitelky,
které se zapojily a na památku
si vyřezaly drobné ozdůbky.
Poděkování patří manželům
Hutěčkovým za návštěvu a trpělivost při práci s dětmi a také
paním učitelkám prvních tříd 3.
Tak vznikají medvídci do výtvarné soutěže
ZŠ Holešov.
Můj medvídek.
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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@svc-duha.cz
PROGRAM
18. 2. - 7. 3. - Prezentace SVČ Holešov
na výstavě neziskových organizací Zlínského
kraje v budově 21 (budova ZK a FÚ - Baťův
mrakodrap) ve Zlíně.
19. - 21. 3. POZNEJ SÁM SEBE II. - chata Koryna Rusava. Dvoudenní dramatický pobyt na rusavské chatě Koryna pro děti ze Základní školy
praktické Bystřice pod Hostýnem a Základní školy
praktické Holešov. Hry a soutěže budou zaměřeny
na sebepoznání, sebereflexi a týmovou práci.
2. 4. Ve 14 h - KONFERENCE K PROJEKTU
„Vzdělávací komunitní centrum“ - středa
14.00 - SVČ Holešov. Konference k projektu,
který 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.
PŘIPRAVUJEME
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.
V programu najdete:
- poradenství
- měření zdravotních hodnot
- pohybové aktivity (přijďte si zacvičit - přesný
rozpis hodin jednotlivých stylů bude uveden v příštím čísle Holešovska a bude také
na www SVČ.)
- zdravotní pomůcky
- přednášky s odborníky
- prezentace sociálních a zdravotních služeb
- doplňky výživy
- ochutnávka zdravé výživy
- TEST: jakou máte fyzickou kondici
- První pomoc
- výstava fotografií
- výstava dětských prací
Upozornění:
- možnost zapojení individuálních osob i organizací (prezentace, přednášky, besedy,
výrobky....) - informace: SVČ Holešov
9. 4. „MLÁDEŽ V AKCI V REGIONU“ - grantový program EU pro
podporu neformálních vzdělávacích
aktivit pro období 2007-2013. Pracujete s mladými lidmi a zajímáte se
o jejich finanční zabezpečení, chcete
umožnit mladým lidem realizaci jejich vlastních projektů, hledáte nové
možnosti grantové podpory, podporu
místní komunity, spolupráce s partnerskými zeměmi EU nebo se chcete
stát dobrovolníkem v zahraničí? Prezentace programu - seminář se koná
ve středu 9. 4. od 9 - 16.00 hod.
Seminář je organizován regionálním
zastoupením grantového programu
Mládež v akci v Jihomoravském kraji
a je z něj také financován. Účastníci
si hradí pouze dopravu. Přihlášky budou „vyvěšeny“ na webových stránkách Duhy a ve SVČ Duha.

14. 4. KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ - 16.00 hod.
V dnešním světě, kde nás více a více obklopují
plasty, přijďte si vyrobit svůj vlastní originální
košík z přírodního materiálu pedigu pomocí
tradičních technik. Přineste si s sebou zahradnické nůžky a ručník. Kurz začíná v 16.00
pravděpodobně do 18.30 hod. Přihlaste se
v Duze do 10. 4.
ZA KULTUROU
10. 5. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. Za kulturou
a poznáním do Hudebního divadla Karlín Praha.
Operetní klenot - Nesmrtelné melodie klasika
světové operety Emmericha Kálmána. Hrají:
P. Břínková, I. Dufková, M. Nosková, S. Sklovská, A. Briscein, J. Ježek, M. Vojtko a další.
Cena: 890,- Kč (vstupenka, doprava).
NOVINKY
„HIP HOP“ nejen pro děvčata
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 „STEPmania“, „Dance with
Intensity“ připojených a řízených přes PC.
Výtvarná přehlídka „Krok pro zdraví“
Téma: ZDRAVÍ. Libovolné výtvarné techniky
a zpracování. Podepsané a označené práce
je třeba odevzdat na SVČ DUHA nejpozději
do 31. března 2008. Výstava bude součástí Dne
pro zdraví - v prostorách ZŠ Družba Holešov.
STÁLÁ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ - EVVO
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY DUHA
při SVČ Holešov nabízí nové výukové programy
pro MŠ, ZŠ i SŠ - možnosti doplnění ŠVP
Programy zajistíme dle vaší objednávky.
Výukové programy se konají ve SVČ Holešov nebo v učebnách či okolí škol a školních
zařízení.
Délku programu, obsahovou náročnost a další
lze upravit dle vašich požadavků.
Je možné vytvořit i další speciální programy
dle vašeho přání.
Cena výukového programu je 20,- Kč za žáka
Ing. S. Němčíková

