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Co vy na to, 
pane starosto?

Celoměstské oslavy 
vypuknou v pondělí

Do Holešova ne-
dávno přijeli členové 
rozpočtového výboru. 
V čem vidíte význam 
této návštěvy?

Návštěvu členů 
rozpočtového výboru 
vnímám jako zásadní 
zejména z hlediska 
rekonstrukce zámku. 
Doposud jsme ze stát-
ního rozpočtu získali 
na opravu zámku velké množství peněz a tato 
skupina poslanců, která dává zásadní doporu-
čení Poslanecké sněmovně, se tak mohla přímo 
na místě seznámit s tím, na co jimi schválené 
finance ze státního rozpočtu vlastně jdou.  

Pokračování na str. 3

Proč přijeli politici?

Holešov - Minulý týden ve středu 
navštívila holešovský zámek význam-
ná skupina poslanců Parlamentu České 
republiky. V rámci svého výjezdního za-
sedání do Holešova zavítali členové vliv-
ného rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny. Jejich návštěva může být dů-
ležitým faktorem při rozhodování o dalším 
financování rekonstrukce zámku. Z hle-

Poslanci se byli podívat, kam míří státní peníze

diska tvorby a schvalování státního rozpočtu je 
tento výbor považován za ten nejvlivnější a jeho 
doporučení jsou zásadní. Jednání výboru mimo 
Prahu přitom nebývají nijak častá. Do Holešova 
pozvali své kolegy poslanci Pavel Svoboda 
a Josef Smýkal.  Hostitelem a průvodcem svým 
kolegům byl holešovský starosta Zdeněk Janalík 
a oba místostarostové Rudolf Seifert a Josef 
Bartošek. Na zámku poslance doprovázel i spo-
lumajitel dodavatelské firmy Rapos Jaroslav 
Ševčík a výrobní ředitel Jan Chovanec.     

V průběhu návštěvy Holešova si poslan-
ci prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a Černou kapli. Jejich program pak pokračoval 
na letišti, kde je představitelé společnosti Indu-
stry Servis ZK seznámili s projektem budování 
strategické průmyslové zóny. 

(frs)

Holešov (rr) - Velkým diváckým úspěchem 
skončila premiéra komedie francouzského dra-
matika Marca Camolettiho Na správné adrese, 
kterou v sobotu 17. května uvedlo v kině Svět 
Divadlo 6. května. Holešovský ochotnický sou-
bor se představil v nebývalé  formě, což spadá 
nepochybně na vrub režiséra Jiřího Kašíka, 
známého kroměřížského divadelníka. 

Zápletka této „konverzačky“ je sice jed-
noduchá, ale pokud se tématu chopil schopný 
režisér, který navíc vsadil na um holešovských 
ochotníků, výsledkem je zdařilé představení. 
Diváci v zaplněném kinosále reagovali na každý 
fór a protagonisté se dokonce dočkali nejedno-
ho potlesku na otevřené scéně. 

Více o premiéře na str. 13

Úspěch ochotníků

Vrchol kulturní a společenské sezóny 
v Holešově se blíží. 

Podrobný program slavností 7 dnů 
města Holešova přinášíme na str. 14. 
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V minulém článku o komunitním 
plánování sociálních služeb města Ho-
lešova jsme informovali o výsledních 
dotazníkové akce pracovní skupiny 
mládež. V dnešním vydání vás sezná-
míme s výsledky dotazníkové akce pra-
covní skupiny zdravotně postižení. 

V měsíci únoru 2008 proběhlo 
dotazníkové šetření určené pro zdra-
votně hendikepované občany města 
Holešova a jejich rodinné příslušníky. 
V měsíci březnu 2008 pak proběhlo 
jeho vyhodnocení. Osloveno bylo 293 
respondentů. Za pomoci dotazníku 
jsme zjišťovali, jaké služby cílová sku-
pina užívá, jak jsou spokojeni s rozsa-
hem a kvalitou poskytovaných služeb, 
které služby jim scházejí apod.

Z vyhodnocení dotazníku 
vzešly následující priority:

1. městská doprava, 2. bez-
bariérové přístupy, 3. místa k od-
počinku, 4. domov pro seniory, 
5. osobní asistence, 6. služby pro 
mentálně postižené (chráněné byd-
lení pro osoby s duševním onemoc-
něním), 7. pohotovostní služba.

