Májové oslavy
v Holešově a okolí

Rozhovor
s Karlem Košárkem

Na náměstí zahraje
ve 13.30
dechovka Hanačka.
Str. 3, 12 a 22

Světoznámý
hudebník
vydal nové CD.
Str. 17
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Městský úřad v Holešově
bude v pátek 2. a 9. května
z provozních důvodů
uzavřen.

17. dubna 2008 • roãník XIV.

H ole‰ovsko
cena 10,- Kã

Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova
Budou nové cyklostezky?

Co vy na to,
pane starosto?

DEN PRO ZDRAVÍ. Dobré rady pro zdravý životní styl přinesl Den pro zdraví, který proběhl pod
záštitou místostarosty Rudolfa Seiferta a ve spolupráci se střediskem DUHA Holešov 9. dubna
v prostorách 3. ZŠ Družba v Holešově. Na snímku ochutnává zdravou výživu ředitelka hostitelské
školy Alena Grygerová. (Více o akci na str. 19)

Změny v obchvatu vyjdou vstříc občanům
Holešov (frs) - Dvě podstatné změny
v projektu jihovýchodního obchvatu Holešova
se podařilo vyjednat představitelům města.
Místo kruhové křižovatky u obory mezi Holešovem a Dobroticemi bude komunikace obchvatu
napojena přímo, druhou změnu pak představuje plánovaná trasa chodníku a cyklostezky
Holešov - Žopy, která povede v místě křížení

s obchvatem podchodem. „Obě tyto změny vyplynuly z podnětů občanů. Po ročním vyjednávání jsme se definitivně dohodli s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými institucemi, že obě tyto změny budou do
projektu zapracovány,“ uvedl starosta města
Zdeněk Janalík.
Pokračování na str. 3

Nejlepší učitelé oceněni
V rámci slavnostního programu ke Dni učitelů udělilo město Holešov
v úterý 1. dubna na jevišti v kinosále ocenění osmi učitelům, a to za celoživotní, dlouholetou a příkladnou práci ve školství. Zatímco za celoživotní
práci byla oceněna Vlasta Macešková (1. ZŠ), pamětní list za dlouholetou
činnost si odnesly Ludmila Štaudnerová (2. ZŠ), Helena Stoklasová
(1. ZŠ) a Dagmar Imramovská (1. ZŠ). Pamětní listy za příkladnou práci
si odnesli Jitka Dvořáková (2. ZŠ), Ivo Junášek (3. ZŠ), Lenka Antonová
(3. ZŠ) a Jana Sovadníková (3. ZŠ).
Po předání pamětních listů, kterého se zúčastnili starosta Zdeněk
Janalík, místostarosta Rudolf Seifert a vedoucí odboru školství a kultury
Petr Chvátal, stejně jako ředitelky zmíněných škol, následoval kulturní
program. Ten předvedlo Divadlo 6. května s cimbálovou muzikou
Rusava.
(rr)

Bude se v letošním roce rozšiřovat síť cyklostezek ve městě a jeho
okolí? Co vy na to,
pane starosto?
Bude a dosti
výrazně. V průběhu
letošního a příštího
roku vznikne městský okruh cyklostezek, který zjednoduší
pohyb cyklistů i chodců. V současné době se blíží k závěru příprava
projektu a okamžitě začneme s jeho realizací.
Pro letošní rok jsme dostali od Státního fondu
dopravní infrastruktury dotaci ve výši 5,4 milionu
korun, spoluúčast města bude 3,6 milionu.
Pokračování na str. 3

Chcete vědět víc
o rekonstrukci zámku?
Pak přijďte do kina Svět

BESEDA O ZÁMKU
se koná v úterý 29. dubnu v 17.30
v sále kina Svět
Srdečně zve Zastupitelstvo
města Holešova
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Nová silnice za oborou bude dokončena do prázdnin
Holešov - Díky vlídnému počasí a úsilí všech zainteresovaných
pokračuje plynule a bez větších
komplikací výstavba kanalizace
Žopy - Dobrotice - vedle rekonstrukce zámku největší aktuální
investiční akce města Holešova
s rozpočtem zhruba 100 milionů
korun. „V nadcházejícím čtvrtletí je

zcela zásadní oprava komunikace
za oborou a na Kačerově.
Vedle samotné kvalitní komunikace s asfaltovým povrchem
chceme současně vybudovat veřejné osvětlení v této části města.
V dobrém slova smyslu nám práci
komplikuje i eon, který zde instaluje novou elektřinu pro obyvatele

zahrádkářské kolonie. Snažíme
se proto věci zkoordinovat tak,
aby všechny tyto práce proběhly
najednou,“ popsal starosta města
Zdeněk Janalík. Práce za oborou
by měly finišovat v průběhu května, nejpozději do prázdnin by zde
měl být položen koberec, a důležitá spojnice Holešova a Dobrotic

tak definitivně zprovozněna. „Tím
bychom měli mít opravenu velmi důležitou část města, kterou
bylo třeba dlouhodobě řešit nejen
kvůli samotnému komfortu chodců
a cyklistů, ale také kvůli propojení
Holešova s Dobroticemi,“ dodal
starosta.
(frs)

Usnesení z 9. řádné schůze
Rady města Holešova,
která se konala dne 7. dubna 2008

Přijaté usnesení č. 89/2008. Rada města Holešova schválila vypsání
výběrového řízení na akci „Realizace veřejného osvětlení Holešov, Střelnice - Dobrotice“ v předloženém znění. K podání nabídek budou osloveny
firmy: Rovina, a.s., Hulín, Kroměřížská 134, Miroslav Kunc - EMKa, Holešov,
Masarykova 635, ETMONTA, s.r.o., Holešov, Dobrotice 20.
Zodpovídá: Eva Frybortová. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Mgr. Rudolf Seifert, ověřovatel zápisu

MĚSTO HOLEŠOV

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
zveřejňuje svůj záměr pronájmu garáže
u bytového domu č.p. 183 Palackého ul. v Holešově o výměře 15,25 m2 min.
nájemné 6000 Kč/rok. Písemné nabídky v zalepené obálce označené heslem
„garáž Palackého 183“ musí obsahovat:
- řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, telefon)
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 7. dubna 2008
do 22. dubna 2008.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 01
Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov, a to
v termínu do 22. dubna 2008.
Došlé nabídky budou projednány na nejbližší schůzi rady města.
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405, paní Kolářová, pan Juřena.
Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí

Zastupitelé
budou jednat
V pořadí druhé jednání Zastupitelstva města Holešova se
uskuteční v pondělí 28. dubna. Zastupitelé se ke svému
rokování sejdou jako již tradičně
od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
v Holešově.

Proběhne sběr
železa
Sběr železného šrotu chystají dobrovolní hasiči z Holešova
na sobotu 19. dubna. Občané,
kteří budou chtít vynést ze svého domu či dvorku nějaký těžký
kus, měli by na to hasiče zřetelně upozornit. Nejlépe uvázáním bílého šátku či podobného
symbolu viditelně na branku či
vchodové dveře.
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Změny v obchvatu vyjdou vstříc občanům
Pokračování ze str. 1
Napojení silnice od Bystřice pod Hostýnem
tak bude místo kruhové křižovatky plynulým
obloukem vedoucím šikmo přes železniční trať.
Díky tomu povede komunikace dál od obydlené
zástavby, a sníží se tak zátěž lidí, kteří v této
části bydlí.
Ke zjednodušení dopravy a hlavně ke zvýšení bezpečnosti přispěje i mimoúrovňové křížení obchvatu s připravovanou komunikací
pro pěší a cyklisty, která spojí Holešov a Žopy.

„Podchod povede k bezpečnosti a lepšímu
komfortu nejen pro místní občany, ale také pro
turisty, kteří tudy míří pěšky či na kole do Hostýnských vrchů,“ vysvětlil starosta.
Jihovýchodní obchvat bude postaven východně od města a v prostoru mezi Holešovem
a Martinicemi vyústí do kruhové křižovatky,
z níž kromě jiného bude napojena průmyslová zóna a také čtyřproudová rychlostní komunikace R49, jejíž stavba má být zahájena
v letošním roce.

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

Kulturní vystoupení urèené k propagaci
a obnovì zámku Holešov
„Den otevøených dveøí pro zámek Holešov“
Ètvrtek 1. kvìtna 2008 od 13 hodin, námìstí Dr. E. Beneše, Holešov

• 13.00 hod. - BANANA VOX

Hudebnì-taneèní vystoupení pìveckého souboru pøi 1. Základní škole Holešov
+ pøedstavení nového repertoáru sboru

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

• 14.30 hod. - BANANA VOX

2. èást hudebnì-taneèního vystoupení sboru pøi 1. ZŠ

• 15.00 - 16.30 hod. - HANAÈKA
Další program:
• Vláèek PACIFIK • obèerstvení • a další

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

Doprovodný program:
Úterý 29. dubna od 17.30 hod.

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

Budou nové cyklostezky?

Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Síť cyklostezek ve městě bude napojena
na západní straně města na regionální cyklotrasy od Pravčic a Kroměříže, na východě pak na
cyklistické trasy vedoucí do oblasti Hostýnských
vrchů. V letošním roce bychom měli vybudovat
trasu od nádraží kolem teplárny až k orelskému hřišti. Cílem je propojení této části města,
konkrétně nádraží s oblastí u Billy, aby se dala
využít nejen pro cyklisty, ale i pro pěší.
V letošním roce dojde rovněž k severnímu
propojení Všetul a Holešova v lokalitě za Rusavou kolem Kozrálova. Dnes již máme vybudovanou cestu po nábřeží k novému mostu.
Pokračovat budeme dále podél zdi židovského
hřbitova až k Holajce, kde se cyklostezka napojí
na stávající cyklotrasu vedoucí podél obory na
Kačerov a vyústí na silnici u benzínky v Dobroticích. V příštím roce by pak měl být vnitřní
okruh města definitivně dokončen.
(frs)

INZERCE, SERVIS
Hledám komunikativní spolupracovníky v oblasti wellness - Zlínský kraj.
Tel. 603 542 063.
Pronajmu byt 1+1 v Holešově na Letišti.
Tel. 608 252 837.

Hledáme brigádnice
na jahodovou plantáž
sázení jahod …… květen
sběr jahod……..květen, červen
prodejkyně na jahodové stánky
v Holešově a Martinicích
(nejlépe maturantky)…. květen, červen.

Inf. 573 395 226, 777 55 88 14.
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Starosta se sešel s občany v atraktivním sále knihovny
Lidé se zajímali o dopravu, zónu i opravu komunikací
velmi často obtížně průjezdná. To
se ostatně týká i Novosadů, Sušilovy ulice a dalších míst v Holešově. Starosta města ovšem v této
souvislosti opakovaně uvedl, že
město nechce lidem sebrat možnost parkovat své vozy před domem tak, aby na ně viděli a měli
je pod kontrolou. Jeden z námětů
přítomných proto zněl, aby bylo dovoleno v Pivovarské ulici parkovat
pouze na jedné straně komunikace.
Podle odborníků, jak uvedl starosta, by dopravní situaci ve městě
mohlo pomoci zavedení systému
jednosměrných ulic. V souvislosti
s dopravní situací občané kritizovali nedodržování zákazu vjezdu
do Smetanových sadů, na což starosta reagoval, že v tomto směru
město chystá razantní opatření.

V květnu začnou
veřejně prospěšné
práce
Přítomní občané se rovněž
ptali představitelů města na termíny
oprav některých částí města. Například na rekonstrukci ulice u Potoka.
Starosta Zdeněk Janalík uvedl, že

na opravu této ulice jsou třeba tři
miliony korun. „Chtěli bychom ulici
za Potokem opravit v letech 2009
až 2010, jestli nám na to ovšem
vyjdou peníze,“ dodal.
Celá řada dotazů mířila
na téma připravované strategické
průmyslové zóny (SPZ) v Holešově. Starosta města znovu zopakoval, že město Holešov není
majitelem SPZ ani pozemků pod ní
nemá při budování této zóny žádné
rozhodovací pravomoci. „Snažíme
se ale samozřejmě aktivně vystupovat ve vztahu ke kraji a státu
tak, abychom eliminovali negativní
dopady zóny,“ dodal starosta.
Živá debata se mezi přítomnými rozproudila ohledně zacházení
s veřejnými travnatými plochami
ve městě (podrobně o tom píšeme
na jiném místě - pozn. red.). V souvislosti s údržbou města starosta
přítomné informoval o připravované dohodě města s holešovskou
pobočkou kroměřížského úřadu
práce o veřejně prospěšných pracích. Od května by se mělo na základě této dohody v ulicích objevit
asi 20 klientů úřadu práce, kteří by
se měli starat o veřejné prostranství ve městě.

Setkání představitelů města s občany se uskutečnilo v hezkém
prostředí studovny Městské knihovny.
Zhruba třicítka občanů Holešova si ve středu 2. dubna nenechala
ujít další ze série setkání starosty
města s občany. Podvečer otázek
a odpovědí se tentokrát uskutečnil v atraktivním prostředí studovny Městské knihovny. Na dotazy
a podněty občanů byli vedle starosty města Zdeňka Janalíka připraveni reagovat i místostarostové Josef
Bartošek a Rudolf Seifert.
Starosta v úvodu přítomné seznámil s tím, jakým způsobem bylo
naloženo s připomínkami občanů,
které vznesli na společném setkání

vloni na podzim. (Konkrétní připomínky z podzimního setkání
a jejich řešení ze strany městského úřadu přinášíme na jiném
místě - pozn. red.)

Pomohou
jednosměrky?
Nové podněty a připomínky
z řad přítomných se z velké části
týkaly dopravní situace ve městě.
Opět přišla řeč na Pivovarskou ulici,
která bývá díky parkujícím vozidlům

Na jarní setkání se starostou přišly zhruba tři desítky občanů.

Je trávník tabu, nebo koberec k odpočinku?
K čemu mají sloužit veřejné travnaté plochy ve městě? Mají se stát zakázaným místem,
na které noha našince nesmí pod hrozbou přísného trestu vkročit? Nebo má zelený koberec
mezi asfaltem, betonem a panelem posloužit
k relaxaci a odpočinku? Názory na to se různí,
což bylo patrné i z nedávného setkání občanů
se starostou města.
„Nezodpovědní lidé chodí přes travnaté
plochy a mělo by se s tím něco dělat,“ upozornil
jeden z přítomných.
„Nechte nejprve lidi vyšlapat pěšinu a pak
v tomto směru postavte chodník,“ reagoval
na to jiný občan.
„Na ploše bývalého koupaliště na Novosadech jsme v místě vyšlapané pěšinky, kde si
lidé zkracovali cestu z Novosad na Havlíčkovu
ulici, nechali vybudovat chodník. A výsledek?
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Dnes jsou na prostranství kolem vyšlapány
v trávě minimálně další dva chodníky,“ upozornil
starosta města.

Baťův funkcionalismus má své meze.

Přirozeným chováním lidí (někdo by řekl
přirozenou leností) se nechal při výstavbě chodníků inspirovat již Tomáš Baťa. Jak je však
patrné nejen z příkladu Havlíčkovy ulice, ani
funkcionalistické řešení Baťova formátu není
samospasitelné. To si myslím uvědomují i v samotném Zlíně při pohledu na vyšlapané stezky
vedoucí v blízkosti nových chodníků, například
v okolí Čepkova. Přesto však může Zlín jako
inspirace pro přirozené využití zelených ploch
posloužit. Krátce zastřižené trávníky parků
v centru krajského města už řadu let využívají
nejenom studenti k příjemné letní relaxaci.
Pravda, pro pocit dokonalosti si musíme odmyslet partičku otravných bezdomovců, kteří
každoročně tuto idylku narušují.
František Sovadina
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Reakce vedení města Holešova na konkrétní podněty občanů
V následujícím textu je
stručně popsáno, jak bylo naloženo s konkrétními podněty
občanů, které byly vzneseny
na setkání s občany dne 8. října 2007.
1) Na chodnících vedoucích
do centra města, respektive na náměstí Dr. E. Beneše vymezit pruh
pro jízdu na kole. Dodatkovou
tabulkou pro kola obousměrně
zprůjezdnit jednosměrnou ulici
Národních bojovníků.
Toto se bude řešit v rámci
rekonstrukce chodníků a silnice v Palackého ulici (kruhová
křižovatka u gymnázia). Dodatková tabule pro kola bude osazena v nejbližší době.
2) Nejsou přechody u nové
kruhové křižovatky.
Přechody u nové kruhové křižovatky existují, nejsou
ovšem vyznačeny z bezpečnostních důvodů.
3) Plačkov - lípy (15-20 let)
blízko stromů, od východu nejde
slunce do oken => tma v domě.
Spousta listí, které nikdo nehrabe (mimo obyvatel ulice). Hrušky
a další ovoce padají na zem - dělají
nepořádek. Technická poznámka - staré lípy, které se vykácely,
odváděly vodu z domů, po skácení
začaly domy vlhnout.
V této lokalitě byl proveden
úklid.
4) Přehodit body jednání
na zastupitelstvu - prodeje pozemků - „realitka“ - na konec jednání.
Nemůže být vyhověno, jelikož se jedná o jednu z nejzásadnějších kompetencí zastupitelstva města.
5) Obnovení autobusové linky
z Količína o víkendu.
Obnovení autobusové linky
z Količína o víkendu je finančně neúnosné pro soukromého
dopravce.
6) Jihovýchodní obchvat Holešova vyvést až za Dobrotice.
Obchvat není možné vést
až do Dobrotic, musel by vést
přes těžební prostor.
7) Městská policie by mohla
sbírat podněty od občanů, odtud by byla svodka jednou týdně
na příslušné odbory.
Městská policie v rámci
nařízení starosty provádí pravidelné kontroly, závěry z kontrol předkládá každodenně starostovi města a ten poté tyto
podněty rozděluje na příslušné
odbory.
8) Doplnění vyhlášky k chovu
psů. Stanovit vnitřní okruh Holešova, kde by byl omezen pohyb psů
- zejména pak „bojových“ plemen.
U těchto psů náhubek, vodítko,
doprovod odpovědné osoby - nad
15 let. Kontrola úklidu výkalů.

Pohyb psů je dle obecně
závazné vyhlášky (OZV) povolen pod přímým dohledem chovatele, pes musí být vybaven
náhubkem a musí být po celou
dobu na vodítku, vodítko nemusí mít pouze ve vymezených
prostorách, které jsou určeny
k volnému pohybu psů. Náhubek pes musí mít vždy. Stanovit
vnitřní okruh Holešova, kde by
byl omezen pohyb psů, není
možné upravit v OZV, neboť by
to byl zásah do práv vyplývajících z jiných právních předpisů.
Stejně tak nelze upravit v OZV,
že psa může doprovázet pouze
osoba starší 15 let.
9) Zpřísnit kontrolu cyklistů
na chodnících, kde jezdí rychle
a nebezpečně - zejména pak mladí výrostci.

těžování lidí. ZÁKAZ KOUŘENÍ
NA NÁSTUPIŠTÍCH - dle „protikuřáckého zákona“, kontrola a tvrdý
postih.
Na nádraží se zpřísnily hlídky městské policie, je zde umístěna kamera, díky které mohou
strážníci operativně zasáhnout.
Občané pod vlivem alkoholu se
mohou dopouštět přestupku
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a kuřáci se
dopouštějí přestupku na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi.
15) Proč není možné udržet pořádek v Palackého ul.
v nočních a brzkých ranních hodinách, jedná se zejména o prostor u Fontány, RockBaru a další
restaurace? Noční Holešov - děs
a hrůza, binec, hluk, obtěžování

Průjezd Pivovarskou ulicí nebývá vždy bez problémů.

