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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Veselice na rynku
Holešov (rr) - Hudebně-taneční vystoupení pěveckého
sboru 1. ZŠ Holešov Banana Vox pod vedením sbormistryně
Moniky Vyhlídalové, krojovaná dechová hudba Hanačka, vláček Pacifik, stánky se suvenýry a občerstvením - to byly hlavní
atributy kulturního programu nazvaného „Den otevřených dveří
pro zámek Holešov“, který byl ve čtvrtek 1. května k vidění
a slyšení v odpoledních hodinách na náměstí Dr. E. Beneše.
Součástí akce, kterou zahájily krátké projevy starosty Zdeňka
Janalíka a zástupce ředitele MK Pavla Chmelíka, uspořádalo
město Holešov, MKS Holešov a o. s. Castellum Holešov, byla
i sbírka na obnovu zámku. I když počasí nebylo zcela ideální,
přilákal veselý kulturní program na podporu holešovského zámku
slušný počet návštěvníků.

Vrchol kulturní sezóny
Holešov (frs) - Městské slavnosti „7dnů města Holešova“ - vrchol holešovské kulturní a společenské sezóny - se
nezadržitelně blíží. Sedmidenní festival divadelního, hudebního
a výtvarného umění doplněný o další společenské akce pro
širokou veřejnost potrvá od pondělí 2. do neděle 8. června.
Jedním ze zajímavých vrcholů slavností bude bezesporu
i vystoupení několika trubačských souborů. Pořadatelé kromě
jiného plánují i troubení znělek z věží holešovských kostelů.
Podrobný program městských slavností naleznete
na str. 23.

Stará radnice je na prodej

Co vy na to,
pane starosto?
Zveřejnění záměru prodeje budovy bývalé radnice
na náměstí Dr. E. Beneše
schválilo na svém posledním
zasedání holešovské zastupitelstvo. Proč chtějí představitelé města tento objekt
v centru města prodat? Co
vy na to, pane starosto?
My jsme si nejprve museli
říci, který majetek ponecháme
ve vlastnictví města a budeme schopni se o něj starat
s péčí řádného hospodáře, jak nám to ukládá zákon,
a který majetek naopak prodáme, protože není v našich silách řádně se o něj starat.
Pokračování na str. 3

Zastupitelstvo
má novou členku
Holešov - Novou členkou holešovského zastupitelstva za KSČM se stala Božena
Zacharová. Na posledním jednání nejvyššího samosprávného orgánu města složila
slib zastupitele. Ve funkci nahradila Josefa
Pašutha, kterému zanikl mandát z důvodu
úmrtí. Památku svého bývalého kolegy uctili
členové zastupitelstva minutou ticha.
Zastupitelstvo města Holešova řešilo
i další personální záležitosti. Na vlastní žádost odvolalo Jaroslava Chmelaře z funkce
člena kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova a novým členem tohoto
výboru zvolilo Josefa Sedláře. Členkou výboru strategického rozvoje Zastupitelstva
města Holešova pak byla zvolena Ludmila
Štaudnerová.
frs

Nová členka holešovského zastupitelstva
Božena Zacharová.
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Zastupitelé rozdělili peníze v rámci Akce milion
Holešov (frs) - Jeden milion a dvě stě tisíc
korun rozdělili holešovští zastupitelé na svém
posledním zasedání holešovským organizacím
i jednotlivcům v rámci tzv. Akce milion. Na základě nových kritérií, která schválilo zastupitelstvo
města vloni v listopadu, požádalo o finanční
dotaci rekordních 71 organizací i jednotlivců.
Rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele navrhli členové komise pro občanská sdružení
a komise kultury. Rada města tento jejich návrh
projednala a doporučila jej zastupitelstvu ke

schválení. Dodatečně zastupitelé rozhodli, aby
5 tisíc korun, které byly původně určeny jako
rezerva, bylo rozděleno mezi tři myslivecká
sdružení v Holešově.
Nejvyšší dotace ve výši 210 tisíc korun
obdržela Tělovýchovná jednota Holešov a SFK
ELKO Holešov. 110 tisíc dostala obecně prospěšná společnost Moravské děti, 100 tisíc
korun pak Tělocvičná jednota Sokol Holešov.
Peníze v rámci tzv. Akce milion rozděluje
holešovská samospráva již několik let jako

dotaci na činnost a aktivity v oblasti sportovní,
kulturní a společenské. V roce 2008 doznala
kritéria pro udělování této finanční podpory
řady změn. Kromě jiného došlo k posunutí termínu pro přijetí žádostí, který byl stanoven na
31. ledna 2008. V minulých letech přitom mohly
organizace žádat až do 15. či 31. března.
O tom, že o Akci milion je v posledních
letech čím dál větší zájem, svědčí i statistická
čísla. V roce 2007 přišlo celkem 64 žádostí,
v roce 2006 jich bylo 48.

Na městském úřadu funguje
místo prvního kontaktu
Holešov (frs) - Dalším krokem ke zefektivnění vztahu mezi
občanem a městským úřadem
v Holešově je vybudování místa
prvního kontaktu ve vestibulu budovy úřadu v Masarykově ulici.
Vedle informační služby zde budou u jedné přepážky soustředěny
potřebné formuláře, takže je klienti nebudou muset složitě hledat
po budově úřadu. Občan si tak

může vyzvednout a zároveň vyplnit konkrétní tiskopis - například
na občanský průkaz - už ve foyer
úřadu a do kanceláře si přijde až
pro samotný dokument.
Po zavedení tak zvaného
Czech Pointu, jehož prostřednictvím lze získat ověřené výstupy
z informačních výstupů veřejné
správy, jde o další zefektivnění
vztahu mezi občanem a úřadem.

Pietním aktem vzpomněli představitelé města spolu se zástupci společenských organizací a občany 63. výročí osvobození naší republiky. Akce
spojená s kladením věnců a kytic a projevem starosty Zdeňka Janalíka
proběhla u pomníku padlých na holešovském hřbitově.
(rr)

Beseda s občany
o holešovském zámku
Holešov (rr) - Značný zájem provázel besedu o budoucnosti holešovského zámku, na kterou do sálu kina Svět pozvali občany zástupci radnice,
Národního památkového ústavu včetně architekta, který rekonstrukci zámku
navrhoval. Zatímco starosta Zdeněk Janalík seznámil všechny přítomné s tím,
co je už v rámci náročné rekonstrukce zámecké budovy hotovo a na čem se
teprve bude pracovat, místostarosta Rudolf Seifert přiblížil historii zámku.
Občané se dozvěděli, že v zámku je už dokončeno nákladné odvlhčení
a zajištění statiky budovy, jejíž přední čelo se začalo vychylovat směrem
k městu a jejíž věže se vykláněly do stran. Ze sedmdesáti procent jsou
opraveny okna a dveře. Dokončeny jsou z velké části rovněž rozvody
vzduchotechniky. Další podrobnosti o rekonstrukci zámku najdete v příštím
vydání Holešovska.

Místo prvního kontaktu ve vestibulu městského úřadu.

Ostré střelby v Dobroticích
V průběhu druhé poloviny května probíhají na posádkové střelnici
v Dobroticích ostré střelby v následujících termínech:
Čt 15. 5. - nestřílí se, Pá 16. 5. 7.00 - 12.00, So a Ne - nestřílí se,
Po19. 5. 7.00 - 12.30, Út 20. 5. 7.00 - 12.30, St. 21. 5. 7.00 -12.30,
Čt 22. 5. 7.00 - 18.00, Pá 23. 5. 7.00 -12.00, So a Ne - nestřílí se,
Po 26. 5. 7.00 - 14.00, Út 27. 5. 7.00 - 12.30, St 28. 5. 7.00 - 12.30,
Čt 29. 5. 7.00 - 18.00, Pá 30. 5. 7.00 - 12.00. So 31. 5. nestřílí se.

Pěší zóna má vytěsnit auta

Z besedy o rekonstrukci holešovského zámku.

Holešov (frs) - Vytvoření pěší zóny ve Smetanových sadech je prvním
krokem na cestě k vytěsnění automobilů z této části města. Podle pravidel
silničního provozu tak mohou vozidla s platným povolením v této lokalitě pouze
zastavit a nesmí překročit maximální rychlost 30 kilometrů v hodině. Vedení
městské policie a městského úřadu vyhodnotí po nějaké době toto opatření
a na základě toho zvolí další postup.

Cestování nezletilých občanů do Chorvatska
Pokud nezletilý občan ČR cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný
souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených
podmínek.
Článkem 25 Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím
státním příslušníkům (NN 36/08, vstup v platnost
6. dubna 2008) je předepsáno následující: souhlas
zákonného zástupce nezletilého cizince do 18
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let z článku 8 Cizineckého zákona musí obsahovat: osobní údaje zákonného zástupce, účel
a období pobytu, trvání pobytu, období, na
které se vydává souhlas, podpis zákonného
zástupce.
Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného
zástupce a přeložen soudním překladatelem
do chorvatštiny nebo angličtiny !!!

Výše uvedený souhlas není zapotřebí, pokud
nezletilý: Cestuje letecky a byl mu vydán průvodní
list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy. Cestuje v rámci
školního výletu, je uveden na seznamu účastníků
školního výletu, který je přeložen soudním překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny a má
vlastní cestovní doklad. Cestuje v rámci sportovní
nebo kulturní akce, je uveden v seznamu účastníků
a má platný cestovní doklad.
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V Holešově vznikne odpadové centrum
Holešov (frs) - V Holešově by v blízké
budoucnosti mělo vzniknout odpadové centrum,
do něhož by občané mohli vyvážet bioodpad
a stavební suť. Součástí záměru je i přemístění sběrného dvora do prostoru Technických
služeb v Květné ulici. „Pro odpadové centrum
máme připraveny pozemky v sousedství areálu
Technických služeb. V současné době připravujeme projekt, na základě něhož bychom chtěli
v příštím roce čerpat dotaci na tuto akci,“ sdělil
starosta města Zdeněk Janalík.
Vytvořením vlastního odpadového centra by se Holešov zbavil možné závislosti na
vývozu tohoto odpadu na skládku v Bystřici
pod Hostýnem, kde chtěli odpadové centrum
vytvořit také. Bystřickou skládku spoluvlastní
obce holešovského a bystřického regionu. „Nevidím důvod, proč bychom měli za naše peníze
stavět odpadové centrum na skládce v Bystřici
pod Hostýnem. Tentokrát se městu podařilo
přesvědčit ostatní obce, aby stavbu odpadového centra neschválily. Podle mě není úplně
ideální platit paušálně za možnost vyvážení
trávy do kompostárny v Bystřici,“ konstatoval
starosta Holešova.
Přestože Holešov zaplatil při zřizování bystřické skládky nejvyšší částku zhruba ve výši

CLUB DIOCHI
HOLEŠOV
Prodej byl. preparátů, určení vhodnosti
preparátu, kineziologie, regenerace
těla, tacheony, masáže

Sušilova 488
Otevřeno: St: 9 - 15 h • Čt: 9 - 17 h
Slaměnová Jitka, mob.: 731 109 372,

Zveme Vás dne 24. 5. 2008
Konstelace pro každého

7,5 milionu korun, v minulosti se jeho zástupcům ne vždy podařilo svůj názor prosadit. „Na
vybudování bystřické skládky jsme se podíleli
s tím záměrem, že tento systém bude pro města
a obce výhodnější. Nyní se však ukazuje, že to
pro nás zas až tak výhodné není. Proti vůli Holešova například vznikla v minulosti firma na svoz
komunálního odpadu za peníze skládky, tedy
i za peníze Holešova, která následně vytěsnila
z určité části regionu Technické služby Holešov.
Naše organizace tak přišla o část tržeb, na což
město Holešov jako stoprocentní vlastník Technických služeb doplatilo,“ vysvětlil starosta města.
Komunální odpad by Holešov i nadále vyvážel na
skládku v Bystřici. „Samozřejmě není vyloučeno,
že bychom v budoucnu mohli sehnat levnější
variantu skládkování odpadu,“ dodal starosta.
Vytvořením odpadového centra a centralizací služeb v Květné ulici má dojít ke zvýšení
produktivity práce, a tím i ke zlepšení hospodářských výsledků Technických služeb. „Naším
cílem je na jedné straně, aby občané platili
za činnost Technických služeb co nejméně,
na straně druhé máme zájem na tom, aby
fungování této organizace přinášelo co největší ekonomický efekt,“ doplnil starosta města
Zdeněk Janalík.

Co vy na to, pane
starosto
Dokončení ze str. 1
V nedávné minulosti jsme například získali obrovský majetek ve formě zámku a zámecké zahrady,
který v současné době zhodnocujeme.
Objekt bývalé radnice je v havarijním stavu
a investice do jeho rekonstrukce je v současné
době nad možnosti města. Galerie a Klub důchodců, které v budově sídlí, v budoucnu umístíme právě do zámku, jiné prostory nabídneme
i soukromé škole doktora Stratila.
V souvislosti s výstavbou průmyslové zóny
je dnes navíc vhodná doba na prodej této budovy v samém centru města. Minimální cena
15 milionů korun, za kterou chce zastupitelstvo
budovu a pozemky prodat, je myslím velmi dobrá
a možná bychom mohli dostat i více. Utržené
peníze budeme moci investovat do zhodnocení
dalšího majetku města, například do oprav silnic
a chodníků. Nový majitel objektu, ať už to bude
kdokoliv, budovu bývalé radnice nikam neodnese
a po celkové rekonstrukci bude i nadále sloužit
občanům města. Podobně město například prodalo proluku vedle staré radnice a dnes tam sídlí
Komerční banka, jsou tam kanceláře a byty.
(Záměr prodeje budovy bývalé radnice zveřejňujeme na str. 24.)

Začaly veřejně prospěšné práce
Holešov - Zhruba 25 holešovských občanů zaměstná holešovská radnice v rámci veřejně prospěšných prací. Jedná se o projekt pro
hůře zaměstnatelné klienty holešovské pobočky
úřadu práce. „Oslovili jsme 20 až 25 lidí, kteří
mají problém se sháněním práce. Z velké části
se to týká obyvatel Školní ulice,“ uvedl starosta
města Zdeněk Janalík.
Od 15. května začnou v centru i okrajových
částech města zametat ulice, vyhrabávat staré
listí, okopávat chodníčky a provádět další práce

při údržbě veřejného prostranství. „Vytipovali
jsme předáky, kteří budou zadávat a předávat
práci i nářadí, evidovat a vykazovat pracovní
dobu a současně koordinovat požadavky města
a spolupráci s Technickými službami,“ vysvětlil
starosta města.
Pro začátek mají veřejně prospěšné práce
trvat dva až tři měsíce. „Dál se uvidí. Záleží pouze na těchto zaměstnancích, jakým způsobem
se chopí šance,“ dodal starosta.
(frs)

Josef Jakubčík obdržel
Velkou pečeť města Holešova
Holešov (frs)
- Velkou pečeť
města Holešova
udělilo na svém
posledním jednání Zastupitelstvo
města Holešova
Josefu Jakubčíkovi u příležitosti
jeho odchodu
z funkce ředitele
Městského kulturního střediska
(MKS) Holešov.
Josef Jakubčík stál v čele této
kulturní instituce
od roku 1995. Druhé volební období je také členem Zastupitelstva
města Holešova a v současnosti
i holešovským radním. „Aktivně
pracoval také v komisi kultury, jejímž členem byl v minulém volebním období. Od ledna roku 2007,
z titulu své funkce ředitele MKS
Holešov, má na starosti rovněž
správcovství holešovského zámku

a přilehlé zahrady.
Pod jeho vedením se činnost
MKS rozvíjela
a zkvalitňovala.
V Holešově se
zasloužil o vznik
jednoho z nejlépe hodnocených
městských informačních center
v ČR. Výrazně se
podílel na zvýšení
úrovně propagace
města Holešova
i v oblasti cestovního ruchu,“ uvádí se v důvodové
zprávě k udělení tohoto nejvyššího
ocenění města.
Josef Jakubčík je členem
výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje a je
iniciátorem vzniku sdružení „Kroměřížsko - sdružení pro cestovní
ruch“, v jehož výboru jako zástupce
města Holešova do letošního roku
aktivně pracoval.
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Členové Sokola uctili památku profesora Jaroše
Členové a příznivci TJ Sokol
Holešov uskutečnili 1. května výstup
na Jehelník k uctění památky prof. Ladislava Jaroše, umučeného v roce
1942 v Kounických kolejích v Praze.
Profesor Jaroš byl ředitelem
holešovského gymnázia, které
dodnes nese jeho jméno, a byl
i starostou Sokola v našem městě.
Na Jehelníku je br. Jarošovi umístěna pamětní deska a každoročně

je pořádán výstup na tento vrch
k uctění jeho památky. Letošní účast
členů Sokola i jeho příznivců byla
mimořádně vysoká.
Pietní vzpomínka začala jako
vždy krátkým zastavením na Tesáku,
které i letos zahájila starostka Sokola
Holešov ses. Smrčková. Osobnost
prof. Jaroše připomněla vzdělavatelka Sokola ses. Švábová. Shromáždění pozdravil i starosta Hole-

šova Dr. Janalík, přítomni byli i oba
místostarostové Holešova, pánové
Bartošek a Seifert. Vážíme si účasti
delegace MÚ Holešov na vzpomínkové akci významné osobnosti našeho města. Při této příležitosti chceme poděkovat městskému úřadu
za urychlenou rekonstrukci pamětní
desky prof. Jaroše na Jehelníku,
která byla vlivem povětrnostních
podmínek zčásti zničena.

U památníku na Jehelníku ses. Anežka Švábová kromě jiného
poděkovala představitelům městského úřadu za to, že pamětní desku
nechali v krátké době opravit.

První část pietního aktu se uskutečnila
na Tesáku.

Vzpomínka na osvoboditele
Jako každoročně, tak i letos 3. května zástupci občanů Količína p. Petržela, p. Barták
a autor článku uctili památku plk. v.v. Vladimíra
Romaněnka u jeho hrobu v Uničově. Tato tradice
se dodržuje každoročně u příležitosti výročí osvobození ČSR od fašismu Rudou armádou.
Ve dnech 6. a 7. května 1945 por. Vladimír Romaněnko, původem volyňský Čech, se
jako 18letý příslušník 1. čsl. samostatné brigády
1. armádního sboru aktivně podílel na osvobozování obce Količín. Mnozí jeho druhové položili při
bojích to nejcennější, své životy. Jejich jména jsou
uvedena na pamětní desce v Količíně a stejně tak
každoročně si občané připomínají jejich památku
u pomníku osvoboditelů.
Pan Vladimír Romaněnko byl pravidelným
účastníkem oslav osvobození v Holešově a také

Kytičku k obnovené pamětní desce prof. Jaroše položila 17členná skupina účastníků, druhá část šla po žluté
značce k hotelu Říka a třetí přijela
z Tesáku autobusem na Říku. Tento
sváteční den byl jako již tradičně zakončen posezením u dobrého oběda
a popovídáním si s přáteli. Doufáme,
že příští rok budeme tradiční výstup
na Jehelník absolvovat znovu.
TJ Sokol Holešov

byl zapsán dne 6. 5. 1965 do knihy cti města Holešova a obce Količín. Po válce se usadil i s rodinou
v nedalekém Uničově. Zde byl až do odchodu
do důchodu zaměstnán jako řidič autobusu
ČSAD. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti
plukovník. Byl také vyznamenán za zásluhy o československý stát prezidentem V. Havlem. Pan
Vladimír Romaněnko zemřel 1. 5. 2000 ve věku
75 let po těžké nemoci a je pochován na místním
hřbitově v Uničově. Na jeho hrob každoročně
pokládáme kytici květů s věnováním za občany
Količína, KSČM a Klub českého pohraničí.
U hrobu se každoročně setkáváme s jeho dcerou Jarmilou a jejím manželem p. Mirko Včelařem.
Za zúčastněné
Štefan Haviar

Pozvánka na pietní
akt v Praze
Klub vojenských výsadkových veteránů v Holešově připravuje na pozvání svých kolegů z Prahy
účast na pietním aktu u příležitosti 66. výročí ukončení
bojové činnosti skupinou ANTHROPOID.
Vzpomínkové shromáždění se uskuteční ve středu
18. června 2008. V 10 hodin pietní akt začíná v Resslově ulici, následovat bude panychida a návštěva krypty.
Poté se účastníci přesunou do Technické ulice v Praze
6 - Dejvicích, kde provedou seskok výsadkáři Armády
ČR do prostoru před areálem ČVUT a ulice Evropská.
Akce bude zakončena pietním aktem u památníku
výsadkářů. Ubytování lze zajistit ze 17. na 18. června
ve vojenské ubytovně Pod Juliskou 7, případně i pro
manželky, a to za 100 korun na noc a osobu.
Případní zájemci o účast na vzpomínkové
akci z řad holešovských výsadkových veteránů,
nahlaste svou účast do 20. května u Jaroslava Bílka na telefonech 605 325 755 nebo 739 365 434.