REPREZENTACE nejenom DUHY...
VI. mezinárodní velikonoční festival duchovní hudby MUSICA RELIGIOSA OLOMOUC
2008
Holešovský dětský sbor Moravské děti pod vedením sbormistryně Mgr. Lenky Poláškové se
připravuje na další mezinárodní festival, kterým
je MUSICA RELIGIOSA v Olomouci.
Festival se bude konat v chrámu sv. Mořice
v Olomouci - v sobotu 15. března 2008. Soutěžní vystoupení Moravských dětí můžete vidět
od 12,00 - 12,15 hodin. Mezinárodního festivalu
se zúčastní 11 sborů - z Litvy, Estonska, Polska
a České republiky.
ŽIVOT NENÍ ZEBRA - Výstava neziskových
organizací Zlínského kraje
V našem krajském městě Zlíně v přízemí Baťova mrakodrapu se ve dnech 18. 2.
- 7. 3. 2008 koná 2. ročník výstavy neziskových
organizací s názvem Život není zebra. Cílem
této expozice je dát prostor všem neziskovým
organizacím Zlínského kraje, prezentovat svou
činnost veřejnosti, a tím zdůraznit jejich smysl
a potřebu pro lidskou společnost. V rámci festivalu se bude v 21. budově - sídle Zlínského
kraje - konat řada tematických workshopů z oblasti sociální, sportu, kultury, ekologie, volného
času dětí a mládeže, poradenství a zájmů, které
podpoří vzájemnou komunikaci mezi těmito
organizacemi.
Tato akce vznikla z popudu studentů Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, kterým neziskový sektor
není lhostejný, a proto se rozhodli pro založení
projektu Život není zebra aneb „Naučme se nevidět svět černobíle, vždyť život není zebra“.
V úterý 18. 2. proběhlo v přízemí 21. budovy zahájení této výstavy. Úvodní slovo pronesl hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš
pod jehož záštitou se celá výstava uskuteční.
Na dalším programu se podílely naše šikovné
zpěvačky a zpěváci z Holešovského dětského
sboru Moravské děti pod vedením paní Lenky
Poláškové a dále mažoretky ze SVČ Holešov
- Duha. Jejich vystoupení mělo velký úspěch,
stejně jako vystoupení souboru valašských písní
a tanců Vizovjánek, který vystoupil na závěr
úvodního ceremoniálu.
Budete-li se chtít seznámit s organizacemi
působícími na velkém poli zájmů z našeho
kraje a obohatit se tak o spoustu zajímavých
a nových informací a kontaktů, jistě tuto expozici
navštivte. Pro velký zájem je prodloužena až
do 7. 3. 2008.
Simona Němčíková
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
V neděli 2. 3. 2008 se zúčastnila fotbalová školička dalšího
turnaje - a to ve Všechovicích. Bylo
přihlášeno celkem 9 velmi dobrých
nejmenších mužstev, např. Hranice, Lipník nad Bečvou, Bělotín
a Všechovice. Naši malí fotbalisté s výborným Kubou Chmelařem
v bráně odehrávali pěkné zápasy.
Páté místo v takovém počtu zúčastněných mužstev je dobrý výsledek.
Je třeba pochválit i další hráče, kteří
podali dobrý výkon na tomto turnaji
- Ondra Ďulák, Standa Úlehla, Jirka
Pastrnek, Roman Halas, Mirek Janál, René Petratur.

Naši mladí fotbalisté s výborným brankářem Kubou Chmelařem.

Trenéři St. Jaša a K. Daněk
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Vzpomínka na nezapomenutelného P. Vojtěcha Rygala
K 60. výročí násilné smrti katechety a vzdělavatele Jednoty Čs. Orla Holešov
Ke známým osobnostem poválečného
veřejného života v Holešově patřil katecheta
na holešovských školách, obětavý vychovatel
mládeže, všestranný sportovec a trenér P. Vojtěch Rygal. Tento vzdělavatel Jednoty čs. Orla
se trvale zapsal do paměti poválečné generace
mladých lidí našeho města, od níž byl násilně odtržen po únoru 1948 nastupující komunistickou
totalitní mocí. Svoji cestu za svobodou zaplatil
životem, když byl ve svých 38 letech zastřelen
při pokusu o ilegální odchod do zahraničí.
Narodil se 10. dubna 1910 v Hulíně. Od
mládí patřil k všestranným sportovcům: závodně hrával fotbal, volejbal, košíkovou a stolní
tenis, pěstoval lehkou atletiku a další sporty.
Po absolvování Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži vystudoval olomouckou teologickou
fakultu a v roce 1934 byl vysvěcen na kněze.
Prvním jeho kněžským působištěm byly Pavlovice u Přerova, v letech 1935 - 1943 působil
jako kaplan v Bystřici pod Hostýnem, tři roky
byl duchovním správcem v Nákle na Litovelsku.
V únoru 1946 přišel do Holešova, kde působil
ve školách jako učitel římskokatolického náboženství. V krátké době získal velkou oblibu
mezi mládeží, které věnoval velkou část svého
volného času. Pokud neměl jiné povinnosti,
z holešovské chlapecké školy spěchal přímo
do nedaleké orlovny nebo vedlejšího orelského domova.Vedl mladé lidi nejen k pouhému

P. Vojtěch Rygal
Zákaz činnosti Orla v r. 1948 znemožnil dokončit započaté dílo.
Tak populárního kněze, který k sobě přitahoval houfy mladých lidí a dokázal je získat
i pro hlubší duchovní hodnoty, ovšem komunistický režim po únoru 1948 nemohl potřebovat.

P. Vojtěch Rygal (druhý zprava) s přáteli orly u holešovské orlovny.
pěstování tělovýchovy a sportu, ale vždy kladl
důraz na jejich nábožensko-etickou výchovu
a povzbuzoval je k vlastenectví. Jeho osobní příklad, široký kulturní rozhled a velkorysá
kněžská povaha silně ovlivnily tehdejší generaci
mladých lidí, pro něž byl autoritou a vzorem.
Připomeňme také jeho aktivity publicistické,
kterým se věnoval již od dob svého působení
v Bystřici pod Hostýnem. Byl čilým dopisovatelem řady výchovně-beletristických časopisů
pro mládež, svými návrhy na výběr literárních
druhů i vlastními příspěvky se snažil vtisknout
dětským časopisům moderní podobu (např.
měsíčníku Rajská zahrádka, který patřil k našim
nejrozšířenějším dětským časopisům).
Příchod obětavého orelského pracovníka
do Holešova znamenal velmi mnoho pro rozvoj
činnosti zdejší orelské jednoty ať již v oblasti
organizační, vzdělávací či sportovní. Měl výrazný podíl na zpracování ideového návrhu na
přestavbu holešovského orelského hřiště na
Újezdě na moderní sportovní stadion, podle kterého pak arch. Moravec z Fryštáku vypracoval
stavební plány. Od zahájení zemních prací na
jaře roku 1947 patřil mezi nejpilnější brigádníky.
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22. března 1948 se P. Rygal dozvěděl o tom,
že nadále nesmí na holešovských školách vyučovat. Tento akt mocenské zvůle se citlivého
vychovatele mládeže hluboce dotkl a kněz se
několik dní tímto krutým zákazem velmi trápil.
Když se pak s ním přišel rozloučit jeho
mladší orelský přítel Karel Bednařík a zmínil se
mu o záměru odejít s přáteli - letci z Anglie - do
zahraničí, požádal tohoto bývalého příslušníka
RAF, aby jej vzali s sebou. Pokus o ilegální
přechod státní hranice zaplatil životem. Na Bílou
sobotu 27. března 1948 v 0.30 hod. byl na hraniční louce u Aše zezadu zastřelen dávkou ze
samopalu hlídky SNB bez jakéhokoliv varování,
a to jako jediný ze sedmičlenné skupinky uprchlíků. Několika z nich se útěk zdařil, jiní - mezi
nimi i jeho přátelé, manželé Bednaříkovi - byli
na hranicích zadrženi a uvězněni.
Do rodného Hulína se vrátila již jen rakev s jeho tělem, která byla za velké účasti
zejména mladých lidí uložena na hulínském
hřbitově. K jeho hrobu tam od té doby přicházejí
zavzpomínat a uctít jeho památku spolubratři
kněží, přátelé a žáci. Půjdete-li někdy okolo
hulínského hřbitova, zastavte se u jeho hrobu
i vy a připomeňte si vzácného člověka, velkého
vlastence a statečného muže, který v touze po
svobodě ztratil svůj život, když se marně pokoušel projít obludnou železnou oponou.
Ing. František Rafaja, Orel jednota Holešov