Nejvíce osob, které dotazníky 
vyplnily, jsou osoby s pohybovým 
postižením. Nejvíce lidé využívají slu-
žeb Sdružení zdravotně postižených 
Holešovska a Pečovatelské služby 
Charity Holešov. S rozsahem posky-
tovaných služeb pro dospělé občany 
se zdravotním postižením jsou oby-
vatelé spokojeni. U služeb posky-
tovaných pro děti převážně nevědí. 

Současnou kvalitu a dostupnost so-
ciálních služeb pro cílovou skupinu 
61 respondentů hodnotí kladně, 21 
respondentů záporně.

Tímto opět děkujeme všem, kte-
ří se jakkoliv podíleli na zpracování 
dotazníku, i občanům města za jeho 
vyplnění. Výsledky dotazníkové akce 
budou dále sloužit ke zpracování 
komunitního (střednědobého) plánu 
města Holešova.

V případě zájmu můžete na-
hlédnout do kompletního vyhodno-
cení dotazníku. Případné poznatky 
či připomínky uplatníte na Městském 
úřadě Holešov, Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, Tovární 1407 
u koordinátorky komunitního pláno-
vání soc. služeb.   (ph)

Z důvodu čištění kanalizace na ulici Sušilova bude ve dnech 4. a 5. června 2008 omezen 
na této ulici provoz  a parkování. Ve středu 4. června se uzavírka týká části od Grohovy ulice 
po budovu polikliniky, ve čtvrtek 5. června pak bude čištěna část Sušilovy od ulice Školní 
rovněž po budovu polikliniky. 

Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení.
Za VaK Kroměříž a.s., Libor Liška   

Městský úřad Holešov, Odbor životního 
prostředí jako orgán státní správy myslivosti upo-
zorňuje občany, kteří se pohybují na vycházkách 
se svými psy v honitbách okolo Holešova, aby  
zejména v období květen - červen měli své psy 
na prodlouženém vodítku. Pokud je pes volně, 
měl by být pod vlivem svého majitele, tzn. v ta-
kové vzdálenosti, kdy ho může majitel odvolat, 
pokud pronásleduje zvěř. Ve výše uvedeném 
období zvěř hnízdí a klade mláďata.

Na ochranu zvěře pamatuje zákon o mysli-
vosti v § 9 a v § 10. Je zakázáno jakýmkoliv způ-
sobem zvěř plašit, rušit zvěř při hnízdění a kladení 
mláďat. Vlastníkům domácích zvířat je zakázáno 
nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého 
majitele. Ochranu myslivosti provádějí  myslivecké 
stráže, které mají právo legitimovat neukázněné 
návštěvníky honiteb. Pokud dojde k porušení 
zákona o myslivosti, hlásí myslivecké stráže pře-
stupky orgánu státní správy myslivosti. 

 Ing. Martin Liška, odb. život. prostředí

Upozornění 
pro majitele psůOznámení

1 000 Kč: Mysliveckému sdružení Pravčice - 
Količín.
1 500 Kč: Mysliveckému sdružení Hradisko - 
Dobrotice.
2 000 Kč: Klubu stolního tenisu Količín, Pavlu 
Trhlíkovi (za všetulské Bajk Tým), Miroslavu Ne-
umannovi (Svaz bojovníků za svobodu Holešov), 
Lions Clubu Holešov Cecilie, o. s., Ing. Martě 
Zapletalové.
2 500 Kč: Honebnímu společenstvu Tučapy - 
Bořenovice.
3 000 Kč: Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, 
Klubu rodičů a přátel školy při Gymnáziu Ladislava 
Jaroše Holešov, Sdružení rodičů a přátel školy 
při Střední policejní škole MV v Holešově, České 
archeologické společnosti při ČSAV - sdružení 
archeologů Čech, Moravy a Slezska.
4 000 Kč: Sdružení rodičů a přátel dětí školy 
3. ZŠ, Sdružení rodičů a přátel školy při 1. Základní 
škole, Smetanovy sady 630, Holešov.
5 000 Kč: TJ Sokolu Žopy - tenis, Orlu jednotě 
Holešov, Ing. Radoslavu Šíblovi, Cykloteamu OD 
MORAVA, Holešov MAN o. s., Josefu Janišovi ml., 