Profesor Plajner - významná osobnost českého skautingu
Dlouhodobé každoroční konání Memoriálu
RNDr. Rudolfa Plajnera je vzpomínkou na druhého
náčelníka českého skautingu, který v Holešově bydlel a působil na holešovském gymnáziu s krátkými
přestávkami až do roku 1959. Nucené přestávky
byly za války, kdy byl JUNÁK zakázán a kdy byl
prof. Plajner zatčen a vězněn pro nařčení z odbojové činnosti, které mu nebylo prokázáno. Po ukončení války v květnu 1945 byl zvolen předsedou Revolučního národního výboru v Holešově, působil jako
profesor matematiky a fyziky na místním gymnáziu
a dále pokračoval ve své funkci náčelníka skautingu
až do doby jeho likvidace po Únoru 1948 minulým
režimem. Opět byl novým režimem perzekuován,
protože skautské hnutí bylo pokládáno za reakční
pro naši republiku. Čas plynul a nastalo jaro roku
1968, kdy skauting opět získal své prioritní postavení
mezi dětskými a mládežnickými organizacemi. Tato
doba obrození však trvala jen krátce do roku 1970,
kdy byl opět nastolen tvrdý komunistický režim
a JUNÁK byl opět zakázán. V tuto dobu byl již
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R. Plajner v důchodu a přestěhoval se do Luk pod
Medníkem. Režim mu však zakázal jakékoliv působení ve výchově dětí a mládeže, stejně jakoukoliv
publikační činnost. Přesto však ve svém volném
čase zpracovával velmi důkladnou historii českého

Pozvánka
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov zve srdečně na 10. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera k uctění památky
druhého náčelníka čs. JUNÁKA 1939 - 1987.
Akce se koná v sobotu 24. května 2008.
Dopoledne se uskuteční vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn, kde se bude od
11.30 konat v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie mše svatá. Od 13 hodin se pak uskuteční u památníku br. Rudolfa Plajnera pietní
vzpomínka.

skautingu od jeho založení. Osm těchto historických
rukopisů bylo však vydáno v samizdatu ještě za jeho
života. Dr. Plajner zemřel 23. června v roce 1987. Již
v říjnu tohoto roku dokončil ing. Ant. Vémola monografii o bratru náčelníkovi a v listopadu Vlastivědný
kroužek v Holešově uspořádal vzpomínkový večer
na RNDr. Rudolfa Plajnera jako čestného občana
města Holešova. Bylo to na holešovském zámku
za účasti jeho přátel i vzdáleného okolí a mnoha
občanů města.
V roce 1990 bylo zahájeno organizování Memoriálu Rudolfa Plajnera I. ročníkem na Tesáku se
vzpomínkovým pochodem na Hostýn. Při jeho desátém výročí úmrtí holešovští skauti postavili na památné hoře sv. Hostýna památník. Pískovcová stela
má z přední strany reliéfní portrét Táty Plajnera a ze
zadu je osazena žulová deska s krátkým popisem
jeho života. Zde se konají každoroční vzpomínky
na tohoto nepochybně velkého muže českého
skautingu a čestného občana města Holešova.
Středisko JUNÁKA Holešov
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Obce řeší, jak dál se skládkou
v Bystřici
Prusinovice (frs) - Problematika svozu a skladování odpadů se stala
stěžejním tématem posledního zasedání obcí Mikroregionu (MK)Holešovsko, které se v úterý 29. dubna uskutečnilo v Prusinovicích. Starostové
mají v poslední době výhrady k některým rozhodnutím vedení skládky
v Bystřici pod Hostýnem. Většina obcí mikroregionu tam prostřednictvím
Technických služeb (TS) Holešov vyváží odpad a zároveň jsou spoluvlastníky skládky. Své názory však nejsou schopni proti většinovému
podílu obcí Bystřicka prosadit. Starostové proto pověřili svého kolegu
Radoslava Pospíšilíka, aby vedení DSO Skládka Bystřice pod Hostýnem
předal seznam otázek týkajících se provozu skládky.
Nájem popelnic
Představitelé obcí rovněž diskutovali o možném postupu ve věci
pronájmu popelnic. Většina obcí má totiž popelnice pronajaty od TS
Holešov a některým z nich se zdá, že by je zakoupení vlastních popelnic
přišlo levněji. Starostové proto mají ve svých zastupitelstvech projednat
možné varianty, kterými jsou jednání s vedením Technických služeb
o snížení nájmu za popelnice nebo vypovězení smlouvy a pořízení
popelnic vlastních.
Starostové se v Prusinovicích rovněž dohodli na dokončení informačního výstražného a varovacího systému v Pacetlukách, Bořenovicích,
Roštění a Rymicích, přičemž mikroregion má na tuto investici přispět
40 procenty.
Školit má kraj
Předseda MK Petr Lipner navrhl způsob organizace školení a vzdělávání, který by tolik nezatížil obecní rozpočty. Starosty mají napříště školit
odborníci z krajského úřadu. MK Holešovsko hodlá v této věci postupovat
společně i s MK Podhostýnsko a Chřiby.
Na valné hromadě v Prusinovicích starostové rovněž diskutovali
o situaci ve značení cyklotras, dostali informace o soutěži Vesnice roku
2008 a od zástupců Místní akční skupiny Moštěnka.

www.remax-czech.cz

295 000 Kč

Tel.: 603 323 111

1 460 000 Kč Tel.: 603 323 111

Bořenovice, Zlínský kraj Prodej stavebního pozemku o výměře 987m2. Všechny
sítě jsou na pozemku, příjezdová cesta
je asfaltová. Vhodné ke stavbě RD.

Kroměříž, Zlínský kraj Prodej druž. bytu
2+1 o výměře 57,8 m2. Byt se nachází ve
2. podlaží panelového domu, který je po
rekonstrukci. K bytu patří zděný sklep.

2 075 000 Kč Tel.: 603 323 111

2 090 000 Kč Tel.: 608 759 000

Kroměříž, Zlínský kraj Prodej cihlového
bytu 3+1 o výměře 79 m2. Byt má vlastní
topení a ohřev teplé vody plynem. K bytu
patří i sklep o výměře 6 m2.

Otrokovice, Zlínský kraj Prodej kompletně zrekonstruovaného RD. V roce 2007 byl
dům zateplený. Před domeme se nachází
okrasná zahrada. Dům je podsklepený.

2 590 000 Kč Tel.: 608 759 000

1 580 000 Kč Tel.: 608 759 000

Skaštice, Zlínský kraj Prodej prostorného
RD ve Skašticích.Vytápění plynem,dům je
částečně podsklepen. Součástí domu jsou
dvě garáže a zahrada o výměře 117 m2.

Zlín, Zlínský kraj Prodej cihlového bytu
2+1 v OV. Plocha bytu je 61m2. Byt se
nachází v 1. patře a má prostornou lodžii
a balkon. K bytu patří komora i sklep.

1. ZŠ má opravený vstup do budovy
Holešov (rr) - Za přítomnosti vedení města, 1. ZŠ a poslance
Josefa Smýkala proběhla v minulých dnech malá slavnostní kolaudace
zrekonstruovaného vchodu do školní budovy. Jak nám sdělila ředitelka
školy Jarmila Růžičková, finance na rekonstrukci byly získány panem
poslancem Josefem Smýkalem - členem školské rady, a panem starostou
a senátorem dr. Zdeňkem Janalíkem z vrácených státních dotací (tzv.
vratek) na podzim roku 2007.
„Práce začaly v prosinci odstraněním zpuchřelé, vlhké a plesnivé
omítky, poté bylo instalováno zařízení Hydropol na vysušení prostoru.
Zhruba za dva měsíce se zdi jeho působením vysušily natolik, že
oprava mohla dále pokračovat. Původní návrh ing. arch. Habarty, což
byla štuková omítka v celém vstupu, byl nahrazen jiným řešením, a to
obložením stěn v dolní části vstupu leštěným mramorem. Stejný kámen
byl použit jako nová dlažba s vkládanou leštěnou žulou,“ řekla Jarmila
Růžičková.
Žulou byly obloženy i schody. Mezi obkladem a zdí je ponechána
malá větrací mezera, nadále působí na odvlhčení systém Hydropol. Při
rekonstrukci byly vyměněny venkovní i vnitřní dveře za nové dřevěné,
zděné zábradlí bylo zbouráno a nahrazeno kovovým, byla nainstalována
nová světla. U vstupních dveří je instalováno nové otevírací zařízení
s čipovým ovládáním a prostor monitoruje kamerový systém - ale ten
byl zaveden již dříve.
„Celá rekonstrukce stála přibližně dva miliony korun,“ uzavřela
ředitelka Růžičková.

27 Kč/m2

Tel.: 739 486 421

Racková, Zlínský kraj Prodej zemědělského pozemku v katastr. území obce
Racková o výměře 8174 m2.

242 000 Kč

Tel.: 739 486 421

27 Kč/m2

Tel.: 739 486 421

Racková, Zlínský kraj Prodej parcely
zemědělské půdy. Pozemek o výměře
1676 m2.

Tel.: 731 618 472

Roštín, Zlínský kraj Prodej oplocené zahrady se staršími ovocnými stromy a zahradním domkem o výměře 1981 m2.

Holešov a okolí Koupě zahradní chatky
v zahradní lokalitě v okolí Holešova.
Cenu respektuji.

1 695 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 328 000 Kč Tel.: 604 383 641

Přílepy, Zlínský kraj Prodej RD 4+1. Zastavěná plocha bydlení činí 1259 m2 a zahrada má
896 m2. K domu náleží hospod. budovy.

Přílepy, Zlínský kraj Prodej RD o zastavěné ploše 200m2 a poz. o rozloze 2270 m2.
Dispozičně 3+1, koupelna a komora.

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

O peníze na rekonstrukci vestibulu 1. ZŠ se zasloužili poslanci
Parlamentu ČR Josef Smýkal a Zdeněk Janalík.

www.remax-czech.cz
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Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 28. dubna 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 20/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva města Zdeňka Hlobila a Miroslava
Kunce.
Přijaté usnesení č. 21/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
návrhovou komisi ve složení: Libor Liška, Bc. Jaroslav Chmelař
a Ing. Miroslav Strnad.
Přijaté usnesení č. 22/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený a upravený program jednání zastupitelstva města konaného dne 28.
dubna 2008.
Přijaté usnesení č. 23/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení slibu členky
Zastupitelstva města Holešova
Boženy Zacharové, bytem Holešov, podle § 69 odst. 2 zák. č.
128/2000, o obcích.
Přijaté usnesení č. 24/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů
města od posledního jednání
zastupitelstva města.
Přijaté usnesení č. 25/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 18.
února 2008.
Přijaté usnesení č. 26/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
odložilo projednávání prodeje
městských pozemků p.č. 188/1,
orná půda, o výměře 116 m2
a p.č. 188/3, orná půda, o výměře 335 m2, vše k.ú. Všetuly,
Vlastimilu Frgalovi st., bytem
Holešov, do příštího jednání
zastupitelstva města. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 27/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městských nemovitostí dům čp. 1645 stojící na pozemku
p.č. 137/2 a pozemek p.č. 137/2,
zast.plocha, o výměře 173 m2, vše
k.ú. Holešov, manželům Erikovi
a Lence Bakalíkovým, oba bytem
Holešov, za kupní cenu 700.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 28/2008.
Zastupitelstvo města Holešova zrušilo usnesení č. 5/2006,
bod 9, ke zprávě č. 79/05/2006/z
ze dne 19. 10. 2006, týkající se
směny pozemků mezi městem
Holešov a Aloisem Janalíkem,
bytem Žopy, z důvodu změny
zastavovací studie. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 29/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru směny měst-
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ských pozemků, dle nové studie
zastavitelnosti č. 22/2007 zpracované Ing. arch. Dujkou, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova
do vlastnictví Aloise Janalíka, bytem Žopy, přejde pozemek č. 47
o výměře cca 949 m2 a pozemek
č. 48, o výměře cca 983 m2, vše
k.ú. Holešov, a z vlastnictví Aloise Janalíka, bytem Žopy, přejde
do vlastnictví města Holešova
pozemek p.č. 1948/3, orná půda,
o výměře 1.800 m2, k.ú. Holešov,
bez dalšího finančního vyrovnání.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 30/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 2893/1, ost. plocha, o výměře cca 42 m2, k.ú. Holešov,
Martinu Měcháčkovi, bytem
Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 5. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 31/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 1869/6,
zast. plocha, o výměře 4 m2, k.ú.
Holešov, Josefu Sojkovi, bytem
Holešov, v předloženém znění
za minimální kupní cenu 200 Kč/
m2 . Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 5. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 32/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 244/8, trvalý travní
porost, o výměře cca 30 m2 , k.ú.
Žopy, v předloženém a upraveném znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 5. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 33/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 1938/1,
1939/1, 1942, 1947/1, 1942/2
1946/134 a pozemků p.č. 3505,
1948/2, 1933/1, 3665, 1941/1
a 1940/1, vše k.ú. Holešov, o celkové
výměře cca 50.000 m2 , v předloženém znění za minimální kupní cenu
250 Kč/m2. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 6. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 34/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí
- objekt čp. 24 stojící na pozemku p.č. 68, pozemek p.č. 68,
zast. plocha, o výměře 1.660
m2 a pozemek p.č. 69, zahrada,
o výměře 746 m2 , vše k.ú. Holešov, za minimální kupní cenu
15.000.000 Kč + náklady s prodejem spojené dle předloženého
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 35/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
nabytí pozemku p.č. 2951/90, ost.

plocha, o výměře 18 m2, k.ú. Holešov, darem od Stavebního bytového družstva Novosady, Holešov,
Tovární 31. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 36/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí pozemků p.č. 1390/3, zahrada, o výměře 4.558 m2, p.č. 1390/8, zahrada,
o výměře 194 m2 a p.č. 1391/3,
zahrada, o výměře 102 m2, vše
k.ú. Holešov, za kupní cenu cca
50 Kč/m2, od České republiky.
Finanční částka bude čerpána z kapitoly 12 - 3639 - 6130.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 37/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: Otto Gross. Termín:
31. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 38/2008. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v zájmu zjednání nápravy chyby v číslech úpravu
usnesení Zastupitelstva města
Holešova č. 3/2007/28 týkající se
půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Holešova tak, že se uvedená částka 100 000 Kč u Ing. Stanislavy Urubové změní na částku 120 000 Kč. Zodpovídá: Otto
Gross. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatný převod silnice III. třídy
s označením III/43820 v místní části Dobrotice a části silnice III. třídy
s označením III/49012 v místní
části Žopy z vlastnictví Zlínského
kraje do vlastnictví města Holešova a změnu kategorie silnic III. třídy
na místní komunikace. Zodpovídá:
Otto Gross. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 40/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova spočívající v úpravě napojení východního obchvatu
města na silnici II/438 v prostoru u koupaliště. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 41/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Holešov
na plochy pro dostavbu garáží
a plochy pro bydlení. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.

Přijaté usnesení č. 42/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova spočívající ve změně funkčního využití plochy mezi lokalitou
pro výstavbu rodinných domů
- Sadová a východním obchvatem města na zeleň. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 43/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
Libora Hrudíka, bytem Holešov, ze
dne 7.4.2008 spočívající ve změně funkčního využití pozemků
p.č. 688/6 a 688/1 v k.ú. Všetuly
na plochy bydlení. Své usnesení
podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny v dané
lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 44/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh obce Přílepy,
ze dne 9. 4. 2008 spočívající
ve změně trasy vedení VN v k.ú.
Žopy. Své usnesení podmínilo úhradou nákladů spojených
s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 45/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření dohody o navázání partnerských vztahů mezi městem Holešov a obcí Desinić v Chorvatsku
podepsané starostou města Holešova PaedDr. Zdeňkem Janalíkem.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 46/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo udělení Velké pečeti
města Holešova Josefu Jakubčíkovi u příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele Městského
kulturního střediska Holešov.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 47/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozdělení dotace města Holešova
na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv.
Akce milion 2008, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
(Pokračování na str. 7)
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Přijaté usnesení č. 48/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí úvěru k financování rekonstrukce zámku ve výši 15
mil. Kč se společností Komerční
banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, a to na základě
provedeného výběrového řízení,
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 49/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření města
Holešova č. 2/2008 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo nabytí pozemků darem
od vlastníků parcel v k.ú. Dobro-

tice v souvislosti s úpravou komunikace za zámeckou oborou.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 51/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu pozemků, a to tak, že část
pozemku p.č. 92/6 o výměře cca
250 m2 přejde z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Povodí
Moravy, s.p., a z vlastnictví Povodí
Moravy, s.p., přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p.č.1817/1, o výměře 252 m2,
vše k.ú. Dobrotice. Zodpovídá:
Mgr. Jana Kozová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 52/2008. Zastupitelstvo města Holešova odvolalo Bc. Jaroslava Chmelaře
na jeho vlastní žádost z funkce
člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a zvolilo členem kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holešova
Josefa Sedláře, bytem Holešov,
zvolilo členkou výboru strategického rozvoje Zastupitelstva

města Holešova Ludmilu Štaudnerovou, bytem Holešov.
Přijaté usnesení č. 53/2008. Zastupitelstvo města Holešova odložilo projednání prodeje plynovodu
a plynovodní přípojky k objektu Zemanova kovárna, Holešov, Holajka 183, příspěvkovou organizací
Městské kulturní středisko Holešov na příští jednání zastupitelstva města. Zodpovídá: Mgr. Pavel
Chmelík. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova k plnění: usnesení
zastupitelstva města v roce 2005
a 2006, vybraných usnesení rady
města v roce 2007, usnesení zastupitelstva města za rok 2007
a uložilo Radě města Holešova
projednat závěry a doporučení
kontrolního výboru.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo prodej části městského

pozemku p.č. 1923/4, trvalý travní
porost, o výměře cca 2.500 m2, k.ú.
Holešov, Václavu Hlobilovi, bytem
Holešov, za nabídnutou kupní cenu
25 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo úplatné nabytí pozemku p.č. 2624/8, orná půda,
o výměře 1.875 m 2, za cenu
26.660 Kč, pozemku p.č. 2651,
orná půda, o výměře 292 m2,
za cenu 4.150 Kč a pozemku p.č.
2651/26, orná půda, o výměře
788 m2, za cenu 11.210 Kč, vše
v k.ú. Holešov, dle nabídky Pozemkového fondu ČR vyhlášené dne 7. 4. 2008. Zodpovídá:
Mgr. Jana Kozová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Zdeněk Hlobil
ověřovatel zápisu
Miroslav Kunc
ověřovatel zápisu

Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 28. dubna 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 118/2008. Rada
města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnotící komise
v souladu s ustanovením § 81 odst.
1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku na služby „Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského centra - část 2. NP, 3. NP“,
kterou předložila obchodní firma:
- Ing. Vladimír Lochman, Holešov,
Masarykova 654/17,IČ: 67522416,
za cenu díla 2.380 tis. Kč včetně
DPH. Zodpovídá: Otto Gross. Termín: 30. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 119/2008.
Rada města Holešova rozhodla
na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky
na akci „Realizace veřejného
osvětlení Holešov, Střelnice Dobrotice“ společnosti ETMONTA, s.r.o., Holešov, Dobrotice 20,
za cenu díla do 1.394.266 Kč
včetně DPH. Zodpovídá: Otto
Gross. Termín: 15. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 120/2008. Rada
města Holešova rozhodla v souladu s ustanovením § 84 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb. o zrušení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Holešov rekonstrukce cyklostezky Za vodou“ , pověřila starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
vypsáním nového zadávacího řízení se stejným předmětem plnění
po dopracování projektové dokumentace. Výzva k podání nabídek
a k prokázání splnění kvalifikace
bude zaslána těmto zájemcům:
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 schválila
návrh Mandátní smlouvy se společností MCI SERVIS, s.r.o., Zlín,
Vavrečkova 5262, IČ: 27718158,
o výkonu zadavatelských činností-organizování zadávacího řízení na VZ „Holešov rekonstrukce
cyklostezky Za vodou“ v předloženém znění. Odměna je ve výši
45.000 Kč bez DPH. Zodpovídá:
Otto Gross. Termín: 10. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 121/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova spočívající v úpravě
napojení východního obchvatu
města na silnici II/438 v prostoru u koupaliště. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 122/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Holešov
na plochy pro dostavbu garáží
a plochy pro bydlení. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
28. 4. 2008.

Přijaté usnesení č. 123/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova spočívající ve změně
funkčního využití plochy mezi
lokalitou pro výstavbu rodinných domů - Sadová a východním obchvatem města na zeleň.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 124/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
Libora Hrudíka, bytem Holešov, ze
dne 7.4.2008 spočívající ve změně funkčního využití pozemků
p.č. 688/6 a 688/1 v k.ú. Všetuly na plochy bydlení. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 125/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny
územního plánu města Holešova na návrh obce Přílepy dne
9.4.2008 spočívající ve změně
trasy vedení VN v k.ú. Žopy.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 28. 4. 2008.
Přijaté usnesení č. 126/2008.
Rada města Holešova schválila
uložení inženýrských sítí, sloužících k napojení nově vznikající
bytové zástavby v lokalitě Květná,
na městský pozemek p.č. 2393,
k.ú. Holešov, dle zastavovací
studie zpracované Vladimírem
Ságnerem pod č. zak. 0342007.