Snímek z hulínského hřbitova zachycující pohřeb P. Vojtěcha Rygala.

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

Tel. 724 245 022
e-mail: radana.chudobova@seznam.cz
Kancelář v Kroměříži je na Komenského nám. 373
otevřena v po., str. a čt.
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VÝROČÍ - BŘEZEN 2008
1. 3. 1923 Narozen SUCHÝ, Josef, autor knih
pro mládež, básník, prozaik, překladatel, překládal německou a lužickosrbskou poezii a prózu
(+ 30. 5. 2003) - 85. výr. narození
2. 3. 1978 Zemřel HAVRÁNEK, Bohuslav, český
jazykovědec, slavista a bohemista, redaktor, filolog,
stál u zrodu ČSAV, akademik a ředitel Ústavu pro
jazyk český, kromě vědecké a organizační práce se
zabýval i činností kodifikační, lexikografickou a popularizační, redakčně se podílel na řadě jazykových
slovníků (* 30. 01. 1893) - 30. výr. úmrtí
3. 3. 1883 Narozen DRTIKOL, František, český
fotograf, malíř a grafik, nejvýznamnější osobnost
české fotografie 20. století (+ 13. 1. 1961) - 125.
výr. narození
4. 3. 1928 Zemřel KLOSS, Emilián, malíř, krajinář, působil v Kroměříži a Ostravě (* 1. 9. 1900)
- 80. výr. úmrtí
5. 3. 1943 Zemřel VÁCLAVEK, Bedřich, folklorista, knihovník, literární a divadelní kritik, literární vědec, překladatel, redaktor, redigoval časopisy Pásmo, Revue Devětsilu, Index a U-Blok,
ve 30. letech propagoval socialistický realismus
(* 10. 1. 1897) - 65. výr. úmrtí
6. 3. 1898 Zemřel HRUBÝ, Timothej, literární
historik, překladatel, osobnost Valašska (* 24. 01.
1861) - 110. výr. úmrtí
7. 3. 1793 Narozen AXMANN, Josef, rytec,
kreslíř, působil ve Vídni jako reprodukční rytec
a ilustrátor, tvůrce první rakouské poštovní známky, vynálezce některých hlubotiskových technik
(+ 9. 11. 1873) - 215. výr. narození
8. 3. 1983 Zemřel GLASER, Albín, architekt,
pochován v Tel Avivu (* 17. 8. 1919 v Kroměříži)
- 25. výr. úmrtí
9. 3. 1993 Zemřela KRACÍKOVÁ-DOUŠANOVÁ, Hana, grafička, keramička, šperkařská tvorba, působila ve Zlíně a v Uherském Hradišti
(* 2. 3. 1949) - 15. výr. úmrtí
10. 3. 1948 Zemřel MASARYK, Jan, československý diplomat a politik, po okupaci významný
představitel zahraničního odboje, v exilové vládě
v Londýně vykonával funkci ministra zahraničí,
ministrem zahraničí zůstal i po skončení války
(* 14. 9. 1886) - 60. výr. úmrtí
11. 3. 1968 Zemřel KOPŘIVA, Miloslav, architekt v Brně, profesor VUT v Bratislavě a Brně
(* 30. 1. 1894 v Tučapech) - 40. výr. úmrtí
12. 3. 1928 Narozen ALBEE, Edward Franclin,
americký dramatik, představitel absurdního dramatu, trojnásobný držitel Pulitzerovy ceny, autor
knih Kdo se bojí Virginie Woolfové, Stalo se v ZOO
- 75. výr. narození
13. 3. 1998 Zemřela MICHÁLKOVÁ, Věra, filoložka, podílela se na nářečním výzkumu na východní Moravě, zabývala se jazykem písmáckých
kronik, pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR,
osobnost Valašska (* 1925)
14. 3. 1983 Zemřel BEDNAŘÍK, Mojmír, ekonom, pracoval v bankách v Paříži, Londýně a USA,
přednášel na univerzitách v zahraničí mezinárodní
finančnictví a zahraniční obchod (* 8. 1. 1910
v Holešově) - 25. výr. úmrtí
15. 3. 1868 Narozen KLIMEŠ, Josef, vlastivědný pracovník, sběratel lidových písní, lidových
pohádek a pověstí, vlastivědnými články přispíval
do časopisů a sborníků Moravský sever, Pozor,
Vlastivědný sborník střední a severní Moravy
(+ 27. 11. 1951) - 140. výr. narození
16. 3. 1898 Zemřel BEARDSLEY, Aubrey Vincent, anglický grafik, básník a prozaik (* 21. 8.
1872) - 110. výr. úmrtí
17. 3. 1903 Narozen AUGUSTA, Josef, český
paleontolog a popularizátor vědy, vytvořil paleontologické rekonstrukce fauny a flóry s malířem
Z. Burianem, odborný a populárně-vědecký spisovatel a beletrista pro mládež, situující své povídky
do pravěku (+ 4. 2. 1968) - 105. výr. narození
18. 3. 1553 Zemřel HÁJEK z LIBOČAN, Václav, český duchovní, kronikář a spisovatel, autor
proslulé Kroniky české - 455. výr. úmrtí