Kontrola cyklistů na chodnících byla zpřísněna. Cyklisté, kteří jsou přistiženi poprvé,
dostávají od městské policie
napomenutí. Každé další zadržení cyklisty na chodníku je
sankcionováno.
10) Jaké má Holešov právo
čerpat dotace z EU, jak je čerpá
a kdo je odpovědný za přípravu
projektů pro čerpání?
Město Holešov je oprávněno čerpat dotace z EU. Přípravu
projektů k čerpání dotací má
na starosti odpovědný pracovník města Holešova. Do dnešního dne nebyly žádné dotace
vypsány.
12) Chybí přechod pro chodce v ulici Přerovská, od náměstí
Svobody k mostu. Nelze se dostat
do domova důchodců.
Přechod bude zrealizován
v roce 2008.
13) Náměstí Svobody - ořez
stromů!!!
Javory byly ořezány a lípy
se teprve ořezávat budou.
14) Bufet na nádraží - opilci,
bezdomovci, zápach, kouř, ob-

a napadání lidí. Pokud jsou městští strážníci zavoláni, nepřijedou
vůbec nebo až když už je klid.
Totéž Americký park a další lokality. Žádost o změnu vedení
městské policie - podporováno
více občany. Uveřejnit kdy a kde
má v danou hodinu být MěP. Kontrola občany. Na Vánoce důslednější kontroly veřejného pořádku
ve městě.
Byla přijata opatření k nápravě, mj. byla provedena změna

struktury městské policie a rozdělení pochůzkových obvodů.
16) Zřídit vsypovou loučku
na městském hřbitově.
Vsypová loučka na městském hřbitově se bude zřizovat
v blízké době společně s novou
výsadbou stromů.
17) Auta jezdí ze Zlína na BpH
přes Bezručovu, změna značení
hlavní cesty, tvar „L“ Pivovar - Bezruč. Šipka 3,5 t na cihelnu. Zákaz
parkování na Pivovarské - placené
stání či určená parkovací místa.
Šipka 3,5 t směrem na cihelnu byla odstraněna, zákaz
parkování v ul. Pivovarská by
zkomplikoval situaci občanům
žijícím v této ulici.
18) Pozemek u „Kolonky“
zarostlý lebedou, posekat uklidit
v rámci pravidelné seče městských pozemků.
Pozemek u Kolonky byl
uklizen nad rámec povinností města, neboť se nejednalo
o městský pozemek.
19) Zrušení volného pohybu psů od pálenice Všetuly dál
po cyklostezce - nebezpečí srážky,
napadení cyklisty, chodce.
Zrušení prostorů pro volné
pobíhání psů, konkrétní plochy
od pálenice ve Všetulích dál po
cyklostezce, je plně na rozhodnutí zastupitelstva města. Tento
návrh bude zastupitelstvu předložen v nejbližším termínu.
22) Jednat se SPŠ MV, zda
by bylo možné, aby studenti chodili jako pořádková hlídka městem
- posila MěP.
Bylo jednáno s ředitelem
SPŠ MV Holešov. Pořádková
hlídka skládající se ze studentů
SPŠ MV není možná, neboť to
odporuje vnitřním předpisům
školy.
23) Nedokončen vodovodní
řad v Horní ulici, špatná kvalita
vody, nemožnost zastavení přívodu jen do jednoho domu.
Vodovodní řad v Horní
ulici byl dokončen. Z důvodu
malého odběru vody se voda
ve vodovodních trubicích kazí
a zapáchá.

Kosmetika Plus
Jitka Nevřalová
nabízí novou službu:

fotodepilaci, fotoomlazení
pulzním laserovým světlem.
Vysoce účinná trvalá epilace obličeje a těla pro ženy i muže
95% trvalá redukce ochlupení
Aplikace, konzultace 25. 4. 2008 - nutno předem objednat.
Objednávky a informace na č.: 732 986 600
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Předsedkyně osadního výboru v Količíně Markéta Habrová tvrdí:
Důležité je nadřadit zájem celku nad výstřední požadavky jednotlivců
V březnu minulého roku byla
zvolena do funkce předsedkyně
osadního výboru v Količíně paní
Markéta Habrová. Osadní výbor
v novém složení má tak za sebou
více než rok práce.
Co se vám podařilo udělat
na výbornou a co se naopak ne
úplně povedlo?
Určitě největším úspěchem je
zbudování nového sociálního zařízení ve sportovním areálu. Je to
veliký krok dopředu, co se týká využívání prostoru areálu. Pozitivně
se dá hodnotit i celý provozní rok
obce, ať se týká správy obce či zajištění pravidelných akcí. Bohužel
se nám nepovedlo zabránit ukončení provozu obchodu na návsi.

Jak bude budova bývalého
obchodu dále využita?
Tento objekt zakoupila firma
z Hulína a do budoucna by tam
měla být laboratoř na seřizování
obchodních vah a také prodejna
s tímto zbožím.
Jak se po roce činnosti
díváte na práci předsedkyně
osadního výboru?
Je to práce, která vás musí
bavit. Je v ní důležité naučit se
nadřadit zájmy obce jako celku,
vhodné pro většinu, nad výstřední
požadavky některých jednotlivců.
Musíte věnovat hodně volného
času setkávání s lidmi, jednání
na příslušných úřadech, přípravě
akcí. Pak potkáte někoho, kdo vás
napadne, že se vlastně v obci nic

Rej čarodějnic - jedna z kulturních akcí v Količíně.

Neuskutečnilo se prozatím také
zbourání starého domku bývalé
obecní váhy a vytvoření nového
vchodu do parku na jeho místě.
Otevřený a nedořešený zůstává
prozatím problém s opravou některých komunikací ve vesnici.

nedělá a neděje. Ale s tímto názorem se setkávají i mí kolegové
v ostatních osadách.
Vzpomněla jste už nové sociální zařízení v kulturním areálu.
Jak by měl areál po dokončení
rekonstrukce vypadat?

Pravidelná povinná každoroční
vakcinace psů proti vzteklině
Pátek 25. dubna od 16 do 17 hodin
u restaurace Barborka ve Všetulích
(Všetuly, ulice 6. května)
Zve MVDr. Michael Polášek

Výroba a prodej
dřevěných obkladových palubek
tl. 12, 15 a 19 mm.
hoblování na čtyřstranné fréze
mob. 777 951 488, 605 922 985
E-mail: palubky.hol@seznam.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Samostatnost 1348
(areál INTEA)
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Před dvěma lety byl vypracován projekt s názvem REGENERACE sportovního areálu v Količíně,
který si můžete prohlédnout na webových stránkách obce Količín pod
odkazem aktuality. Tento projekt
vznikl ve spolupráci osadního výboru s architektkou města Holešova. Je v něm zakresleno, jak by
měl celý areál i s přilehlým hřištěm
po dokončení v blízké budoucnosti
vypadat. Mělo by se zde mimo jiné
nacházet dětské hřiště, krytá hala,
víceúčelová sportovní plocha, parkoviště adt. I v letošním roce se
budeme snažit, aby se pokračovalo
v pracích s tím souvisejících.
V Količíně pořádáte pravidelně řadu kulturních a společenských akcí. Bylo tomu tak

vždycky, nebo se jedná o nové
aktivity?
Některé akce - například dětský den, hody v Količíně či vodění medvěda, se pořádaly v obci
odjakživa. Novějšími jsou pálení
čarodějnic, pivní liga a letní karneval. S každým rokem přibývá
spokojených návštěvníků. K velké radosti pořadatelů, což nejsou
jenom členové osadního výboru,
ale celá řada dalších dobrovolníků
a sponzorů. Díky jejich pomoci Količín získává v okolí dobré jméno
a lidé se k nám rádi vracejí.
Jak byste charakterizovala
občany, kteří v Količíně žijí?
Až na mizivé procento věčně
nespokojených jedinců převážná
většina obyvatel Količína se dá popsat jako přátelští lidé, kteří pečují
o své domovy a rodiny. Nemusíte
se bát je požádat o radu či pomoc,
vyjdou vám rádi vstříc. Je to dáno
tím, že při počtu zhruba 350 obyvatel se víceméně všichni známe
a fungují tu rodinné, sousedské
i spolkové vazby.
Kdybyste měla možnost
jednoho přání souvisejícího se
životem v obci, které by vám
mohlo být okamžitě splněno,
co byste si přála?
Přála bych si zhuštění autobusových linek se zastávkou
v Količíně, zejména v pozdějším
odpoledním a víkendovém čase.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

V Bystřici opravují cestu,
objížďka vede i přes Holešov
Region (frs) - Zatímco v Bystřici pod Hostýnem začali s opravou silnice II/150 v Přerovské
ulici (II/150) o celkové dálce 920
metrů, díky objížďkám se zvýší
provoz na okolních silnicích, a to
včetně samotného Holešova. Během stavebních prací totiž dojde
k částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu. Provoz bude řízen
světelnou signalizací v termínu
od 1. dubna do konce srpna 2008.
Ve stejném termínu bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150
na území Olomouckého kraje
v úseku Dřevohostice - Bystřice
pod Hostýnem. Nákladní doprava do celkové hmotnosti 9 tun
bude přesměrována v jednom
směru přes obce Dřevohostice
- Prusinovice - Hlinsko pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem
a ve druhém směru přes Dřevohostice - Blazice - Sovadinu
- Bystřici pod Hostýnem. Nákladní
doprava nad 9 tun bude převedena v obou směrech na silnice I/55
Přerov - Hulín, II/432 Hulín - Ho-

lešov a II/438 Holešov - Bystřice
pod Hostýnem.
Stavba je rozdělena na dvě
části. První etapa je dlouhá 540
metrů. Komunikace zde bude široká 6,75 metru. Současná opotřebovaná živičná konstrukce bude
vyměněna za novou. Druhý úsek
je dlouhý 380 metrů, šířka silnice
mezi obrubami zde činí 7,0 metru. V této části bude zlikvidována
stávající konstrukce z žulových
kostek a místo ní bude mít ulice
rovněž živičný povrch.
„Souběžně s rekonstrukcí
silnice probíhá rovněž investiční
stavba města Bystřice pod Hostýnem. V celkovém objemu téměř
14 milionů korun jsou zahrnuty
přeložky vodovodu, rekonstrukce
veřejného osvětlení, vybudování
chodníků a úpravy nájezdů k okolním nemovitostem. Město úspěšně
podalo tento projekt do Regionálního operačního programu, a tím získalo financování 85 procent nákladů
z fondů EU,“ uvedl krajský radní pro
oblast dopravy Petr Hradecký.
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Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. března 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Přijaté usnesení č. 62/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady města ze dne 17. března 2007.
Přijaté usnesení č. 63/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Vlastou
Kolaříkovou, t.č. bytem Holešov,
na užívání bytu velikosti 1+1,
o výměře 36,73 m2, označeného
č. 9, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 64/2008. Rada
města Holešova schválila dohodu
o výměně městských bytů uzavřenou mezi manžely Hanou a Petrem Kupkovými, byt č. 10, vel. 1+1,
Holešov, a Tomášem Kupkou, byt
č. 1, vel. 1+1, Holešov. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 65/2008.
Rada města Holešova schválila
prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Alenou Juhosovou
na užívání městského bytu č.
5 na ul. Palackého čp. 1400
v Holešově do 31. března 2009.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 66/2008. Rada
města Holešova schválila příspěvkovým organizacím města Holešova: - Městské kulturní středisko,
příspěvková organizace, Centrum
pro seniory, příspěvková organizace, 1. Základní škola Holešov, 2.
Základní škola Holešov, 3. Základní škola Holešov, Ústřední školní
jídelna Holešov, Mateřská škola,
Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž, Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Mateřská škola Sluníčko,
Holešov, Havlíčkova 1190, okres
Kroměříž, Středisko volného času
Holešov - Středisko volného času
Všetuly.
a) účetní závěrku za rok 2007 dle
přiloženého přehledu hospodářských ukazatelů
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007dle
předloženého návrhu
Přijaté usnesení č. 67/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov
a) rozpočet nákladů a výnosů
na rok 2008 a b) odpisový plán
na rok 2008 dle předloženého
návrhu.
Přijaté usnesení č. 68/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory, Holešov a) rozpočet
nákladů a výnosů na rok 2008
a b) odpisový plán na rok 2008
dle předloženého návrhu.

Přijaté usnesení č. 69/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Holešov a) rozpočet nákladů a výnosů na rok
2008 a b) odpisový plán na rok
2008 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 70/2008. Rada
města Holešova schválila příspěvkové organizaci 1. Základní škola
Holešov a) rozpočet nákladů a výnosů na rok 2008 a b) odpisový
plán na rok 2008 dle předloženého
návrhu.
Přijaté usnesení č. 71/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov a) rozpočet
nákladů a výnosů na rok 2008
a b) odpisový plán na rok 2008
dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 72/2008. Rada
města Holešova schválila příspěvkové organizaci 3. Základní škola
Holešov a) rozpočet nákladů a výnosů na rok 2008 a b) odpisový
plán na rok 2008 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 73/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Holešov, Masarykova
636, okres Kroměříž, a) rozpočet
nákladů a výnosů na rok 2008
a b) odpisový plán na rok 2008
dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 74/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Mateřská
škola, Holešov, Grohova 1392,
okres Kroměříž, a) rozpočet nákladů a výnosů na rok 2008 a b)
odpisový plán na rok 2008 dle
předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 75/2008.
Rada města Holešova schválila příspěvkové organizaci
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres
Kroměříž, a) rozpočet nákladů
a výnosů na rok 2008 a b) odpisový plán na rok 2008 dle
předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 76/2008. Rada
města Holešova schválila příspěvkové organizaci Středisko volného
času Holešov a) rozpočet nákladů
a výnosů na rok 2008 a b) odpisový plán na rok 2008 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 77/2008.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Středisko volného času Všetuly a) rozpočet nákladů a výnosů na rok
2008 a b) odpisový plán na rok
2008 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 78/2008. Rada
města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách
Zdeňku Holotovi, bytem Holešov,
u příležitosti jeho osmdesátého

bezpříspěvkového daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 79/2008.
Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů
v deskách Mgr. Vlastě Maceškové, Mgr. Heleně Stoklasové,
Dagmar Imramovské, Ludmile
Štaudnerové, Mgr. Jitce Dvořákové, Mgr. Lence Antonovové, Mgr. Janě Sovadníkové
a Mgr. Ivu Junáškovi u příležitosti městské oslavy Dne
učitelů 1. 4. 2008. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 80/2008. Rada
města Holešova schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5.000 Kč Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně, IČ: 00462152,
na vydání 60. ročníku Vlastivědného věstníku moravského. Finanční
částka bude čerpána z kap. 51 Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2008.
Rada města Holešova schválila
Mateřské škole Holešov, Masarykova 636, vypsání výběrového řízení k výběru firmy na akci
„Stavební úpravy mateřské školy“. K podání nabídek budou
vyzvány společnosti: - RAPOS,
spol. s.r.o., Holešov, Nerudova
325, RK plus, spol. s.r.o., Holešov, nám. F. X. Richtera 985,
HP IZOL, spol. s.r.o., Napajedla,
Na kapli 76, Ladislav Vyňuchal
- staveb. firma PRIMA, Holešov, Sadová 1551. Zodpovídá:
Jaroslava Turoňová, ředitelka.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 82/2008. Rada
města Holešova schválila Mateřské škole, Holešov, Havlíčkova
1190, vypsání výběrového řízení
k výběru firmy na akci „Stavební
úpravy mateřské školy“. K podání
nabídek budou vyzvány společnosti: - A.O.P., spol. s r.o., Slušovice,
Březová 150, VONDŘEJC, spol.
s r.o., Zlín, Kvítková 2434, VOKNO,
spol. s r.o., Kroměříž, Skaštice 149.
Zodpovídá: Lenka Pacíková, ředitelka. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 83/2008.
Rada města Holešova schválila
Mateřské škole, Holešov, Grohova 1392, vypsání výběrového
řízení k výběru firmy na akci
„Stavební úpravy mateřské školy“. K podání nabídek budou
vyzvány společnosti: - RAVAL
INTERIER, spol. s r.o., Holešov, Sušilova 1234, A.O.P., spol.
s r.o., Slušovice, Březová 150,
VOKNO, spol. s r.o., Kroměříž,
Skaštice 149. Zodpovídá: Alena
Kotoučková, ředitelka. Termín:
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 84/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 18. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 85/2008.
Rada města Holešova schválila udělení závazného souhlasu ke stavbě pro společnost
E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice, Lanova 205/16, IČ:
26078198, zastoupenou společností E.ON ČR, s.r.o., České
Budějovice, Lanova 205/16, IČ:
5733591, k umístění nadzemního vedení VN na p.č. 496,
ost. plocha, k.ú. Žopy, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
11. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 86/2008. Rada
města Holešova schválila vypsání
výběrového řízení na akci „Holešov - rekonstrukce cyklostezky
Za vodou“. Pro podání nabídek
schválila oslovit firmy: - KKS,
spol. s r.o., Zlín, Příluky 386, IČ:
42340802, Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1, Národní třída
10, IČ: 45274924, STRABAG
a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21,
IČ: 60838744, Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s.,
Praha 10, Dubečská 3238, IČ:
45273910, Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž, Kotojedy 56, IČ: 26908298,
Contunix, spol. s r.o., Kroměříž,
Malý Val 1583/11, IČ: 60701188.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 87/2008.
Rada města Holešova schválila
zakoupení přenosného měřiče
rychlosti od firmy ATS Telcom,
a.s., Praha 7, Trojská 195/88,
za cenu 504.010 Kč bez DPH.
Zodpovídá: Antonín Zalabák.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2008. Rada
města Holešova schválila zveřejnění záměru směny pozemků, a to část pozemku p.č. 92/6
o výměře cca 250 m2 z vlastnictví
města Holešova do vlastnictví
s.p. Povodí Moravy a z vlastnictví
s.p. Povodí Moravy do vlastnictví
města Holešova část pozemku
p.č. 1817/1 o výměře 252 m 2,
vše k.ú. Dobrotice. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Janováčová. Termín:
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu
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Uctění památky L. Jaroše
Tělocvičná jednota Sokol Holešov zve všechny zájemce na vzpomínkové shromáždění na Tesáku k uctění památky br. Ladislava Jaroše,
umučeného gestapem 18. 6. 1942 v Brně.
Pietní akt se uskuteční 1. května v 9 hodin na Tesáku. Po
skončení vzpomínky bude následovat výstup na Jahelník k památníku L. Jaroše.
Zvláštní autobus odjede v 8 hodin z autobusového nádraží a zastávky u zámku. Zpět z Tesáku pojede autobus v 10 hodin na Říku, kde
bude zastávka, a do Holešova bude pokračovat ve 13.30 hodin.

PRODEJNA:
Grohova 1266
Holešov 769 01
Tel.: 739 280 573
776 390 400
• kuchyně na míru vč. vestavných spotřebičů
• kancelářský nábytek • vestavný nábytek
• prodej spotřebičů • bytové doplňky
dara.interier@seznam.cz
www.dara-interier.com

www.remax-czech.cz

1 790 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 090 000 Kč Tel.: 608 759 000

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

Otrokovice, okr. Zlín Prodej kompletně
zrekonstruovaného a účelně vyřešeného ¼ domku. V r. 2007 byl dům zateplen. Před domem je menší okrasná
zahrada. Dům je podsklepený.

Po-Pá: 8.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00
V MĚSÍCI DUBNU AKCE!!!

Školení elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb. ČUBP
bude probíhat ve dnech 24. 4. - 25. 4. 2008
ve firmě NEOTA - Ing. Ivo Tatýrek
Jankovice 133, 769 01 Holešov
zasílejte telefonické nebo písemné přihlášky
Tel./fax: 573 393 168, 603 212 757, 603 212 804
e-mail: info@neota.cz

1 800 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 890 000 Kč Tel.: 608 759 000

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

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

Mladí hasiči budou soutěžit
Sbor dobrovolných hasičů Holešov pořádá v sobotu
26. dubna VI. ročník soutěže
mladých hasičů v požárním útoku „O putovní pohár starosty
SDH“.