Zodpovídá: Otto Gross. Termín:
15. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 127/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností RAPOS,
spol. s r. o., Holešov, Nerudova
325, IČ: 25504487, na veřejnou
zakázku „Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského
centra 1. etapa“ v předloženém
znění. Zodpovídá: Otto Gross.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 128/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci o zániku mandátu člena
Zastupitelstva města Holešova
Josefa Pašutha dnem 9. dubna
2008 z důvodu jeho úmrtí, vzala
na vědomí informaci o nástupu
náhradnice z kandidátní listiny
KSČM Boženy Zacharové, bytem
Holešov, která se dnem 10. dubna
2008 stala členkou Zastupitelstva
města Holešova z důvodu uprázdněného mandátu.
Přijaté usnesení č. 129/2008
Rada města Holešova jmenovala
v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, člena zastupitelstva města Zdeňka Hlobila,
bytem Dobrotice, s účinností
od 1. 5. 2008 předsedou komise
výstavby Rady města Holešova,
jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
Libuši Matulovou, bytem Holešov, s účinností od 1. 5. 2008
členkou komise kultury.
(Dokončení na str. 8)
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Otevřený dopis starostovi Holešova
Pane starosto,
vzhledem k tomu, že nám nebylo umožněno vyjádřit se ke kritice na naši adresu na MZ, dovolujeme si svoje vyjádření předat Vám
touto cestou. Doufám, že Vás to
neurazí a nebudete to považovat
za invektivy vůči Vaší osobě.
Není to tak dávno, pane
starosto, kdy jsme Vás v tisku
po nástupu do funkce pochválili
za aktivitu a vstřícnost při řešení požadavků občanů. Zejména
v porovnání s Vaším předchůdcem, „noblesním“ p. Ottou. Bohužel od té doby se mnohé změnilo
a i Vy jste se změnil k horšímu
a jdete ve šlépějích představitelů
ODS, tj. předvádíte aroganci moci
a odmítáte kritiku. Víme, že se snažíte v Holešově udržovat přijatelné
image pro ODS. Nic proti tomu,
ale to není vše, co bychom od Vás
očekávali.Takže po pořádku, pane
starosto.
Můžete si ověřit fakt, že v posledních komunálních volbách
v roce 2006 získal p. Baťa 586 a já
625 hlasů, což je o něco méně,
než jste dostal Vy, ale jen o několik
stovek hlasů. Považujeme proto
za svou povinnost splatit voličům
důvěru, kterou nám ve volbách
vyjádřili stejně jako Vám.
Tímto zároveň usilujeme o naplňování občanských povinností
(ačkoliv nejsme členy „občanské“
„demokratické“ strany), neboť
upozorňujeme na drobné i velké
problémy Holešova. Vy místo toho,
abyste naši iniciativu přivítal, tak ji
potlačujete a kritizujete a snažíte
se nás před zastupiteli a občany
zesměšnit a zdiskreditovat. Vaším
jednáním také nahráváte všem,
kteří viní ODS z toho, že nenaslouchá občanům. A takové praktiky
se nazývají praktikami nedemokratickými, totalitními.
Naše podněty, které nemáte
tak rád, jsou vyjádřením povinnosti, kterou vůči voličům pociťujeme,
což platí i pro Vás. Občané Vás
rozhodně nevolili kvůli radaru, který hodlá ODS umožnit vybudovat
Američanům u nás, ale kvůli tomu,
že budete ve své funkci plnit funkci

služby občanům, a tedy i nám,
neboť my se cítíme a také jsme
občany Holešova. Tak jste to vyjádřil ve svém slibu před zastupiteli
po nástupu do funkce a dokonce
i ve svém životopise, který máte
zveřejněn na Vaší web stránce,
když přijímáte volbu na post senátora jako výzvu sloužit občanům.
Pokud respektujete zákony
(Vy asi nemusíte, Vás chrání imunita), potom musíte respektovat
i zákon o obcích č.128/2000 Sb.,
a v něm i § 16 odst 2g, který
(a opakuji Vám to již po několikáté) umožňuje právo občanovi,
cituji: „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, orgány obce je vyřizují bezodkladně,
nejdéle však do 60 dnů, jde-li
o působnost zastupitelstva obce,
pak nejpozději do 90 dnů.“ Konec
citátu. Co je na tomto ustanovení
nepochopitelného? Nejvíce Vám
pravděpodobně vadí limitování
doby vyřizování. Na zasedání ZM
jste uvedl, že po Vás žádáme okamžité odpovědi na naše podněty.
Ale ještě nikdy jsme po Vás nežádali okamžitou reakci na druhý
den. A ani jsme nemohli, neboť
sami víme, že na řešení podnětů
máte časový limit až 2 měsíce.
Když podnět není podnětem nebo
není aktuální a reálný, co brání
v tom, aby bylo autorovi podnětu
sděleno, jak bude s podnětem
či připomínkou naloženo? Kromě jiného jste také nepravdivě
informoval MZ o tom, že svými
podněty podporujeme komerční
zájmy majitele web stránky PODNĚTY.CZ, což striktně odmítáte
a budete přijímat pouze podněty,
zaslané na Váš sekretariát.To má
být příkaz, požadavek nebo žádost? Jednak se vůbec nejedná
o komerční záležitost, neboť majitelem této stránky je občanské
sdružení PODNĚTY.CZ, které
má co do zisků daleko, naopak
je prakticky financováno z osobních prostředků členů sdružení.
Škoda, že nejste ochoten blíže
se zabývat touto občanskou aktivitou. Chápu, asi k tomu máte
své důvody.

Jak jistě víte, podnětů, které
jsme Vám za 4 měsíce poslali, není
moc, asi z 25 jste vybral jen některé a i ty jste necitoval přesně, ale
tak, aby tomu přítomní na MZ nerozuměli. Nebo rozuměli tak, jak jste
potřeboval. Právě z podnětů, ze
kterých jste uvedl jeden, který Vás
nabádá, aby pracovníci MÚ napravili křivdy, které napáchali úmyslně
a také svou nekompetentností. Jde
o to, aby chybu prodejem kanalizační přípojky soukromým osobám
bez věcného břemena a bez mého
vědomí napravili. Do dnešního dne
se tak nestalo. Další křivdou je, že
na pozemku, po kterém jezdím
ke svému rodinnému domu, někdo
vymazal v katastru nemovitostí
příjezdovou komunikaci a další
část této příjezdové komunikace
pak byla prodána soukromým
osobám. Tak takové „přehmaty“
Vy omlouváte?
K peticím. Městská rada se
dne 4. 12. 2006 zabývala mimo jiné
i peticí občanů Kolonky Za Cukrovarem ve Všetulích ze dne
20. 9. 06 (tedy po více než 2,5 měsíce) a nezamítla ji. Přitom uložila
místostarostům, Vám, ale i dalším
zpracovat odpovědi zástupcům
občanů. Zarážející je vyjádření pana tajemníka, že si v daný
moment nevzpomíná na nějakou
petici občanů z Kolonky! To jich
má MÚ tolik, že si na tu naši nevzpomíná? Tomu máme věřit? Nemluvě o jeho povinnosti vyplývající
ze zákona, kterou jsme m.j. rovněž
připomněli, odpovědět v daném
termínu autorovi či autorům petice.
Jenže když si nevzpomíná!!! A my
o tom dosud nic nevíme, neboť
nás nikdo o postupu vyřizování

a stavu petice neinformoval. Obdobně jste mystifikoval zastupitele ve věci dohody o udržování
travnatých pozemků v Kolonce
Za Cukrovarem. Prohlásil jste, že
jsme odmítli nabídku MÚ na naši
aktivitu, neuvedl jste však důvody,
které nás k tomu vedly. Mnohé
další podněty jste pak záměrně
nevzpomenul a neuvedl.
Neměla pravdu ani předsedkyně kontrolního výboru, když
prohlásila, že kontrolní výbor není
kompetentní zabývat se kontrolou
podnětů. V metodické příručce pro
zastupitele se na straně 28 uvádí
v kapitole Náplň činnosti kontrolního výboru pod písmenem d) ….
„Výbor vyřizuje: petice, stížnosti
a připomínky občanů v oblasti samostatné působnosti obce.“
Pravdu však měl poslanec
p. Smýkal, když vyjádřil nespokojenost s tím, co jste o podnětech
uváděl, neboť podle něj mnohé
podněty je možno vyřizovat v rámci odborů MÚ a zejména se to týká
odboru investic a odboru správy
majetku, stejně tak na besedách
se starostou a nemusí být do toho
zbytečně zatahováni všichni zastupitelé.
Závěrem chci připomenout,
že ze splnění našich požadavků,
nehodláme odstoupit, pokud nám
nebude jejich nicotnost, neopodstatněnost a nereálnost relevantně zdůvodněna. Za tím účelem
využijeme všech dostupných
a legálních prostředků. My ctíme
vůči občanům povinnost za danou
důvěru - a Vy?
Štefan Haviar

Reakce starosty města
Zdeňka Janalíka
Na všechny podněty podané pány Haviarem a Baťou jsem už v minulosti několikrát reagoval, naposledy na posledním jednání zastupitelstva.
Chtěl jsem, aby se všichni kolegové v zastupitelstvu dozvěděli, o jaké
podněty se jednalo a jak s nimi vedení města naložilo. K podrobnostem
uvedeným v otevřeném dopise pana Haviara se nehodlám vyjadřovat,
protože nechci vést polemiku prostřednictvím novin.

Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 28. dubna 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(Dokončení ze str. 7)
Přijaté usnesení č. 130/2008. Rada
města Holešova schválila výši finanční odměny řediteli Městského kulturního střediska Holešov,
příspěvková organizace, Josefu
Jakubčíkovi, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 131/2008.
Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí vyhlášení volného dne na 1. Základní
škole Holešov dne 9. 5. 2008
z technických a organizačních
důvodů. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 132/2008. Rada
města Holešova schválila poskyt-

nutí finanční částky 4.000 Kč Střední policejní škole ministerstva vnitra v Holešově jako podporu dílčího
projektu prevence kriminality „Dnes
odpoledne si to řekneme“. Částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 133/2008.
Rada města Holešova vzala

na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení rady města ze dne
14. dubna 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Hasiči soutěžili o pohár starosty města
V neděli dopoledne začaly netradiční hasičské závody zásahových jednotek. Jejich
netradičnost totiž spočívala v tom, že soutěžní
družstva musela sát vodu z podzemní nádrže.
Soutěžního klání se zúčastnilo bohužel jen
6 týmů a i tohle byl jeden z důvodů, že závody
proběhly na 2 pokusy, z nichž platil ten s lepším
dosaženým časem. Kromě našeho domácího
a družebního sboru z Topoĺčianek se soutěže
účastnila družstva z Říkovic, Přílep, Pacetluk
a Tučap. Po prvním kole se ukázalo, že je
dobré něco zopakovat, protože se některým
družstvům nevyvedly časy tak, jak si sami
soutěžící představovali. Navíc družstvo „Požárního sboru města Říkovic“ připravilo pro

pobavení přihlížejících recesistickou ukázku
příjezdu na základnu a provedení požárního
útoku, při kterém dosáhli obdivuhodného času
132,65 s. Ve druhém kole byly časy soutěžních
družstev už mnohem lepší a určily i vítěze
soutěže. Závěr pak patřil nesoutěžní exhibici
družstva starších pánů, kterou improvizovaně
vytvořili členové domácího pořadatelského
sboru a velitel topoĺčianského družstva Jarek
Orolín. Společným úsilím a bez úhony na zdraví
dosáhli vynikajícího času 50,50 s.
Letošní ročník soutěže „O pohár starosty města Holešova“ skončil v tomto
pořadí:

1. SDH Pacetluky
2. SDH Přílepy
3. DHZ Topoĺčianky (SR)
4. SDH Tučapy
5. SDH Holešov
6. SDH Říkovice

- 42,70 s
- 43,97 s
- 45,16 s
- 45,63 s
- 49,09 s
- 60,98 s

Tímto děkujeme všem zúčastněným soutěžním družstvům za vydařené dopoledne a přihlížejícím návštěvníkům za vytvoření vynikající
atmosféry a těšíme se, že se uvidíme opět
za rok. A s našimi slovenskými přáteli změříme
zase síly při soutěži v Topoĺčiankách na konci
měsíce srpna.
zn

Družební návštěva z Topoľčianek

Hasiči z Topoľčianek si v doprovodu svých kolegů z Holešova prohlédli i Šachovu synagogu.

K nehodě musel i vrtulník
Kurovice - K vážné dopravní
nehodě, při které musel zasahovat
i vrtulník, došlo 20. dubna u Kurovic. Osobní vozidlo Fiat tam vjelo
do příkopu a následně narazilo
do stromu.
Na místo okamžitě vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči z Holešova, souběžně vyjížděla i profesionální jednotka z Otrokovic.
Po příjezdu k nehodě hasiči
odpojili akumulátor, uhasili motorový prostor vozidla a následně
vyprostili dvě těžce zraněné osoby
a také zraněného psa.

Společně se členy zdravotnické záchranné služby (ZZS) pak
příslušníci HZS a SDH Holešov
prováděli ošetřování těžce zraněných osob.
Na místo byl také povolán
vrtulník, který transportoval těžce
zraněného spolujezdce do nemocnice. Těžce zraněná řidička byla
transportována do nemocnice vozidlem ZZS.
Na místo byl také kvůli zraněnému psu povolán veterinář, který
ho ošetřil.
(frs)

PLETIVA A PLOTY
Ing. Jiří Pokusa
Křtomil 80
•
•
•
•
•

pletiva potažená PVC - standard 2,7 mm / 6 výšek
pletiva pozinkovaná
plotové sloupky, brány a branky - komaxitované
veškeré ostatní příslušenství k oplocení
lesnická, sportovní a okrasná pletiva

ŠIROKÝ SORTIMENT
- VÝHODNÉ CENY!
Mobil: 724 080 370,
e-mail: iteko @ seznam.cz

V sobotu 26. dubna nás opětovně, téměř po roce, navštívili
naši přátelé - hasiči ze slovenských Topoĺčianek. Po příjezdu
na zbrojnici poskytli naši kluci
pomocnou ruku a pomohli topoľčianským kolegům odstranit potíže
na řazení jejich avie. Abychom
se postarali o zábavu a kulturní
program na sobotní podvečer, tak
jsme naše družební přátele doprovázeli na procházce Holešovem.
Navštívili jsme nejprve židovský
hřbitov a pak Šachovu synagogu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Vratislavu Brázdilovi
za jeho ochotu a vstřícnost, s jakou se nám věnoval a poskytl nám
své průvodcovské služby, přestože
bylo už 2 hodiny po zavírací době

a on se mohl, místo naší výpravě,
věnovat svým soukromým aktivitám. Ještě jednou tedy děkujeme.
Cestou ze synagogy jsme si udělali menší pauzu v pohostinství
u Cabišů, kde jsme doplnili zásobu tekutin lahodným zlatavým
přerovským mokem. Dále jsme
prošli přes Střelnici a zámeckou
zahradu a nazpět jsme se vrátili na zbrojnici, kde již bylo vše
připraveno na večerní grilování.
Příjemné posezení u ohně a kytary
pokračovalo dlouho do nočních
hodin. Někteří zájemci pak ještě
v pozdní noci zavítali i do zdejších
klubů, a to na Fontánu, do Roker
baru a zakončilo se časně nad
ránem na Tropiku.
zn

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.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOLEŠOVA
v souladu s ustanovením § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směny
pozemků, a to:
dle nově zpracované studie
zastavitelnosti ing. arch. Dujkou
z 08/2007, č. 22/2007 lokality ul.
Nad Sadovou, Holešov směnit
pozemek č. 47 o výměře cca 949
m2 a pozemek č. 48 o výměře cca
983 m2, vše k.ú. Holešov z vlastnictví města Holešova do vlastnictví p. Aloise Janalíka, bytem
Žopy čp. 90 a z vlastnictví p. Aloise Janalíka do vlastnictví města
pozemek p.č. 1948/3, o výměře
1800 m2, k.ú. Holešov, bez dalšího
finančního vyrovnávání.

Záměr směny pozemků je
zveřejněn na úřední desce v termínu od 5. května 2008 do 19.
května 2008.
Rozhodnutí o směně pozemků bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho
zasedání dne 23. června 2008.
Bližší informace o směně pozemků poskytne místostarosta Josef
Bartošek, tel.č. 573 521 201, nebo
odbor správy nemovitostí vedoucí
ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400
nebo p. Juřena, tel.: 573 521 406.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru
správy nemovitostí
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Mezinárodního setkání na severu Chorvatska se zúčastnila
i početná delegace z Holešova
Mezinárodní setkání v severochorvatské obci Desinić
se uskutečnilo od pátku 25. do neděle 27. dubna. Akce
se zúčastnily stovky účastníků z obcí a měst Polska,
Itálie, Slovinska, Černé Hory a Rakouska, s nimiž Desinić
spolupracuje. Od dubna se k nim podpisem mezinárodní
smlouvy o přátelské spolupráci oficiálně připojilo i město
Holešov. Oslavy se uskutečnily u příležitosti 10. výročí
založení mažoretek Desinić, 15. výročí založení obce a 30.
výročí vzniku fotbalového klubu Desinić.

Centrum Desiniće s dominantou kostela sv. Jiří.

Městečko Desinić, které se v minulých týdnech stalo dalším
z družebních měst Holešova, leží v krapinsko-zagorském kraji
na severu Chorvatska, zhruba 60 kilometrů severně od Záhřebu
a jen několik kilometrů od slovinských hranic. K turisty vyhledávanému pobřeží Jadranu je odsud sice ještě poměrně daleko, pro
Středoevropana však může být zdejší kraj vhodnou odpočinkovou
zastávkou na cestě k moři.
Chorvatské Záhoří, jak je region také nazýván, připomíná
malebnou, avšak značně členitou zahrádku, i když se průměrná
nadmořská výška pohybuje pouze mezi 200 až 300 metry. Nespočet údolíček je svíráno prudkými svahy, na nichž jsou roztroušeny
usedlosti s malými políčky - především vinicemi. Poznat, kde
končí jedna obec a začíná druhá, je pro nezasvěceného dosti
složité. Vždyť samotná Desinić má zhruba 3 500 obyvatel, kteří žijí
v 18 osadách. Ve zdejším regionu není prakticky žádný průmysl.
Řada lidí proto odchází za obživou do hlavního města nebo za
nedaleké hranice do Slovinska, které už je na rozdíl od Chorvatska
v Evropské unii.
První zmínka o Desinići pochází z roku 1823. Počátek školství
v tomto místě je datován do roku 1845. Roku 1954 byla Desinić
napojena na elektrické vedení a v roce 1955 přestala být samostatnou obcí a stala se součástí nedalekého města Pregrada. Od
roku 1993 až do současnosti má Desinić opět statut obce. Zdejší
městská rada má pět členů a starostou je Zvonko Škreblin.
K místním církevním pamětihodnostem patří kostel sv. Jiří,
kaple sv. Anny a kaple sv. Ivana Křtitele. K největším turistickým
lákadlům ovšem patří středověký hrad „Veliki Tabor“, který patří k
nejhezčím a nejzachovalejším středověkým stavbám nejen chorvatské architektury. První zmínka o hradu je z roku 1497, dnes je
památka pod záštitou UNESCO.

Po stopách holešovské výpravy v severním Chorvatsku
Čtvrtek 24. 4. - 23.00: Autobus
kroměřížské společnosti KRODOS
s výpravou zástupců města, holešovských mažoretek a jejich maminek,
fotbalového celku starších pánů, děkana holešovské farnosti Františka
Cincialy a pod vedením ředitelky
SVČ DUHA Jany Slovenčíkové vyráží
od sídla Duhy. Směr - Chorvatsko.
Pátek 25. 4. - 9.00: Autobus zastavuje před hotelem AQUAE VIVAE
v Krapinských Teplicích, kde se část
výpravy ubytovává. Vzápětí autobus
pokračuje do zhruba dvacet kilometrů vzdáleného městečka Desinić.
Pátek 25. 4. - 10.30: Oficiální
delegaci Holešova přivítal na radnici
starosta Desiniće a další představitelé města, včetně duchovního zdejší
farnosti. Mažoretky a jejich doprovod
se ubytovaly v místních rodinách.
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Holešovského děkana Františka Cincialu hostil jeho protějšek z Desiniće
na místní faře.
Pátek 25. 4. - 11.30: Oficiální
delegace Holešova a Střední odborné
školy Holešov si prohlédla moderní
střední školu v Pregrade a jejich zástupci si vzájemně vyměnili informace.
Pátek 25. 4. - 14.00: Po obědě
v restauraci pod hradem Veliki Tabor
se výprava přemístila do sportovního
areálu desinićské školy. Na místním
fotbalovém hřišti se za deštivého
počasí uskutečnil fotbalových turnaj
dvou chorvatských mužstev a týmu
holešovských starších pánů.
Pátek 25. 4. - 20.00: Ve velkém stanu v sousedství školy začalo
společné setkání účastníků mezinárodního setkání - zábava a národní
veselí s místní hudební skupinou.

Sobota 26. 4. - 10.00:
Přátelská mezinárodní družba na hradě Veliki Tabor.
Součástí byla prohlídka hradu, střelba z luku, neformální
vystoupení místních hudebníků a podobně. Část holešovské výpravy poznávala
krásy místního kraje ze sedla
jízdních kol.
Sobota 26. 4. - 13.00:
Setkání oficiálních delegací
v historickém sále hradu Veliki Tabor družebních měst
Desiniće z Polska, České
Fotbalový turnaj v Desinići doprovázel
republiky, Rakouska, Slovinliják a bouřka. I díky bouřlivému povzbuzoska a Itálie. Přítomna byla
vání holešovských mažoretek a ostatních
i hejtmanka krapinsko-zaúčastníků výpravy turnaj vyhrálo mužstvo
gorského kraje Sonja Borostarších pánů z Holešova, když postupně
vačak.
porazilo obě chorvatské jedenáctky. Večer
Sobota 26. 4. - 14.30:
pak u dobrého vína Holešované rozehnali
Slavnostní podepsání smlouchmury na tvářích poražených Chorvatů.
vy o přátelské spolupráci.
Prohrát prý s holešovským celkem starších
Za Holešov ji podepsal stapánů rozhodně není žádná ostuda.
rosta města Zdeněk Janalík,
za chorvatskou stranu starosKrátká vystoupení představitelů Deta Desiniće Zvonko Škreblin.
siniće, krapinsko-zagorského kraje
Sobota 26. 4. - 17.00: Zahájení i chorvatské vlády. Starosta Holešoodpoledního a večerního programu va Zdeněk Janalík a ředitelky SVČ
pod stanem u desiničské školy. Po- DUHA Jana Slovenčíková poskytli
stupně se představily velké dechové po skončení defilé rozhovor chorsoubory a mažoretky zúčastněných vatské celostátní televizi.
měst, včetně mažoretek z HolešoNeděle 27. 4. - 11.30: Mše
va. Následovala večerní zábava svatá v kostele sv. Jiří v Desinići,
v prostoru pod stanem, na místním kterou vedle desinićského děkana
náměstí sv. Jiří hrála pro mladé celebrovali i jeho kolegové z Holerocková kapela.
šova a Polska.
Neděle 27. 4. - 10.00: SlavNeděle 27. 4. - 14.00: Rozlounostní defilé všech účastníků setkání čení před desinićskou školou a odpřed tribunou na náměstí sv. Jiří. jezd do Holešova.
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Spolupráci začaly mažoretky
Mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Chorvatskem
pramení především ze spřátelení se mažoretkových skupin z Holešova (mažoretky působící pod SVČ Holešov DUHA) a chorvatské
Desiniće.

Velkou část holešovské účasti na mezinárodním setkání
v Desinići obstaraly mažoretky. I přes nepříznivé počasí
neúnavně povzbuzovaly holešovské fotbalisty, následně
pak samy vystoupily nejprve ve velkém stanu u desinićské
školy a v neděli dopoledne také při závěrečném defilé
na náměstí sv. Jiří. Zejména v rámci sobotního vystoupení
ve velkém stanu jim ostatní účastníci holešovské delegace
poskytli bouřlivé ovace a takovou atmosféru, kterou jim jejich
kolegyně z ostatních zemí mohly jenom závidět.