19. 3. 1998 Zemřel ZIKMUND, Adolf, architekt, působil ve Zlíně (* 1922) - 10. výr. úmrtí
20. 3. 1393 Umučen JAN z POMUKU, český
duchovní, generální vikář pražského arcibiskupa,
později svatořečen (* asi 1345) - 615. výr. úmrtí
21. 3. 1918 Narozen VAŇÁK, Bohumil, odborný spisovatel, historik, folklorista (+ 17. 6. 1986)
- 90. výr. narození
22. 3. 1808 Zemřel KRAMERIUS, Václav Matěj, český novinář, nakladatel a národní buditel,
stál u zrodu novodobé české žurnalistiky, byl
významným českým nakladatelem (* 9. 2. 1753)
- 200. výr. úmrtí
23. 3. 1853 Narozen THOMAYER, Josef, český
lékař činný ve Spolku českých lékařů, ve Svatoboru a jiných národních kulturních institucích,
literárně činný (+ 18. 10. 1927) - 155. výr. nar.
24. 3. 1988 Zemřel GRUNT, Jaroslav, architekt, malíř, scénograf, urbanista (* 23. 1. 1893)
- 20. výr. úmrtí
25. 3. 1978 Zemřel SLÁMA, Milan, režisér
sokolského souboru v Bystřici pod Hostýnem,
pořadatel akademií a slavnostních vystoupení
(* 10. 2. 1910) - 30. výr. úmrtí
26. 3. 1903 Zemřel v Holešově ŠTĚPÁN,
Ferdinand, učitel holešovské měšťanské školy,
jednatel a předseda holešovského Čtenářského
spolku (* 15. 10. 1851) - 105. výr. úmrtí
27. 3. 1793 Narozen WIDIMSKY Vincenz,
Robert, kronikář, heraldik, ve Městě Albrechtice založil knihovnu, psal městskou kroniku
(+ 14. 2. 1865) - 215. výr. narození
28. 3. 1888 Narozen KŘÍŽ, Ferdinand, spisovatel, vlastivědný pracovník, významná osobnost kulturního a společenského života Otrokovic
(+ 7. 10. 1967) - 120. výr. narození
29. 3. 1968 Zemřel JADRNÍČEK, Albert, spisovatel, překladatel, duchovní, působil v Hulíně
(* 6. 2. 1879) - 40. výr. úmrtí
30. 3. 1963 Zemřel MADLMAYR, Klaudius,
akademický architekt, projektoval úřední budovy
a obytné domy v moravských městech, navrhoval
malovaná okna restaurovaných zámků a kostelů
i pomníky (* 22. 10. 1891 v Bystřici pod Hostýnem)
- 45. výr. úmrtí
31. 3. 1868 Narozen v Holešově STUPAVSKÝ, Rudolf, básník katolické moderny, farář
(+ 26. 11. 1935) - 140. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 3. 1643 Zemřel FRESCOBALDI, Girolamo,
italský hudební skladatel a varhaník (* 12. 9. 1583)
- 365. výr. úmrtí
2. 3. 1913 Narozen KOZDERKA, Ladislav,
dirigent, hudební aranžér, hudební skladatel, pianista, autor orchestrální a písňové tvorby, scénické
hudby, rozhlasový pracovník, spoluzakladatel
Brněnského estrádního rozhlasového orchestru
(+ 11. 12. 1999) - 95. výr. narození
3. 3. 1948 Narozen BEŇA, Antonín, sbormistr,
hudební organizátor, působil v Kroměříži a Přerově (* 30. 5. 1878) - 60. výr. narození
4. 3. 1678 Narozen VIVALDI, Antonio, italský
barokní hudební skladatel a houslový virtuos,
autor mnoha skladeb, nejslavnější je Čtvero ročních období 28. 7. 1741 - 330. výr. narození
5. 3. 1853 Narozen KOZÁNEK, Karel, hudební
organizátor, sbormistr, harmonizoval moravské
lidové písně, působil v Kroměříži, Brně a Kyjově
(+ 2. 1. 1941) - 155. výr. narození
6. 3. 1968 Zemřel KREJČÍ, Iša, český hudební
skladatel, dramaturg a dirigent, 1934-45 dirigent
a zvukový režisér Čs. rozhlasu v Praze, po válce
dirigentem a šéfem opery v Olomouci, dramaturg ND Praha, šéf opery Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích, základem jeho tvorby je
neoklasicismus, autor orchestrálních děl, komické
opery, komorních skladeb, písní a hudby k činohrám (* 10. 7. 1904) - 40. výr. úmrtí
7. 3. 1833 Narozen BRAHMS, Johanes, německý hudební skladatel, klavírista a dirigent období