Začátek akce je v 9 hodin.
Mladí hasiči budou soutěžit v kategorii mladší a starší žáci v požárním
útoku podle směrnic hry Plamen.
Součástí bude i ukázka hašení
přenosnými hasicími přístroji.

1 235 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 350 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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

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

1 695 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

2 590 000 Kč Tel.: 608 759 000

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

Pro našeho klienta hledáme v okolí Holešova a jeho širším okolí půdu k dlouhodobému
pronájmu či případnému pozdějšímu odkupu (trvalý travní porost, zemědělskou půdu,
pozemek může být i částečně zalesněný, svažitý apod.) o velikosti 7,5 - 20 ha.

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

www.remax-czech.cz
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Na noční pochod Clay-Eva 2008 přišlo přes sto účastníků
V pátek 11. dubna se do Hos- ní zahájení pochodu bude nejlepší
tišové začali sjíždět z mnoha koutů skutečné místo seskoku skupiny
Čech a Moravy příznivci vojenské v údolí Trnovce u Hostišové. Účasthistorie, aby se zúčastnili nočního níky do Hostišové přivezl speciální
vzpomínkového
autobus, který
pochodu Clay-Ekvůli počtu přiva. S myšlenkou
hlášených musel
nočních pochojet dokonce dvadů k připomenutí
krát. Ale již o půl
a uctění památky
osmé byli všichni
parašutistů dena místě a mohlo
santu Clay začali
začít slavnostní
členové skautzahájení. Čekání
ského střediska
si přítomní zkrátili
Holešov Marek
prohlídkou dobové
Bartošek a Ondřej
vojenské techniky
Machálek již před
(zbraní a vozidel)
pěti lety, ale letošklubu vojenské
ní pátý ročník byl
historie Hraničářv mnohém odlišný,
ského pluku 19.
a tím i přelomový.
Jako první
Při přípravě a orpromluvil za orgaPamětní placka letošního
ganizaci pochodu
nizátory pochodu
pochodu, jejímž autorem
pro letošní rok spoMarek Bartošek,
je pan Ota Karlík.
jili své síly s obcí
který přivítal zúHostišová a občanským sdružením častněné a stručně popsal minulé
Horizont Hostišová.
ročníky. Osudy, poslání a význam
paraskupiny v krátkosti naznačil OnZahájení u pomníku
dřej Machálek - také za středisko
Od začátku přípravy letošního skautů Holešov. Přítomné na domácí
ročníku bylo jasné, že pro slavnost- půdě uvítal starosta obce Hostišová

Veteráni 7. výsadkového pluku zvláštního určení z Holešova.
Mezi nimi místostarosta Holešova Josef Bartošek (druhý zleva).
Milan Šesták. Mezi výjimečné hosty
se zařadil Tomáš Jabůrek z Olomouce, který jako příbuzný Otmara
Riedla pohovořil o osudech tohoto
prvního parašutisty západních výsadků (Akce Benjamin). Pro občany
města Holešova je to zvlášť zajímavá
připomínka, protože Otmar Riedl žil
dlouhou dobu po válce v Holešově a jeho urna je na holešovském
hřbitově. Za místní občany obce
Hostišová promluvil pan Václav Konečný. Vzpomínal na období před
rokem 1989, kdy snahy jakýmkoliv
způsobem připomenout příslušníky
čs. západního odboje nebyly žádané
nebo byly přímo potlačované. Položením květin slavnostní shromáždění
vyvrcholilo. Následovaly již jenom
organizační pokyny pro aktivní účastníky pochodu, rozdávání průvodek
s popisem trasy a mapou a pak odjezd na místo startu v Rackové.

Od Turnova po Břeclav

Vojenská technika klubu vojenské historie - Hraničářský pluk 19.

Těch aktivních pochodujících se
pro letošní rok sešlo rekordních 104.
Složení bylo více než pestré. Nejen
místem odkud přijeli (např.: Turnov,
Brno, Uherské Hradiště, Olomouc,

Břeclav), ale i věkem. „Ne všichni
došli až do Bystřice pod Hostýnem,
ale už to, že jim stálo za námahu
projít si s námi trasu, kterou šla Clay,
je více než chvályhodné a máme
z toho radost,“ říká za organizátory
Marek Bartošek. Do řad pochodujících se zařadil i místostarosta města
Holešova Josef Bartošek se svými
druhy - veterány 7. výsadkového
pluku zvláštního určení.
Vypouštění skupin do terénu
proběhlo v Rackové u fotbalového
hřiště v časovém rozestupu po 3
minutách. I letos byla na trase U tří
kamenů přichystána zastávka v podobě bedny s vysílačkou, ve které
byla kronika pochodu a pro každého
pamětní placka a účastnický diplom.
Většina pochodujících trasu zvládla,
počasí opět nemělo chybu (pomalu se stává tradičním pozorování
hvězdné noční oblohy) a celkové
ohlasy byly více než příznivé.
Na webových stránkách http://
clay-eva.cz se můžete seznámit
s dalšími plány organizátorů pochodu. Ale již nyní vás srdečně
zvou na další ročník pochodu 10.
MM
- 11. dubna 2009.

Žáci SOŠ Holešov se zapojili do ekologického programu
Holešov - Začátkem školního roku 2007/2008
vyhlásila společnost Puruplast, s.r.o. Kostelany
nad Moravou soutěž pro školy ve sběru víček
od PET lahví. Jde o firmu, která se zabývá likvidací, zpracováním a využitím tříděného odpadu.
„Naším cílem bylo prohloubit environmentální výchovu u našich žáků, abychom jim ukázali,
že problematika životního prostředí je v současné
době velice aktuální téma,“ uvedla zástupkyně
ředitele školy Ing. Olga Pastyříková.
Od září se do zajímavé soutěže zapojily
všechny třídy a soupeřily mezi sebou o prvenství.
Ve třídách shromažďovali studenti barevné vršky
od PET lahví. Zástupci jednotlivých tříd jednou
týdně, vždy ve středu o velké přestávce, nosili
nasbírané vršky, které pan školník Jiří Navrátil
společně s výchovnou poradkyní Mgr. Jaroslavou Vydrovou a Ing. Olgou Pastyříkovou vážili.
Nasbíraná víčka pak putovala v připravených
pytlích do firmy Puruplast Kostelany. Zúčastněné
třídy tak byly pokaždé napjaté, kdo převezme
prvenství v soutěži.
„Před Vánocemi jsme vyhlásili dvě nejlepší
třídy v soutěži, kterými se stali studenti 3. B a 4. A.

Vítězné třídy byly na školní vánoční akci „sladce“
odměněny. Po Vánocích jsme v akci opět pokračovali,“ uvádí zástupkyně ředitele školy.
Soutěž trvala až do 19. března letošního
roku. „Některé studenty jsme doslova vyhecovali
k neuvěřitelnému výkonu,“ doplňuje Mgr. J. Vydrová a dodává: „Mnohé třídy se do akce zapojily
s velkým nadšením. Pořadí na prvních třech místech bylo velmi vyrovnané.“ Vyhrála třída 4. A,
která nashromáždila 104 kg, druhá skončila 3. B
s 89 kg a na třetí příčce se umístila třída 4. B.
Vedení školy dohodlo pro dvě vítězné třídy exkurzi ve firmě Puruplast Kostelany
nad Moravou, která se uskutečnila v pátek
4. dubna. „Chtěli jsme studentům umožnit osobně se podívat, jak funguje v praxi recyklace
a ekologické zpracování odpadu,“ pokračuje O.
Pastyříková.
Při exkurzi se přítomní podívali přímo do provozu na zpracování odpadu. Viděli materiál na lince od jeho dovozu do firmy, třídění, drcení až
po konečné zpracování - recyklaci materiálu
ve finální nový výrobek, kterým je výlisek - zatravňovací dlažba. Studenti na vlastní oči viděli, že

třídit odpad se skutečně vyplatí, že lze ekologicky
přetvořit nasbírané odpady a že není zbytečné dát
si práci s jejich tříděním.
Pro školu vydělali žáci přes 1800 Kč do fondu KRPŠ. Firma Puruplast s.r.o. škole zaplatila
za každé nasbírané kilo 5 Kč. Celkem se v soutěži
nasbíralo 367 kg víček od PET lahví.
„Problematika životního prostředí nám není
lhostejná. Stále se hovoří o výchově veřejnosti
a mládeže k šetrnému přístupu k ekologii. Bohužel,
na exkurzi ve firmě na zpracování odpadů jsme se
dozvěděli, že pouze naše škola se zapojila do této
akce jako jediná z oslovených holešovských škol,“
prozradila závěrem O. Pastyříková.
Recyklace odpadu studenty SOŠ Holešov
natolik zajímá, že v soutěži Středoškolské odborné činnosti s prací na toto téma uspěli i v okresním kole. Studenti z 3. B - Martin Ovečka, Blanka
Voňková a Monika Zahradníková pod vedením
O. Pastyříkové s touto vítěznou prací postupují
do krajského kola, které se uskuteční 7. května
v Uherském Brodu.
Mgr. Irena Seifertová
učitelka odborných předmětů
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Schůze zdravotně postižených

Myslivci bilancovali uplynulý rok

Sdružení zdravotně postižených Holešovska pořádá v pátek 18. dubna
ve 14 hodin výroční členskou schůzi ve společenské místnosti hasičského
sboru města Holešova. Součástí akce bude i občerstvení a hodnotná tombola. Hudbu zabezpečí p. Doležel. Členské průkazky s sebou. Doprava
z nádraží ve 13.10 hodin.
Srdečně zve výbor.

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

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

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.

Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX
Holešov, přijme do pracovního
poměru:
LINKOVÉHO MECHANIKA

Požadujeme:
vyučení ve strojírenském oboru mechanik-seřizovač
práce ve směnném provozu
vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu
SŠ nebo znalost AJ výhodou

Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, příjemné pracovní
prostředí, silné sociální zázemí,
systém zaměstnaneckých benefitů,
perspektivu dalšího profesního růstu.

Termín nástupu: ihned
Informace poskytneme na adrese Nestlé Česko s.r.o.,
závod SFINX Holešov, Palackého 134, 769 81 Holešov,
personální odbor,

tel.: 573 306 237, 573 306 313.
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Myslivci z Dobrotic a Žop pasovali na členku sdružení Lindu Lehárovou.

Myslivecké sdružení Hradisko Dobrotice - Žopy bilancovalo
15. března svou činnost za uplynulý rok na výroční členské schůzi.
Součástí schůze byla i volba
nového výboru na pětileté období.
Podle mysliveckého práva byla pasována na myslivkyni paní Linda Le-

hárová, která v loňském roce úspěšně složila myslivecké zkoušky.
Jako každoročně i letos myslivci mezi sebe pozvali zástupce
sboru dobrovolných hasičů a zahrádkářů.
Zdeněk Kukla
předseda MS

Setkání výsadkových veteránů
Členská schůze vojenských výsadkových veteránů se uskuteční
24. dubna 2008 v 16.30 v internátě „A“ Střední policejní školy v Holešově.
Přiveďte i neevidované výsadkáře. Těšíme se na Vaši účast.
Za klub vojenských výsadkových veteránů Jaroslav Bílek

hole‰ovsko 8/2008

AKCE · AKCE · AKCE
ZDARMA
8 LET ZÁRUKY
na kombinované
chladničky

Obchodní dům MORAVA
Nám. Dr. E. Beneše 7
769 01 Holešov

573 509 213
602 155 976

Široká nabídka bílého zboží,
elektroniky a drobných
domácích elektrospotřebičů
včetně náhradních dílů
a příslušenství.

PRODEJNA ELEKTRO
Nám. Dr. E. Beneše 37
769 01 Holešov

573 506 454
602 155 980
11
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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

Vodo-topo-plyn - Plynoservis
Plynoservis Josef Janiš; Palackého 1452, 769 01 Holešov; 573 397 944
Plynoservis Talaš Jiří; Hanácká 346, 769 01 Holešov; 603 859 035
Plyny - Jehlář, s.r.o.; Samostatnost 1181, 769 01 Holešov; 573 395 539
Vodo-topo-plyn - Vodní zdroje
Vodní zdroje Holešov a.s.; Tovární 1423, 769 01 Holešov; 573 312 120
Vodo-topo-plyn / Vodovody a kanalizace
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.; Za Cukrovarem 278, 769 01
Holešov; 573 398 860

Tiskárna
Vladimír Šiška - tiskárna TYPOservis; Masarykova 650, 769 01 Holešov;
573 396 746
Trafika
Kamil Zachoval - Kamila; Novosady 1326, 769 01 Holešov; 573 394 039
Tanox; nám. Dr. E. Beneše 4, 769 01 Holešov; 573 396 207
Richard Alexy - Tabák, drobné zboží; nám. Dr. E. Beneše 42, 769 01 Holešov; 573 398 924
Úklid a čištění
Twist Holešov, s.r.o.; nám.Svobody 116, 769 01 Holešov; 776 647 877
Videopůjčovna
Videopůjčovna; Palackého 504, 769 01 Holešov; 573 397 188
Vodo-topo-plyn - Prodejna
Binom, s.r.o.; Grohova 785, 769 01 Holešov; 573 396 730, 724 705164-5
Vodo-topo-plyn
Ivan Topič; Grohova 527, 769 01 Holešov; 573 385 209
Jiří Machovský - Mabon; nám. Svobody 133, 769 01 Holešov; 573 398 245,
603 268 578
Vodo-topo-plyn - Instalatéři
Zdeněk Petřík - VOTO; nám. F. X. Richtra 8, 769 01 Holešov; 573 398 017

STEP BY STEP in ENGLISH
• DOUČOVÁNÍ A VÝUKA
ANGLICKÉHO JAZYKA
• ANGLICKÁ KONVERZACE
S LEKTOREM Z USA
• Angličtina pro začátečníky i pokročilé
• Jazykový program pro děti předškolního i školního věku
• Zajišťujeme také firemní výuku
• MIKROSKUPINY 2 - 6 osob
• Variabilní rozvrh - volba dne i hodiny pro Vaši lekci
• Možnost výuky ve Vašich prostorách

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. ČÍSLE 777 21 00 31

POZVÁNKA
Místní organizace ČSSD Holešov zve v rámci
oslav 1. máje všechny zájemce na filmové
představení napínavého příběhu o pátrání po
záhadném pokladu, Golemovi a bájném kameni
mudrců, který diváky zavede na tajemná místa
staré Prahy i do rozvalin středověkého vodního hradu MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU
Dobrodružný český film je určen především starším dětem a bude se
promítat ve čtvrtek dne 1. 5. 2008 od 16.30 hod. v kině Svět Holešov.
Volné vstupenky lze vyzvednout od pondělí 21. 4. 2008 v Městském
informačním centru v Holešově.
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Konečný Jindřich; Nerudova 327, 769 01 Holešov; 573 394 367, 603 960 862
Vaculík František; Novosady 1068, 769 01 Holešov; 573 398 810

Zabezpečovací zařízení a systémy
Kašík Martin - Slaboproudé bezpečnostní systémy; Rymice 156, 769 01
Holešov; 775 684 433
Hrubý František - Moteza; Palackého 203, 769 01 Holešov; 573 394 646,
608 760 677
Zahradnictví
Zahradnictví Andrýsek; Přílepy 18, 769 01 Holešov; 573 399 770
Zahradnictví Fuksa; Količín 34, 769 01 Holešov; 573 397 922
Zahradnictví v zámku - Blažej Stella; F. X. Richtra, 769 01 Holešov;
603 878 177
Žaluzie, těsnění
Josef Bartík - BART; Sadová 1510, 769 01 Holešov; 573 397 694,
737 156 831
Zámečnictví, zámečníci
Dokoupil Milan; Tyršova 1353, 769 01 Holešov; 573 397 767
Zavadil Jaromír; Novosady 464, 769 01 Holešov; 603 853 186
Lenka Zacharová - Lemark; Palackého 1400, 769 01 Holešov; 573 396 823
Zastavárny
Zastavárna Holíková Dagmar; Masarykova 650, 769 01 Holešov;
573 395 550

TISKÁRNA & GRAFICKÉ STUDIO

GRAFIKA

• loga • corporate identity • vizitky • pozvánky
• jídelní lístky • časopisy • knihy • výroční zprávy
• plakáty • letáky • kalendáře • katalogy • autoplachty
• inzeráty • reklamy • a mnoho dalšího

OFSETOVÝ TISK

• vizitky • pozvánky • formuláře • časopisy • knihy
• výroční zprávy • letáky • katalogy • brožury
• kalendáře • a mnoho dalšího

DIGITÁLNÍ TISK

• rychlý operativní tisk menšího množství tiskovin
• tisk již od 8,80 Kč za plnobarevnou A3

TAMPONOVÝ TISK
• potisk nejrůznějších reklamních předmětů
• propisky • zapalovače • přívěsky • a mnoho dalšího

KONTAKT
• Masarykova 650, 769 01 Holešov (naproti MěÚ)
• Telefon: 573 398 746
• e-mail: typoservis@typoservis.cz
• www.typoservis.cz
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Na zahájení výstavy tria fotografů bylo plno
HOLEŠOV (jz) - Více než stovka návštěvníků přišla na zahájení výstavy fotografií nazvané
Kresby světlem 4, které se uskutečnilo ve středu
9. dubna v Městské galerii Holešov. Autoři Robert
Rohál, Nelly Billová a Tomáš Valík vzbudili takový
zájem, že prostory galerie jednoduše nestačily.

Líbil se i kulturní program, v jehož rámci zarecitoval Tomáš Valík a zahrálo kvarteto Corda Magico,
přičemž úvodní řeč přednesl Vratislav Brázdil.
Na vernisáži nechyběli ani představitelé
města - starosta Zdeněk Janalík, místostarostové
Josef Bartošek a Rudolf Seifert, tajemník Václav

Lang stejně jako další vzácní hosté - například
Karel Košárek st. nebo Miroslav Neumann.
Výstava Kresby světlem 4, která soustřeďuje práce dvou holešovských autorů a pražského
herce Tomáše Valíka, je otevřena denně kromě
pondělí a potrvá do 11. května letošního roku.

Městská galerie praskala během vernisáže Kresby světlem 4 doslova
ve švech. A věřte tomu, že tam nechyběl nikdo, kdo v Holešově
něco znamená.

Vernisáž zahájil Vratislav Brázdil, potom zarecitoval Tomáš Valík,
avšak zahrála i skupina Corda Magico pod řízením
Nelly Billové.

Nejvíc byl snad zaneprázdněný Tomáš Valík. Lidé, kteří ho znají
ze seriálu Ulice, si za ním chodili pro autogram.

Autoři přijímali - jak už to na vernisážích chodívá - gratulace od hostů.
Na snímku Robert Rohál s Miroslavem Neumannem.

Přišla i ředitelka 3. ZŠ Družby Alena Grygerová stejně jako ředitelka
Duhy Jana Slovenčíková či ředitel holešovské ZUŠ
Jaroslav Zámečník.