Tato spolupráce se odvíjí již od roku
2003, kdy se holešovské mažoretky účastnily
festivalu v chorvatském Ludbregu, následně se v dalších letech naopak chorvatské
mažoretky spolu s dechovou hudbou z Krapiny účastnily oblastních kol Mistrovství ČR
mažoretkových skupin, dříve každoročně
pořádaných v Holešově.
Z další spolupráce stojí jistě za zmínku
účast chorvatských mažoretek z Desiniče a dechového orchestru z Krapiny na šampionátu
mažoretkových skupin ČR v Poděbradech,
následně Promenádní koncert mažoretkových
skupin v Holešově. Oficialitu této dosavadní
spolupráci dodala také návštěva desinićského
starosty Zvonka Škreblina u nás v rámci 7 dnů
města Holešova.
Dvoustranu připravil František Sovadina

Zatímco na hradě Veliki Tabor se odehrávaly
oficiality, v podhradí probíhala mezinárodní
družba.

Nejkrásnější dívkou mezinárodního setkání
v Desinići se stala Monika Přívarová
z Holešova. Stejné oceněné mezi chlapci
a muži se dostalo italskému saxofonistovi.

Někteří účastníci holešovské výpravy si projeli
okolí Desiniće na kole.

Ředitelka DUHY Jana Slovenčíková
a starosta Holešova
Zdeněk Janalík
poskytli rozhovor chorvatské televizi.
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Oslavy 60 let založení SDH Dobrotice jsou v plném proudu
V letošním roce slaví Sbor
dobrovolných hasičů v Dobroticích
60 let od svého založení. Oslavy začaly již 8. března, kdy jsme zahájili
přípravy na další akce s tím související, a to pravou domácí zabijačkou,
kterou jsme realizovali přímo v hasičské zbrojnici v Dobroticích spolu
se všemi členy a pozvanými hosty.
Naše pozvání přijal i pan starosta
města Holešova PaedDr. Zdeněk
Janalík, který s námi strávil velmi
příjemné odpoledne při ochutnávání
zabijačkových specialit, které byly
za pomoci všech zúčastněných pod
vedením zkušených řezníků pana
Josefa Šimčíka a Josefa Halašky
obzvláště povedené. Při této příležitosti jsme s panem starostou při
neformálním posezení prodiskutovali nejrůznější témata, která se
týkají nejen dobrovolných hasičů,
ale také života v obci. Tuto akci

jsme spojili rovněž s oslavou svátku
MDŽ a růže pro naše ženy, které
za námi v ten den přišly, pro ně byly
určitě příjemným překvapením.
Další fází oslav byla slavnostní
schůze, která se konala 26. dubna
na Sádku v Dobroticích. Schůze
byla zahájena slovy pana starosty
sboru Františka Fuksy, kde jakožto
i nejstarší člen shrnul činnost sboru během uplynulých 60 let. Poté
velitel sboru Arnošt Kratochvíla ml.
poděkoval za činnost všem členům
a následovalo předání vyznamenání a medailí za jejich aktivní přístup
k činnosti ve sboru a za reprezentaci
v požárním sportu. Tohoto slavnostního aktu se ujal starosta krajského
sdružení hasičů ČMS Josef Krajča,
starosta okresního sdružení hasičů
ČMS Zdeněk Janásek a starosta
sboru pan František Fuksa. Z rukou
těch nejpovolanějších byly předá-

Oslavy 60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobroticích
začaly již v březnu domácí zabijačkou.

Medaili za mimořádné zásluhy obdržel starosta sboru František Fuksa.
Ocenění členů sboru za aktivní činnost a reprezentaci.

Zástupci Holešova navštívili
moderní školu v Pregrade
Pregrada (frs) - S moderní
budovou střední školy v Pregrade
se v rámci své návštěvy severního
Chorvatska seznámili zástupci Holešova. Ředitelka školy jim představila
moderní zařízení s celou řadou velmi
dobře vybavených pracovišť. Zvláště
pak jsou v Pregradě hrdí na novou
tělocvičnu a posilovnu. Pregradská
střední škola soustřeďuje ve své náplni gymnázium, zdravotnické a hotelové obory. V těsné blízkosti školy se
nachází základní, mateřská i základní
umělecká škola a všechny tyto in-
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stituce tvoří jakýsi studijní komplex
ve městě. Starosta Holešova Zdeněk
Janalík si jako bývalý ředitel holešovského gymnázia vyměnil s ředitelkou pregradské školy některé
zkušenosti, o možnostech vzájemné
spolupráce s vedením školy hovořila
i zástupkyně Střední odborné školy
Holešov Irena Seifertová.
Žáci školy předvedli hostům z České republiky, co se už v hotelovém
oboru školy naučili. >

ny členům SDH Dobrotice čestná
uznání, medaile „Za příkladnou práci“, medaile „Za zásluhy“ a jedny
z nejvýznamnějších ocenění, a to
„Medaile sv. Floriána“ panu Josefu
Halaškovi a medaile „Za mimořádné zásluhy“ panu Františku Fuksovi.
Dále z rukou pana Janáska převzali
starosta a velitel SDH Dobrotice
čestné uznání okresního sdružení
hasičů ČMS, které bylo uděleno
celému sboru za jeho aktivní práci.
Poté nás pozdravili a popřáli hodně
úspěchů do nadcházejících let naši
další významní hosté, kterými byli
pan náměstek starosty OSH ČMS
Stanislav Pumpla, člen výkonného
výboru OSH ČMS Josef Barotek,
starosta holešovského okrsku An-

tonín Sklenář a velitel holešovského okrsku František Crhák. Po této
oficiální části následovala volná
zábava se všemi pozvanými hosty,
kterou nám zpříjemňovala výborně
hrající Žopanka.
Tímto jsme ukončili druhou
část našich oslav a 16. srpna
bude následovat fáze poslední,
a to odpolední ukázky hasičské
techniky na hřišti v Dobroticích
a večerní taneční zábava s krojovanou kapelou Mistříňanka. V tento den se budeme těšit na všechny příznivce hasičů a výborné
hudby u nás v Dobroticích.
Arnošt Kratochvíla
(velitel SDH Dobrotice)
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Databáze místních firem a podnikatelů
Databáze podniků a služeb v Holešově je k dispozici na internetových stránkách www.holesov.info.
Slouží jak pracovníkům Městského informačního centra, tak i široké
veřejnosti, není však možné včas zaznamenat veškeré změny, které se
uskuteční v kontaktech, adrese apod. Proto se na Vás tímto obracíme
s žádostí o připomínky a upozornění na neaktuálnost uvedených údajů.
Pokud naleznete jakoukoliv nesrovnalost, informujte, prosím, pracovníky
Městského informačního centra. 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
Alternativní medicína
Valkounová Taťána, Novosady 1592, 769 01 Holešov, 573 397 372,
776 704 447
Dermatologie, kožní lékař
Kočvarová Pavla MUDr., Sušilova 1505, 769 01 Holešov, 573 399 557
Vávrová Soňa MUDr., Sušilova 1505, 760 01 Holešov, 573 399 557
Diabetologie
Hasalová - Zapletalová Jitka MUDr., Palackého 972, 769 01 Holešov,
573 399 559
Chirurgie
Lajmar Květoslav MUDr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 395 033
Chirurgická ambulance Holešov, s.r.o., Sušilova 478, 769 01 Holešov,
573 399 451
Interna
Francek Lumír MUDr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 395 033
Janča Josef MUDr., Zlínská 991, 760 01 Holešov, 573 324 340
Červenka František MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 399 153
Lékárna
Lékárna Atakama, s.r.o., Sušilova 1505, 769 01 Holešov, 573 396 749

SPOLEČNOST
CASTELLUM HOLEŠOV
si Vás dovoluje pozvat na
druhý předjubilejní koncert k 300. výročí narození
F. X. Richtera nazvaný

KLENOTY BAROKNÍ HUDBY
Skladby G. F. Händela, A. Scarlattiho, G. B. Bassaniho
a dalších barokních mistrů přednese

COLLEGIUM MUSICUM BRNO
ve složení:
Elen Machová a Jiří Květen - barokní housle
Věra Mikulášková - barokní violoncello
Lucie Fišerová - virginal
Kateřina Hájková j. h. - soprán

Lékárna - Dvouletá Jitka Mgr., Palackého 972, 769 01 Holešov,
573 398 031
Lékárna Pod Věží s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01 Holešov,
573 397 031
Logopedie
Hábová Alena Mgr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 397 370
Zárubová Eva Mgr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 397 370
Neurologie
Železná Jarmila MUDr., Palackého 972, 760 01 Holešov, 573 394 544
Medková Andrea MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 399 533
Oční
Minarčík Josef MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 399 450
Ortopedie
Hrabec Alois MUDr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 399 592
Škrabal Vojtěch MUDr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 399 592
Pediatrie
Dúbravčíková Lenka, Mudr., Grohova 538, 769 01 Holešov, 573 398 500
Hlobilová Věra MUDr., Novosady 1580, 769 01 Holešov, 573 397 707
Hurtíková Milada MUDr., Novosady 1580, 769 01 Holešov, 573 396 157
Šindler Tomáš MUDr., Novosady 1580, 76901 Holešov, 573 396 111
Plicní
Bednářová Stanislava MUDr., Palackého 972, 769 01 Holešov, 573 397 120
Pšikalová Jana MUDr., Palackého 972, 769 01 Holešov, 573 397 120
Praktický lékař
Bednář Slavomír MUDr., Zlínská 991769 01 Holešov573 324 345
Červenková Zdeňka MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 399 455
Havlíková Jitka MUDr., Příční 1475, 769 01 Holešov, 573 395 474
Jiroušek Libor MUDr., Zlínská 991, 769 01 Holešov, 573 324 344
Kadlecová Zdenka MUDr., Sušilova 1505, 769 01 Holešov, 573 395 247
Manďák Ivan MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 724 004 416
Mlčáková Eva MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 399 457
Zapletalová Dana MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 398 456
Zelová Marie MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 398 525
Zimáková Helena MUDr., Palackého 972, 769 01 Holešov, 573 394 006
Zlámalová Eva MUDr., Sušilova 478, 769 01 Holešov, 573 398 558

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOLEŠOV
uvádí divadelní inscenaci

HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
ANEB CO ŽIVOT DAL A VZAL
BETTY McDONALDOVÉ
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty
McDonaldové se vrací na divadelní jeviště prostřednictvím
vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Schopnost vidět všechny události z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne
ze svěžího dialogu bezstarostného mládí a moudré zralosti.
Scénář: Jiřina Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové
Hodně smíchu a pár slz v překladu Evy Marxové
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková
Režie: Jaromír Pleskot

STŘEDA 4. ČERVNA
V 19.30 HOD. - KINOSÁL

HOLEŠOV
- KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
NEDĚLE 18. KVĚTNA 2008 V 16 HODIN
Vstupné dobrovolné
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CD TIPY
FELIX SLOVÁČEK: MADE IN CZECHO
SLOVÁČEK
Jeho spojení se saxofonem, respektive klarinetem je definitivním poznávacím znamením, symbolem hudební kvality i atraktivity.
Mnohdy se v té souvislosti trochu zapomíná
na jeho aktivity kapelnické a aranžérské:
jako sólista v orchestru Karla Gotta či v posledních letech Big Bandu Felixe Slováčka
je prostě víc na očích publika.
Toto výroční 2 CD ho představuje jako interpreta muziky vycházející ze světového
i domácího hitového popu, ale také lidovek,
filmových a muzikálových melodií nebo
méně vážné „vážné“ hudby. Může to samozřejmě být jen kousek z katalogu Slováčkových nahrávek, ale zahrnuje vše podstatné
alespoň v několika ukázkách.
Hallo, Tornero, Vorařská, Kdepak ty ptáčku
hnízdo máš?, Mží ti do vlasů, Čau lásko,
Sen lásky, Varadeiro, Indiánská píseň lásky, Růžová krinolína, Let čmeláka, Tenkrát
na Západě, Jsi můj pán nebo Vínečko bílé,
Ej od Buchlova, Vinohrady, vinohrady...Celkem asi 150 minut hudby, dvě a půl hodiny
vzpomínek, téměř padesát silných melodií
v suverénním provedení.
MARSYAS: JUBILEJNÍ EDICE 1978 - 2008
Třicet let po vydání kultovní LP desky, doplněno o bonusový disk s alternativními
nahrávkami albových písní, v bookletu texty a fotografiemi dobře dokumentujícími
dobu vzniku - toť retrospektivní 2 CD kapely
Marsyas.
Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Oskar
Petr v dobrém slova smyslu zaskočili posluchače mimořádně kvalitní a dotaženou
hudbou s až americkou vokální „parádností“
a doma jasně ukotvenými texty. Studiové
album dostalo električtější proaranžovaný
zvuk zásluhou výborné kapely sestavené z přátel. Nově objevený, teď poprvé
zveřejněný pásek s akustickými verzemi
skvěle doplňuje pohled na genezi základní
desítky písní.
Jídelní kout u Oskara Petra byl místem
výborných demo nahrávek, pořízených
za kompletní zvukařské i jedné flétnové
pomoci Vladimíra Merty. Je to Marsyas
ve zcela originální podobě, tak vitální, jak
trio také koncertně v té době bylo. Letošní
remastering ve studio Sono využil původní
pásy i současné „mašinky“ k docílení opravdu optimálního zvuku.
POTLACH V ÚDOLÍ
Sestava nejslavnějších songů nejen z doby
meziválečného velkého rozmachu trampského hnutí vychází z populární supraphonské
edice Potlachů. Ta přinesla mnoho desítek
již nesmrtelných písniček v podání interpretů,
kteří k tomuto žánru mají opravdový vztah.
2 CD přináší celkem 40 skladeb, více než
dvě hodiny hudby od táboráků, od vody,
z osad, z hospůdek... Vedle velkých hitů
našich dědečků, které nestihly zestárnout
(Japonečka, Hej trampové, piráti, Táboráku
plápolej, Malajka, Pojď kamaráde, Niagara,
Samotář nebo Děvčátko) tu najdete takové
novější melodie a texty těch, kteří dobře znají
prostředí a ctí tento velmi populární žánr (Stanislav Chmelík, Sláva Kunst, Ronald Kraus,
Michal Bukovič nebo Miroslav Černý).
S kapelami Akáty, KTO nebo Tornádo zpívají
Jitka Vrbová, Zdeněk Mulač, Vráťa Vyskočil
nebo Martin Javůrek, ale najdete tu také
Duo Červánek, Brontosaury nebo Soubor
osady Údolí děsu.
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Náš život je velmi křehký, unikavý
a vůbec ne definitivní
Holešovské kino mě už potřetí za sebou
v krátké době naprosto „dostalo“. Tentokrát se
to po filmech Náměstí spasitele a Kurzu negativního myšlení podařilo opusu Skafandr a motýl,
natočenému podle biografické knihy šéfredaktora časopisu ELLE Jeana Dominquea Baubyho. Je toho tolik, co se dá na snímku obdivovat.
Pokusím se to aspoň stručně vyjmenovat. Určitě
„výtvarná“ režie Julina Schnabela, avantgardního malíře a jeho cit pro kompozici obrazu, barvy,
naladění scény. A pod jeho vedením doslova
kouzlí dvorní kameraman S. Spielberga Janusz
Kaminski. Jeho prostřednictvím vnímáme svět
doslova hrdinovýma očima a posléze okem.
A třeba právě scéna zašívání jednoho oka,
kdy se divákovi postupně perspektiva a obraz
zužuje, až zbyde jen zlomek vnímané reality,

KINORECENZE
doslova přibije diváka na sedadlo. Sám příběh
je ovšem tak silný, že by snad stačilo i triviálnější zpracování, takhle se ale jedná o jeden
z nejsilnějších filmů (troufám si tvrdit minimálně desetiletí) nejen obsahem, ale i formou.
Jeana Dominiquea Baubyho stihne na vrcholu
jeho života mozková mrtvice, a to velmi vzácně
lokalizovaná do mozkového kmene spojujícího
mozek s míchou, na jejímž základě hrdina celkově ochrne, doslova je uzamčen ve svém těle.
Jako jediná známka života (kromě komplikovaného dýchání, tlukotu srdce a nepoškozeného
mozku) mu zůstane jen mrkající oko, které se

mu stane jediným kontaktem se světem. S pomocí řečové terapeutky se naučí vyjadřovat
tak, že při stále znovu a znovu memorované
abecedě vždy mrkne u správného písmene,
z kterých skládá svá slova, věty, sdělení a nakonec celý román. Ten zůstal naprosto ojedinělým svědectvím jednoho života po mozkové
mrtvici a (tady to platí doslova) vítězstvím ducha
nad hmotou. Protože Jeanu - Do (jak si nechal
říkat) toho bylo sice nemocí hodně odebráno,
ale taky mu toho spousta zůstalo. Byla to jeho
inteligence, jeho fantazie, jeho vzpomínky,
jeho imaginace a hlavně jeho humor. Humor
mu pomáhal nejen v nejhorších chvílích pro
procitnutí z kómatu, ale stal se jeho nepostradatelným společníkem v každodenním životě.
A humor zahraňuje i místa ve filmu, kde by
užuž hrozilo sklouznutí k přílišnému sentimentu
(když se dva technici diví, jak bude ve svém
stavu moci telefonovat, on je schopen glosovat
vnitřním hlasem, že to bude činit anonymně).
V neposlední řadě je třeba vyzvednout i herecký výkon Mathieua Amalrica (teď si střihne
hlavního záporáka v novém Bondovi), jenž je
přesně tím typem úspěšného a šarmantního
člověka, u kterého se nám vždycky chce říci, že
právě takovým lidem v životě všechno prochází.
Není to tak. Náš život je velmi křehký, unikavý
a vůbec ne definitivní. A dokud máme ta křídla
jako motýli, tak CARPE DIEM. Ve skafandru
už je to všechno přece jen o hodně obtížnější.
Jean Dominque Bauby zemřel deset dní po vydání své knihy.
Marie Rysová

„Gympláci“ z Holešova zvou na Majáles 2008
V loňském školním roce se po několikaleté
odmlce opět konala veřejná tradiční jarní studentská slavnost - majáles. Majáles má dlouhou
celorepublikovou historickou tradici. V dnešním
pojetí představuje především oslavu krás studentského života a prezentaci studentských
schopností, dovedností a kreativity. V předchozím roce byla tato akce plně v režii studentů
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a byla
přijata veřejností veskrze pozitivně. V letošním
roce se budou majálesu účastnit i vybraní žáci
z ostatních holešovských základních a středních
škol a také učilišť.
Zveme vás tímto srdečně na studentské oslavy „Majáles 2008“, které proběhnou

v pátek 16. 5. 2008 na náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově. Součástí oslav bude průvod ulicemi města, který začne dopoledne v 10 hodin
před budovou gymnázia. Průvod povede Palackého ulicí směrem ke kruhovému objezdu
a dále pak na náměstí. Zde vybraní zástupci
jednotlivých škol představí ukázky krátkých
programů na téma letošních studentských
oslav: „Nekonečný svět reklamy aneb Zde je
místo pro Vaši reklamu“. Součástí oslav bude
i tradiční volba krále majálesu. V odpoledních
hodinách proběhne vystoupení amatérských
kulturních seskupení, a to hudebních i divadelních. Harmonogram celého programu bude
ještě upřesněn.
Doufáme, že tímto
ročníkem majáles najde
pevné místo mezi kulturními akcemi města Holešova.
Na vaši návštěvu se
těší organizátoři akce.
Mgr. Tomáš Kačor
Výstava fotografií
autora
Ladislava Horáka

DOTEKY...!
V dětském oddělení Městské knihovny Holešov vystavuje
v těchto dnech vlastnoručně vyrobené papírové modely
Richard Kovářík, žák 7. B 1. ZŠ Holešov.

Výstava je otevřena
v Drive Clubu
v MKS Holešov,
vernisáž proběhla
3. 5. 2008
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Kino Svět Holešov
Neděle 18. 5. v 10 a 15 h: NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA - ČR, pohádka. Nová filmová pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Matěj pracuje
u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku.
Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou
zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu,
díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší,
jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat
Matěje jako Majdalenčina ženicha. V hlavních
rolích Jan Dolanský, Taťána Krchovová, Ladislav Potměšil a další.

a mistrovských dialogů a skvělý herecký výkon
Javiera Bardema jsou zárukou jedinečného
filmového zážitku! Dále hrají například Tommy
Lee Jones nebo Woody Harrelson.
Sobota 24. 5. v 19 h: UMĚNÍ PLAKAT Dánsko, tragikomedie s titulky. Příběh své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan, jehož duševně
nemocný otec je pro svou schopnost dojmout
lidi k slzám vyhlášeným pohřebním řečníkem.
Doma si však otec vlastním hraným pláčem
vynucuje soucit celé rodiny. Mrazivý vhled
do mechanismů toho, jak „dobrý“ pláč dokáže
své. Nejlepší skandinávský film roku 2007!

Pondělí 19. 5. v 19 h: KULIČKY - ČR, komedie. KULIČKY jsou povídkový film o tom, jak
ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních,
o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat
pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom,
jak využít empatie. Povídky o ženách různého
věku a životního stylu dohromady složí příběh
celého lidského života, který byl díky manipulaci s druhými prožit podle plánu a zároveň ze
stejného důvodu promarněn. Film je režijním
debutem scenáristky Olgy Dabrowské (Samotáři, Knoflíkáři...).

Neděle 25. 5. a pondělí 26. 5. v 19 h: NEŽ
SI PRO NÁS PŘIJDE - USA, hořká komedie
s titulky. Na křižovatce svých životů sdílí stejný
nemocniční pokoj miliardář a obyčejný mechanik.
Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece
jen něco společného - touhu co nejlépe využít
čas, který jim zbývá, než je „nasypou do urny“,
a poznat, kdo skutečně jsou. Na cestě se stanou
nerozlučnými přáteli a naučí se, jak brát vzestupy
i pády s nadhledem a humorem. Herecký koncert
Jacka Nicholsona a Morgana Freemana.