romantismu, autor koncertů pro různé hudební
nástroje a několika symfonií (3. 4. 1897) - 175.
výr. narození
8. 3. 1803 Narozen DIETRICH, Ludvík, kytarista, hudební skladatel, autor písní vlasteneckých,
husitských, orchestrálních a kytarových skladeb
(+ 11. 6. 1858) - 205. výr. narození
10. 3. 1908 Narozen JOCHEC, Josef, dirigent,
hudební pedagog, sbormistr, varhaník, autor chrámových, komorních a orchestrálních skladeb (+ 8.
2. 1988) - 100. výr. narození
13. 3. 1968 Zemřel POKORNÝ, Bohumír, pedagog, hudební skladatel, upravovatel lidových písní,
varhaník (* 8. 11. 1877) - 40. výr. úmrtí
15. 3. 1893 Zemřel KRÁTKÝ, Jan, hudební
skladatel, autor chrámových děl, pochodů a pohřebních písní, osobnost Valašska (* 22. 2. 1811)
- 115. výr. úmrtí
16. 3. 1968 Narozena LAPČÍKOVÁ, Zuzana,
hudebnice, zpěvačka, cimbalistka, spolupráce
s Hradišťanem, skupinou Javory, Cimbálovou muzikou Jaroslava Čecha i s jazzovými skupinami,
působí ve Zlíně - 40. výr. narození
17. 3. 1953 Zemřel SUDEK, Karel, hudební pedagog, sbormistr, hudební skladatel, psal kantáty,
písně, sbory, upravoval slezské lidové písně, autor
hudby k sokolským cvičením (* 19. 11. 1882) - 55.
výr. úmrtí
19. 3. 1898 Narozen KINCL, Antonín, dirigent,
hudební skladatel, autor hudby k revue, operetám,
písní, kantát, skladeb pro dechový orchestr (+ 9.
5. 1971) - 110. výr. narození
20. 3. 1853 Zemřel FUCHS, Alois Antonín, hudebník, sběratel hudebních rukopisů, člen dvorní
kapely ve Vídni, shromáždil velkou sbírku hudebních rukopisů (autografů), přispíval do novin
články a studiemi o hudebnících (* 22. 6. 1799)
- 155. výr. úmrtí
22. 3. 1843 Narozen KRISTINUS, Karl Raimund,
hudební skladatel, dirigent, zpěvák a hlasový poradce v několika mužských pěveckých sborech,
komponoval vokální skladby (+ 16. 12. 1904) 165. výr. narození
25. 3. 1983 Zemřel BRADA, Vojtěch, hudební skladatel, pedagog, sběratel lidových písní,
působil v Kroměříži a Vizovicích (* 20. 4. 1911)
- 25. výr. úmrtí
27. 3. 1928 Narozen TUČAPSKÝ, Antonín,
dirigent, hudební skladatel, sbormistr Pěveckého
sdružení moravských učitelů a dětského sboru Čs.
rozhlasu v Ostravě, působil v Kroměříži, Novém
Jičíně a Ostravě - 80. výr. narození
28. 3. 1878 Narozen v Kvasicích JANEČEK,
Antonín, hudební pedagog, hudební teoretik,
autor spisu „Pěvecké umění“ a referátů o sólovém
zpěvu v novinách (+ 9. 3. 1947) - 130. výr. nar.
30. 3. 1893 Narozen KRUPKA, Jaroslav, dirigent, hudební historik, pedagog, rozhlasový
pracovník, dirigoval Českou filharmonii, vedoucí
hudebního oddělení Radiožurnálu (+ 12. 8. 1929)
- 115. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
3. březen
8. březen

11. březen
20. březen
21. březen

22. březen
23. březen
27. březen
28. březen

- Den boje spisovatelů za mír
- Významný den ČR
- Mezinárodní den žen
- Den OSN pro práva žen
a mezinárodní mír
- Evropský den mozku
- Světový den divadla pro děti
a mládež
- Mezinárodní den za odstranění
rasové diskriminace
- Světový den poezie
- Mezinárodní den loutkového divadla
- Světový den vody
- Světový den meteorologie
- Mezinárodní den divadla
- Významný den ČR - Den učitelů

23

hole‰ovsko 5/2008

Pohádky pro malé i velké nabídly radost a zábavu
V Holešově se rodí nové umělecké talenty.
Žáci 1. Základní školy Holešov pod vedením
paní učitelky Moniky Vyhlídalové secvičili komponovaný hudebně-divadelní program s pohádkovou tematikou, kterým ve středu 20. února
v sále kina Svět pobavili nejen své spolužáky
z ostatních holešovských škol, ale i své rodiče,
prarodiče, přátele a známé. Celkem ve třech
vstupních blocích v průběhu celého dne uvedli
žáci z dramatického kroužku 1. ZŠ nově nastudovanou premiéru divadelního zpracování
klasické ruské filmové pohádky Mrazík, po níž
vzápětí následovalo pásmo písňových melodií
ze známých českých pohádkových filmů v podání dětského vokálního ansámblu Banana Vox.
A bylo se na co dívat.
Divadelní zpracování Mrazíka s malými
dětskými herci bylo pojato jako hudební, muzikálová a kostýmní podívaná. Celou inscenaci
doprovázela reprodukovaná hudba s písňovými
texty, které mladí herci nejprve nazpívali a nahráli v hudebním studiu. Obrovskou zásluhu
na úspěchu tohoto představení měla kromě
mimořádně působivých výkonů všech dětských
herců (z nichž zazářila především talentovaná

Divadelní zpracování Mrazíka s malými dětskými herci bylo
pojato jako hudební, muzikálová a kostýmní podívaná.

Karolína Bubelová v hlavní
roli Ivánka) také scénická
výprava Martiny Sedláčkové, která namalovala kulisy
a ušila autentické kostýmy
(mnohdy velmi rafinovaně
a detailně propracované) pro
více než patnáct postav. Po
skončení Mrazíka vystoupilo
pěvecké těleso Banana Vox
se sérií písniček z televizních
pohádek (Dělání, Když se načančám atd.).
Vystoupení žáků 1. Základní školy Holešov bylo
poctou pohádce a kouzelnému pohádkovému světu
dětské fantazie. Děti se při
něm mohly příjemně pobavit
a zazpívat si oblíbené pohádkové melodie, dospělí zase
s nostalgií zavzpomínali na
svá dětská léta.
Martin Leško