Bylo co jíst, co pít i co povídat. Na snímku místostarosta
Josef Bartošek s chotí v družném hovoru
s Františkem Rafajou.
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Sopranistka Pavlína Senič zazpívá s Moravskými dětmi
Bude to v rámci Koncertu duchovní hudby
v neděli 20. dubna, kdy v holešovském chrámu
Nanebevzetí Panny Marie zazpívá - vedle Moravských dětí - také mladá sopranistka Pavlína
Senič. Koncert s hvězdným hostem připravilo
Středisko volného času DUHA Holešov.
Kdo je Pavlína Senič? Sólistka Státní
opery v Praze, která patří k výrazným talentům
své generace. Svědčí o tom nejenom několik
prestižních ocenění, jež získala na mezinárodních pěveckých soutěžích - například v Itálii
nebo Německu, ale i řada divadelních rolí,
které ztvárnila s velkou odezvou kritiky i diváků.
Je absolventkou Hudební akademie múzických umění v Praze. Během studií využila
nabídnuté možnosti absolvovat stáž na prestižní vysoké škole Guildhall Shool of Music
and Drama u profesorky S. Mc Chulock.
Stala se pravidelným hostem koncertů pořádaných Nadací Emy Destinnové po celé Evropě:
Londýn, Vídeň anebo u nás - na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Od roku 2001 se věnuje komorní činnosti s Triem Siraels v netradičním obsazení zpěv, viola a klavír. Stala se také patronkou Nadačního fondu Kopretina, který se stará
o děti s vrozenými kombinovanými vadami.
Jméno Pavlíny Senič, můžeme často vidět
na plakátech významných festivalů, jako je
například Seebühne vor dem Slezakhaus in
Rottach - Egern v roce 2002, Dvořákova hudební Nelahozeves 2002, Romantický Hrádek
u Nechanic 2003, Pódium mladých umělců
v Karlových Varech v roce 2001, kde zpívala
sólový part symfonie č. 14 D. Šostakoviče.
Dále jsou to koncerty u příležitosti evropské

V neděli 20. dubna zazpívá Pavlína Senič
také v Holešově.

konference projektů Erasmus, Polyphonia
a SCART, vystoupení v cyklu abonentních
koncertů České filharmonie v roce 1999,
spolupráce s Jihočeskou komorní filharmonií.
V roce 2003 se představila v sólovém partu
Requiem W. A. Mozarta v italském Vercelli.
Zpívala Vánoční mši J. J. Ryby během vánoč-

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 2x 3 + 1 Zdounky,
cena 1 000 000,- Kč - obsazeno
nájemníky
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• 7-413 Luxusní RD se 2 byt.
jedn. v Trávníku, cena v RK
• 7-419 Prodej stavebního poz.
ve Slavkově pod Hostýnem,
2 064 m2, cena 650 tis. Kč
• 7-420 Prodej RD 4+1, 2x koupelna, v Prusinovicích, cena
1 400 000 Kč
• 7-421 Prodej pozemku 603 m2
v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem, 390 000,- Kč
• 8-101 Prodej zahrady v Žeranovicích o výměře 1 374 m2, cena
dohodou

ního turné po Německu na přelomu roku 2001 2002. Dále vedle sólového partu G. Rossinniho
v díle Stabat Mater, které se uskutečnilo v Krakově, ztvárnila v České republice i v zahraničí
Cizí kněžnu v opeře Rusalka A. Dvořáka,
Helgu ve stejnojmenné opeře Z. Fibicha, Xenii
v opeře Boris Godunov M. P. Musorgského,
Sestru Paskalinu v opeře Hry o Marii B. Martinů, Frasquitu v opeře Carmen G. Bizeta, první
dámu v opeře Kouzelná flétna W. A. Mozarta.
Pavlína Senič pořádá koncertní turné po celé
České republice s významnou lotyšskou
klavíristkou Irinou Kondratěnko (například
synagoga v Plzni, divadlo Znojmo, Vyškov, Jihlava, Hranice na Moravě, Olomouc,
Přerov, Luhačovice, Kroměříž...). Pořady
se setkávají s velkým zájmem u publika.
Před odjezdem do Sydney, kde vystoupila na několika koncertech, ukončila
vánoční sezónu v České republice koncertem s Pardubickou komorní filharmonií, kterou řídil František Preisler mladší.
V jejím širokém repertoáru jsou skladby
R. Schumanna, F. Schuberta, G. Mahlera, H. Wolfa, C. Debussyho, D. Šostakoviče, V. Nováka nebo J. B. Foerstra.
Nejenom pěvecký, ale i taneční a herecký talent skvěle uplatnila v roli Hraběnky Maricy E.
Kálmána na turné po Holandsku. V současné
době také hostuje v divadle J. K. Tyla v Plzni.
Pro svůj nepřehlédnutelný charismatický projev a bohatou divadelní i koncertní činnost je
dnes ve svém oboru velkým příslibem do budoucna.
(red)
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Kino Svět Holešov
18. a 19. 4. v 19 h: O ŽIVOT - ČR, hořká
komedie. Nový film režiséra Milana Šteindlera
vznikl ve spolupráci se scenáristkou Halinou
Pawlowskou. Michal (Vojta Kotek) se zúčastní
oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude
po skončení oslavy na chatě sám s dívkou Zitou
(Dorota Nvotová), kterou vidí prvně v životě.
I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije vášnivou noc…
20. 4. v 19 h: NENÁPADNÝ ZPŮSOB BURŽOAZIE - Francie, groteska. Vrcholné dílo Luise
Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými a satirickými prvky. Důmyslné leporelo
vypráví o skupince známých, kteří se chtějí sejít
na večeři, v níž ale nóbl hrdinům opakovaně
kdosi či cosi brání.
21. 4. v 19 h: NOVÝ SVĚT (Projekt 100) USA, drama. Americká historie transformovaná
do snové vize plné divokosti a elegance. Režisér Terrence Malick upozorňuje svými filmy
na rozdíly mezi pomíjivostí lidské existence
a krutou lhostejností přírody, v níž žijeme.
24. 4. v 19 h: LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
- USA, romantické drama. Melodramatický příběh o vášni a o rozhodnutích, jejichž následky
mohou člověka pronásledovat celý život, dle
románu G. G. Márqueze slibuje napínavou
a vzrušující cestu do exotické Latinské Ameriky na přelomu 19. a 20. století. Výpravný film
s vynikající orchestrální hudbou i s několika
písněmi od hvězdné Shakiry natočil britský

režisér Mike Newell, v hlavních rolích Javier
Bardem a Giovanna Mezzogiorno.
26. a 27. 4. v 19 h: LOVCI POKLADŮ 2:
KNIHA TAJEMSTVÍ - USA, dobrodružný s titulky. Ben Gates, nejznámější hledač pokladů
na světě, je tentokrát se svým otcem, univerzitním profesorem, ohromen nalezením dlouho
ztracených stránek z deníku Lincolnova vraha
Johna Wilkese Bootha. Deník se u něj našel
poté, co byl zabit, ale několik stránek v něm
chybělo a nikdy nebylo nalezeno... až nyní.
Napínavá podívaná, v níž v hlavní roli exceluje
Nicolase Cage a Jon Voight.
28. 4. v 19 h: TY, KTERÝ ŽIJEŠ (Projekt
100) - Švédsko, hořká komedie. Zasmušile
komická symfonie o smyslu či nesmyslnosti bytí.
Temná i zábavná etuda o stavu člověka v 21.
století nachází přesnou linii mezi výsměchem
a sympatií, pesimismem a matnou nadějí. Režie: Roy Andersson.
30. 4. v 19 h: VE STÍNU BEETHOVENA
- Německo, autobiografické drama s titulky.
Krásný a jemný příběh o posledních letech
Beethovenova života - vášeň, žádostivost,
utrpení, genialita… Beethoven právě dokončuje 9. symfonii, je hluchý, nemocný, ve svých
špatných náladách, zpitý, naprosto sám. Nikdo mu nerozumí, nikdo mu nepomůže v jeho
nejtěžších chvílích, až náhle se objeví mladý,
ctižádostivý skladatel… Režii snímku měla
Agniezska Holland.

Program MKS a Drive Clubu
17. 4. v 19.30 h: CHUDÁK MANŽEL. Nestárnoucí komedie o bohatém muži který se neoženil
z lásky, ale z touhy po titulu, podle předlohy
J. B. Moliéra. Inscenaci nastudovala Divadelní
společnost Julie Jurištové, v hlavní roli vystoupí
Oldřich Navrátil, dále hrají Jaroslava Obermaierová, Rostislav Kubík, Kamila Špráchalová,
Mario Kubec a další. Kinosál

PŘIPRAVUJEME:
1. 5. ve 13.30 h: Dechová hudba Hanačka.
Náměstí E. Beneše, za nepříznivého počasí
kinosál
5. 5. v 19.30 h: Travesti kabaret Screamers
- nový pořad nazvaný Z pohádky do pohádky,
kinosál

Městské kulturní středisko
Holešov
Městská galerie Holešov

Výstava fotografií Roberta
Rohála, Nelly Billové
a Tomáše Valíka

KRESBY SVĚTLEM 4
Reportážní fotografie, fotografie z cest
a koláže vystavují
dva Holešované a jeden pražský herec.
Výstava je otevřena v Městské galerii
Holešov (na nám. E. Beneše) denně kromě
pondělí do 11. května 2008

FILMOVÝ TIP
SKAFANDR A MOTÝL
(Francie/USA 2007) Film známého režiséra Juliana Schnabela (Než se setmí,
Basquiat) se skvělým hereckým výkonem
Mathieua Amalrica (Mnichov) a brilantní
kamerou Janusze Kaminskeho, který je
dvorním kameramanem Stevena Spielberga, byl uveden za velkého zájmu diváků
i odborné kritiky. Film byl natočen podle
skutečného příběhu na základě knižní
předlohy Jean-Dominiqua Baubyho, který
pracoval jako šéfeditor ve francouzském
časopise Elle. Charismatický a úspěšný
Jean-Dominique si užíval života až do tragického momentu, kdy po náhlé mozkové
příhodě ochrne na celé tělo. „Znovuzrodí
se jako oko“, je totiž schopen komunikovat
pouze mrkáním jednoho oka. Jeho vůle dál
žít a pracovat je obdivuhodná, ve filmu je
vykreslena jemně a s nadsázkou své vlastní tregédie. Hrdinovi skutečného příběhu
se totiž podařilo doslova „namrkat“ knihu.
Bohužel v českém vydání zatím nevyšla.
Mathieu Amalric, který ztvárnil Jean-Dominique Baubyho, převzal roli po původně
obsazeném Johny Deppovi, který pro svoji
vytíženost z filmu odstoupil, a vdechl do postavy silný náboj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Právem si Julian Schnabel
odvezl z Cannes cenu za nejlepší režii a je
jasné, že o tomto filmu ještě uslyšíme...
Film uvede kino Svět 1. 5. 2008.

DVD TIP
POKOJ 1408
(USA 2007) Milovníci knížek mistra hrůzy
Stephena Kinga (ale určitě nejen oni) by si
neměli nechat ujít další zdařilý filmový přepis
tentokrát jeho povídky Pokoj 1408. Nezařadí
se sice po bok opravdovým lahůdkám, jako
je Osvícení či Carrie, do kterých se nesmazatelně vryla stopa génia v případě režisérů,
jako jsou Stanley Kubrick a Brian De Palma,
ale určitě obhájí své místo ve společnosti
takových skvělých filmů jako Dolores Claibornová, Tajemné okno a Misery nesmí zemřít.
Filmu vévodí strhující výkon Johna Cusacka,
který hraje životem znaveného a cynického
spisovatele Mikea Enslina zkoumajícího a vyvracejícího možnost paranormálních jevů.
Stereotypně se pohybuje od štace ke štaci, kde údajně straší, aby otrávený o další
nudnou zkušenost popsal dotyčný fenomén
ve své knize. Ale jak praví hezké české
přísloví „Na každého jednou dojde“. V tomto
případě je to záhadný pokoj č. 1408 hotelu
Dolphin, kde se Mike nechá ubytovat.
Ve vedlejší roli ředitele hotelu na sebe strhne pozornost Samuel L. Jakson, jemuž stačí
pár minut k tomu, aby dokonale zneklidnil
diváka, který se nepřestává divit, proč ten
umanutý Enslin, který je jinak docela sympaťák, je tak zabedněný a leze do jámy
lvové...
V duchu přísloví „Kdo chce kam, pomozme
mu tam“ posléze ředitel rezignuje a přestane spisovateli bránit v cestě za dalším
nevšedním zážitkem a případným budoucím
bestsellerem. Tentokrát to ale nebude procházka růžovou zahradou, ale samotným
peklem. V pokoji 1408 velmi záhy bere
za své nejen Mikeův cynismus a sebevědomí, ale i jeho veškeré elementární životní
jistoty. Z podivné kratochvíle se stává horor
a začíná boj o holý život...
Marie Rysová
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Na slovíčko s Pavlem Chmelíkem
Kulturnímu životu našeho města věnuje
Holešovsko určitě nezanedbatelný prostor.
Dnes přinášíme rozhovor s Pavlem Chmelíkem, zástupcem ředitele Městského kulturního
střediska Holešov. Odpověděl nám na několik
otázek týkajících se nejen blížících se kulturních
akcí, ale i některých novinek, o nichž by měli
Holešované vědět.
Co nového chystá Městské kulturní
středisko Holešov, na co se může těšit
kulturní veřejnost?
Kulturních akcí je v naší nabídce pořád
dostatek. Například dnes, ve čtvrtek 17. dubna,
v našem městě vystoupí Divadelní společnost
Julie Jurištové, a to s nestárnoucí komedií J.
B. Moliéra Chudák manžel. Titulní role patří
Oldřichu Navrátilovi.
Ale určitě bych čtenáře Holešovska rád
pozval i do Městské galerie na náměstí, kde
je v těchto dnech otevřena zajímavá výstava
fotografií Roberta Rohála, Nelly Billové a Tomáše Valíka.
Podařilo se nám zahájit přípravné práce
pro vybudování letní čítárny na nádvoří Městské knihovny. Upravujeme také úschovnu kol
a zavazadel v objektu Městského informačního
centra. K úpravám dochází také ve vestibulu
kina Svět. V tomto prostoru bude Drive Club
prezentovat své akce fotografiemi.
Jaké velké akce čeká Holešov v následujících týdnech a měsících?
Určitě největší kulturní a společenskou
akcí bude již tradiční slavnost 7 dnů města Holešova. Předzvěstí této události bude
1. června Dětský den, který pořádá SVČ DUHA
Holešov a SVČ TYMY Všetuly v zámeckém
parku. Následující den bude slavnostní zahájení panem starostou, na kterém by také měla
zaznít poprvé znělka k oslavám F. X. Richtera.
Koncerty Moravských dětí a Plamínku budou
završením prvního dne oslav města Holešova.
V dalších dnech se můžou naši občané těšit
na spoustu divadelních představení, a to nejen
v sále našeho kina, ale také přímo v ulicích.
Máme domluvená i populární pouliční diva-
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dla. Nejrůznější koncerty studentských kapel,
hornistů, vystoupení folklorních souborů, to
všechno se již usilovně připravuje. Rádi bychom také několik dní prezentovali něco jako
„letní kinematograf“, kde by byla možnost
zhlédnout nejrůznější, především staré filmy.
V sobotu proběhne „Velké dobývání holešovského zámku Valachy“ a s tím spojená
přehlídka různých vojenských ležení. Určitě
nesmíme také zapomenout na dnes již tradiční
jezdecké odpoledne.
Přesnější program samozřejmě bude vydán písemnou formou i na našich webových
stránkách. Po celou dobu oslav chceme také
vydávat zpravodaj, který by informoval o každém dnu samostatně. Jsem rád, že náš hlavní
mediální partner - Rádio ZLÍN - nám bude
k dispozici ať už svými moderátory či spoty
v rádiu.

dalším zastavením při prohlídce historických
míst města Holešova.
Dále plánujeme vybudování naučné stezky
přímo v zámeckém parku. Bude určena nejen
náhodným zájemcům a návštěvníkům zámeckého parku, ale také školám jak základním,
tak středním. Příští týden začínáme s opravou
hospodářské budovy zámku.
Co vám udělalo v poslední době ještě
radost?
Na tomto místě bych moc rád poděkoval
dětem z holešovských základních škol, které
pod vedením svých pedagogů přišly s nabídkou
pomoci při čištění zámeckého parku a obory.
Je skvělé, že děti mají zájem o tuto činnost,
mají zájem o pěkná místa v Holešově a chtějí,
aby zde bylo čisto a vlídně. Jsem také potěšen
neodmítavým postojem holešovských firem,
které pomáhají při realizaci nejrůznějších záměrů Městského kulturního střediska, a děkuji
občanům našeho města za podněty k naší
činnosti.
(red)

Je pravda, že máte jisté plány i s hvězdárnou, která je v Růžové zahradě?
Úpravy zámecké zahrady stále pokračují.
Výsadba nových stromů, prořezy zámeckých
alejí i práce okolo bývalé hájovny jsou v plném
proudu. Hvězdárna v Růžové zahradě již byla opravena a teď čeká na asanaci a úpravu vnitřního
interiéru. Věřím, že v druhé polovině léta bude zpřístupněna veřejnosti.
Náš záměr je takový,
že chceme otevřít hvězdárnu vždy v odpoledních
hodinách v pátek a sobotu
a následně ve večerních
hodinách s možností pozorování hvězd. Za tímto
účelem bude zařízen a vybaven také interiér hvězdárny. Našim občanům
se bude věnovat hvězdář
a průvodce Patrik v doboZástupce ředitele MKS Holešov Pavel Chmelík
vém kostýmu. Zámecká
má před sebou bohatou sezonu.
hvězdárna se tak stane

hole‰ovsko 8/2008

Když vidím hotové CD, je to pro mě malý zázrak,
říká klavírista Karel Košárek ml.
mnoho. Ona samozøejmì vystupuje i s jinými
klavíristy a hodnì úèinkuje v operních produkcích. Rád vzpomínám na koncerty v Japonsku,
které probìhly minulý rok, a tìším se na jaro
2009, kdy je plánováno velké koncertní turné
v Americe.
A jak už vyplývá z pøedcházející odpovìdi,
druhým zpìvákem, se kterým hrávám, je Roman Janál, vynikající barytonista. Nahráli
jsme spolu CD pro Supraphon. Za roky, co
se známe, máme za sebou mnoho koncertù
a rùzných programù a té spolupráce si moc
vážím. Rozumíme si nejen ve vìcech, které
se týkají muziky. No a vystoupení s Ondøejem
Havelkou a jeho Melody Makers jsou pro mì
neobyèejnì pøíjemným vyboèením do svìta
trochu jiného žánru. Skvìle se u toho bavím
a jsem strašnì rád, že s nimi ten koncertní program „Rapsodie v modrém pokoji - Gershwin
a Ježek, dva muži mezi nebem a jazzem“
- mohu hrát.

Klavírista Karel Košárek ml. jde od jednoho úspěšného projektu k druhému. Nejenže se
prezentuje jako sólista, ale často spolupracuje
i s dalšími interprety, například s Magdalenou
Koženou, Romanem Janálem nebo Ondřejem
Havelkou. Díky tomu střídá nejen koncertní sály, ale i hudební žánry, čímž vstupuje
ve známost širšího publika. Zcela mimořádným
projektem může být album, které mu nedávno
vydal Supraphon a které bylo i prvotním důvodem k našemu rozhovoru.
Jaký máš pocit z nedávno vydaného
alba, kde hraješ skladby od Bohuslava
Martinù?
Mám hlavnì velkou radost, že se ho podaøilo
vydat. Toto CD je pro mì opravdu speciální, celé
to trvalo hodnì dlouho. Nìkolikrát se mìnila
dramaturgie, od pùvodních „Miniatur Bohuslava
Martinù a Leoše Janáèka“ ke koneèným „Hrám“
Bohuslava Martinù. Když jsme zaèali natáèet,
objevily se v podstatì neøešitelné problémy
s klavírem, a tak jsme museli natáèení zastavit.
Pak jsme pùl roku hledali jiný klavír a vhodný
sál, následnì volný termín. Dokonce když už
bylo vše hotové a dìlaly se závìreèné korektury
pøed vydáním, našla se chyba v jednom taktu
zavinìná jiným zápisem v partituøe oproti autografu skladatele a muselo se pøetáèet. Když
to hotové CD vidím, je to pro mì takový malý
zázrak. Mùj velký dík patøí pánùm hudebním
režisérùm Øezníèkovi a Dvoøákovi a taky Pavlíkovi a Dittrichovi z agentury CEMA. Bez nich
by se ta nahrávka neuskuteènila.
Hraješ tyto skladby obvykle i na koncertech?
Velmi èasto a velkou vìtšinu z nich.
A mùžu øíct, že mají úspìch. Svou hudební
nápaditostí, barevností, množstvím rùzných
nálad a nástrojovou technikou se vyrovnají
skladbám Bohuslava Martinù již dobøe známým
a èasto hraným.
Pokud se bavíme o koncertech, tak by
mì zajímalo, kde jsi letos už koncertoval
a kam se v nejbližší dobì chystáš?
Rok jsem zaèal Tøíkrálovými koncerty
s Pardubickou komorní filharmonií. V Hradci

Klavírista Karel Košárek patøí
ke svìtové špièce.