Úterý 20. 5. v 17 a 19.30 h: TAHLE ZEMĚ
NENÍ PRO STARÝ - USA, thriller s titulky.
Nový film bratří Coenů, ověnčený několika
Oscary. „Je to pravděpodobně náš nejdrsnější
a nejtemnější film,“ říká o snímku Joel Coen.
Od spolutvůrce brutálního a oscarového thrilleru
Fargo nebo podobně krvavé Zbytečné krutosti
zní tahle slova poměrně zlověstně. Kombinace černočerného humoru, chytrého příběhu

Středa 28. 5. v 17 a 19 h: RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT - USA/Německo, akční thriller
s titulky. Čtvrtý díl oblíbené série o vietnamském veteránovi Johnu Rabovi nás tentokrát
zavede do jihovýchodní Asie, kde se usadil.
Jeho poklidný život je narušen misionářskou
skupinou, která se vydává do Barmy, kde je
nic dobrého nečeká...V hlavní roli věhlasný
Sylvester Stallone.

Program MKS a Drive Clubu
Středa 14. 5. v 17 h: ZACHYCENÁ SKUTEČNOST - VERNISÁŽ. Slavnostní zahájení
výstavy obrazů Jana Konečného.
Městská galerie
Sobota 17. 5 v 19.30 h: NA SPRÁVNÉ ADRESE. Premiéra konverzační komedie francouzského dramatika Marca Camolettiho v nastudování holešovského Divadla 6. května. Režie
představení Jiří Kašík. Kinosál
Středa 21. 5 v 19.30 h: VLČNOVJANKA.
Oblíbená slovácká krojovaná dechovka zahraje
opět v Holešově.
Kapelu založil už v roce 1977 vlčnovský rodák

Antonín Koníček. Od roku 1989 je kapelníkem
a uměleckým vedoucím rovněž rodák z Vlčnova
Pavel Nevařil, povoláním trombonista ve zlínské
Filharmonii Bohuslava Martinů. Spolu s ním
kapelu tvoří profesionální muzikanti, absolventi
konzervatoře a výborní amatérští hudebníci.
Kinosál
Připravuje se na červen:
Neděle 1. 6. BUCHTY A LOUTKY: ŽABÁK
VALENTÝN (divadlo pro děti)
Pondělí 2. 6. - neděle 8. 6. SEDM DNŮ MĚSTA HOLEŠOVA (městské hudebně-divadelní
slavnosti)

Městská galerie,
Městské kulturní středisko Holešov

Výstava obrazů
ZACHYCENÁ SKUTEČNOST
Ing. Jan Konečný, CSc.
Vernisáž proběhne ve středu
14. května v 17 hodin
Městská galerie Holešov
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00 hodin,
so - ne 8.00 - 12.00 • 13.00 - 16.00 hodin

FILMOVÝ TIP
VENKOVSKÝ UČITEL
(ČR/Německo/Francie, 2008) V exteriérech
v jižních Čechách natočil režisér Bohdan
Sláma svůj nový film s názvem Venkovský
učitel. Jeho předchozí filmy Divoké včely
a Štěstí se setkaly s velkým zájmem jak
u českého publika, tak na zahraničních festivalech. Snímek Štěstí byl oceněn Hlavní
cenou na Mezinárodním filmovém festivalu
v San Sebastiánu, získal sedm Českých lvů
včetně ocenění za nejlepší film roku 2005
a byl uveden do kinodistribuce ve více než
dvaceti zemích světa. Venkovský učitel pomyslně završuje volnou trilogii Bohdana Slámy, jejímž hlavním motivem je hledání lásky.
Také díky předchozím úspěchům Slámových
filmů vzniká Venkovský učitel v mezinárodní
koprodukci s Německem a Francií. Režisér
Bohdan Sláma obsadil do hlavní role herce
Pavla Lišku. „V mých předchozích filmech byly
Pavlovy postavy omezeny jakousi naivností
a prostotou, nyní hraje člověka, který si formuje stanovisko k sobě i ke světu, dostali jsme
se tedy mnohem dál. Věřím, že to pro Pavla
bude velká herecká příležitost,“ vysvětluje
Sláma. Film vypráví příběh homosexuálního
učitele, který odchází z města na venkov,
aby se zde pokusil najít sám sebe. Začne
učit na vesnické škole a postupně poznává
místní obyvatele, mezi nimi i statkářku Marii
a jejího syna. „Roli Marie jsem napsal pro
Zuzanu Bydžovskou, která mě jako herečka
vždy fascinovala a chtěl jsem s ní pracovat,“
říká Bohdan Sláma. Pro roli dospívajícího
syna naopak po dlouhém hledání našel
v nedalekém učilišti neherce Ladislava Šedivého. „Prostředí a lidé spolu souvisí, proto
je dobré takové věci autenticky spojovat,“
upřesňuje Sláma. V dalších rolích se objeví
Marek Daniel, Tereza Voříšková, Miloš Černoušek nebo Marie Ludvíková, do rolí rodičů
hlavního hrdiny obsadil režisér Miroslava
Krobota a Zuzanu Kronerovou.

V hlavních rolích Z. Bydžovská a P. Liška.
Venkovský učitel byl natočen na širokoúhlý
filmový formát Cinemascope, za kamerou byl
stálý Slámův spolupracovník, kameraman Diviš Marek. „Přestože Venkovský učitel vypráví
o lásce a přátelství, o schopnosti v životě
odpouštět, nevyhýbáme se ani komediálním
prvkům, které do filmu vstupují přirozeně,
stejně jako do života každého z nás,“ tvrdí
režisér o svém snímku, který holešovské kino
Svět promítne 13. a 14. června.

TIP PRO ŽENY
Dámy, na slovíčko!
Májové setkání 22. 5. 2008 od 17 hod.
v kavárně IN CAFFE v Malé ulici v Holešově.
Hostem programu bude Jitka Vanderková,
studentka Univerzity alternativní medicíny
Jaroslava Švendy v Olomouci. Programem
provází Yvetta Bachová z Poradenského
centra Ostrava. Součástí programu je i prezentace magnetických šperků. Vstupné
100 Kč. Rezervace míst do 20. 5. 2008 osobně anebo telefonicky na čísle 737 837 023.
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Nejraději zpívám pro domácí publikum, říká sopranistka Pavlína Senič
Není to tak dlouho, co se představila mladá sopranistka Pavlína Senič na společném
koncertě s Moravskými dětmi. Vystoupení se
uskutečnilo v holešovském chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. A právě po koncertě, který měl
mimochodem velký úspěch poskytla našemu
listu i tento rozhovor.
Jak se vám zpívalo v Holešově s Moravskými dětmi? A jak vlastně došlo ke spolupráci s nimi?
Sbor z Holešova byl nádherným zážitkem
nejen pro nás „na pódiu“, ale bylo patrné, že při
jejich nádherně secvičených zpěvech se tajil
dech početnému publiku. Především valašská
písnička byla milým zpestřením našeho společného vystoupení.
Koncert jsme začali tak trochu nezvykle
plánovat vloni na podzim v Belgii s náměstkem
zlínského hejtmana Vojtěchem Jurčíkem, kde
jsem měla tu čest - díky pozvání pana hejtmana
Libora Lukáše - zazpívat významným hostům
v sídle zastoupení Zlínského kraje v Bruselu při
zahájení každoroční evropské prezentace měst
a obcí v rámci akce OPEN DAYS.
Za to, že se koncert uskutečnil, chci moc
poděkovat panu starostovi a senátorovi Zdeňku
Janalíkovi, ale také pánům poslancům Tomáši
Úlehlovi a Pavlu Svobodovi, kteří mne dali
s Moravskými dětmi dohromady. Oceňuji také
srdečný a přitom naprosto profesionální přístup
sbormistryně Lenky Poláškové a manažerky
sboru Jany Slovenčíkové.
Děláte hodně podobných koncertů
po republice, případně v zahraničí?
Mé dosavadní více než sedmileté koncertování se uskutečnilo nejen u nás, ale také v evropských státech, a dokonce jsem si již zazpívala
také v africkém Tunisu (Kartágo) a Austrálii.
Zahraniční vystoupení mi sice dodávají novou

Pokud bych byla ještě někdy po necelých čtyřech
letech oslovena, určitě se ráda znovu zúčastním.
Vždyť zámecké prostředí je tím nejdůstojnějším
místem pro připomenutí si takové osobnosti,
jakou Ema Destinnová bezesporu byla.
Jste ve stálém divadelním angažmá?
Pro můj rozvoj pěvecké kariéry jsem již
od studentských let považovala za mnohem účelnější absolvovat co nejvíce koncertů, nastudovat
co nejvíce operních rolí či árií, a tedy zdokonalovat se spíše s určitou časovou volností bez
závazného angažmá v tzv. kamenném domě.
Každou šanci na ztvárnění role v klasických
dílech však vítám, a proto kromě mého působení
ve Státní opeře Praha, kde zpívám První dámu
v Mozartově Kouzelné flétně, dlouhodobě hostuji v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Před tím jsem
hostovala v Ústí nad Labem.
Které role, jež jste odehrála a odzpívala
na jevišti, patří k těm nejmilejším?
Určitě již zmíněná První dáma je pro mne
největším potěšením.

Sopranistka Pavlína Senič v rozhovoru
pro Holešovsko.
inspiraci a motivaci, ale stejně nejraději zpívám
pro domácí publikum, které je mému srdci bližší.
Nejinak tomu bylo v Holešově.
Co vám říká Stráž nad Nežárkou a místní
zámek, v němž žila Ema Destinnová a v němž
se díky novým majitelům, kteří zámek zrekonstruovali, pořádají nádherné koncerty...?
Koncerty na počest slavné pěvkyně mi učarovaly a pravidelně jsem se jich zúčastňovala.

Co vám říkají pěvecké soutěže? Účastníte se jich?
Během studentských let jsem soutěžila,
kde to jen šlo, ale v současné době jsem pouze
členkou odborných porot.
Zpěv je zřejmě vaším koněm číslo jedna. Zbývá však ještě čas na další koníčky
a záliby?
Život si dělám krásnějším v nadačním fondu
Kopretina pro děti s vrozenými vadami, spoluprovozuji malou kavárnu u Lennonovy zdi
v Praze, cestuji, sportuji a vymýšlím nové hudební projekty.
Robert Rohál

POZVÁNKA NA KONCERTY DO ZUŠ HOLEŠOV
Čtvrtek 15. 5. 2008 KONCERT ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ zobcových fléten MŠ, žáci přípravného oddělení zobcových fléten z MŠ si připravili závěrečný koncert plný písniček a básniček
Středa 21. a čtvrtek 22. 5. 2008 ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

sál školy v 17 hod., 26 absolventů hudebního oboru
naší školy se představí při svých závěrečných
vystoupeních
Sobota 24. - pátek 30. 5. 2008 VÝSTAVA PRACÍ
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
- kino Svět Holešov

- máte možnost zhlédnout práce žáků výtvarného
oddělení
(keramické výrobky, modely, obrazy, malby, koláže, loutky...)
Čtvrtek 29. 5. 2008 ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ŽÁKŮ PRO VEŘEJNOST
- kino Svět Holešov v 17.30 hod.
- představí se soubory hudebního a pěveckého
oddělení a žákyně tanečního oboru
Na všechny akce Vás srdečně zveme!!!
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Je to dobrá parta, se kterou je radost pracovat, říká o Divadle 6. května
kroměřížský herec a režisér Jiří Kašík
Kroměřížský ochotnický herec a režisér
Jiří Kašík nastudoval se souborem holešovského Divadla 6. května konverzační komedii francouzského autora Marca Camolettiho
Na správné adrese. A protože se premiéra
blíží - proběhne v holešovském kině Svět už
v sobotu 17. května - připravili jsme s režisérem
tohoto představení následující rozhovor.
Jak byste charakterizoval inscenaci,
kterou teď v Holešově s Divadlem 6. května
režírujete?
Je to materiál, který si vybrali sami holešovští ochotníci - a protože se jedná o komedii,
jejíž inscenování je mi vlastní, nabídku na společnou práci jsem přijal. Tato komedie není
na divadelních prknech žádné novum, přesto
si ale myslím, že diváka pobaví.
Pokud ale vím, tak toto představení není vaše první režie s holešovskými
ochotníky...?
Pracoval jsem s tímto spolkem již před
dvěma lety, a to na komedii současného autora
Antonína Procházky Ještě jednou, profesore.
Spolek se od té doby trošku personálně obměnil, takže je to opět zajímavá práce s hledáním
cest ke kýženému cíli - vstříc spokojenému
divákovi.

Jak jste se vůbec dal s holešovským
Divadlem 6. května dohromady?
Divadlo 6. května si mě tak nějak našlo,
vlastně už ani nevím jak, ale jedno vím, totiž to,
že je to dobrá parta, se kterou je radost pracovat. Já působím v divadelním spolku i v Kroměříži a vzhledem k tomu, že naše představení
uvedené v únorové premiéře pod názvem Manželské vraždění postoupilo přes přehlídky až
na přehlídku národní do Děčína, dostal jsem se
do časových potíží, prostě takzvaně nestíhám a holešovští ochotníci se ochotně přizpůsobili
a naplánovali si svůj volný čas na zkoušení
podle mých změněných možností. Za to jim
děkuji a znovu říkám - dobrá parta.
Kolikátá je to už vaše režie v pořadí?
No, já jsem vlastně celou svoji ochotnickou kariéru, jestli se to tedy dá takhle říci, začal
jako herec a s režií koketuji až v posledních
pěti letech, takže jestli se nepletu, je to moje
čtvrtá režie.
K jakým hrám či žánru vy sám nejvíc
inklinujete?
Mám rád dobré divadlo a je mi jedno,
jestli je to komedie nebo drama. O komediích
se říká, že je to lehký žánr, ale já si myslím,
že udělat dobře komedii je těžší než udělat

Kroměřížský divadelník Jiří Kašík během zkoušky inscenace
Na správné adrese.

Vzpomenete si ještě kdy, jak a čím vás
oslovilo divadlo?
K divadlu jsem přičichl už na základní
škole, a to zhruba ve třinácti letech. Po nástupu
na střední školu v Kroměříži jsem začal pracovat se zdejšími ochotníky a v tomto spolku
jsem dodnes. V útlém mládí mě přitahovala
k této práci nejen kouzelná a tajemná atmosféra obestírající zrod každého nového kusu,
ale i lidé, kteří se na tomto dění podíleli. Byli
to lidé pevných a zajímavých názorů, kteří ze
své vlastní vůle - a povětšinou za své vlastní
prostředky - byli ochotni udělat něco tvořivého
pro ostatní. Víte, já obecně nesnáším pouhou konzumaci čehokoliv - a v kulturní oblasti
to platí dvojnásob. Sednout si před bednu
a zkonzumovat téměř všechen ten nevkus
včetně reklam je pro mě v životě ztráta času.
A kolem ochotničení se vždy točili lidé tvořiví
a tím pádem pro mě zajímaví.

Režírující Jiří Kašík právě aranžuje členy souboru Divadla 6. května.
Snímek vznikl během zkoušky v prostorách Drive Clubu.

Autor: Marc CAMOLETTI, překlad: Jaromír JANEČEK, režie: Jiří KAŠÍK

NA SPRÁVNÉ ADRESE
(komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu)
Odkvétající varietní umělkyně pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka, malířka a služebná. Je jasné, že soužití žen takto
rozdílných temperamentů není jednoduché. Zkomplikuje se to ještě víc, když se všechny
obyvatelky bytu nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez
vědomí těch ostatních) si podají inzerát... Zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin,
pak možnost dorozumění ještě více zamotá. Tato úspěšná a divácky vděčná komedie nabízí
řadu vtipných situací a dialogů.
Hrají: Helena JANDOVÁ, Ivona VÁVROVÁ, Martina MATELOVÁ, Olga MATYÁŠOVÁ,
Jan DOBEŠ, Aleš PŘIKRYL, Jiří POSPÍŠIL a Jiří GEHER
PREMIÉRA: SOBOTA 17. 5. v 19.30 HOD. - KINO SVĚT HOLEŠOV

dramatický kus. U dramatu více záleží na tom,
jak dobří jsou po herecké stránce herci a jak
umí na jevišti žít život své postavy.
Komedie může být vynikající, i když nejsou
všichni herci, řekněme, úplně stoprocentní
hráči, ale dokážou se na jevišti slyšet v konverzační komedii a dokážou spolu jednat v situační
komedii.

Co je nového u kroměřížských ochotníků?
Kroměřížští ochotníci v dubnu ukončili
první sérii divadelního předplatného, které bylo
jednou měsíčně na mateřské scéně Klubu Starý pivovar. V témže měsíci proběhl první ročník
Divadelního festivalu Ludmily Cápkové, kterého se zúčastnilo sedm souborů, 15. května
jedeme na národní přehlídku do Děčína, od září
chystáme další divadelní předplatné, koncem
září budeme premiérovat novou komedii pod
režijním vedením Láryho Koláře Habaďůra...
Naše mladá scéna bude premiérovat Černou
komedii, ale také jednáme s městem o různých
variantách oprav naší domovské scény, připravujeme podklady pro žádosti o granty, sháníme
další sponzory, jezdíme na školení a festivaly,
připravujeme pomaličku další ročník festivalu
atd. A možná, dá-li divadelní pánbůh, pojedeme
do Hronova…
Robert Rohál
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Bože, blážo, ty že bys nemohl hrát divadlo...?
Malá vzpomínka na holešovskou rodačku Kamilu Ševčíkovou,
nositelku Zlatého odznaku J. K. Tyla
* 10. 1. 1923 v Holešově
+ 23. 4. 2008 v Praze
Divadlo 6. května v Holešově a celá kulturní
veřejnost ztratily v těchto dnech další výraznou a významnou osobnost - paní Kamilu Ševčíkovou.
Málokdo obsáhl tak velkou porci divadelního krajíce jako právě Kamila Ševčíková. Patřila
mezi zakládající členy Divadla 6. května, mezi
tzv. šrámkovskou generaci. Jak sama vzpomínala, cítila se velmi poctěna tím, že jednoho
dne (1946) pro ni pan Šrámek poslal, aby přišla
na zkoušku Divadla 6. května a zkusila si zahrát
s tehdy vznikajícím souborem.
To bylo rok poté, co se se svou maminkou
vrátila z internačního tábora ve Svatobořicích,
kde byla uvězněna jako mladá dívka a pocítila
zde na vlastní kůži krutost válečných měsíců
a let. On tehdy pan Šrámek dobře věděl, že
Kamila ve Svatobořicích patřila k těm děvčatům
a ženám, které i zde, v koncentračním táboře,
hrály divadlo. Ano, je to neuvěřitelné, ale stalo
se to. Ve zdech tábora hrály a zpívaly Rusalku,
a „ty květiny bílé na cestě“ se Kamile tak vryly
pod kůži, že nikdy nezapomněla, jak po mnoho
týdnů a měsíců nácviku je divadlo drželo nad
vodou, jakou jim bylo vzpruhou.
Tyto emoce se jí staly motorem pro celý
další život - bez divadla nedokázala žít, bylo
drogou, bylo zázemím a možností se realizovat.
Těžko bychom hledali inscenaci, v níž by si nezahrála, těžko bychom hledali režiséra, s nímž by
nespolupracovala. Ať to byly role malé či velké,
vždy si je zahrála s vervou sobě vlastní, s elá-

Kamila Ševčíková v dramatizaci
Gorkého hry Na dně.
nem a chutí. Zahrála si i s takovými herci, jako
byli Ladislav Pešek, Jarmila Kurandová, Alena
Růžičková, Jiří Zapletal, Rudolf Cvek a jiní.
Nechci pominout žádnou z velkých či malých rolích v divadelních představeních pro dospělé, ale myslím si, že její hlavní doménou se
staly hry pro děti, pohádky, v nichž vždy excelovala ať už jako herečka či jako režisérka. Jako
by stále hledala tu pravdu, že dobro zvítězí nad
zlem a všem lidem bude dobře na světě.

Celé Česko čte dětem
SVČ Všetuly - TYMY je již od podzimu roku
2007 zapojeno do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Každou středu mají možnost děti se
svými rodiči přijít do knihovny SVČ Všetuly - TYMY,
kde jim předčítá paní knihovnice a paní Marková.
V úterý 29. dubna 2008 se uskutečnilo
v SVČ Všetuly - TYMY milé setkání s herečkou,
dabérkou a všetulskou rodačkou paní Evou Miláčkovou, která přijela za dětmi až z Prahy. Během
dopoledne se v improvizovaném „malém divadélku“ vystřídalo celkem 180 dětí z 1., 2., 3. a 4. tříd 3.
ZŠ Holešov. Pro jednotlivé ročníky připravila paní
Miláčková ukázky z dětských knížek, ke kterým
se ráda vrací - Kocour Mikeš, Čuk a Gek, Gabra
a Málinka. Kromě předčítání z knih poutavě vyprávěla o svém vztahu ke knížkám. Zajímala se také
o to, co děti čtou a byla překvapena množstvím
zajímavých titulů, které děti jmenovaly.