TIPY NA LÉTO A PRÁZDNINY
• CHORVATSKO - Makarská riviéra - TUČEPI
SLUNCE - MOŘE - AEROBIK - RELAXACE
Termín: 6. - 15. 6. 2008
Cena:
4 650,- Kč bez stravy
6 850,- Kč s polopenzí
Ubytování: Apartmánové domy
- vzdálenost od sebe 30 m, vzdálenost od pláže 150 m.
V ceně: Doprava zahraničním autobusem s WC a klimatizací,
7x ubytování v apartmánech, 7x polopenze,
profi cvičitelka- H. Sovišová, služby delegáta na místě
pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Tučepi = Průzračné moře, atraktivní prostředí.
• 29. 6. - 5. 7. Rybí šupina - tábor mladých rybářů
Rybářský tábor v prostoru Pahrbek Napajedla.
Předběžná cena: 2 400,- Kč
Informace a přihlášky: SVČ DUHA, J. Navrátil - tel. 776 767 391
• ITÁLIE - RICCIONE - Tajemství Jaderského moře
25. 7. - 3. 8. 2008 (10denní)
3 varianty: Letní pobyt pro rodiče s dětmi • Letní tábor pro děti • Pobyt
pro teenagery
Cena: 5 690,- Kč/osoba
Ubytování: kemp ADRIA***. Vybavené stany pro 4 - 5 osob (2 ložnice).
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře, pitný režim).
Možnosti výletů: San Marino, Rimini, Delfinárium, výlet lodí, podmořské Aquarium Cattolica, druhý největší zábavní park v Evropě pro děti
i dospělé - Mirabilandia, Aquafan - vodní park.
Informace: SVČ DUHA Holešov

Psi - záchranáři v zámeckém sklepení

Další podobná akce proběhne 15. března 2008.
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HOLEŠOV - Prastaré sklepy holešovského zámku se staly v sobotu 23. února dějištěm
společného výcviku Kynologické záchranné
brigády Zlínského kraje - pobočka Kroměříž.
Tréninku, kdy měli psi-záchranáři za úkol vyhledávat lidi v troskách, se zúčastnili i dva
Holešované - Aleš Němec se psem Sunny
a Dominik Bránka se psem Molly. Vedoucí
výcviku Jaroslav Hebnar, který byl přítomen
i se svým psem Arthurem, si prostředí právě rekonstruovaných sklepů jen pochvaloval, neboť
úkol psů byl podstatně ztížen - den předtím totiž
proběhla na zámecké půdě deratizace.
(rr)
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Tajemník Městského úřadu
Holešov vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa správce
informačních a komunikačních technologií
Druh práce: správa informačních a komunikačních technologií (infrastruktury,
databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)
Platová třída: 10 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Holešov
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: a) vzdělání vysokoškolské nebo vyšší odborné (výjimečně úplné střední), nejlépe se zaměřením
na informační a komunikační technologie b) praxe v oboru výhodou c) znalost
operačních systémů WINDOWS, LINUX (praktické zkušenosti s instalací operačních
systémů vítány) d) znalost Microsoft Office e) schopnost řešit koncepce a optimalizace databází f) schopnost jednat s lidmi a dodavatelskými subjekty g) schopnost
zvládat psychickou zátěž h) komunikační a organizační schopnosti i) rozhodnost,
samostatnost, spolehlivost, důslednost j) logické myšlení, kreativita k) aktivní znalost
anglického jazyka l) časová nezávislost, ochota práce mimo pracovní dobu m)
řidičský průkaz skupiny B n) předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 14. března 2008
Způsob podání přihlášky: a) odesláním na adresu: Městský úřad Holešov,
odbor správní a vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov; b) odevzdáním
na podatelně Městského úřadu v Holešově.
Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, titul b) datum a místo narození c) státní
příslušnost d) místo trvalého pobytu e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana f) termín možného nástupu g)
datum a podpis.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: a) životopis s uvedením údajů
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, a také
údajů vztahujících se k požadovaným předpokladům pro výkon funkce b) výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce c) kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Výběrové řízení proběhne posouzením uchazečů na základě předložených přihlášek, případně může být doplněno osobními pohovory s prokázáním znalostí
oboru. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat
žádného uchazeče.
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Na Rohálovské desítce padl rekord v počtu účastníků
Prusinovice (frs) - Dva rekordy očekávali pořadatelé patnáctého
ročníku Rohálovské desítky, jednoho z nejpopulárnějších běžeckých
závodů na Moravě. Jednak mohlo
dojít k pokoření traťového rekordu
a jednak čekali velký zájem účastníků. Nakonec se dočkali pouze
v druhém případě. V mládežnických
kategoriích startovalo 215 závodníků
a v hlavním závodě pak 307 závodníků, což se rovnalo největšímu počtu
účastníků v historii závodu.
Traťový rekord, který vloni vytvořil časem 30,02 minuty Miroslav
Vanko, zůstal nepokořen. Přitom to
byl právě Vanko, který měl i letos
k rekordu nejblíže. V barvách košického klubu TJ Obal-servis vyhrál
i letošní závod v čase 30 minut a 13
vteřin. V ženách dosáhla svého
osmého vítězství na této náročné
trati olomoucká Petra Kamínková,
které stačil k vítězství průměrný
čas 35:32.
Start hlavního závodu byl
v 11.15. Obec opouštěl jako první
Vanko, v těsném závěsu se drželi
Poláci Burghardt a Dziuba, s nimi
běžel Kreisinger a s malými odstupy další kroměřížští běžci Gerych

Vedle hlavního závodu pořadatelé připravili běžecké trasy i pro mládežnické kategorie. Žáci a dorostenci se
utkali celkem ve 14 kategoriích na tratích od 140 až po 1 500 metrů. Fotografie je ze startu jedné
z žákovských kategorií.
a Fekl a teprve za nimi Mourhit. Róbert Štefko rozběhl závod pomaleji,
jak je jeho zvykem.