Králové a Pardubicích jsme hráli Èajkovského
klavírní koncert b-moll. Potom to byl benefièní
koncert v Brnì s manželi Ardaševovými a Barbarou Willi a zahájení festivalu Jazzové dny
ve Znojmì. V únoru jsem hrál ježkovsko-gershwinovský koncert „Rapsodie v modrém pokoji“ s Ondøejem Havelkou a jeho Melody
Makers na festivalu v Plzni. Stejný program
jsme provedli na ètyøech koncertech v Belgii
na konci bøezna a teï se chystám na natáèení
s barytonistou Romanem Janálem, zatímco pro
festival Concentus Moraviae pøipravuji recitál
z dìl skladatelù Duška, Hummela a Voøíška.
Co spolupráce s pìvkyní Magdalenou
Koženou? Spolupracuješ tøeba ale i s jinými interprety? A co je pravdy na tom, že
úèinkuješ i s Ondøejem Havelkou?
Koncerty s Magdalenou jsou pro mì
vždycky výjimeèné, a to nejen tím, že jich není

Na zkoušce s pìvkyní Magdalenou Koženou.

Jak tvé pracovní vytížení a to, že stále
nejsi doma, zvládá tvoje manželka?
To je spíš otázka pro ni. Vím, že to má
obèas hodnì tìžké, ale zase se to snažím
vynahradit, když jsem doma.
Pokud vím, máš dvì dìti. Budou to
taky muzikanti?
Nevím, spíš to vypadá, že ne. Budu rád,
když hudba bude nìjakým zpùsobem souèástí
jejich života, že si ji rádi poslechnou a budou
mít o ní trochu pøehled. Tuto otázku dostávám
èasto. Ono se nìjak automaticky pøedpokládá,
že budou dìlat to samé co já. Spíš mám obavy
z toho, abych jim byl schopen pomoct najít
obor a zamìstnání, které by je bavilo a dìlali
ho dobøe.
Naposledy jsi zahrál v Holešovì loni
v létì v rámci Týdne židovské kultury. Už
víš, jestli tady zahraješ i letos?
Tento rok to už asi nevyjde, snad ten
pøíští. V každém pøípadì pøijedu velice rád,
ten koncert na zámku minulé léto se mi hrál
moc dobøe.
Robert Rohál

Chvíle oddechu s pìvcem Romanem Janálem.
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce
Všetulská škola má 120 let
Jestliže si v letošním roce připomínáme
120 let školy, neznamená to, že předtím byly všetulské děti negramotné - stejně jako ty z ostatních
„přifařených“ obcí docházely do školy do Holešova. Školství bylo totiž v dřívější době svěřováno
duchovní správě a v Holešově se jeho počátky
předpokládají již ve 14. století, kdy se zde vzdělával i Jan z Holešova. V 16. století zde namísto
katolické školy vznikly školy dvě - luteránská
a českobratrská, v období protireformace ale
bratrská škola zanikla a luteránská se změnila
na katolickou farní. Školní řád Marie Terezie
z roku 1774 zavedl povinnou školní docházku
a ustanovil triviální školy. Ta holešovská byla
hned vedle fary, v roce 1863 nově otevřená farní
hlavní škola byla umístěna v městské budově
na náměstí (s průchodem ke sv. Anně).
Snahou každé obce však bylo zřídit si školu
vlastní, a tak poté, co vznikly školy v nedalekých
Tučapech, Zahnašovicích a Rymicích, rozhodli
se postavit školu i všetulští radní. Se stavbou se
začalo v létě 1887, v září následujícího roku byla
budova dokončena, ale vyučování v ní začalo až
ve školním roce 1889/90. Obec měla v té době
76 domovních čísel s 624 obyvateli.
Původně jednotřídní škola byla už po roce
rozšířena na dvojtřídní, ani to však brzy nestačilo. V souvislosti s nárůstem obyvatelstva,
a tedy i školní mládeže byla školní budova již
v roce 1911 rozšířena přístavbou na trojtřídní. To
už měly Všetuly 999 obyvatel. Pro zajímavost
uvedu několik dat: 11. února 1911 se obecní
výbor na své schůzi usnesl na rozšíření školy,
20. března zemská školní rada přístavbu schválila, počátkem června se začalo stavět, v srpnu
byla již střecha pokryta břidlicí a 3. října téhož
roku byla budova kolaudována a předána. V této
podobě pak sloužila dlouhou řadu let. První větší
opravy venkovní i vnitřní byly provedeny ve třicátých letech, postupně byla budova modernizována, zavedena v ní elektřina, vodovod a ústřední
topení, přistavěním tělocvičny, školní družiny
a jídelny koncem sedmdesátých let byl vytvořen
školní areál s potřebným zázemím.
K vytvoření a udržení dobrého jména školy
nepochybně přispělo to, že na ředitelském místě
se objevily skutečné osobnosti, které po sobě zanechaly výraznou stopu své činnosti. Většinou to
byli právě ti, kteří zde působili nejdéle. Za všechny si připomeňme jen tři jména - prvním z nich byl
Florian Černý, ředitel, tehdy vlastně řídící učitel,
který vedl školu od jejího otevření až do roku
1917, tedy celých 28 let. Za jeho působení získala
školní budova podobu, která jí zůstala téměř tři
čtvrtě století. František Nop (1928 - 1938), který

přišel ze školy ve Chvalčově, se ve Všetulích stal
pilířem kulturní a osvětové práce, hrál divadlo,
vedl knihovnu, byl župním funkcionářem Sokola.
V období okupace, kdy už učil na obecné škole
v Žopech, se zapojil do protifašistického odboje,
v září 1941 byl zatčen gestapem a zemřel v Osvětimi 11. 3. 1942. Oldřich Konečný (1959 - 1980) je
ještě v živé paměti většiny svých žáků jako jeden
z nejoblíbenějších pedagogů. Zastával také řadu
veřejných funkcí a jako zastupitel města Holešova
se věnoval zejména kulturní činnosti.
Je pozoruhodné, že téměř všichni ředitelé
byli členy pěveckého spolku Podhoran, stejně
jako řada na škole působících učitelů, z nichž
mnozí byli i velmi dobří hudebníci. Z celé řady opět
jen několik jmen - Bohuslav Mráz učil na všetulské škole v letech 1912 - 1921, kdy se stal tajemníkem okresního školního inspektora v Holešově.
Dlouhá léta byl členem obecní rady a od roku
1928 byl kronikářem obce Všetuly. František
Hadravský (1924 - 1927), pozdější ředitel dívčí

Seriál
školy v Holešově, vynikající houslista, dirigent
a sbormistr Podhoranu, neúnavný organizátor
hudebního života v Holešově a okolí. Jaroslav
Michal (1933 - 1942), díky němuž se ve školních
kronikách i mimo ně dochovalo množství dokumentárních fotografií ze života školy, místního
Sokola i divadelních ochotníků, hrál v městském
symfonickém orchestru na violoncello.
Dobré jméno školy však nešíří jen učitelé,
ale také jejich žáci. Všetulská škola měla to štěstí,
že v jejích lavicích začínali svou cestu za vzděláním žáčci, jejichž jména jsme mohli později číst
na obálkách knih, plakátech nebo televizních
a filmových titulcích. Nejznámějším z nich je
Oldřich Vyhlídal, básník a překladatel poezie,
který vydal v roce 1956 svou první sbírku „Řeka
pod okny“. Málokdo však už ví, že mezi jeho
spolužáky v první třídě patřil v roce 1928 i Gustav
Maria Frkal, což nebyl nikdo jiný než pozdější
slavný brněnský kapelník Gustav Brom, jehož
maminka byla v té době zaměstnána na všetulské
poště. Stejnými školními lavicemi prošel i Metoděj
Bokůvka, budoucí herec Beskydského divadla
a činohry v Opavě, Julius Dolanský-Heidenreich,
pozdější jazykovědec, profesor Karlovy univerzity
a člen korespondent akademie věd, nebo Karel
Mišurec, v současné době brněnský herec, kterého občas vídáme na televizních obrazovkách.
Pročítáme-li školní kroniky, nenajdeme v celé
historii školy žádné mimořádné události, které by

František Nop a Bohuslav Mráz.
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měly rozhodující
vliv na její činnost.
A tak si připomeňme alespoň ty,
které se nějakým
způsobem vymykaly z běžného
školního života.
Mezi každoročními povinnými oslavami narozenin panovníků a prezidentů se občas vynořila
i nějaká ta výjimečná, jíž se žáci rádi zúčastnili.
Zcela jistě k nim patřila slavnost odhalení nově
postaveného pomníku padlým z I. světové války
v parku naproti škole v roce 1926 nebo vítání prezidenta T. G. Masaryka při jeho cestě na Moravu
o dva roky později. Účast školní mládeže je ostatně
dodnes vítanou ozdobou všech veřejných oslav.
Nebyly to ale vždy jen slavnosti, o kterých
se na veřejnosti dlouho mluvilo. V roce 1929 byla
ředitelem školy Františkem Nopem založena
nová školní zahrada. Více vzrušení však v tomto
roce přineslo vloupání do školní budovy. Zloději
vnikli dovnitř oknem ze dvora a odcizili ze stolních
zásuvek úspory žáků, které činily asi 300 korun.
Přestože nebyli dopadeni, žádné další vloupání
už kroniky nezaznamenávají.
K několika jiným událostem došlo v období
okupace. V dubnu 1941 byl v souvislosti se
zastavením činnosti Sokola zabaven také jeho
majetek. Zapečetěná sokolovna byla otevřena
až na žádost školní správy a propůjčována škole
jen na hodiny tělocviku.V tomto období došlo také
k organizační změně - od prosince 1941 byla
škola změněna na dvoutřídní, neboť počet žáků
klesl na 86.Tehdejším žákům však spíše zůstala
v paměti skutečnost, že vánoční prázdniny se
vzhledem ke kruté zimě a nedostatku uhlí protáhly od 19. prosince 1941 až do 4. března 1942.
Obdobná situace nastala v roce 1945, tentokrát
ovšem za méně příjemných okolností, bezprostředně souvisejících s vývojem válečné situace.
Školní budova byla od 3. února až do 22. března
a pak opět od 27. dubna do 4. května obsazena
německým vojskem.
Také poválečná historie školy se obešla bez
dramatických událostí. V roce 1949 je ustaveno
SRPŠ, v důsledku opětovného nárůstu žáků se
škola mění v roce 1950 na trojtřídní, v následujících dvou letech pak dokonce na čtyř - a pětitřídní,
v téže době je zřízena družina mládeže. Zásadní
stavební změny přinesla až 70. léta minulého
století, to se však již historie všetulské školy
pomalu blížila ke svému konci. Poslední školní
rok byl uzavřen v červnu 2006.
Miroslav Olšina

Jaroslav Michal ve své třídě.
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S ředitelkou DUHY Janou Slovenčíkovou nejen o Duze
Zajímavé projekty a akce, které mají něco
do sebe, velké úspěchy Moravských dětí i mažoretek, spousta nápadů a plánů, které se
teprve rodí - to byl důvod k velkému rozhovoru
s Bc. Janou Slovenčíkovou, ředitelkou Střediska volného času DUHA Holešov.
Byla to Duha, která zorganizovala v poslední době několik velkých akcí. Jednou
z nich byla nedávná konference týkající se
vzdělávacího komunitního centra. Kdo byl
všechno přítomen a co to vlastně znamená
a přinese v praxi?
Ano, je to pravda. DUHA měla opravdu
v poslední době spoustu velkých a důležitých
akcí, za které by se nemusela stydět ani velká
organizace s podstatně vyšším počtem pracovníků, a ne jako DUHA! - 3,6 včetně paní účetní
a uklízečky... Máme ale štěstí, že je kolem nás
spousta dobrých lidí, kteří nám pomáhají jako
externí nebo dobrovolní spolupracovníci. Jejich práce si velmi vážíme a bez nich by Duha
nebyla Duhou - a já musím vyslovit opravdu
velké poděkování všem zapojeným… Konference k projektu ESF „Vzdělávací komunitní
centrum“ byla prezentací velkého projektu, který
se rozjel na počátku roku 2007 a bude končit
letos v červnu.

Zastoupen byl také KÚ Zlín - PhDr. Peterkovou - preventistkou sociálně-patologických
jevů. Pozvání na konferenci přijali také hosté z MŠMT z Prahy, kteří projekt zastřešují Ing. Hradecká a ředitel odboru kontroly a auditu
Dr. Mrázek.
A co projekt přinesl v praxi? Především
nové poznatky, ale také pro cílovou skupinu
spoustu nádherných programů, odborných
kurzů a přednášek, praktických zkušeností a dalších dovedností, které patří do základních klíčových kompetencí zájmového
vzdělávání. Mnozí poznali spoustu činností,
ke kterým by se bez úspěšného projektu
nikdy nedostali.
A možná právě některé z těchto dovedností získaných během projektu tyto žáky posunou někam jinam, možná tyto získané schopnosti využijí třeba při hledání svých možností
a uplatnění na trhu práce.

Rozhovor
Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání
ve školách a školských zařízeních a rozvoj
podpůrných systémů ve vzdělávání. Na financování projektu se podílí Evropský sociální fond
75 % a státní spolufinancování je ve výši 25 %.
Cílovou skupinou jsou žáci ve věku povinné
školní docházky - tj. 2. stupeň, žáci, SOU, tj.
osoby se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Migranti, etnické minority, včetně romské
komunity, učitelé a ředitelé školských zařízení
a další odborní pracovníci ve školství.
Prvním cílem tohoto programu podpory je
zlepšování podmínek a zvyšování příležitostí pro
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity v tomto programu
podpory nejsou zaměřeny na nadané děti.
Druhým cílem je vytváření a zkvalitňování
podmínek pro poskytování nabídky zájmového
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na klíčové
kompetence - jako například jazykové vzdělávání, informační technologie a podobně.
S oběma cíli souvisí zvyšování, rozšiřování
a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických a dalších odborných pracovníků v uvedených oblastech vzdělávání.
Jednotlivé aktivity projektu zlepšují podmínky pro zájmové vzdělávání žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizujeme programy integrace znevýhodněných
žáků a studentů do systému a organizujeme
činnosti zaměřené na vzdělávání dle potřeby
a plánu - jako programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra
prostřednictvím vzdělávacích aktivit, jazykové
kurzy, kurzy základy informační technologie.
Konference se zúčastnili také představitelé Holešova - pan starosta PaedDr. Zdeněk
Janalík, oba místostarostové - Mgr. Rudolf
Seifert i Josef Bartošek, a také holešovský
děkan František Cinciala. Za odbor sociálních
věcí - PhDr. Viera Horáková a Petra Hradilová.
Velkou radost mně udělali také zástupci škol
a školských zařízení, samozřejmě lektoři a také
kolegové.

Musím ale říci, že nejvíce zájemců bylo
neustále u stolků, kde se „něco měřilo“ a kde
se dozvěděli aktuální zdravotní hodnoty - jako
cholesterol, krevní tlak, glykemii, BMI, a také
si mohli nechat zjistit krevní skupinu. Ve vestibulu pokračovali různými diagnostikami nebo
jen tak si vzali letáky, které je zajímaly. Velký
úspěch měly také ukázky první pomoci při zranění, které si připravili studenti ze SPŠ MV ČR
spolu s MO Červeného kříže. Stimulace zranění
byly precizně propracované a vypadaly velmi
věrohodně. Svou prezentaci mělo také Centrum
pro seniory, Charita (kompenzační pomůcky,
zdravotní materiál) a Komunitní plánování sociálních služeb v Holešově.
Pozvání přijaly také dvoje nejbližší lázně a to Luhačovice a Teplice nad Bečvou. Teplice
nad Bečvou prezentovaly také polárium - jehož
nafukovací maketu měli s sebou, zájemci mohli
vyzkoušet také populární „nordic walking“ chůzi s holemi.
K zamyšlení byla výstava autentických
fotografií k anorexii a bulimii. Jiní mohli vyzkoušet test fyzické zdatnosti, konzultovat aktivity
pro zdraví nebo tělesnou nadváhu, odvykání
kouření nebo jak zvládat stres. V jídelně kuchařky ze ZŠ Družby měly připravené zdarma
ochutnávky zdravých zeleninových a ovocných
salátů, od kuchaře z Podravky-Lagrisu výborné
halušky z cizrny, které odpoledne vystřídala
zdravá výživa z vegetariánské jídelny v Holešově. Lidé odcházeli velmi spokojení a možná
také zdravější. Ke spokojenosti určitě přispěly
nádherně vyzdobené prostory školy a také
mediální partner Rádio Čas s moderátorem
Daliborem Šmakalem.
Poděkování patří všem, kteří svým dílem
přispěli ke zdárnému průběhu celého Dne pro
zdraví.
Jaká další akce je teď na obzoru?
Tento týden 18. a 19. dubna - tedy v pátek
a sobotu - to bude Den Země. Budou připraveny
zajímavé aktivity pro děti, mládež i dospělé pečení chlebových placek, soutěže, workshopy,
přednáška, odlévání stop, poznávání přírodnin,
zvířátek, a v sobotu také jarní táborák.

Dvě ředitelky - Alena Grygerová
a Jana Slovenčíková na Dni pro zdraví,
který proběhl nedávno v prostorách
3. ZŠ Družby v Holešově.
Vzápětí nato proběhl v prostorách
3. Základní školy Družby v Holešově Den
pro zdraví. Jaký smysl měla vůbec tato akce
a co všechno nabídla?
Základem všeho nejsou jen peníze, jak
neustále všude kolem nás slyšíme, ale ZDRAVÍ.
A zdraví potřebují opravdu všichni: děti - aby
si mohly hrát, usmívat se, lidé - pracovat,
vychovávat děti, odpočívat a také zabezpečit stárnoucí generaci. Letošní ročník byl tzv.
„zkušebním“ - byl prvním a organizovali jsme
jej společně se ZŠ Družby Holešov, Fit clubem
Hanka a Komunitním plánováním sociálních
služeb v Holešově. ZŠ Družby jsme nevybrali
náhodou - ale právě pro její velké zkušenosti
s několikaletým projektem Zdravá škola.
Záštitu nad Dnem pro zdraví převzal místostarosta Mgr. R. Seifert. Návštěvníci měli možnost využít nabízených různorodých pohybových aktivit a cvičebních stylů, které se po celý
den střídaly v tělocvičně, ve dvou místnostech
probíhaly odborné přednášky na nejrůznější
témata - pohybová motorika dětí, relaxační
cvičení, masáže, canisterapie, srdeční onemocnění apod.