Projekt Celé Česko čte dětem přišli podpořit
také představitelé města pan starosta Zdeněk
Janalík, místostarostové Rudolf Seifert a Josef
Bartošek. Akci podpořila také ředitelka 3. ZŠ
Holešov paní Alena Grygerová.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do tohoto projektu zapojili. Velké poděkování si zaslouží hlavně paní Miláčková, která se na této
akci pro děti podílela bez nároku na honorář
a jakoukoliv finanční odměnu. Děkuji také vedení
3. ZŠ za podporu tohoto projektu a všem paním
učitelkám za vzornou spolupráci. Účastníci akce
také podpořili výzvu dětského oddělení nemocnice v Kroměříži a přispěli finanční částkou na zpříjemnění prostředí dětského oddělení.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly - TYMY

Do svého divadelního světa vtáhla svého
manžela, dceru Janu (+ 2008), dceru Pavlu, zetě
Vojtu a všechny lidičky, kteří se kolem ní jen mihli
a ani nestačili odporovat, že oni a divadlo...?
Kamila měla jedno rčení, kterým zaskočené
adepty spolehlivě uzemnila: „Bože, blážo, ty že
bys nemohl hrát divadlo? (Malovat kulisy, tahat
oponu, nosit židle...)?
Podle hesla pana Františka Šrámka, které
při vzniku Divadla 6. května vytyčil - „Hledejme
vždy to, co nás spojuje, zavrhněme, co nás dělí“,
Kamila dokázala stmelit to, co se zdálo nestmelitelné: staré s mladými, matadory s nováčky,
studenty s důchodci, kulisáky s kantory, loutkaře
se zpěváky - prostě to uměla.
Říkali jsme jí důvěrně „matko“. A s matkou
se těžce loučí. Je jediná a neopakovatelná a má
nezapomenutelné místo mezi svými.
Pořád mezi námi budou její postavy a postavičky, její pohádky, brepty a přebrepty.
Nemůžeme jí splnit její přání, aby až odejde
z tohoto světa, chce odejít ze svého milovaného
jeviště v holešovském zámku.
Milá matko, věřím, že už tam někde v té
daleké dimenzi voláš své věrné, aby začali stavět
kulisy, učit se texty, že pokuřuješ x-té cigárko a už
vidíš tu novou pohádku... O čem asi bude? Bude
laskavá, věrná, moudrá a lidská?
Taková jsi byla tady mezi námi a takovou
jsme tě znali a měli rádi.
Hana Stehlíková

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala panu řediteli
ZUŠ Holešov PhDr. Jaroslavu Zámečníkovi a všem pedagogům za uspořádání
koncertu žáků základních uměleckých škol
z Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Hulína a Kroměříže. Talentovaní žáci, mladí
umělci, podali vynikající výkony. A závěrečná slova paní učitelky Šimečkové vystihla
velmi přesně a citlivě to, co jsme všichni
cítili. Obohacení.
Přijměte ještě jednou díky za krásný
kulturní zážitek a blahopřání k významnému výročí založení Vaší školy.
JUDr. Jarmila Pokorná

Zajímavý a potřebný projekt Celé Česko čte dětem přišli do TYMY podpořit také představitelé města. Nechyběl ani pan starosta Zdeněk Janalík.
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Invaze čarodějnic na Holešovsku byla impozantní
Oblíbenou tradicí se stalo na konci měsíce
dubna Pálení čarodějnic. Velký výskyt ježibab,
které k nám údajně přilétají na košťatech, byl
patrný na rozhraní dubna a května i na Ho-

lešovsku, což koneckonců dokládají i naše
snímky. Pravda je, že mnohé obce, složky
a organizace tuto rozvernou tradici nepodcenily
ani v nejmenším, a tak šlo o slety skotačivě

zábavné. Obdivuhodné byly ostatně i mnohé
masky a kostýmy, které na sobě „přilétnuvší“
babice měly a kterými by zřejmě nepohrdli ani
na Barrandově či v Hollywoodu...
(rr)

Výborně se bavily nejen děti, ale rovněž jejich rodiče stejně jako paní učitelky na zahradě Mateřské školy v Masarykově ulici v Holešově.
Obě fotografie dostatečně mluví za všechno...

Zábavný podvečer, který se protáhl až do kuropění, zažili během Pálení čarodějnic i v Količíně, kde bylo na první pohled jasné, že si tamní
ženy daly hodně záležet, aby vypadaly stylově...

Slet čarodějnic v TYMY nepostrádal bohatý program
Již tradičně v den čarodějek 30. dubna se na zahradu TYMY
slétli čarodějky i čarodějové z širokého okolí. Pro všechny přítomné
byl připraven bohatý program plný her, soutěží a čarodějnického reje.
Čarodějnice a čarodějové prošli vstupní zkouškou - testovali svoji fyzickou kondici na koštěti, svůj čich, hmat, sluch i zrak, zdolávali lanovou
překážku, kterou pro ně připravili TOM - Medvědí stopa. Zaskotačit si
mohli na skákacím hradu a svůj taneční um předvést v tanečním reji.
Odměnou jim byl sladký perník, voňavý lektvar, medailička a nechyběl
ani špekáček na posilnění.
Závěr patřil, již tradičně, upálení čarodějnice a rituálním zaklínadlům.
Slet jsme ukončili společným tancem.
Všem čarodějkám a čarodějům přejeme čarodějný rok plný kouzel
a na příštím sletu v TYMY na shledanou.
Hanka - TYMY
< I ve všetulském SVČ TYMY proběhl divoký rej čarodějnic
a čarodějů, až oči přecházely...
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA!!!
Ozdravný pobyt pro rodiče s dětmi
v Chorvatsku u moře
Istrie - letovisko Lanterna 10. - 22. 6.
2008 (10 nocí) - cena: 2.000,-/dítě do 17 let
(ubytování v apartmánech, doprava, pobytová taxa, průvodce), 5.100,-/dospělý
ZVEME VÁS
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 hod., cena konzultace.
200,-/os., přihlášky do 13. 5.
15. 5. RODINKA - od 15.30, pořad pro
rodiče s dětmi ke Dni rodiny plný her, malování, zpívání a sladkých odměn
18. 5. MATIČCE - bohatý program k oslavě Dne MATEK, vystoupení dětí z kroužků
TYMY
21. 5. VŠETULSKÁ SUPERSTAR od 15.30, pěvecká soutěž pro malé i velké
zpěváky a zpěvačky, zájemci, přihlaste se
v kanceláři TYMY do 19. 5.
24. 5. Bambiriáda - zájezd na Bambiriádu do Zlína, odjezd v 8.45 od TYMY,
spousta her, soutěží a zajímavostí, dopravu
zajistí TYMY
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
30. 5. Koncert studentské kapely „Krajíc chleba“ - od 17.00 v tělocvičně TYMY,
koncert punkrockové skupiny, vstupné dobrovolné
31. 5. Numerologie a my II. - seminář
numerologie, sestavení mřížky ze jména,
partnerské a pracovní vztahy, cena: 250,-/
os., přihlášky do 29. 5.

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,
hip-hopem 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, hip-hope 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), omezený počet míst!!!
18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový výlet do tajů výtvarných a rukodělných
technik, cena: 1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní 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.: 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.
NEPŘEHLÉDNĚTE
SVČ Všetuly ve spolupráci se SPŠ MV
a VZP pořádá akci Na kole jen s přilbou
28. 5. od 15 hodin na hřišti 1. ZŠ ve Smetanových sadech. Zveme všechny kluky a holky
s kolem a nezapomeňte na přilbu. Všechny
účastníky čeká odměna. Proběhne opět losování o spoustu cen a také se bude losovat
o jízdní kolo. Nejmenší se můžou těšit také
na skákací hrad. Program: jízda zručnosti,
stanoviště 1. pomoci, vybavení kola, dopravní
značky atd.

DEN EVROPY V HOLEŠOVĚ přilákal v minulém týdnu více než pět set účastníků z řad dětí a dospělých. Akce, kterou pořádalo SVČ TYMY Všetuly,
se prolnula s Barevnými dny s Ekokonem - a výsledkem bylo příjemné setkání malých a velkých na náměstí Dr. E. Beneše. Nejen děti přitom mohly
vypustit balonky se svými vzkazy ... Den Evropy přišli pozdravit nejen představitelé města Holešova, ale také krajský zastupitel Ondřej Benešík.
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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
MALÉ OHLÉDNUTÍ
VÝUKOVÝ PROGRAM
PRO 3. ZŠ DRUŽBY
Dne 25. května jsme si s žáčky prvních
tříd ze 3. Základní školy Družby užili výukový program na téma voda. Naučili jsme se,
jak kapka vody koluje v přírodě, na vlastní
kůži si zkusili, jak to asi funguje, taky jsme
si vyzkoušeli jednoduchý chemický pokus na
ukázku znečištění vod v přírodě. Víme, jak je
voda k životu nezbytná, a proto bychom si jí
měli vážit a neznečišťovat ji. Všechny děti byly
velmi šikovné.
S. Němčíková
EKOSTEZKA
Den před státním svátkem, dne 7. května,
proběhl v zámecké oboře výukový program
Ekostezka. Programu se účastnilo celkem 5
tříd ze 3. Základní školy Družby Holešov. Pro
žáky byl připraven program, ve kterém si zopakovali názvy stromů, právě kvetoucí rostliny,
prolezli si nesnadné lanové dráhy, zjistili dobu
rozkladu jednotlivých materiálů, prošli si naučné
stezky a hlavně pobyli chvíli v přírodě, která
je na jaře obzvláště půvabná. Všem učitelům
a žákům děkujeme za účast. Bylo to příjemné
dopoledne.
S. Němčíková
KYTIČKA PRO MAMINKU
V rámci Dne matek
Všechny maminky slavily dne 11. května
svůj svátek. Středisko volného času Holešov
ve spolupráci se Základní uměleckou školou
F. X. Richtera jim pro radost připravilo zábavný program. Vše se uskutečnilo v holešovské
sokolovně v sobotní odpoledne dne 10. května.
První polovinu programu představila ZÚŠ F. X.
Richtera, následující program pak SVČ Holešov.
Program byl opravdu bohatý, přes hudební
vystoupení, představení latinskoamerických
tanců až po mažoretky či ukázky moderního
hip-hopu.
S. Němčíková
Zlatý pohár pro Holešovské
mažoretky!
Diplom za 1. místo a krásný zlatý pohár si ve čtvrtek
1. května ze soutěže mažoretkových skupin zaslouženě odvezly nejstarší mažoretky z Holešova. V příjemném prostředí
města Mohelnice se konal
1. ročník nepostupové soutěže
mažoretkových skupin s názvem „O pohár města Mohelnice“. Sjelo se zde 16 souborů
z celé České republiky, které
porovnávaly své mažoretkové
umění ve třech věkových kategoriích.
Děvčata z Holešova soutěžila v nejstarší seniorské
kategorii a svým výkonem
v pochodovém defilé roztleskala celé mohelnické náměstí.
Aplaus sklidila i za předvedení
pódiové skladby v kulturním
domě.

Věřím, že právě tento úspěch byl pro holešovské dívky krásným završením jejich soutěžní
mažoretkové kariéry.
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov
Víkend plný vítězství
A je za námi další soutěž. Musím říct, že
tento víkend se mažoretkám z Holešova opravdu dařilo. A kde? O víkendu 26. - 27. května se
v kulturním domě ve Veselí nad Moravou konalo
jedno z postupových kol mažoretkového šampionátu ČR, a to mistrovství Moravy a Slezska pro
kategorii sólo a duo. Děvčata z celé Moravy zde
bojovala nejen o umístění na předních příčkách,
ale také o postup na mistrovství České republiky
v Ronově nad Doubravou.
V sobotu jsme měli v soutěži dvě zástupkyně. Lenka Dujková v seniorské kategorii
s hůlkou a rekvizitou si svým vystoupením
na téma „vrah a detektiv“ vybojovala postup
na mistrovství ČR a také 1. místo a titul Mistr
Moravy a Slezska 2008. V kategorii senior
sólo na povinnou hudbu se předvedla Lenka
Doleželová, která se s touto sestavou zúčastnila
mistrovství Evropy ve Španělsku. Protože se
nikdo jiný z Moravy do této kategorie nepřihlásil,
nemohlo jí být uděleno 1. místo, ale postupuje
rovněž do finále v Ronově.
V neděli probíhala soutěž dvojic. Naše nejmladší zástupkyně Nikola Zlámalová a Kateřina
Dudová, které se twirlingu věnují teprve necelý
rok, si v dětské věkové kategorii zasloužily svým
výkonem nejen postup na soutěž v Ronově,
ale také krásné 1. místo a titul Mistr Moravy
a Slezska. S pěkným umístěním na 2. místě odjížděla i další holešovská dvojice Lenka Dujková
a Eliška Doleželová, které soutěžily v kategorii
duo junior starší s hůlkou a rekvizitou. Jejich
vystoupení s názvem „Duchové“ porota také
doporučila k postupu a i ony budou náš soubor
reprezentovat ve finále v Ronově.
Držíme všem děvčatům palce a věříme,
že se jim podaří získat další pěkná umístění
i v konkurenci s mažoretkami z Čech.
Lenka Doleželová,
vedoucí mažoretek Holešov

ZVEME VÁS
12. 6. 2008 od 9.00 hod. se bude konat
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL na hřišti
Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Olympionici budou soutěžit o dort pana starosty
PaedDr. Zdeňka Janalíka. Budou připraveny
sportovní disciplíny pro jednotlivce i pro kolektivy. Těší se na Vás SVČ Holešov - Duha i SPŠ
MV ČR Holešov.
POZOR, ZMĚNA!
28. 5. 2008 DEN BEZ ÚRAZU se uskuteční ve Smetanových sadech. Program bude
obsahovat první pomoc, chování pro předcházení zraněním a úrazům.
PŘIPRAVUJEME
Letní pobyty a tábory DUHY
Chorvatsko - Makarská riviéra - Tučepi
Ještě jsou volná místa - PŘIHLASTE SE!!!
Termín: 6. - 15. června 2008
Cena:
Kč 4 650,- bez stravy
Kč 9 850,- s polopenzí
Doprava: zahraničním autobusem s WC a klimatizací, 7x ubytování v apartmánech
Profi cvičitelka - H. Sovišová, služby delegáta
v místě.
Tajemství Jaderského moře pro teenagery
Itálie - Sluneční riviéra - Riccione
Termín: 25. 7. - 3. 8. 2008
Určeno pro rodiče, děti a teenagery.
Ubytování: Kemp Adria - stany pro 4 - 5 osob
(2 ložnice)
Strava: plná penze
Cena: Kč 5 690,Kvalifikovaný pedagogický doprovod.
Chorvatsko, ostrov Rab
Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008
Určeno pro rodiče s dětmi, teenagery.
Ubytování: hotel ISTRA (2 - 3lůžkové pokoje)
Strava: 7x polopenze
Cena: Dospělí 8 290,- Kč
Osoba 13 - 18 let nebo dospělý na přistýlce
7 940,- Kč
Děti do 12 let: 7 570,- Kč
Děti do 2 let, které nepožadují
lůžko a stravu 3 370,- Kč
Havraní tábor osadníků
Chata pod Tesákem
Od neděle 13. 7. 2008 do pátku
25. 7. 2008
Cena: Kč 3 600,Atraktivní program, hry, které
ještě děti nehrály.
Součástí tábora je i tvorba
keramiky a její pálení v polní
peci.
Tábor je určen pro účastníky
od 7 let, počet účastníků je
omezen.
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.

Diplom za 1. místo a krásný zlatý pohár si ze soutěže mažoretkových skupin
zaslouženě odvezly nejstarší mažoretky z Holešova.

Přihlášky a informace
ve SVČ Holešov - DUHA
Telefon: 573 395 355
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SWINGOVÝ SVÁTEK V HOLEŠOVĚ: BIG BAND JOSEFA HÁJKA
A JAZZOVÁ ZPĚVAČKA EVA EMINGEROVÁ
Výjimečným zážitkem pro všechny vyznavače swingové a jazzové hudby bylo zatím
poslední vystoupení Big bandu Holešov Josefa
Hájka, se kterým se ve čtvrtek 10. dubna představila vůbec poprvé v Holešově v roli hosta
známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová.
V pestrém programu zazněly slavné swingové orchestrálky z repertoáru legendárních
amerických orchestrů (Duka Ellingtona, Benny
Goodmana, Glenna Millera, Counta Basieho
aj.) a swingové a jazzové evergreeny, kterými
potěšila posluchače výborná a zkušená zpěvačka s kultivovaným projevem a s výrazným
jazzovým cítěním. Publikum průběžně odměňovalo orchestr, jeho sólisty i zpěvačku bouřlivými ovacemi. Zaslouženě. Evu Emingerovou
znají jazzoví fandové z jejích rozhlasových
a televizních vystoupení (také ještě jako Evu
Dostálovou), ve kterých zpívala nejčastěji
za doprovodu Big bandu Ferdinanda Havlíka. Ve svém holešovském vystoupení zaujala uvolněnou spontánností, s níž se pustila
mj. do skladeb G. Gershwina, D. Ellingtona,
J. Hammera a dalších a její hlas jako by si při
tom bezstarostně povídal s nástroji orchestru: v některých skladbách se jako zpěvačka

stala plnoprávným partnerem improvizujících
hudebníků ve scatových improvizacích, přednášených s pěveckou jistotou.
A orchestr? Od vystoupení k vystoupení
zní lépe. Hlavním garantem tohoto potěšitelného vývoje je Josef Hájek jako houževnatý
leader orchestru: má šťastnou ruku ve výběru
skladeb, stará se i o jejich nápadité aranžmá
a navrhuje jednotlivá sóla po dohodě s hráči.
Pečlivě připravené a secvičené aranžmá si
muselo ode všech hudebníků vyžádat slušnou
časovou investici.
Big band Holešov s Evou Emingerovou
měl zaslouženě velký úspěch, jak o tom svědčily i závěrečné přídavky. Nelze zapomenout
ani na moderátora ing. Vladimíra Dočekala,
který přispěl k pohodové atmosféře koncertu
působivým a zasvěceným průvodním slovem,
ve kterém nechyběl ani humor a vtip.
A kdy si budeme moci v Holešově opět
poslechnout holešovský Big band? V pátek
6. června v holešovském kině Svět s obnoveným repertoárem a tentokrát se zpěváky
z Kroměříže a Holešova.

I zkušený kapelník Josef Hájek se nemohl na sexy zpěvačku
Evu Emingerovou vynadívat...

Ing. František Rafaja
Foto Mirek Šošolík

Hvězdou večera byla Eva Emingerová.

Pečlivě připravené a secvičené aranžmá si muselo ode všech
hudebníků vyžádat slušnou časovou investici.

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
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Děkujeme manželům Zakopalovým za pěkný společenský večer
a profesionální přístup na našem srazu.
Za bývalou třídu 8. B Jana Russková
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Městské slavnosti „7 dnů města Holešova“ - 2. až 8. 6. 2008
Město, náměstí, zámecký park, kino Svět, Drive Club, Smetanovy
sady atd.
Informace MKS Holešov: www.holesov.cz, www.mks.holesov.cz.
Tel.: + 420 573 396 797 (701), 573 395 344, 573 521 111 (556) - P. Chmelík, Vl. Dvořáková, J. Pecheková nebo R. Seifert: tel.: +420 573 521 202,
mob.: + 420 724 030 893
• 1. 6. - Dětský den
10.00 h - Divadlo Buchty a loutky (Praha)
Sál kina Svět (popř. zámecký park) - MKS
14.00 h. - Dětský den v zámeckém parku
Pořádají SVČ Holešov (J. Slovenčíková) a SVČ Všetuly + spolupráce MKS
Zámecký park a obora
• Po 2. 6. - zahajovací den
16.00 h. - Vernisáž výstavy prací žáků 1. ZŠ pí uč. Pastrnkové
Studovna Městské knihovny
17.00 h. - Zahájení slavností + znělka města ZUŠ + koncert Banana Vox
(1. ZŠ) + Rádio Zlín
Náměstí Dr. E. Beneše
18.00 h - Koncert sborů: Moravské děti (SVČ) + Plamínek (1. ZŠ)
Kostel sv. Anny
• Út 3. - Čt 5. 6.
Divadelní přehlídka a přehlídka zájmové umělecké činnosti
Út 3. až Čt 5. 6. vždy 15.00 - 17.00 hod. - Pouliční divadlo - Divadlo
Hvizd (průběžně). Zákoutí města

Zámecká zahrada (Růžová zahrada)
20.30 h - Koncert „-123 minut“ Drive Club
• Út 3. - Pá 6. 6.
- „Letní kinematograf“ a představení lidových řemesel
Promítání filmů (16 mm) z archivu MKS
Ukázka a možnost vyzkoušení lidových řemesel (o. s. „Klub umění a řemesel“) Smetanovy sady (ve stanu)
• St 4. 6. - Fotbalový turnaj mladších žáků
Celý den
Pořádá SFK Holešov + SVČ Všetuly - p. Linda, hřiště střelnice
• Pá 6. 6. - Vystoupení hudebních formací (rock, swing, jazz apod.)
16.00 h - Přehlídka studentských a dalších kapel (MKS)
Smetanovy sady
19.30 h - Holešovský Big Band, kino Svět
21.00 h - Hudební skupiny, Drive Club
• So 7. 6. Hlavní den oslav
10.00 h. - Dobývání holešovského zámku Valachy + vojenská ležení
(do neděle)
Zámecká zahrada
14.00 h. - Folklorní odpoledne
Vystoupí folklorní soubory Rusava a Rusavjan, Topoľnica (Topoľčianky),
Povážan (Považská Bystrica) a další soubory (z Turčianských Teplic
a polské Pszczyny)
Zámecká zahrada

Út 3. 6.
Dopoledne - představení pro střední školy (divadlo Vizovice)
Kino Svět
16.00 h - „Hotline“ Malá scéna Zlín
19.30 h - „Na správné adrese“ Divadlo 6. května Holešov (D6K)
Kino Svět (2x)
St 4. 6.
Dopoledne - „O pejskovi a kočičce“ - Malá scéna Zlín - představení pro
školy
15.00 - 17.00 h - Komedianti na káře („divadlo na chůdách“)
Náměstí Dr. E. Beneše a zákoutí města
17.00 h - Premiéra divadelního představení souboru 3. ZŠ
19.30 h - Hodně smíchu a pár slz - T. Kosková a K. Majerová
Kino Svět (2x)
Čt 5. 6.
Dopoledne - Divadlo Hvizd - představení pro školy
18.00 h - Divadlo Křenovice
Kino Svět (2x)
19.00 h - Vystoupení k výročí F. X. Richtera - Divadlo Hvizd + Hvizdoši
V pestrém programu nebude chybět ani „divadlo na chůdách“.