Výsledky hlavního závodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

403
402
414
404
415
406
407
411
412
401

Vanko Miroslav
Kreisinger
Burghardt Jakub
Štefko Róbert
Dziuba Bogdan
Fekl Daniel
Gerych David
Kocourek Milan
Čotov Ivan
Mourhit Mohamed

TJ Obal-servis Košice
Jan AK ASICS Kroměříž
JM DEMOLEX Bardejov
AK Kroměříž
JM DEMOLEX Bardejov
AK ASICS Kroměříž
AK Kroměříž
ARC BRNO Kelcom
Lubná
Belgie

1973
1984
1981
1968
1974
1978
1977
1987
1966
1970

0:30:13
0:30:15
0:31:00
0:31:07
0:31:21
0:31:35
0:31:36
0:31:37
0:31:55
0:32:03

Hlášení ze čtvrtého kilometru
znělo, že slovenský reprezentant
běží již s náskokem několika desítek
metrů před ostatními, Mourhit se
propadl na osmé místo za Kocourka, obrátky začal nabírat Štefko.
Přestože byla letos v Prusinovicích snad nejsilnější konkurence
za celých 15 let trvání závodu, traťový
rekord se nakonec neměnil. Miroslav
Vanko zvítězil v čase 30:13 a zůstal
za vlastním rekordem o 11 vteřin,
i když musel v závěru odrážet mohutný nápor skvěle finišujícího Honzy
Kreisingera, který proběhl cílem pouze o dvě vteřiny za vítězem. Na Jakuba Burghardta zbylo třetí místo,

úctu za taktickou zralost a přehled si
zaslouží čtvrtý Róbert Štefko.
Za očekáváním zůstal Maročan
s belgickým občanstvím Muhammad
Mourhit, jehož vizitkou byly nejlepší
evropské časy na 5 a 10 kilometrů
na dráze. Snědý sedmatřicetiletý
běžec však tentokrát zůstal své pověsti hodně dlužen.
Letos poprvé pořadatelé vyhodnotili také nejrychlejší běžce
z Mikroregionu Holešovsko. V této
kategorii se stal vítězem Jakub Hřib
z Němčic před Tomášem Sehnalem
z Drásal Teamu Holešov a Jaroslavem Sedláčkem závodícím v barvách ALTEC Int. Holešov.

Výsledková listina závodníků z Mikroregionu Holešovsko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

457
604
491
632
582
665
580
501
578
463
440
545
435
594
490
623
667
467
574
583
506
458
707
718
720
488
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Hřib Jakub
Sehnal Tomáš
Sedláček Jaroslav
Darebník Ladislav
Sedláček Josef
Vaculík Rosťa
Bartík Patrik
Pavlas Aleš
Dědič Michal
Vrubel Pavel
Hrdlička Jaroslav
Zemánek Petr
Šiška Miroslav
Vystrčil Pavel
Končák Jaroslav
Hradil Robert
Peška Antonín
Odstrčilík Tomáš
Šturm Zbyněk
Sedláček Petr
Petřík Richard
Hřib Jiří
Jandová Jitka
Rudolfová Eva
Rudolfová Lenka
Heliš Miroslav

Němčice
DRÁSAL Team Holešov
ALTEC Int. Holešov
Pacetluky
BIKE Kamík Tučapy
4 EVER Cyklobulis Hol.
CYKLO Team OD Morava
Holešov
DRÁSAL Team Holešov
TJ Prusinovice
EKODRILL
DRACY Team Holešov
HC Prusinovice
Holešov
OB Sokol Holešov
TJ Všetuly
SOKOL Holešov
MARTINICE
TJ Prusinovice
BIKE Kamík Tučapy
Prusinovice
Němčice
TJ Prusinovice
Pacetluky
Pacetluky
Holešov

1988 0:36:52
1973 0:38:44
1964 0:39:22
1987 0:41:12
1970 0:41:15
1985 0:41:16
1976 0:43:15
1975 0:44:14
1984 0:44:35
1976 0:44:49
1963 0:44:55
1968 0:44:56
1981 0:46:19
1982 0:46:23
1963 0:46:58
1977 0:47:48
1948 0:48:01
1983 0:48:21
1976 0:48:33
1965 0:48:49
1984 0:50:25
1993 0:52:39 1
1971 0:53:17
1983 0:55:13
1987 0:58:06
1988 0:59:06

Nejrychlejší ženy Rohálovské desítky z Mikroregionu Holešovsko
na stupních vítězů.

Brněnská pátračka na Rohálovské desítce
Pokračování ze str. 1
Pro diváky se pak stali velkou
atrakcí brněnští herci Zdeněk Junák alias praporčík Ambrož a Erik
Pardus coby strážmistr Zahálka

z populárního seriálu Četnické humoresky, kteří přítomným předvedli
30minutovou ukázku z programu
Četníci na cestách.
(frs)
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Fotbalisté skončili na zimním turnaji čtvrtí
SFK ELKO Holešov - Tech. Chropyně
2
(2:0)
4
1. poločas: Čajka - Vávra, Bačík, Novák,
Belza - Roubalík, Sedlařík, Olša, Marek Hlobil, Čižmár.
První poločas začal Holešov velmi dobře
a tato sestava si vytvořila mnoho šancí. Již
ve 14. minutě prošel obranou lehce Čižmár,
ale minul branku. Po chybě obránců mohl
vstřelit první branku hostí Pagáč, ale Čajka

míč vytáhl. V útoku nastoupil další staronový
hráč Hlobil a z protiútoku uvolnil opět Čižmára, ale skóre se nezměnilo. Ve 42. minutě
dal míč do ulice Sedlařík a to byla parketa
pro technického Roubalíka, který dal první
branku Holešova - 1:0. Ve 44. minutě prověřili
brankáře Morkovic Slováček a Čižmár, ale
byl to opět až Roubalík, který zvýšil na 2:0.
Do druhé půle došlo opět k velkému střídání,
a hra tak hlavně v závěru ztratila na síle, což
soupeř využil.