Schválené přidělené finanční prostředky v rámci tzv. Akce milion 2008
Základní umělecké škole F. X. Richtera Holešov, 
Odbornému učilišti a Základní škole praktické 
Holešov, Ing. Františku Hostašovi (za KČT Ho-
lešov), Českému červenému kříži, Obl. spolku 
Kroměříž (pro místní skupinu Holešov), Sboru 
dobrovolných hasičů Tučapy, Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrotice, Lence Doleželové, CASTELLU 
Holešov - společnosti pro obnovení kulturního 
centra v holešovském zámku, Monice Vyhlídalové 
(dětský sbor Banana Vox).
6 000 Kč: ZO Českého zahr. svazu Dobrotice, 
Českému svazu chovatelů ZO Holešov.
7 000 Kč: Janu Kaulovi ml. (LK Iktočante Holešov), 
Českému svazu včelařů, o. s., Zákl. organizaci 
Holešov.
8 000 Kč: Šachovému klubu Holešov, MgA. Vla-
dimíře Dvořákové (Hvizdoši).
10 000 Kč: Pionýrské skupině Dr. Mirko Očadlíka 
Holešov, Charitě Holešov, Kynologickému klubu 
Holešov, Českému zahrádkářskému svazu - ZO 
Holešov.
15 000 Kč: Fotbalovému klubu Holešovské holky 
o. s., Drásal Teamu Holešov, Klubu stolního tenisu 

Holešov, Moravskému rybářskému svazu, MO Ho-
lešov, Letecko-modelářskému klubu „Čmelák“, reg. 
194 Holešov, OLAM - Společnosti Judaica.
18 000 Kč: Sdružení zdravotně postižených Ho-
lešovska.
20 000 Kč: Florbalovému klubu Holešov, o. s., 
MGC Holešov, o. s. (klub dráhového golfu), TOM 
19 132 Medvědí stopa Holešov, Junáku - svazu 
skautů a skautek ČR, středisku Holešov, Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov.
25 000 Kč: Občanskému sdružení Divadlo 
6. května Holešov.
30 000 Kč: Tělovýchovné jednotě Sokol Tučapy.
40.000 Kč: Dívčímu fotbalovému klubu Holešov, 
Římskokatolické farnosti Holešov.
45 000 Kč: Tenisovému Clubu Holešov, o. s.
90 000 Kč: Sportovnímu klubu policie Holešov.
100 000 Kč: Tělocvičné jednotě Sokol Holešov.
110 000 Kč: Moravským dětem, obecně prospěš-
né společnosti.
210 000 Kč: Tělovýchovné jednotě Holešov, ob-
čanskému sdružení, Spojeným fotbalovým klubům 
ELKO Holešov, o. s. 

Komunitní plánování 
sociálních služeb města Holešova

Průzkum mezi 
zdravotně postiženými
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Novou službou pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením z našeho regionu a je-
jich blízké je tzv. 
odlehčovací služba. 
V rámci odlehčova-
cí služby nabízíme 
krátkodobé pobyty 
pro seniory a osoby 
se zdravotním posti-
žením v prostorách 
našeho Centra pro 
seniory /dříve domov 
důchodců/. Jedná 
se o nabídku našich 
služeb například po 
dobu dovolené, ne-
moci, hospitalizace, 
lázní, služební cesty 
těch, kteří o osobu pečují nebo při rekonstrukci 
či jiných stavebních úpravách domu a bytu 
užívaného seniorem či osobou se zdravotním 

Odlehčovací služba pomáhá v situaci,
kdy to rodina potřebuje

postižením. Cílem služby je umožnit pečující 
osobě nebo rodině odpočinout si, načerpat další 

energii nebo realizo-
vat své plány. 

Služba je sjed-
nána vždy na dobu 
určitou dle potřeby 
uživatele. Jde o za-
jištění ubytování, 
stravování, základní 
zdravotnické a ob-
služné péče, sociál-
ně terapeutické čin-
nosti. Veškerá péče 
je zajištěna  v plném 
rozsahu nepřetržitě 
24 hodin denně. 

Bližší informa-
ce můžete získat u vedoucího sociálního 
pracovníka Mgr. Bc. Kamila Horáka, telefon 
573 397 755.

Pokračování ze str. 1
Velmi významná je tato návštěva také pro 

posouzení našich dalších žádostí o čerpání 
státních dotací. Členy výboru jsme informovali 
o konkrétní situaci, potřebách města  i širších 
souvislostech budování kulturně-společenské-
ho centra, a to hlavně ve vztahu k průmyslové 
zóně. 