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

• 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

18.00 h. - Veselice (taneční zábava) - Voděnka (hudební soubor z Rusavy)
Zámecká zahrada
Závody v drezúře koní (9 - 17 h.)
Královská jezdecká disciplína - pořádá Česká jezdecká federace,
pobočka Zlín
Zámecký park (obora)
• Ne 8. 6. - Závěr slavností města
9.30 h. - Slavnostní mše sv. + setkání hornystů (hráčů na lesní rohy)
Kostel Nanebevzetí P. Marie
10.00 h. - Ukázka výcviku psů (agility, tanec se psy, záchranáři a další),
pořádá Kynologický klub Holešov
Zámecký park
11.00 h. - Průvod hornystů od kostela městem + koncert (troubení a další
program) + řeč starosty na závěr
Náměstí Dr. E. Beneše
• Doprovodný program:
6. a 7. 6. - Prohlídky památek (památkový okruh) - vlastivědný kroužek
(Pá 10 a 14 h.; So 10 a 14 h.)
• Další doplnění programu:
Horkovzdušný balón • Občerstvení (út až čt - Smetanovy sady; pá a so zámecký park) • Stánky s atrakcemi (pá a so) • Kolotoče • Skákací hrad
• Vláček Pacifik …
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOLEŠOVA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOLEŠOVA

v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění zveřejňuje záměr prodeje částí městských pozemků p.č.
1938/1, 1939/1, 1942, 1947//1, 1942/2, 1946/134 a městských pozemků
p.č. 3505, 1948/2, 1933/1, 3665, 1941/1 a 1940/1, vše k.ú. Holešov o celkové výměře cca 50.000 m2, vše v k.ú. Holešov, za účelem vybudování
infrastruktury a následného prodeje stavebních pozemků dle schválené
studie zastavitelnosti zpracované Ing. arch.Dujkou z 08/2007 č.22/2007,
za minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemci o výše uvedené pozemky musí podat nabídku písemně
buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov v termínu do
30. června 2008 11.00 hod.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční na písemné
pozvání v kanceláři starosty města.
Písemná nabídka musí obsahovat:
1. Řádné označení zájemce/ů (u fyzických osob adresa a rodné
číslo, u právnických osob kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo
živnostenského listu).
2. Návrh kupní smlouvy, jejíž součástí je vždy: a) nabízená kupní
cenu, termín a způsob úhrady kupní ceny, b) termín dokončení stavby
infrastruktury, c) návrh smluvní pokuty při nedodržení termínu stavby
infrastruktury, d) odkládací podmínka, že pozemky budou převedeny
na kupujícího po splnění všech smluvních podmínek a po kolaudaci sítí,
e) závazek, že kupující zpracuje projekt, který bude vycházet ze studie
zastavitelnosti zpracované Ing.arch.Dujkou z 08/2007 č.22/2007, a tento
odsouhlasí prodávající.
Kritéria hodnocení nabídek: návrh smlouvy, finanční garance,
reference.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu
náklady s prodejem spojené, tj. vyhotovení listu vlastnictví, znaleckého
posudku, daň z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu
úřadu.
Nabídka je zveřejněna v termínu od 5. května 2008 do 20. května
2008. Rozhodnutí o prodeji bude učiněno na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.
Bližší informace o nabízených nemovitostech poskytne Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov - tel. 573 521 400, pí. Ing. Eva
Fryčová nebo tel. 573 521 406 p. Rudolf Juřena.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městských nemovitostí:
- objekt občanské vybavenosti čp. 24 stojící na pozemku p.č. 68
- pozemek p.č. 68, o výměře
1660 m2, zast. plocha
- pozemek p.č. 69, o výměře 746
m2, zahrada, vše k.ú. Holešov
za minimální kupní cenu 15,000.000,Kč + náklady s prodejem spojené na
těchto nemovitostech vázne nájemní závazek stávajících nájemců, a to
do 30.06.2009.
Zájemce o výše uvedené nemovitosti musí podat nabídku písemně, a to buď poštou na adresu
Městský úřad, Masarykova 628,
769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov
v termínu do 31. července 2008.
Informativní schůzka všech zájemců bude uskutečněna v měsíci
srpnu 2008 a všichni zájemci budou
písemně pozváni.
V nabídce musí být uvedeno: řádné označení (u fyzických osob
adresa + rodná čísla, u právnických osob kopie výpisu obchodního
rejstříku či živnostenského listu), účel využití nemovitostí, nabídka kupní
ceny, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kritéria hodnocení: nabídka kupní ceny, účel využití nemovitostí,
termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení LV, znaleckého posudku,
daň z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Nabídka je zveřejněna v termínu od 5. května 2008 do 31. července
2008.
Rozhodnutí o prodeji nemovitostí bude učiněno Zastupitelstvem
města Holešova na jeho nejbližším zasedání.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru
správy nemovitostí

Dům zahrádkářů byl plný dětí
V pátek 25. dubna 2008 se Dům za- v podobě časopisu Zahrádkář, lexikony pro
hrádkářů v Holešově doslova naplnil dětmi. mladé zahrádkáře, hlízky mečíků, sazeničky
Probíhala zde totiž okresní soutěž mladých minipetúnií, semínka, CD, někteří i pouzdra,
zahrádkářů, které se zúčastnilo 42 dětí ze tužky, složky a další drobnosti.
sedmi základních škol z našeho okresu.
V každé kategorii bodově nejlepší si ještě
Holešovské školy se tentokrát prezen- navíc odnášeli krásnou pokojovou květinu.
tovaly všechny tři. A to 1. ZŠ se třemi dětmi Mimo soutěž byla ohodnocena nejmladší
v mladší kategorii - 6. třídy a čtyřmi dětmi ze účastnice soutěže, žačka 4. třídy 2. ZŠ Mar7. tříd v kategorii starších. 2. ZŠ měla celkem tina Zapletalová. Ostatně všechna tato 3 nej6 soutěžících, tentokrát ale soutěžily za mladší kategorii 3 žákyně
ze 4. třídy a 3 žačky z 8. tříd. ZŠ
Družby měla v soutěži 8 „želízek“ z 8. tříd. Z Kroměříže přijely
soutěžit ZŠ Oskol, ZŠ Slovan.
Soutěže se pravidelně zúčastňují
i ZŠ TGM z Bystřice p. Host. a ZŠ
Kvasice.
Soutěž probíhá vždy ve dvou
liniích. Děti musí zvládnout odpovědět na 37 testových otázek,
skládajících se ze čtyř odpovědí,
kdy mají určit jen jednu správnou,
a dále poznávají 40 rostlin. Bodové hodnocení pak rozhodne o vítězi. Ti mohou být jen dva. Z každé
kategorie ten nejlepší postupuje
do celostátního národního kola
mladých zahrádkářů (NK MZ).
V naší okresní soutěži však
nikdo neodchází s prázdnou,
Výherkyně mladší kategorie - Monika Soukupová
všechny děti si odnesly dárky
ze 6. B tř. 1. ZŠ Holešov.
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mladší děvčata se umístila v první polovině
hodnocení. A to tedy „klobouk dolů“! Vítězkou
ve skupině mladších a účast v NK MZ si zajistila žačka 6. třídy, Monika Soukupová z 1.
ZŠ Holešov, ze skupiny starších postupuje
do NK MZ žák 9. třídy Radim Zdráhala ze ZŠ
TGM z Bystřice p. H.
Za pomoc při organizaci soutěže bych
chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří se těmto dětem musí
věnovat tak trochu navíc, a také
členům ZO ČZS Holešov, kteří
vždy přijdou pomoci s pohoštěním a zajištěním každé akce, která se pod jejich střechou koná.
Poděkování patří také přátelům
z Územního sdružení ČZS Kroměříž, předsedovi J. Pecháčkovi,
místopředsedovi J. Navrátilovi
a tajemnici paní J. Drábkové.
Dík samozřejmě patří všem
(nejmenovaným) sponzorům této
akce.
A co nakonec? Ať je nás
víc takových nadšenců do práce
s dětmi, do přírody, do zahraňování jak zelené krásy kolem nás,
tak zájmu o práci v ČZS.
Za komisi pro práci s mládeží při ČZS Vlasta Čablová
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na květen
Beletrie
BOUČKOVÁ Tereza - Rok kohouta: Nový,
autobiograficky laděný román Terezy Boučkové je drásavě upřímná výpověď ženy, které se
rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho
dokázala znovu poskládat dohromady.
CIMICKÝ Jan - Smrt básníka: Psychologický
příběh o mezilidských vztazích, manipulaci
a násilí s tragickým koncem.
COETZEE J. M. - Deník špatného roku:
Stárnoucí spisovatel, neuctivá sekretářka
a hamižný přítel. Tři hlasy, tři příběhy a jeden
život.
ENDING E. J. - Po Valentýnu: Brutální příběh
pěti sourozenců, které měla jejich hippiesacká
matka se třemi různými tatínky a které jejich
dětství poznamenalo na celý život.
FAULKS Sebastian - Ptačí zpěv: Román
zasazený do období 1. světové války vypráví
osudy mladého Angličana, který v severní
Francii prožívá nejprve vášnivou lásku a posléze nelítostnou krutost bojů.
HANIBAL Jiří - Velmož tří králů: Historický
román, strhující příběh plný dobrodružství
a intrik, představující životní dráhu Jindřicha
z Lipé.
HLAVÁČKOVÁ Iva - Lepší pozdě než nikdy:
Psychologický příběh mladé herečky, která se
po tragické autonehodě s trvalými následky
učí znovu žít normální život.
McCARTHY Cormac - Cesta: Kniha amerického autora, která získala v roce 2007 Pulitzerovu cenu, science-fiction o světě několik
let po globální katastrofě.
RICE Luanne - Mořská hvězda: Strhující
příběh o lásce, vášni a hledání kořenů.
SERNO Wolf - Synové ďábla: Historický
román ze 16. století, jehož hlavním hrdinou je
alchymista Ludolf Lapidius a mladá kořenářka
Treyja Säcklerová, obviněná z čarodějnictví.
STACEY Lyndon - Vražedné myšlenky:
Skvělá kniha pro milovníky kvalitních detektivek z prostředí koňských dostihů.
Naučná literatura
DAVID P.; SOUKUP V.; THOMA Z. - 1000
divů Česka: Nejkrásnější, nejvýznamnější, nejzajímavější a unikátní výtvory přírody
i člověka představuje tato velká obrazová
publikace.
BUSKOTTE A. - Z pekla ven. Žena a domácí násilí: Kniha je zdrojem informací a základem pro pochopení problematiky domácího
násilí.

FORET M. - Marketing pro začátečníky:
Publikace pro ty, kteří s marketingem začínají
a pro studenty podnikatelských, obchodních
a ekonomických fakult.
FRIEDLER E. - Svědkové z továrny
na smrt: Historie a svědectví židovského
sonderkommanda v Osvětimi.
GELLER T. - Pes, nejdražší přítel člověka:
Hravý a nenásilný způsob, jak naučit vašeho
psa slušnému chování.
CHINNERY John - Poklady Číny: Obrazová
publikace představuje nejkrásnější kulturní
poklady čínské civilizace.
KLIMEK H. - Kam na víkend. Jižní Čechy.
II: Písecko, Strakonicko, Šumava - více než
200 tipů na výlety.
KOUKAL Milan - Dechovka: Publikace věnovaná historii a současnosti české dechové
hudby.
MAREK V.; OLIVA P.; CHARVÁT P. - Encyklopedie dějin starověku: Vhodná příručka
pro publicisty, učitele a zejména pro studenty
středních i vysokých škol.
MINÁ Gianni - Fidel: Nejpodrobnější zpráva
o muži, který se stal ztělesněním revoluce.
SLATER Lauren - Pandořina skříňka:
Nejvýznamnější psychologické experimenty
dvacátého století.
WEIGEL V. - Autoškola: Aktuální učebnice
pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
WIRTZ R.C. - Florencie: Umělecký průvodce po Florencii, hlavním městě Toskánska,
jednoho z nejvýznamnějších kulturních měst
Evropy.
Knihy pro dětské čtenáře
BOUDOVÁ Nela - Eliška a Korálníčci: Pohádkový příběh pro malé posluchače i začínající čtenáře.
BREZINA Thomas - Klub záhad. Noc
oživlých mumií: Další napínavý příběh se
superlupou.
CARMAN Patrick: Elyonova země. Kniha 3. Desáté město: Osud země závisí
na odvážné dívce. A je tady tedy závěrečný
souboj.
DICKENS Charles - Záhada Edvina Drooda: Nedokončený román slavného anglického
spisovatele, tajuplný příběh s vraždou a s několika duchařskými motivy.
FRANCKOVÁ Zuzana - Prázdninová láska: Milovnice příběhů plných lásky a koní si
tentokrát opravdu přijdou na své.

GAARDER Jostein - Žabí zámek: Pohádkové příběhy pro děti od 8 let.
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Krab
se zlatými klepety: Další skvělá komiksová
dobrodružství odvážného reportéra Tintina.
HOROVÁ Alexandra - Nejkrásnější filmové
písničky: Výběr nejoblíbenějších písniček
z filmů. Určeno dětem od 10 let.
JÍNOVÁ Šárka - Vůně první lásky: Dívčí
román o problémech s rodiči, u kterých to
vypadá na rozvod, a o první lásce.
KESSEL Carola von - Čarodějky z jezdecké školy. Boj o hlavní roli: Jestlipak víte,
co je na Koňském hrádku nového? Přijel
režisér a hledá mladé jezdkyně do televizního
seriálu...
KUBÍČKOVÁ D.; SCHNEIDEROVÁ E.; VESELÝ M. - Klíč k domácím úkolům: Abyste
nemuseli hledat v desítkách učebnic a příruček, připravili pro vás autoři přehledné tabulky,
které vám pomohou při práci na domácích
úkolech.
MASH Robert - Jak chovat dinosaury:
Nezbytný průvodce pro výběr a domácí chov
dinosaurů.
MOTLOVÁ Milada - O Kubovi, Barušce
a sedmi loupežnících: Sedm pohádkových
příběhů pro malé čtenáře.
NEJVĚTŠÍ kniha nápadů na celý rok: Přes
200 návrhů originálních výrobků a efektních
kostýmů, jejichž prostřednictvím mohou děti
vyjádřit svou kreativitu od A do Z.
NIX Garth - Lirael: Fantasy román pro děti
a mládež od australského autora.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - V říši Skalních bytostí: Napínavé fantasy čtení pro kluky a holky
od deseti let.
SCHITTENHELM K. M. - Jak se vyznat
ve hvězdách: Tato kniha ředstavuje 25
nejkrásnějších souhvězdí a je ideální pro
začínající astronomy-amatéry i budoucí profesionály.
ŠTÍPLOVÁ Ljuba - Pohádky na týden a hrátky každý den: Pohádky pro malé děti od 6 let,
doplněné hádankami a zábavnými úkoly.
ZINNEROVÁ Markéta - Čtyři uši na mezi:
Veselé příběhy dvou kamarádů - králíčka
Jujdáska a zajíčka Hejáska, známých z televizních večerníčků.
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese www.knihovna.mks.holesov.cz nebo www.
knihy.mks.holesov.cz.
I.Ž.

OSLAVILI SVÁTEK MATEK. Po kytičce a sladkosti dostala z rukou předsedy Vlastimíra Janského každá z účastnic oslavy Svátku matek, která
proběhla v minulém týdnu v klubovně Sdružení zdravotně postižených Holešovska. V malém kulturním programu zazpívala Verunka Nováková,
kterou na kytaru doprovodila její maminka Marie. Po jejich vystoupení si účastnice zábavného odpoledne zazpívaly samy.
RR
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Mezinárodní projekt „Jugend debattiert“ u nás ve škole
Od podzimu roku 2007 se žákyně 1. A
SOŠ Holešov zapojily pod vedením Mgr. Juráňové do mezinárodního projektu „Jugend
debattiert“, který vznikl za podpory německého ministerstva školství a Goethe - Institutu.
V projektu jsou zapojena gymnázia zemí EU,
mezi nimiž je naše škola ojedinělá SOŠ, která
získala v rámci projektu i mezinárodní certifikát.
Debatním jazykem je němčina.
Principem projektu jsou debaty týkající se
společenských témat, např. „Smí žáci středních
škol hodnotit své vyučující?“, „Má být v ČR zavedeno školné na SŠ a VŠ?“, „Má být zakázána
reklama v českém veřejnoprávním vysílání?“,
„Má být před rokem 2012 zavedeno v ČR euro?“
atd., v nichž žáci prezentují a obhajují své názory „pro“ nebo „proti“.
V rámci projektu se uskutečnilo na každé
ze zúčastněných škol školní kolo, z něhož dva
žáci postoupili do oblastního kola. Z naší školy
to byly žákyně Monika Kocourková a Veronika Tvrdoňová, které velice úspěšně reprezentovaly Střední odbornou školu v Olomouci
na Gymnáziu Čajkovského. 25. dubna 2008

proběhlo v Praze na Goethe
- Institutu semifinále, kterého
jsme se zúčastnily jako čestní
hosté. Závěrečnou tečkou za
letošním kolem zmiňovaného
projektu byl 14. květen 2008.
Tento den proběhlo za naší
účasti finálové kolo projektu, které se uskutečnilo na
německém velvyslanectví
v Praze.
Co mi projekt dal?
Monika Kocourková: ,,Rozšířila jsem si slovní zásobu v NJ
a současně společensko-vědní přehled, získala jsem nové
zkušenosti při debatování.“

Od loňského podzimu se žákyně 1. A SOŠ Holešov zapojily pod vedením Mgr. Juráňové do mezinárodního projektu „Jugend debattiert“.

Veronika Tvrdoňová: ,,Naučila jsem se vyhledávat a vhodnou formou
prezentovat své argumenty nejen v mateřském,
ale i v cizím jazyce a též jsem si rozšířila slovní
zásobu.“

Autorky článku: Mgr. Renata Juráňová
a žákyně 1. A SOŠ - Monika Kocourková, Veronika Tvrdoňová, Denisa Spennerová, Denisa
Uličná, Lucie Rapantová.

Praktické maturitní zkoušky
na SOŠ - PaedDr. Stratil s. r. o.

Studentka dálkového studia obhajuje svou práci.

Již v dubnu začaly pro maturanty náročné
dny. Na začátku měsíce absolvovali maturitní písemné práce z jazyka českého a v týdnu od 21. do
25. dubna se postupně všichni vystřídali u praktických zkoušek. Součástí praktické zkoušky na naší
škole je domácí dvacetistránková maturitní práce
na určené téma podle studovaného oboru, vytvoření prezentace a následně obhájení před komisí
složenou z vyučujících i externích odborníků.
Další část praktické zkoušky je vypracování
různých úkolů z ekonomiky, účetnictví, obchodní
korespondence apod. podle zadání, které si
student vylosuje. V časovém limitu čtyř hodin
musí skloubit vědomosti z příslušných předmětů
s dovedností práce na počítači. Letos se této
zkoušky na Střední odborné škole dr. Stratila
zúčastnilo 114 studentů denního i dálkového
studia. Aby se mohli dobře uplatnit v praxi nebo
pokračovat ve studiu na vysoké škole, musí ještě
úspěšně zvládnout ústní část maturitní zkoušky,
která je čeká na začátku června.
Mgr. Milena Machálková

1. MÁJ S ČSSD. K důstojnému průběhu letošních oslav 1. máje v Holešově přispěla také místní organizace ČSSD. Pro milovníky napínavých
dobrodružných příběhů připravila na čtvrtek 1. května od 16.30 hod. v kině Svět filmové představení Maharal - Tajemství talismanu.
Úvodem přítomné přivítal a význam 1. máje připomněl předseda holešovských sociálních demokratů Josef Smýkal. A pak se již přes 200
především dětských diváků soustředilo na pátrání po záhadném pokladu, Golemovi a bájném kameni mudrců.
Po skončení promítání čekalo na děti u východu z kina malé překvapení v podobě nafouknutých balónků a různých sladkostí, pro přítomné
dámy byly připraveny růže.
Jaroslav Chmelař
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Školní hrátky pro prvňáčky a druháčky
Ve dnech 18. a 19. dubna se uskutečnil
v prostorách 3. ZŠ Holešov školní projekt nazvaný „Školní hrátky pro prvňáčky a druháčky“.
Projekt byl zaměřen především na kamarádské
vztahy ve skupině. Vychovatelky Bc. Iveta
Dvořáková ze 3. ZŠ Holešov a Hana Bendová společně se studentkami 1. ročníku 4-MS
SPŠ MV Holešov zapojenými do programu
EDIE, připravily program pro 20 žáčků první
a druhé třídy.
Páteční odpoledne bylo plné výtvarných,
pracovních a hudebních činností,
sportovních her, zábavy a dobrodružství. Mezi připravenými aktivitami nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků a noční stezka
odvahy. Děti musely absolvovat
cestu tajuplnými chodbami školy,
spoře osvětlenými svíčkami, kde je
na konci trasy toužebně očekávala
„bílá paní“, aby ji svojí odvahou
vysvobodily ze zakletí.
V sobotním dopoledni probíhal branný závod, při kterém
děti plnily ve dvojicích celou řadu
aktivit zaměřených na obratnost,
rychlost, postřeh, spolupráci, tělesný kontakt, ohleduplnost a orientaci v prostoru. Všichni účastníci
projektu byli odměněni diplomy,

sladkostmi a věcnými dary. Při závěrečném posezení v komunitním kruhu projevovali všichni
radost a uspokojení z hezky prožitých společných chvil.
Touto cestou bych ráda poděkovala paní
ředitelce Mgr. Aleně Grygerové za projevený
zájem, pochopení a poskytnutí prostor školy
pro uskutečnění tohoto projektu. Poděkování
rovněž patří paní Bc. Ivetě Dvořákové a studentkám 1. ročníku 4-MS SPŠ MV Holešov.
Hana Bendová, zástupce rodičů žáků

Upozornění pro čtenáře
Seriál o Všetulích bude pokračovat v příštím vydání Holešovska.
(red)

Kosmetika Plus
Jitka Nevřalová

Křesťanské centrum o. s. Holešov

KRAKOV - OSVĚTIM

nabízí novou službu:

vzdělávací program

fotodepilaci, fotoomlazení
pulzním laserovým světlem.