Co nového u Holešovských mažoretek,
které jdou od úspěchu k úspěchu...?
Mažoretky nám dělají opravdu radost.
Kapitánka a také trenérka Holešovských mažoretek Lenka Doleželová se před nedávnem
vrátila z ME ze Španělska, naše nejmenší
Minimažoretky se zúčastnily první soutěže
a přivezly krásné jedno 1. místo, jedno 3. místo
a jedno 7. místo. Konkurence byla docela velká,
a tak získaly první zkušenosti před velkým
publikem.
Velkého úspěchu ostatně dosáhly i Moravské děti...?
Moravské děti teď mají docela náročný
program. Před několika týdny se vrátily z mezinárodního festivalu duchovní písně MUSICA CHORALIS z Olomouce, odkud přivezly
1. místo v kategorii dětské sbory. Festival probíhal v chrámu sv. Mořice.
Duchovní hudbu využijeme při následujících koncertech - v Napajedlích a také v Holešově.
V Holešově můžete slyšet Moravské děti
v neděli 20. dubna - v 15.30 hod. v chrámu
sv. P. Marie.
Hostem koncertu bude Pavlína SENIČ mladá sólistka Státní opery v Praze.
Robert Rohál
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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. svcduha.cz nebo na tel. čísle 573 395 355, e-mail:
duha@svc.duha.cz
PROBĚHLO
Konference k projektu
Dne 2. 4. 2008 proběhla v Duze konference
k projektu ESF „Komunitní vzdělávací centrum“.
Konference byla prezentací aktivit a činností
v rámci tohoto projektu. Projekt započal v lednu
2007 a bude ukončen v červnu 2008. Tento
projekt byl určen sociálně slabým a zdravotně
znevýhodněným dětem v našem regionu. Více
se dovíte v příštím čísle Holešovska.
Den pro zdraví
Dne 5. 4. 2008 proběhl ve 3. ZŠ Družby
první ročník velké akce, jež byla pořádána
ve spolupráci se SVČ Holešov Duha, 3. ZŠ
Družby a Fit clubem Hanka s názvem Den pro
zdraví. Tato akce určená pro veřejnost se konala ve vestibulu, tělocvičně a přilehlých učebnách
ve 3. ZŠ Družby, kde mohla veřejnost navštívit
množství prezentací firem, ukázek pohybových
aktivit, ochutnávku zeleninových salátů a zajímavých přednášek, a to vše na jediné téma
- zdraví. K zhlédnutí bylo možné např. první
pomoc od žáků policejní školy, měření magnetické resonance, kosmetika, masáže, určování
krevních skupin, měření cholesterolu, saturace
aj. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným velmi poděkovat za podporu a spoluúčast. Těšíme
se na brzkou spolupráci snad již příští rok.
S.N.
Čištění řeky Rusavy
V sobotu 5. 4. v odpoledních hodinách
se sešla hrstka lidí, aby společně vyčistili část
řeky Rusavy a jejího okolí od odpadků, které
se tam za celý rok vlivem lidského působení
nahromadily. Celkový „úlovek“ čítal na cca 20
plných pytlů a několik kilogramů zrezivělého železa. Lokalitu jsme čistili asi 300 m za rybářskou
chatou na „Rybníčkách“ v Holešově. Zklamalo
nás chování některých obyvatel zahrádkářské
oblasti, kteří si před nebo lépe za svými upra-

venými zahrádkami několik let pečlivě budují
skládku z věcí, které se jim v domácnosti ani
na zahradě už nehodí. Najdete tam všechno
od bot, umělohmotných žab na skalku, voňavek,
ovocných kompotů a zavařenin přes zrezivělé
kýbly, barvy, laky a ředidla. Smutný to pohled.
Někteří výtečníci místo toho, aby vyprodukovaný odpad odvezli do sběrných surovin či
do kontejneru, chodí do lesíku s krumpáčem
kolem řeky a vykopávají jámy a odpad do nich
vyhazují. Člověk se nestačí divit...
S.N.
Mládež v akci
ve středu 9. 4. 2008 proběhl ve SVČ Holešov
- Duha seminář „Program mládež v akci v regionu“, který je grantovým podprogramem EU
pro podporu neformálních vzdělávacích aktivit
mladých lidí, platný pro období 2007 - 2013.
Tento seminář nabídl návštěvníkům možnost
podat projekt na dobrovolnou službu v zahraničí,
výměny mládeže, zapojení do demokratických
projektů, spolupráci s partnerskými zeměmi EU
atd. Z prostředků PMA bylo podpořeno již velké
množství zajímavých projektů, např. výměny
mládeže zaměřené na tradiční česká řemesla,
divadlo a hudbu, výtvarné aktivity, pobyt v přírodě
atd. Zlínský kraj je klasifikován jako „ohrožený
kraj“, jelikož projekty tohoto typu nejsou dosud
dostatečně využívány. Pokud budete mít zájem
o další informace či spolupráci, volejte Duhu.
S.N.
Výukový program ve 3. ZŠ Družby
V pátek 11. 4. 2008 proběhl ve třídě 1. B ve
3. ZŠ Družby v Holešově výukový program na téma
Příběh vodní kapky. Vodní kapka provedla děti celým koloběhem vody, od hor přes řeky a moře až
po rozlehlý oceán. Provedli jsme chemický pokus,
zahráli pantomimu a nakonec postavili fontánky
s čistou vodou. Dětem i paní učitelce Jaromíře
Podhajské se výukový program líbil, za dva týdny
se s žáčky prvních tříd opět setkáme.
S.N.
ZVEME VÁS
DEN ZEMĚ ve dnech 18. - 19. dubna 2008
Na Hájence v oboře zámeckého parku v Holešově (bývalý zoo koutek)

Soutěž pro všechny o nejoriginálnější „Přání pro Zemi“! Program: pátek 18. dubna 2008
od 9.00 - 15.00 hod.
Hry a aktivity Workshop, výroba přání pro Zemi, poznávání rostlin, frotáž kůry,
paletka - výroba předmětů z přírodního materiálu, třídění odpadů „Škodí neškodí“,
lanové aktivity, poznávání zvířat, výroba ručního papíru, pečení placek a další přírodovědné
a ekologické aktivity.
Přednáška: zveme vás na velmi zajímavou přednášku!! V 16.00 hod. ve SVČ Holešov - DUHA - na téma „Globalizace, chudoba
a společenské vědy“. Mgr. Ondřej Lánský
z Centra globálních studií, společného pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR
a Filosofické fakulty UK. Přednáška je vhodná
pro pedagogy se zájmem o společenské vědy,
kteří by rádi využili tyto informace ve svých vyučovacích hodinách nebo jako výukový program
pro své žáky. Tematické zaměření přednášky
je v souladu s průřezovými tématy Rámcového
vzdělávacího programu (RVP): Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
a Multikulturní výchova.
Program bude pokračovat v sobotu 19. dubna
2008 od 13.30 - 16.30 hod.
Pozor! Od 15.00 hod. velký jarní táborák pro
všechny, přineste si něco na zub!
ZA KULTUROU:
10. 5. 2008 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA Hudební divadlo Karlín Praha. Operetní klenot
- nesmrtelné melodie klasika světové operety
Emmericha Kálmára. Hrají a zpívají: P. Břínková, I. Dufková, M. Nosková, S. Sklovská,
A. Briscein, J. Ježek, M. Vojtko a další. Cena
890,- Kč (vstupenka a doprava)
PŘIPRAVUJEME:
Letní pobyty a tábory DUHY
Chorvatsko - Makarská riviéra - Tučepi
Termín: 6. - 15. června 2008.
Tajemství Jaderského moře pro teenagery
Itálie - Sluneční riviéra - Riccione
Termín: 25. 7. - 3. 8. 2008
Chorvatsko, ostrov Rab
Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008
Určeno pro rodiče s dětmi, teenagery.
Ubytování: hotel ISTRA (2 - 3lůžkové pokoje)
Havraní tábor osadníků
Chata pod Tesákem
Od neděle 13. 7. 2008 do pátku 25. 7. 2008
Rybářský tábor
Napajedla - Pahrbek
Termín: 29. 6. - 5. 7. 2008
Předběžná cena: Kč 2 400,Tábor je určen hlavně pro děti s platným rybářským lístkem.
Přihlášky a informace ve SVČ Holešov DUHA
Telefon: 573 395 355
Ing. Simona Němčíková
mobil: 608 553 250
EKOCENTRUM DUHA při SVČ DUHA
Školní ul. 1582
769 01 Holešov, tel: 573 395 355
www. svc-duha.cz
Projekt Zelená pro Zlínský kraj - environmentální
vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji
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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
17. 4. První pomoc
v praxi - od 17.00, základy první pomoci, resuscitace pod vedením ředitelky ČČK Kroměříž
Alice Juračkové, cena kurzu 80,-/os.
21. 4. Kosmetic party - péče o pleť i tělo
od 15.00 v čajírně, prezentace kosmetické firmy
23. 4. Celé Česko čte dětem - od 15.30,
předčítání dětských knížek, soutěž o sladké
odměny
23. 4. Na zdraví - od 15.30, jediná káva,
která Vám upravuje tlak, cukrovku a civilizační
choroby
24. 4. Den ZEMĚ - od 15.30, zveme
všechny holky a kluky na den věnovaný Zemi
spojený s dílničkami a plastikiádou
26. 4. Tři mušketýři - muzikál o přátelství,
lásce a intrikách v Divadle Hybernia Praha
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00,
zveme všechny čarodějky, kouzelníky a čaroděje na zahradu TYMY na slet plný her a soutěží
spojený s táborákem
7. 5. Koňské cválání - od 15.00 projížďky
na koni, cena: 20,15. 5. Poradna pro Vaše dobré zdraví
aneb Co o Vás prozradí Váš obličej a oči Vám
sdělí Marcel Černoch, možnost se objednat
od 8.00 do 17.00, cena konzultace. 200,-/os.,
přihlášky do 13. 5.
15. 5. RODINKA - od 15.30, pořad pro rodiče s dětmi plný her, malování, zpívání a sladkých odměn
18. 5. MATIČCE - bohatý program
k oslavě Dne MATEK, vystoupení dětí z kroužků TYMY
22. 5. VŠETULSKÁ SUPERSTAR od 15.30, pěvecká soutěž pro malé i velké
zpěváky a zpěvačky, zájemci, přihlaste se
v kanceláři TYMY do 25. 4.
28. 5. Na kolo jen s přilbou - od 15.00
na hřišti I. ZŠ, děti si vyzkouší jízdu mezi překážkami, vyplní dopravní testy, namalují obrázky,
vyzkouší si základy první pomoci a určitě se
vyplatí přijet s přilbou, neboť součástí bude
losování o hodnotné ceny
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, cena: 1.450,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický
a zdravotní dozor, program)
7. - 11. 7. Léto s pohádkou I. - letní pobyt
pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových
postaviček a her, cena: 1.450,-/dítě, 2.050,-/
dospělý
7. - 11. 7. Taneční léto I. - letní tábor pro
holky i kluky spojený s tancem, aerobikem, hiphopem a dalšími tanečními styly a technikami,
cena: 1.450,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní
dozor, program)
11. - 16. 7. Summer day II. - letní tábor
pro holky a kluky spojený s výukou anglického jazyka hrou, letní táborové dobrodružství,
cena: 1.650,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní
dozor, program)
11. - 16. 7. Léto s pohádkou II. - letní
pobyt pro děti i jejich rodiče, spousta pohádkových postaviček a her, cena: 1.650,-/dítě,
2.250,-/dospělý (v ceně ubytování, 5x denně
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní
dozor, program)
11. - 16. 7. Taneční léto II. - letní tábor pro
holky i kluky plný aktivního pohybu (aerobik, hiphop a další taneční styly a techniky), táborová
dobrodružství a hry, cena: 1.650,-/dítě (v ceně
ubytování, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, program)
7. - 16. 7. Expedice PALENQUE- vypravíme se po stopách starých Mayů, abychom
nalezli dávný poklad, zažijeme spolu táborová
dobrodružství plná her, tajemství a zábavy,
cena: 2.990,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní
dozor, program)
Srpen - Beskydy - Kněhyně
18. - 22. 8. Léto na koni - táborová dobrodružství spojená s vyjížďkami na koních, cena:
1.990,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně strava,
pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor,
program, denně vyjížďky na koních)
18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový
výlet do tajů výtvarných a rukodělných tech-

nik, cena: 1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý (v ceně
ubytování, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, program, výtvarný
materiál)
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
Koňské cválání
Hřejivé sluneční paprsky umožnily desítce
dětí projížďky na koni. Ve středu 2. dubna se
v odpoledních hodinách po zahradě TYMY procházel koník, který povozil všechny zájemce,
a to především děti. Pro všechny milovníky koní
máme dobrou zprávu, koník k nám do SVČ Všetuly přijede ve středu 7. května - přijďte se povozit! A pro kluky a holky, kteří rádi jezdí na koních,
nabízíme v srpnu pětidenní pobytový tábor „Léto
na koni“ spojený s vyjížďkami. Bližší informace
v TYMY nebo na www.tymycentrum.cz.
Kurz PRVNÍ POMOCI
Ve čtvrtek 10. 4. proběhl v TYMY za odborného vedení lektorky ČČK Kroměříž pí Piskořové „kurz první pomoci“ pro pedagogické pracovníky. Program kurzu byl velmi pestrý a časově náročný, výuka byla zpestřena prezentací
o poskytování první pomoci. Účastníci kurzu se
dozvěděli především o základech poskytnutí pomoci dětem a mladistvým při úrazech - drobné
poranění, krvácení, šok, záchvat a v praktické
části si vyzkoušeli resuscitaci, masáž srdce
a ošetření zlomeniny. Za výbornou spolupráci
děkujeme paní ředitelce ČČK Kroměříž Alici
Juračkové a paní lektorce.
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Historické materiály o Všetulích obohatí oslavy - prosba
Mìsto Holešov ve spolupráci se Støediskem
volného èasu Všetuly (TyMy) pøipravuje oslavy
650. výroèí první písemné zmínky o obci Všetuly
a také pøipomínku 120 let od otevøení všetulské školy. Souèástí oslav bude také výstava
sestavená z historických dokladù, materiálù
èi rùzných pøedmìtù. Èásteènì bude koncipována z dokladù z okresního archivu, kronik
a z dosud shromáždìných vìcí, ale její souèástí
by mìly být i materiály od obyvatel Všetul, jejich
rodinných pøíslušníkù, pamìtníkù apod.
Z uvedeného dùvodu si vás dovoluji
jménem pøípravné skupiny oslav a mìsta

Holešova požádat o zapùjèení fotografií,
dokladù i trojrozmìrných pøedmìtù, jež by
mohly doplnit pøipravovanou výstavu o historii Všetul. Všechny zapùjèené materiály
budou zadokladovány a v poøádku vráceny
po skonèení výstavy (slavnostní otevøení
probìhne v pátek 3. øíjna). Výstava bude
instalována v prostorách Støediska volného
èasu Všetuly (budova bývalé školy) po dobu
oslav (tj. 3. až 5. øíjna). Materiály budou
shromažïovat pracovníci SVÈ Všetuly (Sokolská ulice), kteøí je také po skonèení expozice vrátí majitelùm.

Vámi zapùjèené materiály obohatí nejen
výstavu a oslavy trvání obce, ale také mohou
odkrýt mnohá zatím pøíliš neobjasnìná údobí
z historie obce. Proto si každý, kdo historické
materiály zapùjèí, zaslouží podìkování.
Informace o možnosti zapùjèení materiálù
a výstavì vám poskytne Mgr. J. Vaclachová,
øeditelka SVÈ Všetuly, a další aktivisté pracovní
skupiny - M. Olšina, R. Hyánek, J. Šašková
a další - èi Odbor kultury MìÚ Holešov, tel.:
573 521 111, popø. autor výzvy.
Rudolf Seifert, místostarosta

POZVÁNKA

POZVÁNKA DO ZUŠ HOLEŠOV

Městský výbor KSČM Holešov zve srdečně všechny občany města
Holešova a okolí na tradiční

„PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE“

SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
okresu Kroměříž k 60. výročí založení
ZUŠ F. X. Richtera Holešov

Akce se uskuteční v úterý 29. dubna od 15.30 do 18 hodin ve Smetanových sadech. Kulturní program, občerstvení, bohatá tombola, pro
děti jsou připraveny soutěže a vláček Pacifik.

STŘEDA 30. 4. 2008 v 17 hod. - SÁL ZUŠ HOLEŠOV
Vystoupí žáci ZUŠ Holešov, Bystřice p. Host.,
Hulín a Kroměříž

Pálení čarodějnic
v Količíně
Sobota 26. dubna 2008 v 18 hodin ve
sportovním areálu v Količíně. Bohatý program:
táborák, velká vatra, teplý i studený bufet, kvalitní hudba. Děti dostanou zdarma párek na
opékání a pití. Vystoupení taneční skupiny Village
People, ve 21 hodin velké překvapení! Zveme
proto všechny v kostýmech čarodějnic, čarodějů,
strašidel i v civilu. Na vaši hojnou účast se těší
pořádající osadní výbor a hasiči v Količíně.

První soutěž,
první medaile
Zástupkyně Holešovských mažoretek
úspěšně zahájily novou mažoretkovou sezonu, když na soutěži v Hulíně získaly první
medailová umístění.
Tato nepostupová soutěž se konala v sobotu 5. 4. 2008 v tělocvičně ZŠ. V dětské
kategorii si vůbec poprvé vyzkoušelo soutěžní
vystoupení duo Kateřina Dudová a Nikola
Zlámalová, které se umístilo na 7. místě.
V nejstarší seniorské kategorii jsme měly
více zastoupení. Lenka Pavlíčková získala
3. místo v disciplíně sólo s hůlkou a rekvizitami. Duo Barbora Maťová a Petra Manišová
vybojovalo 3. místo v duu s hůlkou.
1. místo a zlaté medaile si díky svému
vystoupení v kategorii trio s hůlkou odvezly
Barbora Maťová, Petra Manišová a Lenka
Dujková.
Všem holešovským děvčatům děkuji
za vzornou reprezentaci naší mažoretkové
skupiny a přeji jim hodně štěstí do nejbližší
soutěže, která je čeká na konci dubna ve Veselí nad Moravou. Zde budou dívky bojovat
nejen o umístění na předních místech, ale také
o postup na mistrovství ČR 2008.
Lenka Doleželová
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Pozvánka

Blahopřání

na hodovou zábavu s vynikající
slováckou

Městská knihovna v Holešově
přeje panu

kapelou „Šohaji“,

která bude hrát dechovou,
ale i taneční zábavovou muziku

Roštění, sobota 3. května
2008, sál ZD

JUDr. L. Bartoškovi
ke krásnému životnímu jubileu
vše nejlepší a doufá,
že oslavenec i nadále jí svoji
přízeň zachová.

Znaková řeč pro batolata
MC Srdíčko vás zve na seminář pro rodiče, jehož téma je ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA - PROGRAM BABY SIGNS®.
KDY? 19. května 2008 od 16 do 18 hodin.
KDE: Mateřské centrum Srdíčko, Sokolská
70, Holešov-Všetuly (prostory bývalé MŠ).
PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Michaela Sovadinová, nezávislá certifikovaná instruktorka programu
Baby Signs®.
Možná jste o znakování se slyšícími batolaty slyšeli v Událostech na ČT1 nebo jste
o něm četli v některém z časopisů. V Česku
je to novinka, ve světě se používá už přes
dvacet let. Teď přichází i k vám. Už jste někdy
přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně
říci nebo proč pláče? Znaková řeč pro slyšící
batolata je snadný a přirozený způsob jak se
dorozumět s vaším dítětem ještě předtím než
je schopné mluvit. Znakující miminka tak získávají jedinečnou možnost se podělit o svůj svět
se svými nejbližšími a rodiče si užívají větší
pohody, která zavládne, když se dozvědí co
jejich ratolest chce, bez slziček a nářku.
Přínosů znakování s dětmi je mnoho - od
snížení frustrace a vytvoření větší důvěry mezi
batolaty a jejich rodiči až po zvýšení IQ. Přijďte
se spolu s ostatními rodiči naučit, jak se domluvit s vaším nemluvnětem, a otevřete si tak
jedinečné okénko do mysli vašeho dítěte.