V této souvislosti bych rád poděkoval 
zejména holešovským poslancům a členům 
rozpočtového výboru sněmovny Svobodovi 
a Smýkalovi, díky jejichž iniciativě poslanci do 
Holešova přijeli. 

(frs)

Proč přijeli politici?
Co vy na to, 

pane starosto?

• Zájezd občanů Holešova a okolí do termál-
ního koupaliště v Podhájské na Slovensku 
se uskuteční v pátek 27. června 2008. Od-
jezd z autobusového nádraží v 6.00 hodin 
ráno. Předp. cena 300,- Kč. Organizuje 
CA-A. Netopilová, tel. 573 397 544, mob. 
603 36 87 93 nebo osobně Bartošova 733 
Holešov. 
• Koupím román Emy Destinnové Ve stínu 
Modré růže. Tel. 728 370 423.
• Prodám štěňata belgického ovčáka křížená 
s německým ovčákem. Odběr 15. 6. 2008, 
tel. 602 507 993.

SERVIS - INZERCE

Z důvodů plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy bude přerušena dodávka 
elektrické energie ve středu 4. června od 8.30 
do 15.45 v části obce Přílepy. Vypnutá oblast 
se bude týkat všech chat v chatové oblasti 
u Vodojemu a Vodojem Žopy. 

E.ON Česká republika

Přerušení dodávky 
proudu

Přijmeme pracovníky

od 5. do 15. června

LUNAPARK
na Orelském hřišti 

v Holešově

velký a malý řetízkáč, létající kačeři, 
motokáry, dětská manéž a další atrakce.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov  - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel 
změny  č. 11 územního plánu města Holešov   ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění  (stavební zákon )  dále jen stavební zákon  oznamuje v souladu 
s § 20 odst. 2) a §52  odst. 1) stavebního zákona
a) veřejné projednání  upraveného a posouzeného  návrhu  Změny 
č. 11 územního plánu města Holešov, které  se uskuteční dne 20. 6. 
2008 ve 13.00 hod. na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 
1407, místnost č. 310,
b) vystavení  upraveného a posouzeného návrhu změny č. 11 
územního plánu města Holešov k veřejnému nahlédnutí v době  od 
22. 5. do 20. 6. 2008 včetně.

Návrh  změny č. 11 územního plánu je vystaven k veřejnému nahléd-
nutí  na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 314. 
Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 
- 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 
573 521 704). Do návrhu změny lze rovněž nahlédnout na internetových 
stránkách  města Holešova www.holesov.cz  v sekci městský úřad, odbor  
územního plánování a stavebního řádu.

Předmětem  návrhu změny  č. 11 územního plánu města Holešov je 
v lokalitě A vypuštění dříve navrženého vnitřního dopravního okruhu včetně 
návrhu na využití takto uvolněných ploch a v lokalitě B změna funkčního 
využití areálu farmy na Bořenovské ul. na převažující funkci bydlení včetně 
souvisejících ploch. 

Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, město Holešov 
a sousední obce. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připo-
mínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně pro-
spěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch 
a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou.

Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky dle §6 odst. 
6 stavebního zákona prostřednictvím  rady obce a tam, kde se rada nevolí, 
prostřednictvím zastupitelstva obce. 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stano-
visko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným  stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Toto oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová, ref. odb. územ. plán. a staveb. řádu

Veřejná vyhláška

pro obsluhu vrtných souprav. Práce je vykonávána v rámci celé 
ČR v turnusovém provozu. Podmínkou přijetí je řidičský průkaz 
skupiny „C“. Firma nabízí zaměstnanecké benefity (stravenky, 
příspěvek na penzijní připojištění, ozdravný program). Zkušenosti 
s vrtnými pracemi vítány. 

Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, 
tel.: 573 398 580, 604 452 091 

e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25, 

•  7-403 stavební pozemek v Rac-
kové 3 545 m2, 420 Kč/m2

•  7-406 dvě výrobní a sklado-
vací 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 za-
hradou, 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 kou-
pelna, v Prusinovicích, cena
1 400 000 Kč
•  7-421 Prodej pozemku 603 m2 
v Rychlově u Bystřice pod Hostý-
nem,  390 000,- Kč
•  8-101 Prodej zahrady v Žera-
novicích o výměře 1 374 m2, cena 
dohodou

Nástup od 1. 7. 2008.
Kontakt: Petr Šíma, tel.: 602 504 193, 

573 312 134, e-mail: sima@vzh.cz



4

hole‰ovsko 11/2008

Holešovští chovatelé hledají právní pomoc

Pětadvacetileté období budování cho-
vatelského areálu v Holešově na Plačkově 
hodnotili na své nedávné výroční schůzi čle-
nové Základní organizace Českého svazu 
chovatelů v Holešově (ČSCH). Chovatelé 
před 25 lety postavili výstavní halu s kapacitou 
pro 600 kusů zvířat, kde se každoročně v říjnu 
konají výstavy. Letos je termín 11. a  12. 10., 
chovatelé očekávají kromě dalších i účast 
kolegů ze Slovenska. 

Předseda holešovských chovatelů Dušan 
Labuda a jednatel Antonín Ryška. 

Největším problémem, který dnes ho-
lešovské chovatele trápí, jsou nevyřešené 
pozemky, konkrétně 450 metrů zastavěné 
a zkolaudované plochy a 650 metrů příjezdo-
vých cest. Při zbourání a odklizení zbořenišť 
Dřevopodniku odpracovali členové ČSCH 
Holešov 9 315 hodin, které jim nikdo neza-
platil. Pozemky měli mít v trvalém užívání, 
ale po sametové revoluci v roce 1989 přešly 
do majetku státu, a to uklizené a zhodnocené 
i s opravenou hospodářskou budovou, do 
které investovali 390 tisíc korun. Vše dělali 
v dobré víře, že za odvedenou práci jim bu-
dou pozemky převedeny. Nyní by chovatelé 
potřebovali právní pomoc. 

Letošní výroční členská schůze byla 
schůzí volební. Přítomní členové jednohlasně 
zvolili za předsedu přítele Dušana Labudu, 
který vede holešovskou základní organizaci 
již 32 let. Jednatelem a pokladníkem byl zvo-
len Antonín Ryška, vedoucím odboru holubů 
Miroslav Leflér, vedoucím odboru králíků Josef 
Papež a vedoucím odboru drůbeže František 
Foukal. Hospodářem se stal Alois Kašpar. 
Členy výboru byli zvoleni Jaroslav Nedbal 
a Jan Janoch. Předsedou revizní komise Mi-
lan Fridrich a Miroslav Logaj. Práci s mládeží 
budou mít na starosti Dušan Labuda a Pavel 
Šustek. 

V rámci výroční schůze bylo rovněž připo-
menuto, že  rok 2009 bude slavnostní, neboť 
si členové připomenou 105. výročí založení 
spolku v Holešově. Přípravy na toto výročí 
musí začít už v tomto roce. Členové výboru 
rovněž poděkovali za dlouholetou práci pro 
spolek panu Jaroslavu Halaškovi a předali mu 
malou pozornost k 80. narozeninám. 

A co by si holešovští chovatelé nejvíce 
přáli? Více chovatelských akcí a také pod-
chycení co nejvíce mladých chovatelů. V Ho-

Jaroslav Halaška dostal dar ke svým 
80. narozeninám.

Chovatelský areál na Plačkově v novém. 

lešově jsou schopni vybudovat chovatelské 
zařízení pro mladé chovatele, kteří nemají 
možnost chovat zvířata doma.

K tomu ovšem musí mít pozemky ve 
vlastnictví. Chuť do práce je, a proto je naším 
heslem: Pro krásu a užitek - chovu zdar.

Výbor ČSCH ZO Holešov 

Brigádníci při rekonstrukci chovatelského 
zázemí.

Sv. Hostýn - Několik de-
sítek skautů a skautek všech 
věkových kategorií nejen z Ho-
lešova, ale také Kroměříže, Pře-
rova a dalších měst a obcí se 
sešlo na 10. ročníku Memoriálu 
RNDr. Rudolfa Plajnera - druhé-
ho náčelníka čs. Junáka. 

Část účastníků jako již tra-
dičně absolvovala vzpomínkový 
pochod z Tesáku na Hostýn, 

Memoriál R. Plajnera na Hostýně

V sobotu 31. 5. 2008 ve 13 hodin 
začíná ve sportovním areálu v Količíně 
Dětský den. Je připravena celá řada 
soutěží o hodnotné ceny, zajímavé  
hry, diskotéka , dobře zásobený bufet.  
Zveme vás všechny  proto do Količína, 
abyste v příjemném prostředí oslavili 
s vašimi dětmi jejich svátek. Pořada-
telé děkují předem všem sponzorům 
za finanční či věcnou pomoc. 