2. poločas: Čajka - Krajcar, Hrudík, Belza,
Vávra - Marek, Sedlařík, Olša, Matulík - Hlobil, Slováček.
Druhý poločas patřil chropyňskému střelci
Pagáčovi. Ještě ve 49. minutě jeho střelu Čajka
kryl, ale v 55. minutě už Pagáč snížil na 2:1. Pak
přišly závěrečné minuty a v 83. minutě opět Pagáč vyrovnal na 2:2, v 86. minutě padl do branky
Holešova třetí gól a stav zápasu upravili Morkovičtí
v 90. minutě na 2:4. Holešov tak skončil v tabulce
zimního turnaje E-ON CUP na 4. místě.
-hr-

Kemp talentovaných fotbalistek za účasti DFK Holešov
Ve dnech 12. - 14. února
2008 se ve sportovním areálu
TJ Slovácko konal kemp talentovaných fotbalistek do 15 let pro
hráčky z Moravy. Dívčí fotbalový
klub Holešov měl na této akci
zastoupení - jeho dívčí fotbal zde
více než úspěšně reprezentovala
čerstvě 14letá Michaela Dobroslávková, členka družstva žákyň
a žen Holešova. Zúčastněné
hráčky se na kempu seznámily
s realizačním týmem reprezentace České republiky 17letých
děvčat a po oba dny absolvovaly
testy herní zdatnosti a technické
dovednosti. Dle hodnocení asistentky reprezentačního trenéra
a trenérky prvoligového družstva
žen TJ Slovácko Jitky Klimkové

v této náročné zkoušce Míša obstála a zařadila se mezi talentovaná děvčata, která budou tvořit
rezervu reprezentace sedmnáctiletých dívek v příštím období. Míša
začala svou fotbalovou kariéru
v oddíle kopané TJ Bařice, kde
hrála fotbal společně s chlapci;
po přestupu do Holešova se stala
pilířem žákovského týmu a příležitost dostává od svých 13 let
i v družstvu žen. Za zmínku stojí,
že po Pavlíně Jablunkové, která
okusila reprezentační tričko před
rokem, je Míša již druhou členkou
DFK Holešov, která se zařadila
mezi úspěšné fotbalistky tohoto
klubu. Míšo, gratulujeme!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Reprezentační tým 17letých děvčat. Michaela Dobroslávková
stojí vlevo nahoře.

Kurzy plavání dospělých v Holešově
Plavecká škola Holešov nabízí další službu pro pohybuchtivé lidi. Jedná
se o kurz plavání dospělých. Často se nás lidé ptají, pro koho je tento kurz
určen, jestli už nejsou na učení moc staří a podobně. Dovolili jsme si proto
poskytnout vám pár základních informací.
Kurz plavání dospělých je určen nejen začátečníkům a neplavcům, ale
přihlásit se mohou i zájemci o zdokonalení svých plaveckých dovedností.
Pomůžeme vám zvýšit kondici, dáme vám návod jak zlepšit dýchání při plavání
nebo vám pomůžeme zlepšit váš plavecký styl.
Kurz plavání pro dospělé je rozdělen na skupiny, kde se neplavcům věnuje
učitel plavání, kdežto plavci pokročilejší jsou pod
dohledem zkušeného instruktora nebo trenéra
plavání. Tento kurz obsahuje 10 + 1 lekci, kdy na
první máte možnost si vyzkoušet způsob, jakým
bude výuka prováděna. Pokud budete po této
první lekci zdarma spokojeni, můžete pokračovat
dál. Podle kvality plaveckých schopností jednotlivých účastníků jsou rozlišeny i cíle kurzu:
Základní kurz
Základní kurz má naučit zbavit se strachu
z vodního prostředí, překonat strach při skoku
nebo pádu do vody, zvládnout orientaci ve vodě,
zvládnout pohyb ve vodě za přítomnosti dalších
plavců, plaveckým stylem prsa uplavat 25 m.
Zdokonalovací kurz
Kurz má zdokonalit plavecký způsob prsa,
plavat s výdechem do vody, zvládnout plavání ve
volné přírodě - branné plavání, zvládnout skok
do hluboké vody - prostý, šipka, zvládnout další
plavecký styl - po dohodě s absolventy (kraul
nebo znak) - s cílem uplavat tímto stylem 25 m.
Pokud máte kuráž a chcete se v plavání zlepšit, můžete se přihlásit pomocí
naší přihlášky. Nejbližší kurz zahajujeme už
16. 3. 2008 v 8.45 na bazénu. Přihlášky
získáte buď v recepci Sport centra, nebo na
adrese: www.ps-holesov.uvadi.cz.
Věřte, že nejtěžší z celého kurzu je - přihlásit se!!!
Mgr. Marcel Hábl - učitel plavání
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Dvacítkaá pisatelů a luštitelů našich hádanek poslala své odpovědi do
soutěží z čísla 4/08. Na fotografii jste správně poznali Modrý pokoj, který je
v holešovském zámku. „Obrázek v Holešovsku č. 4/2008 představuje Modrý
salon v zahradním křídle druhého patra holešovského zámku,“ napsal ve své
odpovědi pan Ambrós Leporis z Holešova, který se stává výhercem pizzy
v Restauraci Kanada. Druhým výhercem fotosoutěže se tentokrát stává Dušan
Hric ze Žop, který si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné sudoku posíláme volné vstupenky do kina Svět
Jaroslavě Fojtlové z Holešova a Jitce Macůrkové z Holešova.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Poznáte tuto část našeho
města? 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

Dotazník Holešovska
Karel Košárek,
klavírista
Vaše životní krédo?
Ve všem vidět to lepší.
Ke které knize se rád vracíte?
Je jich hodně; třeba Jirotkův Saturnin
nikdy nezklame.
Váš oblíbený umělec?
Artur Rubinstein.
Jaký sport vás oslovuje?
Fotbal, cyklistika, badminton, squash.
Co máte rád na talíři?
Těstoviny na jakýkoliv způsob, stejně tak ryby, obzvlášť kapra
nebo lososa.
Kde si rád posedíte?
Moc rád mám letní večery venku, ideálně s dobrým vínem
v nějaké klidné zahrádce.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S rodinou. S našimi dvěma kluky by pustý rozhodně nebyl.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Těžko říct, někdy to přijde samo, ani nevím jak. Jindy je to
vydřený okamžik po neuvěřitelných martyriích.

Holešov z února roku 1929 vychází v porovnání s fotografií
z letošního února přece jenom vítězně.
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Z čeho máte největší obavu?
Ze zdravotních potíží rodiny a blízkých, v poslední době je
jich víc než dost.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Jsem spokojen s tou dnešní. Ale jinak, když by to šlo, bral
bych pár dnů v Paříži 20. let minulého století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Určitě ten zdejší. Tady jsem se narodil, tady jsem doma.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
To, co dělám, mě baví. Neměnil bych.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Doufám v to.