Program Baby Signs® je světově nejrozšířenější metoda znakové řeči pro batolata
vyvinutá předními odborníky v oboru Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan Goodwynovou
a založená na jejich dlouholetém vědeckém
výzkumu.
Vhodné pro děti od 9 měsíců. Seminář
obsahuje spoustu informací, je vhodné se ho
účastnit bez dítěte nebo si zajistit v prostorách
MC někoho na hlídání.
Cena: 799 Kč včetně kompletní sady pro
začátečníky.
Přihlášky na tel.: 723 335 263 nebo na
michaela.sovadinova@seznam.cz. Více informací o programu: www.babysigns.cz

SRDÍČKO upozorňuje
Milé maminky, od března máme
v MC Srdíčka druhý počítač - v místnosti Ložnička. Je určen pro vás.
Je po celý den připojen k internetu,
kdykoli budete mít potřebu během
pobytu v MC, můžete si k němu sednout a na internetu si cokoli vyhledat
i vytisknout. Tato služba je poskytnuta zdarma pro všechny rodiče, kteří
navštěvují MC.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na duben
BELETRIE
ANSORGE Alexandra - Blížení: Příběh devětadvacetileté lékařky Stelly, které se rozpadl
vztah se starším mužem a z životní beznaděje ji
vysvobozuje nová láska. Ta však vyúsťuje v další
zklamání...
BURGENTHAL Thomas - Bez štěstí nepřežiješ: Unikátní svědectví chlapce, který přežil
šílenství holocaustu.
CÍLEK Roman - Sen o šibenici: Sedmnáct
neobyčejných kriminálních příběhů.
DESAI Kiran - Dědictví ztráty: Román autorky
indického původu vypráví příběh postav, které se
nedokážou nikam zařadit, potácejí se mezi kulturami a tradicemi Východu a Západu, minulostí
a současností.
DEVERAUX Jude - Milovat: Příběh muže, který
při objasňování záhadné sebevraždy své snoubenky najde novou lásku.
HEJKALOVÁ Markéta - Kouzelník z Pekingu:
Čtivá, poutavá i dojemná kniha o překvapivých
zvratech lidských osudů.
HERBERT Frank - Hellstromův úl: Klasické dílo
science fiction, ve kterém se projevuje autorův
brilantní náhled na přírodu a ekologii.
JACQ Christian - Mozart. Velký mág: 1. díl trilogie o slavném rakouském hudebním géniovi.
KLUUN - Time Out: Pokračování světového
bestselleru Třetí poločas.
KNAUSS Sibylle - Markýza de Sade: Příběh
jedné z nejextrémnějších lásek, jaká kdy byla
prožita.
KUČÍK Vladislav - Barvy slečny Toyen: Umělecká fikce o životě slavné výtvarnice Toyen
- Marie Čermínové (1902-1980).
LUSTIG Arnošt - Modrý den: Povídky s tématem holocaustu a z prostředí terezínského
ghetta.
OBERMANNOVÁ Irena - Normální zázraky:
Jedenadvacet povídek spojených převážně ženskými pocity z dnešního světa, dnešních mužů,
z rodičovství, z osamění.
PECINOVSKÝ Josef - Kroniky nové Země.
1. Vejce s ozvěnou: Science fiction román o dramatickém boji o budoucnost naší planety.
PROULX Anne - Ostrovní zprávy: Román
americké autorky oceněné Pulitzerovou cenou,
jenž se stal předlohou i pro film.
RAWICZ Slawomir - Dlouhá cesta: Skutečný
příběh strastiplné pouti za svobodou.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Matkou na půl úvazku: Psychologický román pro ženy o mateřství
a kariéře.
SANDFORD John - Nahá oběť: Vynikající thriller
plný napětí a překvapivých řešení.

STEINBECK John - Měsíc zapadá: Válečný
příběh o moci okupantů a touze porobených
po svobodě.
ŠTEJNER Karlo - 7000 dní na Sibiři: Autobiografické vzpomínky na utrpení, které autor prožil
v letech 1939-1956 v nejrůznějších věznicích
a táborech nucených prací a jež dokládá krutost
stalinismu.
TUSSET Pablo - Nejlepší Loupákův zážitek:
Čtivá kniha, ve které autor srší humorem, směje
se všem i sám sobě a hlavně předsudkům, konvencím a konzumnímu životu.
TWINING James - Černé slunce: Napínavý
román, ve kterém jsou agenti FBI na stopě legendární Jantarové komnaty.
VAŇKOVÁ Ludmila - Příběh mladšího bratra:
Životní osudy budoucího českého krále Přemysla
Otakara I.
NAUČNÁ LITERATURA
ANDERSEN Christopher - Katharine Hepburnová & Spencer Tracy: Pozoruhodný příběh
lásky dvou slavných amerických herců.
BARTZ Gabriele - Louvre: Podrobný průvodce
po uměleckých sbírkách světoznámého pařížského muzea.
BAUER Jan - Krajinou domova s holí poutnickou: Druhý svazek pomyslného putování naší
vlastí nás tentokrát zavede do středních Čech
a do Prahy.
BRADLER Ch. - Feng šuej. Lexikon od A do Z:
Máte občas pocit, že se vám nedostává energie?
Že váš domov nebo pracoviště potřebují oživit
a prospěly by jim změny? Potom přichází tento
lexikon v pravý čas.
ČULÍK Jan - Jací jsme: Sociologické analýzy
o české společnosti v hraném filmu devadesátých
a nultých let.
ECO Umberto - Dějiny krásy: Přehled proměny
názorů na krásu v proměnách staletí.
FEŘTEK Tomáš - Křížem krážem po českých
horách pěšky i na kole: Turistický průvodce
po českých horách.
FRANK J. - Skotsko: Skotské dějiny od pravěku
přes středověk až po novověk odděleně od anglických, respektive britských dějin.
FRIEDMAN Thomas L. - Svět je plochý: Stručné dějiny 21. století od známého amerického
politologa a publicisty.
GJURIČOVÁ A.; KOPEČEK M. - Kapitoly
z české politiky po roce 1989: V knize se schází okruh českých i zahraničních autorů mladší
a střední generace, kteří se pokoušejí o první
charakteristiku politického vývoje po roce 1989.
GROTHE Bärbel - Vodopády, jezírka, potůčky:

Užitečný praktický rádce, přinášející informace
o všem, co se týká vody v okrasné zahradě.
IVANOV Miroslav - Justiční vražda aneb Smrt
Milady Horákové: Autor na základě studia protokolů a dokumentů, a i díky osobním svědectvím,
popisuje tragický příběh jedné z největších ženských postav našich dějin.
KARVEN Ursula - Jóga na každý den: Německá herečka nabízí nejúčinnější jógová cvičení
a pozice, které se dají použít kdykoliv během dne
a téměř v jakémkoliv prostředí.
KMENTA Jaroslav - Kmotr Mrázek: Strhující příběh o vládě českého podsvětí. Autor při jeho psaní
čerpal z autentických dokumentů a výpovědí.
KOMPENDIUM chemie: Příručka seznamuje
přístupnou formou s obsahem středoškolské
chemie a je rozšířena o informace přednášené
na vysokých školách nechemického zaměření.
KOVAŘÍK Jiří - Válka královen: První svazek
projektu příběhů z francouzských dějin.
KRČMÁŘ Petr - Linux. Postavte si počítačovou
síť: Kniha je zároveň učebnicí i příručkou určenou
pro uživatele, jenž by rád porozuměl problematice
a praktické realizaci počítačových sítí.
LUKEŠ Alexander - Svatý týden v Terezíně:
Rozhovory a příběhy zdravotních sestřiček, které
v roce 1945 pracovaly v tyfem zamořené Malé
pevnosti v Terezíně.
MARSHALL Petr - Magický kruh Rudolfa II.:
Autor se věnuje Praze konce 16. století, kdy se
pod patronací císaře Rudolfa II. zde sjížděli největší filozofové, alchymisté, astronomové, malíři
a matematici oné doby.
PEROUTKA F.; URZIDIL J. - O české a německé kultuře: Dva výsostní intelektuálové 20.
století, vyrostlí na kultuře první republiky, dávají
nahlédnout v rozhovoru natočeném v šedesátých
letech minulého století v exilu do svých vzpomínek, postřehů a úvah.
TOMAN Rolf - Baroko. Architektura, sochařství, malířství: Rozsáhlá monografie věnovaná
uměleckému stylu 17. století.
TÓTHOVÁ Barbora - Karel Schwarzenberg.
Životopis: Kniha vypráví o životě tohoto muže,
aristokrata, politika, příslušníka slavného šlechtického rodu.
WRAGG David - Obětováno Stalinovi: Podrobný popis činnosti a složení arktických konvojů a jejich eskort během 2. světové války, kdy
v rámci spojenecké pomoci přepravovaly válečný
materiál do Sovětského svazu.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.mks.
holesov.cz nebo www.knihy.mks.holesov.cz.
IŽ

Beseda s jeskyňářem a mořeplavcem měla úspěch
Ve čtvrtek 27. března 2008 proběhla ve 3. ZŠ Holešov beseda s Jiřím
Pišlem na téma „Jeskyňář i mořeplavec“. V našich očích se představil
jako velmi dobrodružný člověk, který prožil spoustu adrenalinových chvil.
Jeho práce je především vysoko nad zemí, hluboko pod zemí i pod vodní
hladinou. Součástí je také výcvik záchranářů a potápěčů.
V průběhu jeho cest a poznávání, dosud jím neprozkoumaných
krás světa, objevil zajímavé přírodní úkazy. Taková dobrodružství jen tak
někdo neprožije. Jeho prezentace nás všechny uchvátila. Zvláště jsme
obdivovali jeho fyzickou a psychickou kondici, kterou při své práci a jistě
i na svých plavbách Atlantikem potřeboval. Fotografie z různých koutů
České republiky a světa, doplněné o množství informací a zajímavostí,
byly pro nás poučné.
Ve svém životě musel překonat spoustu překážek. Přesto všechny
těžké situace během cestování zvládl a má náš obdiv. Těšíme se na jeho
další návštěvu a přejeme mu další úspěšné cesty světem.
Žákyně 9. C, 3. ZŠ Holešov
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Zpěváci ze 3. Základní školy Holešov zabodovali na krajské přehlídce
V pátek 11. dubna se naše dětské pěvecké sbory „Plamínek“ a „Hallaballa“ zúčastnily
krajského kola celostátní přehlídky školních
pěveckých sborů v Uherském Hradišti. Oba
pěvecké sbory pod vedením paních učitelek
Mgr. Gabriely Kovářové, Mgr. Lenky Hýžové
a Mgr. Veroniky Svobodové dosáhly na soutěži
výborných výsledků. DPS „Plamínek“, zastou-

pený žáky 1. stupně, získal krásné 1. místo
- „Zlaté pásmo“ a obhájil prvenství z loňského
roku. DPS „Hallaballa“, ve kterém vystupují žáci 2. stupně, získal velmi pěkné 2. místo - „Stříbrné pásmo“. Jménem vedení školy
blahopřeji všem 58 zpěvákům k dosaženým
úspěchům, děkuji za příkladnou reprezentaci
školy v této soutěži. Velké poděkování pat-

ří jmenovaným paním učitelkám za výborné
výsledky žáků v pěvecké soutěži a za vynaložené úsilí, které přípravě na soutěž věnovaly. Již
teď se těšíme na „Jarní koncert“ 29. května 2008
v aule naší školy, kde zazní soutěžní skladby
a určitě děvčata a chlapci svým zpěvem potěší
své rodiče a přátele školy.
Mgr. Alena Grygerová, ředitelka školy

Oba pěvecké sbory pod vedením paních učitelek Mgr. Gabriely Kovářové, Mgr. Lenky Hýžové a Mgr. Veroniky Svobodové dosáhly
na soutěži výborných výsledků.

Alsasko a Paříž očima studentů gymnázia
Co si představíte, když se řekne Velikonoční pondělí? Všichni by
se nejspíš shodli na pomlázce, ale
na naší škole byste se s takovou
odpovědí nejspíš nesetkali. Pro
40 nadšenců to byl především den
balení, smažení řízků a očekávaný
odjezd na týdenní jazykově-poznávací putování po malebném
Alsasku a okouzlující Paříži. V doprovodu pánů profesorů Růžičky
a Urbana jsme po nočním přejezdu
nejprve obdivovali krásy historického Štrasburku, centra Alsaska
a sídla významných evropských
institucí. V jedné z nich, v Radě Evropy, jsme absolvovali zajímavou
prohlídku. Ani chladné a větrné
počasí nás neodradilo od projížďky lodí po Rýně a zhlédnutí čtvrti
„La Petite France“, která se řadí
ke kulturnímu dědictví UNESCO.
V Alsasku, kraji vína, jsme se
podívali také na hrad Haut-Koenigsbourg a na městečka tzv. vinné stezky - Riquewihr a Colmar.
Svou atmosférou a tradiční architekturou zdobí celý kraj. Nocovali
jsme v hotelu Formule 1 města
Mulhouse. Stravu kromě snídaně
jsme si vždycky opatřili v různých
supermarketech. Náš pedagogický
dozor nám vždy doporučil typické
speciality oblasti k ochutnání. Mulhouse sice neoplývá historickými
skvosty, ale zalíbilo se především
milovníkům dopravy. Jedno z největších muzeí automobilů a taky
muzeum železnice nadchlo i „netechnické“ typy. Ale opusťme už
Alsasko a vydejme se k módě, par-
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fémům a Eiffelovce. Cestu jsme
si oživili návštěvou pohádkového
zámku Fontainebleau s překrásnými zahradami a interiéry, které byly
svého času i domovem Napoleona.
Ač jsou Formule 1 takřka všude
stejné, pobyt v té pařížské nám
„zpříjemňovala“ netolerantní a nepříliš sympatická paní domácí. Ani
to nám ale nemohlo proslulé město
lásky znechutit. Viděli jsme turistické magnety, jako je moderní čtvrť
La Défense, Montmartre s bazilikou Sacré Coeur, Sorbonnu, Notre
Dame, Louvre, slavnou Champs-Elyssés a samozřejmě taky Eiffelovu
věž. Navštívili jsme velké vědecké

centrum a v tzv. geodě nám promítli
film z podmořského světa.
Poetickým ukončením výletu byla večerní projížďka lodí
po Seině. Všichni bychom se jistě shodli, že dva dny na poznání
kouzla francouzské metropole
opravdu nestačí. Závěrem naší
cesty jsme nadšeně uvítali koupání
v německém aquaparku Amberg.
Díky profesorům jako ostříleným
průvodcům jsme viděli to nej ať už
z oblasti historie, techniky nebo
architektury a získali jsme od nich
tu nejlepší vstupenku pro další návštěvy této jedinečné oblasti.
Tereza Frgalová, kvinta
ÚSPĚCH MLADÉHO VÝTVARNÍKA. Žák Základní umělecké
školy Holešov David Šlúch získal
2. místo v celostátní soutěži - návrh poštovní známky s leteckou
tematikou. Z celkového počtu 655
výtvarných prací bylo vybráno do
celosvětového finále ve švýcarském Laussane 9 prací a David
byl mezi nimi. Bližší informace na
www.aecr.cz

Účastníci zájezdu, na který jen tak nezapomenou.

Folklorní kroužky Zrníčko a Klásek zvou chlapce a děvčata od 3 do 11
let do svých řad. Zkoušky
kroužků probíhají ve středu
od 15.30 hodin ve SVČ
Všetuly - TYMY. Těšíme se
na všechny, kterým se líbí
folklor a přijdou mezi nás.
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Holešovští minigolfisté zahájili sezónu
Dne 5. - 6. 4. 2008 se holešovští
dráhoví golfisté zúčastnili úvodního
1. Moravia Tour turnaje v přerovské
hale - zemského turnaje jednotlivců
+ 3. kola 1. ligy družstev smíšených,
ženských, seniorských, juniorských
a žákovských sezony 2007/2008.
Turnaje se zúčastnilo 81 hráčů a hráček z Moravy.
Zúčastnila se i tři holešovská
družstva. Družstvo žen v sestavě
Roubalíková, Tichá, Nakládalová
(557 úderů na 7 kol) dlouho bojovalo o vítězství s obhájkyněmi titulu
z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, nakonec obsadilo 2. místo a v celkovém
pořadí I. ligy je na 2. místě. Družstvo
žáků v sestavě Tichá, Klimek, Doležel R. ml., Bubík (675/7) obsadilo
2. místo, ale v celkovém pořadí stále
vede. „B“ družstvo juniorů v sestavě
Tichá, Klimek, Doležel R. ml., Hrstka
(675/7) obsadilo 3. místo a v celkovém pořadí I. ligy je na 3. místě.

V kategorii jednotlivců se nejvíce dařilo Janě Nakládalové (189/8),
která v kategorii juniorů obsadila
2. místo. V kategorii žen dlouho sahala na medaili Dagmar Roubalíková (208/8), nakonec to bylo pěkné
4. místo. V kategorii žáků obsadil
David Hrstka (208/7) 8. místo, Andrea Tichá (214/7) 10. místo, Michal Bubík (222/7) 11. místo, Tomáš
Klimek (229/7) 13. místo a Radek
Doležel ml. (231/7) 14. místo, avšak
v podkategorii mladších žáků obsadil
David Hrstka 1. místo a Michal Bubík
2. místo. V kategorii mužů se nejvíce
dařilo Radku Doleželovi st. (187/8),
který obsadil 6. místo, Radomil Kutra (195/8) 9. místo, Radek Šťasta
(173/7) 16. místo, Luděk Nakládal
(183/7) 20. místo a Petr Roubalík
(188/7) 22. místo. Dalšího Moravia
Tour se holešovští golfisté zúčastní
24. - 25. 5. 2008 v Jedovnici.
Radek Kutra

Holešovský Luděk Nakládal při úderu na jedné z 18. drah.
Foto: Andrea Tichá

Děvčata z policejní školy jsou přebornice ve šplhu

Reprezentanti policejní školy ve šplhu.