Za osadní výbor v Količíně 
Markéta Habrová

V minulém čísle jsme v člán-
ku „Členové Sokola uctili památku 
profesora Jaroše“ omylem uvedli, 
že Kounicovy koleje, kde byl prof. 
Jaroš umučen, jsou v Praze. Tyto 
koleje jsou samozřejmě v Brně. 
Za chybu, k níž došlo při přepisu 
textu, se omlouváme.

Redakce

Na pravou 
míru

Dětský den
v Količíně

Vzpomínkové akce se zúčastnili rovněž představitelé města Holešova. Pietní akt u pomníku br. R. Plajnera na Hostýně.

kde se společně s ostatními 
zúčastnili v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie mše svaté. 
Od 13 hodin se pak konala u pa-
mátníku br. Rudolfa Plajnera pi-
etní vzpomínka. 

Podrobně jsme o Rudolfu 
Plajnerovi psali v minulém čísle. 

 
(frs)
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Žáky Základní školy v Žeranovicích pravi-
delně navštěvují policisté. Besedují s nimi a po-
vídají si o práci policie, o nutnosti dodržování 
pravidel, o problematice mezilidských vztahů 
a podobně. Největší pozornost je však zaměřená 
na dopravní problematiku, tedy na chování a jed-
nání dětí jako chodců, cyklistů či spolujezdců. Při 
besedách ve třídě bývají děti velice aktivní, zdá 
se, že mají o pravidlech silničního provozu a ži-
votní nutnosti jejich dodržování náležitý přehled. 
Aby se policisté přesvědčili, že školáci tyto svoje 
teoretické znalosti dokážou dobře zvládnout 
i v praktické situaci, připravili pro ně na čtvrtek 
15. května soutěžní dopravní dopoledne. 

Program připravili policisté skupiny pre-
vence z Kroměříže a holešovského obvodního 
oddělení. Na pomoc si přizvali i žáky holešovské 
střední policejní školy. Školní zahrada se během 
chvíle změnila v soutěžní prostor s deseti stano-
višti. Na každém stál uniformovaný policista. Při 
nástupu byla čtyřiceti dětem vysvětlena pravi-
dla. Každé dostalo do ruky „průkaz závodníka“ 
s pokyny pro chodce i cyklisty. Do něj měly 

Dopoledne s policií na zahradě žeranovické školy

za úkol sbírat od policistů značky za absolvo-
vání disciplíny či splnění úkolu. K disciplínám  
např. patřilo popsat vybavení kola, vysvětlit 
důležitost pravidla „vidět a být viděn“, zvládnout 
jízdu zručnosti, překážkovou dráhu, vyjádřit se 
k místům vhodným či nevhodným pro hraní, 
poznat dopravní značky a vědět, jak se na nich 
zachovat a podobně. Nejzajímavější bylo pro 
děti stanoviště, kde se seznamovaly s prací 
policie, mohly si prohlédnout a osahat služební 
výstroj, výzbroj i vozidlo. Taky tady na sebe 
navlékly neprůstřelnou vestu a zkusily se v ní 
proběhnout po připravené trase.

Pro děti, které splnily všechny úkoly, bylo 
přichystáno překvapení. Policista obvodního 
oddělení je kousek svezl v opravdovém poli-
cejním autě a ještě na okamžik pustil houkač-
ku.  Odměnu za příkladně zvládnuté slunečné 
dopoledne tedy dostali všichni stejnou - do-
pravní pexesa od BESIPU, reflexní samolepku 
s policejním autem, policejní průpisku a další 
drobnosti.