Neděle 22. června 2008

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

Cena 525 Kč při 49 platících účastnících nebo 570 Kč při 45 ti platících
účastnících. V ceně odborný lektor, doprava, cestovní pojištění dle vyhlášky MŠMT ČR, česky hovořící průvodci v Muzeu holocaustu.

Kontakt: kc.holesov@seznam.cz,
mobil 606 491 808

Mateřská škola Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž
dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Holešova
ze dne 20. 8. 2007
vyhlašuje VÝZVU k podání nabídek na zakázku
„Výměna oken, dveří a stavební úpravy s tím související“
Kritéria hodnocení:
• výše nabídkové ceny
• záruční podmínky
Termín pro doručení nabídek:
• 28. květen 2008 do 12.00 hodin
Nabídky budou doručeny na adresu výše uvedené mateřské školy nebo předloženy
osobně tamtéž v uzavřených obálkách označených obchodním jménem soutěžícího a bude
dále uvedeno „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ, výměna oken, dveří“ .
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• výzvu kdykoliv zrušit
• nevybrat žádnou nabídku
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout u ředitelky MŠ.
Úplné znění výzvy k podání nabídek je zveřejněno na úřední desce města Holešova
a na webových stránkách města Holešova.
V Holešově dne 12. 5. 2008
Eva Pavelcová, odbor školství a kultury
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pozvánka
MO mrs holešov pořádá pod patronací starosty města
v sobotu 17. května 2008 v 6 hodin v areálu rybníčky

tradiční

bohatá tombola
občerstvení - rybí speciality
country hudba - texas
společné startovné - 200 Kč s možností lovu na dva pruty
Prezentace od 05.00 hodin

petrův zdar • srdečně zvou rybáři

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
28

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
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Šachy
Druhá liga v Holešově je zachráněna
Baník Havířov - MKS Holešov 4:4
V posledním kole 2. ligy potřebovali holešovští šachisté zvítězit, aby si zajistili účast
v dalším ročníku této prestižní soutěže. Na půdě
soupeře již vedli 1:4, přesto vítězství neudrželi.
Nezbývalo než čekat na výsledek zápasu TJ
Mittal Ostrava „B“ - Labortech Ostrava „B“.
V boji o sestupové pozice jsme očekávali „výpomoc“ Labortechu ve prospěch Mittalu. Nakonec
se ale potvrdilo známé rčení že „všechno je
jinak“... Labortech v téměř bratrovražedném
boji porazil Mittal 5:3 a holešovské áčko mohlo
začít slavit.
Za MKS nastoupili v zápasech 2. ligy tito
hráči: Buráň (4,5 bodu z 11 zápasů), Šudřich
(5/11), Sojka (4,5/11), Kapusta (4/11), Rafaja
(5,5/10), Vymětal (4,5/9), Navrátilík (9/11), Beneš (0,5/5), Ploch (1/4), Petržela (1/3), Zicháček
(0,5/1).
Závěrečná tabulka 2. ligy:
1. Jakl Karviná
2. BŠS „B“ Frýdek-Místek
3. Labortech Ostrava „B“
4. Baník Havířov
5. TJ Mořkov
6. Slavia Orlová „B“
7. Sokol Dobrá

33
24
22
19
18
17
16

66,0
51,5
50,0
49,0
43,5
42,5
44,0

8. Zbrojovka Vsetín
13
40,0
9. MKS Holešov
10
40,0
10. TJ Mittal Ostrava „B“
9
41,0
11. ŠK Šenov
5
32,0
12. Slezan Opava
4
28,5
Sestupují poslední tři družstva, do 1. ligy postupuje Jakl Karviná.
Krajský přebor:
MKS Holešov „B“- ŠO
Fatra-Slavia Napajedla
5:3
Vítězství v tomto zápase znamenalo celkové třetí
místo v tabulce krajského
přeboru. Po nevydařeném
začátku to lze považovat
za velmi dobrý výsledek.
Do 2. ligy postoupil ŠO
Zlín „C“ a druhý v pořadí
CHESSMONT Rožnov p.
R. Za MKS „B“ nastoupili
v zápasech k.p. tito hráči: Šudřich (6,5/10), Navrátilík (7/10), Rafaja (5/10), Sojka (7/10), Zicháček (4,5/11), Vymětal (6,5/11), Zajíček (4,5/11),
Piskač (2/8), Žáček (3/6), Ševela (0,5/1).
Regionální přebor: MKS Holešov „C“Bystřice p.H. 3,5:4,5
Holešovské
céčko po průměrných výkonech obsadilo v soutěži šesté
místo. Soutěž byla
velmi vyrovnaná. Při

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

mírném posílení kádru může v příštím ročníku
naše družstvo atakovat postupové pozice. Za
MKS „C“ nastoupili v zápasech r.p. tito hráči:
Ševela (5/10), Hromada (5/11), Krajcar P. (5/10),
Novák (5,5/11), Šudřich K. (2,5/6), Dvořák
(6,5/10), Petřivalský (7,5/9), Krajcar Z.(4,5/5),
Rafaja ml. (2,5/6), Machovský (4/9).
TJ Sokol Postoupky
„C“ - Sokol Holešov 7:1
Šachistům Sokola
poslední zápas nevyšel
a v soutěži obsadili sedmé
místo.V průběhu soutěže
střídali dobré chvilky s velmi
slabými. Bylo to způsobeno absencí některých hráčů
základní sestavy. Za Sokol
nastupovali tito hráči: Petržela(3,5/4), Ploch (7,5/10),
Peška (8,5/11), Botek
(5/10), Sovadina (5,5/11),
Košata (1/7), Vaňhara (0,5/6), Směšný (0,5/1),
Janík (2/4), Čupa (1,5/6), Polišenský (0/2), Heliš
(0/2), Sedláček (1,5/6), Šelešovský (3/6).
Regionální soutěž:TJ Sokol Postoupky
„E“ - MKS Holešov“D“ 1:7
Déčko podávalo v soutěži stabilní výkony
a celkové třetí místo lze hodnotit jako dobrý
výsledek družstva. Za MKS „D“ nastupovali:
Rafaja ml. (1,5/6), Žáček (3/7), Hromada (5/5),
Heliš (1/6), Hasník (3/6), Skýpala (4/6), Sedláček (5,5/6), Machovský (1/3), Holuj (1/1),
Sovadina (4/5), Heliš ml. (1/1).

Vzpěrač Orság mezi nejlepšími
V podvečer 28. 4. 2008 proběhlo v budově Městského divadla ve
Zlíně tradiční setkání nejúspěšnějších sportovních osobností Zlínského
kraje. Na večeru, moderovaném známou dvojicí - zpěvačkou Leonou
Machálkovou a sportovním komentátorem Štěpánem Škorpilem - se
postupně představili nejlepší sportovci, trenéři a vítězové sportovních
anket Zlínského kraje. V desítce nejúspěšnějších opět reprezentoval
Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Holešově úspěšný
vzpěrač a student 4. ročníku Jiří Orság, který si svými vynikajícími výsledky v loňském roce o tuto poctu řekl.
kpt. Mgr. Svatava Ságnerová
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Holešovská děvčata doma vysoko vyhrála
DFK Holešov - AFC Veřovice 11:0 (6:0)
Třetí domácí utkání přineslo konečně zaslouženou výhru DFK Holešov. Předposlední
celek tabulky z Veřovic byl od začátku snadným
soupeřem - odkopy od jejich branky nedolétly
na polovinu domácích, a tak bylo jen otázkou
času a taktiky Holešova, kdy a jak svou herní,
technickou a taktickou převahu vyjádří. Hned
v 1. minutě byla zastavena faulem v šestnáctce hostí Katka Bakalíková a pokutový kop bez
problémů proměnila v pohodě hrající Lucka Pechová. Nápor domácích pokračoval, útoky se
valily na branku Veřovic ze všech stran a v 5.
minutě po střele Hanky Samsonkové usměrnila
bránící hráčka míč do vlastní sítě. Další branku
vsítila po krásné individuální akci střelou ze
šestnáctky Dominika Stolářová, v 25. minutě se
premiérově po rohu Pechové trefila hlavičkou

Katka Brezanská a v 31. minutě po akci Bakalíkové zvýšila skóre dorážkou z malého vápna
Lenka Háblová. Do útočení se zapojovaly obě
krajní obránkyně, obě bohužel s vychýlenou
muškou, ale jejich ofenzivní pojetí podporovalo
herní převahu domácích. Nejkrásnější akci první
půle předvedla levá strana hřiště ve 43. minutě
- Domča Stolářová po samostatném průniku
přihrála nezištně Katce Bakalíková a ta zvýšila
skóre na 6:0 pro domácí.
Po střídání brankářek a útočnic v druhém
poločase pokračoval nápor domácích - stoperka
Pechová posílala míče na obě strany hřiště,
do hry se více zapojila také Jarča Jurčová,
hrající na místě staženého středního záložníka,
a otázkou byla pouze výše skóre. V 57. minutě
předvedla další krásnou akci Dominika Stolářová, která po samostatném úniku přihrála

do šestnáctky hostí a její centr zužitkovala v další branku Háblová. Další branku přidaly střídající
Míša Dobroslávková po pěkné přihrávce Páji
Jablunkové a opět s pomocí hostující hráčky
Hanka Samsonková střelou ze šestnáctky. V 82.
minutě se trefila po dohraném souboji Denisa
Kuldová a tečku za utkáním udělala po faulu
na Bakalíkovou penalta v 88. minutě, kterou
s přehledem proměnila kapitánka Jurčová.
Sestava: Ševelová, Jablunková, Pechová,
Ďurišová, Háblová, Samsonková, Jurčová,
Stolářová, Bretaňská, Bakalíková, Kršňáková
Střídaly: Křupková, Dobroslávková, Kuldová,
Pagáčová
Branky: 2 Háblová a Samsonková, 1 Pechová,
Stolářová, Brezanská, Bakalíková, Dobroslávková, Kuldová, Jurčová
Nejlepší hráčka: Jolana Ďurišová

Žákyně bodovaly na hřišti soupeře
TJ Němčice - DFK Holešov: 2:3 (1:2)
I v dalším utkání chyběla holešovským
žákyním jedna z tradičních opor - Motalová, ale
zápas tým zvládl dovést do vítězného konce.
S rozhodčím z řad domácích zahájil DFK utkání
náporem a po trvalém tlaku před brankou domácích chytře skórovala po opakovaném rohu
Míša Dobroslávková. Domácí tým předváděl
bojovný výkon se snahou po kombinaci, ale
Holešov přidal po samostatném průniku přes
celé hřiště výborně hrající Dominikou Stolářovou další branku; domácí ještě stihli snížit
z penalty. Po přestávce přidala děvčata další

branku po dorážce Magdy Jirouškové a zbytek
zápasu byl úporným bojem obou celků se snahou Němčic zvrátit výsledek ve svůj prospěch.
Po chybě ve středu pole snížili domácí pět minut
před koncem zápasu, ale Holešov nakonec
vítězství zaslouženě uhájil.
Jedničkou v týmu DFK byla jednoznačně
Dominika Stolářová - dirigovala hru celého
družstva, výborně rozehrávala, vsítila druhou
branku hostí a svým výkonem čněla nad všemi
hráči obou celků. Dobře hrála také záložní řada,
kde se nejvíce dařilo Petru Hradilovi a Andrejce Pagáčové, v útoku byl nejnebezpečnějším

hráčem Holešova Miroslav Tkadlec. Pochvalu
za vybojované tři body si však zaslouží všechny
hráčky a hráči včetně brankářky Lucky Csefalvayové.
Sestava: Csefalvayová, Stolářová, Konečná,
Hradil, Dobroslávková, Pagáčová, Jiroušková,
Kuchařová V.
Střídali: Stratilová, Koukalová, Tkadlec
Branky: Dobroslávková, Stolářová, Jiroušková
Nejlepší hráčka: vynikající Dominika Stolářová
Mgr. Svatava Ságnerová

Orientační běžci startovali v Jedovnici
Další závody v orientačním
běhu se konaly v sobotu 19. 4. 2008.
Centrum závodu bylo v rekreačním
středisku Jedovnice nedaleko Blanska. Na start se postavili závodní-

ci, kteří se přihlásili na Mistrovství
České republiky v orientačním běhu
na dlouhé trati, závodníci veteránského mistrovství na dlouhé trati
a závodníci Jihomoravské a Valaš-

ské oblasti. Celkem se zúčastnilo
800 startujících a každý si vybral tu
svoji kategorii.
Mistrovství České republiky veteránů na dlouhé trati běžel z oddílu TJ
Sokol Holešov Antonín Peška a v kategorii H 60 si doběhl pro 3. místo.
Další holešovští závodníci startovali v oblastním žebříčku. V kategorii D14 se Klára Končáková
umístila na 15. místě, v kategorii
D35C Jana Sedláčková na 17. místě, v kategorii H10C - Ondřej Sedláček na11.místě a Jakub Cahlík na
22. místě, v kategorii H35C doběhl
Jaroslav Sedláček na 8. místě a Jaroslav Končák na 11. místě.
(ap)

Antonín Peška v cíli mistrovství
České republiky veteránů
na dlouhé trati.

Turnaj
ve vybíjené
Žákovský turnaj prvního stupně
základních škol ve vybíjené se uskutečnil v úterý 6. května v tělocvičně
1. Základní školy. Vedle domácího
celku 1. ZŠ Holešov se klání zúčastnila rovněž družstva základních
škol z Přílep, Rymic, Ludslavic, Žeranovic a Martinic. Nejlépe si vedli
chlapci a děvčata z Ludslavic a Přílep, kteří postupně porazili všechny
své soupeře. Ve vzájemném souboji
o první místo (na snímku) byli lepší
reprezentanti Ludslavic, kteří tak
vyhráli celý turnaj.
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Holešov dvakrát po sobě zvítězil
Sl. Sparta Spytihněv - SFK ELKO Holešov
1
(0:1)
3
Již v 5. minutě kopl hráč soupeře do obličeje Münstera, a hosté tak museli hrát asi
4 minuty o deseti, než se ošetřený fotbalista
vrátil do hry. Ve 12. minutě zase dostal domácí
Blaha žlutou kartu. První velkou šanci předvedl
Slováček, kdy obránci vypíchl míč a šel sám
na brankáře. Akci však nezužitkoval a míč
skončil v náručí brankáře. Další žluté karty
dostali v 18. minutě Čižmár a ve 27. minutě
Slováček. Tento hráč ve 35. minutě obešel
dva obránce a tentokrát se nemýlil, vstřelil
první branku utkání - 0:1. Do poločasu se již
nic nezměnilo, pouze Krejčí dostal ve 40. minutě další žlutou kartu. Do druhé půle domácí
vystřídali dva hráče a ve snaze vyrovnat dali
již ve 47. minutě vyniknout brankáři hostí.
Pak však přišla 49. minuta, domácí podcenili
ztracený míč, kterého se ujal Roubalík, přihrál

Hlobilovi, který si připomněl svou střeleckou
slávu a zvýšil na 2:0. V následujících minutách
se nic podstatného nedělo, až přišla v 67.
minutě menší nepozornost do té doby dobře
hrající obrany a Sedláček snížil na 1:2. Hráči
Holešova však pokračovali v pozorné hře,
nepodléhali žádné panice a stále bojovali
o dobrý výsledek. Zaměstnávali domácího
obránce a odměna se dostavila v 81. minutě.
Hlobil obešel dva obránce a zvýšil na 3:1.
Porážka vedoucího celku krajského přeboru
byla dokonána. Hráčům Holešova se k jejich
hře konečně podařilo přidat i branky, které
v minulých utkáních chyběly. Utkání řídil dobře
rozhodčí Veselský ze Zlína.
Sestava: Krejčí - Vávra, Ohlídal, Novák,
Belza - Roubalík, Čižmář T., Münster, Frybort
(69. Marek) - Hlobil, Slováček (84. Bačík).
Trenér: Martin Malík.
(hr)

SFK ELKO Holešov - FC Slušovice
3
(1:1)
2
I přes snahu získat začátek utkání, již po několikáté se to nepovedlo. Již ve 12. minutě to
byli naopak hosté, kteří se ujali vedení brankou
Polčáka. O deset minut později byl v šestnáctce
sražen Vávra a domácí Roubalík vyrovnal z pokutového kopu na 1:1. I přes snahu obou mužstev
o změnu skóre se do poločasu již nic nezměnilo.
Ve druhé půli v 51. minutě hosté zahrávali trestný
kop a střela Čuříka prošla mezi obránci i brankářem do sítě - 1:2. Již z protiútoku v 52. minutě
Belza vyrovnal k tyči na 2:2. Střídající Slováček
následně unikl po křídle a nádherným lobem vsítil
vítěznou branku - 3:2. Utkání sledovala slabá
návštěva 120 diváků. Sestava: Krejčí - Frybort
(46. Čižmár), Bačík, Ohlídal, Vávra - Roubalík,
Münster, Čižmár, T. Belza - Hlobil, Marek (68.
Slováček). Trenér: Martin Malík.
(hr)

Soutěž v kopané
dívek
Dne 6. května 2008 se konal na stadionu
Míru v Holešově okresní přebor základních škol
v kopané děvčat, kterého se zúčastnilo 42 dívek
z okresu Kroměříž. Za nepříznivého počasí se
zde turnajovým způsobem utkala 4 družstva
a svedla napínavý boj o vítězství. První místo
si odvezla děvčata ze ZŠ Kvasice, stříbrné byly
dívky ze ZŠ Slovan Kroměříž a bronz patřil
týmu 3. ZŠ Holešov. Nejlepší hráčkou turnaje
byla vyhlášena Dominika Stolářová z bronzového týmu Holešova. Turnaj uspořádala Vyšší
policejní škola a Střední policejní škola MV
v Holešově ve spolupráci s Dívčím fotbalovým
klubem Holešov; za přípravu sportoviště patří
poděkování p. Lindovi.
Pořadí: 1. ZŠ Kvasice, 2. ZŠ Slovan Kroměříž, 3. 3. ZŠ Holešov, 4. 2. ZŠ Holešov.
Mgr. Svatava Ságnerová

Dívčí fotbalové týmy základních škol kroměřížského okresu na trávníku stadionu Míru v Holešově.

Turnaj „O pohár poslance J. Smýkala“ vyhrál 1. FC Přerov
Ve čtvrtek 8. 5. 2008 se na stadionu Všetuly
uskutečnil fotbalový turnaj mladších žáků „O pohár poslance J. Smýkala“. Na turnaji se utkalo 5
mužstev - 1. FC Přerov, SFK ELKO Holešov, FC
Tescoma Zlín, FC Viktoria Otrokovice, Valašské
Meziříčí. Jednotlivé zápasy byly velmi vyrovnané.

Prvenství a pohár z rukou poslance J. Smýkala
si převzalo mužstvo 1. FC Přerov, na druhém
místě se umístilo družstvo mladších žáků SFK
ELKO Holešov a třetí místo patří nejmladším
účastníkům turnaje, FC Tescoma Zlín. Nejlepším
hráčem turnaje se stala jediná hrající dívka Katka

Účastníci turnaje na skupinové fotografii.

Bužková (Tescoma Zlín), střelcem turnaje byl
oceněn Jaroslav Baculák z 1. FC Přerov, cenu
nejlepšího brankáře získal David Březík z FC
Viktoria Otrokovice a pohár nejlepšího obránce
získal Jan Kadlčík z SFK ELKO Holešov.
HS

Poslanec Smýkal předává pohár zástupci
vítězného týmu.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Přibližně třicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi do soutěží z čísla 8/2008. Na fotografii jste správně poznali všetulskou
školu, kde nyní sídlí SVČ TYMY. První vylosovanou je Renáta Horáková
z Rymic, která se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhým
výhercem fotosoutěže se tentokrát stává Eduard Slouka z Holešova, který
si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět
pánům Luboši Grebeníčkovi z Holešova a Stanislavu Zajícovi z Roštění.
Poznáte, co představuje dnešní obrázek? Víte, kde stál či stojí tento
objekt? 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

Fotokuriozita

Dotazník Holešovska
JOSEF SMÝKAL,
poslanec Parlamentu ČR
Vaše životní krédo?
„Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě“, ale také „S úsměvem jde všechno líp“.
Ke které knize se rád vracíte?
Těžko říci, v dětství jsem měl rád jako každé dítě
pohádky, později školní četbu, ale i Švejka. Poslední
knihou byla „Zábavná humorologie a praktická humoterapie“ od Václava
Budínského.
Váš oblíbený umělec?
Je jich hodně, z herců asi Vlasta Burian, malířů Mánes, zpěváků - kamarád
Standa Hložek.

Zlatým hřebem Pálení
čarodějnic v Količíně bylo
nesporně taneční vystoupení místních mladíků, kteří
za si pro všechny přítomné připravili malou ukázku
z baletu Labutí jezero. Obě
fotografie dokládají, že se
při tom bavili nejen talentovaní protagonisté, ale
zejména návštěvníci.
RR
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Jaký sport vás oslovuje?
Míčové hry, hokej... Ale nejvíc mě oslovuje, jako bývalého aktivního hráče,
fotbal.
Co máte rád na talíři?
Nejsem vybíravý, jím skoro vše (až na špenát), ale nejraději maso v různých
úpravách, třeba klasický řízek, v poslední době i teplou zeleninu.
Kde si rád posedíte?
Určitě nejraději na chatě na Rusavě, je tam klid a čas na relax. Ale také na
kterémkoliv místě v Žopech - s malou vzpomínkou na dětská léta.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Úsměv a radostné chvíle s vnoučaty, dětmi, manželkou. Ale také zdařilá
akce pro lidi.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Jsem rád, že žiji v této době, se všemi dobrými i negativními chvílemi.
Kdyby to však bylo možné, rád bych, ale jen na chvíli, si vyzkoušel období
baroka.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Určitě Zlínský kraj, region, kde žiji, kde jsem prožil své dětství. Ale nejvíc
mám rád Valašsko.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Jak jsem již jednou řekl, jsem optimista. Ale hesla a fráze to nevyřeší.
Chce to mnohdy vůli, osobní odvahu, otevřené oči či srdce u každého
z nás. Potom snad ano.