Zatím největšího úspěchu
v soutěžích pořádaných Asociací
školních sportovních klubů České
republiky dosáhla v březnu děvčata ze Střední policejní školy MV
v Holešově. 27. - 28. března 2008
se konalo v Olomouci republikové finále soutěže středních škol
ve šplhu, kterého se zúčastnily
také týmy dívek a chlapců z Holešova. Po napínavém souboji
děvčata získala v soutěži družstev vynikající 1. místo a v klání
jednotlivců vybojovaly Soňa Bajerová zlatou a Lucie Svačinová
bronzovou medaili !!! Tento výsledek je zatím největším úspěchem
studentů policejní školy a potvrdil
zvyšující se výkonnost jejích sportovců v poslední době.
Chlapcům se dařilo méně;
obsadili v družstvech 10. místo

a v jednotlivcích získal Pavel Černoch 13. místo.
Soutěž ve šplhu se skládá
z 5 pokusů a závodí se dva dny;
dívky šplhají 4,5 m s přírazem
na tyči a hoši 4,5 m bez přírazu na laně, přičemž startují ze
sedu. Soňa Bajerová dosáhla
jako jediná závodnice 2x času pod
3 sekundy - vyšplhala 4,5 m
za 2,96 s a 2,99 s!!!
Družstva SPŠ MV v Holešově tvořili: děvčata - Soňa Bajerová,
Lucie Svačinová, Eliška Fialová,
Petra Hlobilová, chlapci - Pavel
Černoch, Ondřej Mojzík, Michal
Lamacký.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Holešova.
Mgr. Svatava Ságnerová

Orientační běh
v Lukovečku
TJ SOKOL Holešov - oddíl orientačního běhu
pořádá v sobotu 26. dubna závody Valašské oblasti
na klasické trati. Akce se uskuteční v Lukovečku, prezentace je od 8 do 9 hodin na shromaždišti 1 kilometr
severně od obce v prostoru myslivecké střelnice na
konci vesnice. Start závodu je v 10 hodin.
(red)

Startuje časovka
na Hostýn
Tradiční Hostýnskou časovku pořádá v sobotu
26. dubna od 10 hodin Cyklo MXM Hulín. Akce je
v pořadí druhým závodem Silniční ligy 2008. Časovka
startuje u autobusové zastávky pod Hostýnem, měří
5 300 metrů a cyklisté překonají převýšení 419 metrů.
Prezentace začíná od 9 hodin před restaurací
U dvou lvů na parkovišti pod Hostýnem. Soutěžit
se bude v kategoriích muži do 30 let, muži 30 až 40
let, muži 40 až 50 let, muži nad 50 let a ženy. Bližší
informace na www.cyklomxm.cz.
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Florbalisté v Morkovicích dvakrát vyhráli
3. liga mužů - divize VI
V sobotu 5. 4. 2008 pokračovala v Morkovicích zápasy 21. a 22. kola 3. liga mužů ve florbale. Soupeři Slow Shoes byly týmy FBC Sokol
Bučovice a Psycho Brno-FbC ZŠ Horní.
FbC Slow Shoes Holešov - FBC Sokol
Bučovice 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
Branky (asistence): 4. Šubín Milan (Mikeška Daniel), 26. Vysloužil Jan (Mikeška Daniel),
43. Šubín Milan (Nuhlíček Václav), 45. Galandr
Jiří (Nuhlíček Václav)
Vyloučení: Galandr (2 min.)
První utkání nabídlo divákům přímý souboj
o druhé místo v tabulce. Oba týmy nastoupily
do utkání v kompletních sestavách, a tak se
favorit hledal jen velmi těžko. Holešovu sice
vyšel vstup do zápasu, když se po pěti minutách
dostal do vedení, ale zbytek první třetiny patřil
jednoznačně hráčům Bučovic. Slow Shoes nepokryli několik nahození bučovických obránců
a útočníkům dopřáli až příliš času na zakončení.
Toho dokázaly Bučovice třikrát nekompromisně
využít a po první třetině vedly zcela zaslouženě
3:1. Od druhé třetiny však začal Holešov soupeře výrazně přehrávat a dostával se do slibných
brankových příležitostí. Bohužel si ale střelci vybrali slabší chvilku, a tak musela Holešovu stačit
jen jedna využitá přesilovka, která znamenala
stav 2:3 po dvou třetinách. Ve třetí třetině pokračovali Slow Shoes v tlaku a hráči Bučovic v nedisciplinované hře. Holešovu se stále nedařilo
prolomit střelecké trápení a vše nasvědčovalo
tomu, že se Bučovicím podaří cenné vítězství
ubránit. V posledních dvou minutách se ale stal
zázrak v podobě dvou úspěšně zakončených
akcí Holešovských a obrat v zápase byl úspěšně dokonán. Utkání nabídlo dramatický souboj,

ale vítězství Holešova bylo naprosto zasloužené
a nebýt tragické koncovky, nemuselo na tak
infarktový závěr vůbec dojít.
FbC Slow Shoes Holešov - Psycho
Brno-FbC ZŠ Horní 11:5 (2:3, 2:0, 7:2)
Branky (asistence): 2. Galandr Jiří (Šubín
Milan), 8. Šubín Milan (Nuhlíček Václav), 18.
Vysloužil Jan (Šubín Milan), 21. Sovadina Petr
(Mrnuštík Ondřej), 34. Nuhlíček Václav (Galandr
Jiří), 35. Mikeška Daniel, 40. Nuhlíček Václav
(Šubín Milan), 42. Doležal Robert (Sovadina
Petr), 45. Mikeška Daniel (Nuhlíček Václav), 45.
Svozil Martin (Nuhlíček Václav), 45. Sovadina
Petr (Doležal Robert)
Ve druhém sobotním utkání čekal na Holešovské soupeř s jednoznačně nejhorší obranou
v soutěži, a tak nemělo být o vítězství Slow
Shoes pochyb. Holešov se snažil rozhodnout
utkání již v první třetině a přistoupil na herní styl
soupeřů, kteří prakticky nebrání a hrají stylem
nahoru dolů. Výsledkem tak byl naprosto chaotický florbal, ve kterém mohl skórovat kdokoliv
a kdykoliv. A není divu, že první třetinu vyhráli
3:2 hráči Brna, kteří jsou v tomto hurá florbalu
mistry. Holešov v té době předváděl kombinaci
těch nejhorších zlozvyků, jaké mohl. Obránci
se pouštěli bezhlavě do útoku bez patřičného
zajištění a křídelní hráči se pro jistotu nevraceli
vůbec. Stejný styl hry pokračoval i ve druhé
části, ale kupodivu se Holešovským podařilo neinkasovat a po dvou třetinách vést 4:3.
Ve třetí třetině se to už nějak doplácalo a díky
pěti gólům v posledních pěti minutách z toho
bylo nakonec velmi pěkných 11:5 pro Holešov.
Ale kdyby Psycho vyhrálo řekněme 9:8, tak by
Holešov nemohl říct ani popel.

Sestava: Králík, Mikeška O. - Vysloužil, Galandr, Doležal, Mikeška P., Mrnuštík,
Nuhlíček, Svozil, Šubín, Lánský, Mikeška D.,
Sovadina, Černoch
Jan Vysloužil

Tabulka soutěže
po 22. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. FbC Aligators Hukot Klobouky
22
17
2
3
138:73
FbC Slow Shoes Holešov
22
16
2
4
140:68
F.A.T.R. Dubňany
22
13
4
5
119:79
FBC Sokol Bučovice
22
13
3
6
134:100
Bulldogs Brno B
22
11
3
8
101:87
1. AC Uherský Brod
21
11
1
9
111:100
TJ Sokol Brno Židenice
22
9
3
10
95:88
SPA Gullivers Sokol Brno I B
22
9
3
10
106:102
1. FBC Bedea Kroměříž
21
7
2
12
94:125
FbC Akademik UASK Vyškov
21
7
1
13
79:117
Psycho Brno - FbC ZŠ Horní
22
7
0
15
117:161
FK Orel Telnice
21
5
0
16
81:135
SK Snipers AISE Slavičín B
20
1
4
15
61:141

53
50
43
42
36
34
30
30
23
22
21
15
7

Úvod jarní sezóny se ženám ani žákyním příliš nepovedl

Holešovská děvčata před utkáním.
DFK Holešov - ČSAD Havířov 0:3 (0:2)
První domácí zápas nezastihl
družstvo žen Holešova v optimální pohodě. Fyzicky a silově dobře
vybavený soupeř hrál na špatném
terénu jednoduchý fotbal - nakopával vysoké míče přes střed hřiště
na své útočnice a ty zaměstnávaly
chybující obranu domácích. Trenérka DFK musela opět improvizovat
v sestavě, a ta úvodní s kapitánkou
Jurčovou na předstoperu dlouho
hledala na hřišti společnou řeč.
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Holešov útočil především po pravé
straně, kde agilní Adéla Motalová
bez problémů odrážela útoky Havířova a společně s výbornou Lenkou Háblovou v záloze ohrožovaly
branku hostí; bohužel - opět bez
efektivní pomoci útočnic. Vyložené
šance Katky Bakalíkové či Katky
Brezanské volaly po gólu, ale potvrdilo se fotbalové „ nedáš branku,
tak ji dostaneš..“, a ve 20. minutě
po rohu hostí neuhlídala Bakalíková
protihráčku, která lehce dostala hlavou Havířov do vedení; na brance

se také podepsala nesprávným postavením brankářka Pitnerová. Domácí se nevzdávaly, po přechodu
Jarči Jurčové do zálohy se snažily
kombinovat, ale opět bez brankového efektu - naopak ve 32. minutě
po chybě předstoperky padla střelou
ze šestnáctky do domácí sítě druhá
branka. I druhá půle se odvíjela se
stejným scénářem - Holešov přijal
taktiku hostí a nedokázal hrát kombinačně po zemi a ve vzdušných
a osobních soubojích byly hráčky
Havířova rychlejší a důraznější. Přes
střídání útočnic se nedařilo zvýšit
ofenzivní efektivitu hry, naopak neustále pod velkým tlakem hrající
Dominika Stolářová chybovala při
rozehrávce a po penaltě přidaly hostující hráčky třetí branku.
Sestava: Pitnerová, Motalová,
Jurčová, Stolářová, Jablunková,
Háblová, Kršňáková, Samsonková, Dobroslávková, Bakalíková,
Bretaňská.
Střídaly: Kuldová, Vybíralová
Nejlepší hráčka: Adéla Motalová,
Lenka Háblová.
TJ Pravčice - DFK Holešov
2:2 (1:1)
První zápas v jarní sezóně se
žákyním Holešova příliš nevyvedl v Pravčicích předvedly až na výjimky průměrný, málo bojovný výkon,
a odvezly si proto pouze jeden bod.

Hru DFK opět dirigovala zkušená
dvojice Adéla Motalová - Dominika
Stolářová, která rozehrávala míče
do stran útočnicím, a hlavně Motalová ohrožovala i branku soupeře
střelami zdálky. K oběma hráčkám
se další přidávali velmi sporadicky
- po úvodním gólu Petra Hradila
v 5. minutě jako by se tým Holešova uspokojil, Míša Dobroslávková
nedokázala opanovat střed hřiště,
a ve hře hostí panoval spíše chaos.
Hrálo se více na náhodu a do hry
se stále více dostávali domácí, kteří
po jednom z protiútoků vyrovnali
po chybě levé záložnice a brankářky. Druhý poločas probíhal ve stejné
režii - na obou stranách byla spousta šancí, ale bez gólového efektu.
Když těsně před koncem vsítila
nádhernou branku z přímého kopu
Motalová, zdálo se být rozhodnuto.
Naopak opět po chybě krajní záložnice kopali domácí pokutový kop
a skóre zaslouženě vyrovnali.
Sestava: Csefalvayová, Stolářová, Kuchařová V., Dobroslávková, Motalová, Koukalová, Hradil,
Pagáčová.
Střídali: Konečná, Jiroušková,
Stratilová, Kuchařová A., Zalabáková. Branky: Petr Hradil, Adéla
Motalová. Nejlepší hráčka: Adéla
Motalová.
Svatava Ságnerová
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Ve dvou zápasech dostal Holešov sedm branek, nedal žádnou
FC Vigantice - SFK ELKO Holešov
3 (2 - 0) 0
I soupeř zespodu tabulky dokázal již na začátku utkání zaskočit holešovské fotbalisty
a již ve 12. minutě po centru ze strany nikým
neobsazený Mahdalík vsítil na 1:0. Když domácí
v 15. minutě opět lehce přes střed zvýšili na 2:0,
začala se rodit další porážka. Po celý zbytek
utkání však domácí již branku hostí vážně neohrozili, naopak do šancí se nedostával Holešov,
ale domácí brankář byl vždy na místě. V 91.
minutě vnikl útočící hráč domácích do šestnáctky, brankář Čajka se mu vrhl pod nohy, útočník
upadl, a i když šel míč mimo, rozhodčí zapískal
pokutový kop a navíc brankáři Čajkovi udělil

V derby vyhráli domácí
V sobotu 12. dubna se utkala v místním
derby družstva Kostelce a Roštění. Zápas byl
plný emocí a přinesl pár bolestivých zákroků.
Domácí nakonec zvítězili 2:1. I když to vypadalo, že si jdou hráči navzájem po krku, skončilo
to nakonec přátelským objetím. Oba celky se
zachovaly jako naprostí profesionálové a „bojového ducha“ nechaly na trávníku.
Pavel Vystrčil

červenou kartu. Do branky nastoupil Krejčí, který sice vystihl při následném pokutovém kopu
směr míče, ale nedosáhl na něj - 3:0.
Sestava: Čajka (90. Krejčí) - Vávra, Bačík,
Belza, Čižmár M. - Roubalík, Novák, Münster,
Marek (46. Sumec), Čižmár T. (75. Uruba),
Slováček.
SFK ELKO Holešov - FC DEZA Val. Meziříčí
0
(0 -2)
4
Začátek utkání nebyl tak zlý, jak napovídá
výsledek. V 9. minutě prošel obranou Roubalík,
ale jeho přihrávku nestačil usměrnit Marek.
Ve 12. minutě přišel první rohový kop a opět
hráči v ofenzivě zklamali a stav byl 0:1. Ve 30.

minutě prošel Čižmár T. nádherně přes tři hráče,
přihrál Roubalíkovi, jeho střela však šla těsně
vedle. Ve 44. minutě šel Slováček sám na brankáře, jeho ránu ovšem zastavilo břevno a míč
se odrazil brankáři do náruče. Vzápětí přišel
protiútok soupeře, faul a následná střela ze 38
metrů překvapila Čajku - 0:2. Po přestávce se
domácí snažili zkorigovat výsledek, ale velké
šance nepřicházely. Tvrdá hra hostí i za cenu
žlutých karet likvidovala domácí hráče. V 75.
minutě přišla standardní akce a hosté z rohu
zvýšili na 3:0. Dvě minuty před koncem zvýšili
na 4:0 a zrodil se další debakl Holešova. Utkání
řídil rozhodčí Březáček.
(hr)

Vstup do sezóny se podařil
FK Holešovské holky - Sokol Vlkoš
8:1 (3:1)
První mistrovské utkání jara se odehrálo
za krásného počasí na dobře upraveném hřišti
ve Slavkově p. Hostýnem před slušnou diváckou kulisou. Domácí celek nastoupil v sestavě:
Vývodová - Dvorníková, Rychlá, Vitnerová,
Kubíčková - Šilhárová, Darebníková, Kovaříková, Vožďová - Šustová, Sehnalová. Střídaly
Holcová, Horská, Baďurová a Petříková.
Utkání začalo očekávaným tlakem domácích, za které po dlouhé přestávce nastoupila uzdravená Šustová a byla to právě ona,
která střelecky těžila z výborné hry záložní
řady a po pěkných akcích neúnavné Šilhárové
vpravo a pohyblivé Sehnalové zleva dokázala
do poločasu zatížit konto soupeřek hattrickem. Hostující celek se do ofenzivy prakticky
nedostával díky pečlivé a organizované hře

dvojice Darebníková - Kovaříková. Jedinou
střelu na branku domácích si nešťastně srazila
hlavou do vlastní sítě Vitnerová. Po přestávce
přestal soupeř prakticky existovat, a tak domácí zápasily jen s neschopností v koncovce,
do které se dostávaly díky nápadité a pestré
hře velmi často. Další branky přidaly Šustová,
Rychlá, Vožďová, Kovaříková a Holcová. Celé
družstvo podalo na začátku sezony dobrý výkon. Občas zaskřípala souhra ve středu obrany
a střelecky se zápas příliš nevyvedl Sehnalové.
Potěšila pohodová hra Rychlé, výborný výkon
celé zálohy, především perfektně nahrávající
Šilhárové a Darebníkové a střelecká pohoda
Šustové. Nadprůměrně zahrály i Kovaříková
a Vožďová. Ostatní hráčky zůstaly na svém
průměru a střídaly dobré okamžiky se slabšími.
Utkání velmi dobře řídil rozhodčí Šťastný z Uh.
Hradiště.

Výsledky orientačních běžců TJ Sokol Holešov
Závody Bzenec

První jarní závod žebříčku Valašské oblasti
v orientačním běhu pořádal oddíl SK Zlín.Tento
závod se běžel 30. 3. 2008 na jihu Moravy
v okolí Bzence. Jarní počasí přilákalo závodníky
i z Brněnské oblasti, a tak se na start postavilo
432 závodníků. Tratě byly připraveny pro každou kategorii, od fáborků až po ty nejnáročnější.
Tratě byly delší a rovinaté, a tak byl závod velmi
rychlý. Závodníci našeho oddílu startovali také,
ale tentokrát se na stupně vítězů nedostal žádný z nich. Nejlépe se umístnil Jarek Sedláček
v kat. H35 na 6. místě a Antonín Peška v kat.
H45 na 7. místě.

Jaroslav Končák 6. místo, Jarda Sedláček 12.
místo a kat. H45 Antonín Peška 2. místo.

Připravují se závody
v Lukovečku

Holešovský oddíl orientačního běhu pořádá v sobotu 26. dubna 2008 závod Valašské
oblasti. Centrum závodu je na myslivecké střelnici v Lukovečku. Zájemci se mohou přihlásit
na místě. Prezentace bude probíhat od 8 do
9 hodin.Všechny tratě budou připraveny i pro
začátečníky. Hlavně se nebojte, nezabloudíte!
Antonín Peška

Závody Velké Těšany

Další závod oblastního žebříčku se konal v sobotu 5. 4. 2008
v obci Velké Těšany, asi 8 km
od Kroměříže. Závod pořádaný SKOB Kroměříž byl zároveň
přeborem oblasti na krátké trati.
Opět nás provázelo slunečné
jarní počasí, a tak všechno probíhalo podle plánu.Tratě byly
postaveny velmi zodpovědně
pro každou kategorii tak, aby
je všichni zvládli.Tentokrát jsme
měli i lepší umístění.Výsledky
našich závodníků: kat. D14 Klára
Končáková 2. místo, kat. H12
Jakub Cahlík 6. místo, kat. D35
Jana Sedláčková 6. místo, Katka Končáková 9. místo, kat H35

Klára Končáková skončila druhá ve Velkých Těšanech.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Skoro čtyřicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi
do soutěží z čísla 6/08. Na fotografii jste správně poznali část židovského
hřbitova v Holešově. Šlo o fotografii z kolekce snímků Roberta Rohála, které
byly vybrány do fotosoutěže v rámci loňského Týdne židovské kultury.
První vylosovanou je Jana Sklenářová z Prusinovic, která se stává
výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhou výherkyní fotosoutěže se tentokrát stává Žaneta Pospíšilová z Pacetluk, která si zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště. Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět Petře Sivkové ze Žeranovic a Milanu Vymětalovi z Holešova.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Víte, o kterou budovu jde
a kde se nacházela, případně nachází? Své odpovědi posílejte na adresu:
Robert Rohál, redakce 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

Ceník inzerce
čtrnáctideníku Holešovsko
(platný od 1. dubna 2008)
Plošná inzerce:
základní cena - 12 Kč/cm2
str. č 1 - příplatek 100 % (omezená velikost)
poslední strana - příplatek (50% omezená velikost)
1/1 strana - 5 200,1/2 strany - 2 600,1/4 strany - 1 300,- při opakování 10 % sleva
Řádková inzerce:
- řádková inzerce komerčního charakteru (včetně inzertních článků) 30 Kč/řádek
- fotografie ke komerčnímu článku 6 Kč/cm2
Vkládání letáků:
- 4000 Kč do jednoho čísla
Inzerce zdarma:
- řádková nekomerční
- společenská rubrika
Možnost individuální kalkulace vyhrazena.
Uzávěrka inzerce je 5 pracovních dnů před vydáním čísla.
Holešovsko vychází každých čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek,
v průběhu prázdnin a v prosinci jednou za měsíc.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Dotazník Holešovska
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly - TYMY
Vaše životní krédo?
„Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra
naplní náš svět.“
Ke které knize se ráda vracíte?
Nejoblíbenější je kniha Gabra a Málinka. Momentálně
ji čtu opět společně s dcerou.
Váš oblíbený umělec?
V oblibě jich mám hodně, pokud bych měla někoho jmenovat, tak je to
Jarmila Šuláková a Karel Gott.
Jaký sport vás oslovuje?
V televizi ráda sleduji krasobruslení, tanec, hokej, lyžování, fotbal - příjemný
relax. Ve volné chvíli se věnuji turistice a relaxačnímu cvičení.
Co máte ráda na talíři?
Ryby, mořské plody, zeleninu, luštěniny, ovoce. Talíř musí být pestrý a jídlo
připravované hlavně s láskou.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Já a pustý ostrov? To si nedovedu představit! Ale když už, tak jedině se
svými blízkými.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Rozzářené dětské oči a šťastný úsměv na tváři mé dcery Karolínky.
Z čeho máte největší obavu?
Jako životní optimista si žádné obavy nepřipouštím, ale určitě není pro mě
příjemné setkání s lidskou hloupostí, povrchností a intrikami.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Bytostně patřím do tohoto kraje Hané a Valašska, miluji Rusavu a ráda se
vracím do kraje rybníků, na Třeboňsko.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Mám štěstí, že mohu dělat to, co dělám. Práce s dětmi je mým posláním
a plně mě uspokojuje. Jsem za to vděčná!
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím že ano, i když ta pozemská spravedlnost si dává někdy hodně na čas.
Ale zákonitosti vesmíru, ty fungují určitě, neboť v životě nic není náhoda
a každý sklidí to, co zasel.