(kra)

V Holešovsku z 15. května 2008 oznamuje 
pan starosta Janalík záměr MÚ Holešov prodat 
budovu bývalé radnice na nám. Dr. E. Beneše 
v Holešově. Při hlubším posouzení tohoto zámě-
ru se mi jeví prodej této budovy za ne nejšťast-
nější řešení. Bývalá původní budova radnice má 
své tradiční a historické místo v centru města, 
ostatně tak jak tomu je u mnoha jiných měst 
a obcí. Neznám přesnou či ucelenou a vypoví-
dající historii této budovy, nicméně se domnívám, 
že jako u jiných měst a obcí radnice vždy byla 
významným historickým jádrem, vypovídající 
o existenci a vývoji  obce či města, místo, v němž 
se odehrávaly mnohé závažné historické, lidské 
a veřejné události, jejichž významu by si měla 
vážit i současná občanská veřejnost a její zvo-
lení zástupci ve veřejné správě. Tedy lidé, kteří 
v daný moment rozhodují o osudu tohoto histo-
rického objektu. Tak jako holešovský zámek má 
svou historickou a kulturní hodnotu a strategický 
význam pro město, stejná hlediska by měla 
být brána i v případě záměru prodeje budovy 
bývalé holešovské radnice. Dle mého názoru 

Stará radnice je na prodej. Je to nutné?
by bylo vhodné provést rekonstrukci budovy 
bývalé radnice za prostředky  získané prodejem  
odloučeného pracoviště MÚ v Tovární ulici. Tento 
objekt lze prodat za velmi výhodnou cenu, jeho 
stav a strategické místo by byly jistě zárukou 
dobrého prodeje. Odloučené pracoviště přemístit 
na ul. Masarykovu, čímž by se spolu s vrácením 
sídla MÚ Holešov do zrekonstruované,  historicky 
významné budovy bývalé či původní radnice 
na nám. Dr. E. Beneše dostalo  významu  nejen 
společenského, ale  svým způsobem i významu 
historického. To by jistě občané města Holešova 
a jeho domácí a hlavně zahraniční hosté velmi 
vysoko ocenili. Vždyť mít veškeré „ouřadovny“ 
na dosah v centru města (na rozdíl od složitého 
cestování na ul. Tovární), je jistě snem všech ob-
čanů. Vezme výše uvedené skutečnosti vedení 
radnice na vědomí?

V Holešově 19. 5. 2008                                                                               
Jiří  Baťa, Holešov

Z posledního vydání Holešovska se dovídá-
me o tom, že město se rozhodlo prodat budovu 

Z dopisů čtenářů

bývalé radnice na náměstí Dr. E. Beneše. Já, 
jako občan, který zná osud této budovy, se  
záměrem  MÚ prodat tuto budovu nesouhlasím. 
Mám k tomu tyto důvody:

1) Budova  má významnou historickou 
i strategickou a snad i kulturní hodnotu.

2) Budova je na náměstí města, tedy na tra-
dičním místě, stejně jako je tomu u mnoha jiných 
měst..

3) MÚ má odloučené pracoviště v Tovární 
ulici. Bylo by možná vhodnější přemístit pracoviš-
tě z Tovární ulice do centra, což by bylo  výhodné 
jednak z hlediska občanů pro kontakt s  vedením 
města a také pro MÚ samotný. 

4) Prodejem budovy v Tovární ulici by bylo 
možné  získat  finanční prostředky na rekonstruk-
ci bývalé radnice.

5) Nízká minimální kupní cena (15 mil. Kč 
a jak naznačuje sám pan starosta, mohla by být 
i vyšší) však naznačuje, že by se objekt měl pro-
dávat někomu, kdo má dobré vztahy k MÚ nebo 
je spřízněn s jistou politickou stranou?

Štefan Haviar 

Město Holešov by se nemělo zbavovat bu-
dovy staré radnice a raději prodat objekt v Tovární 
ulici, radí ve svých příspěvcích dva čtenáři na jiném 
místě této strany. Jde samozřejmě o jejich legi-
timní názor. Podle zákona však o majetku města 
rozhoduje zastupitelstvo. A to na svém posledním 
zasedání většinou hlasů rozhodlo o tom, že dům 
číslo popisné 24 na náměstí dr. E. Beneše chce 
prodat. Konkrétně: z osmnácti přítomných bylo 15 
pro, 3 se hlasování zdrželi a jeden hlas byl proti. 

Z legitimního názoru jednoho z pisatelů však 
trčí osten pochybnosti. Za údajně nízkou cenu 15 
milionů korun se prý vedení radnice chystá dům 
přiklepnout spřáteleným duším. Ze slov starosty 
města v Holešovsku číslo 10 je, myslím, vcelku 
jednoznačně pochopitelné, že 15 milionů korun 
je nejmenší možná cena, za kterou chce město 
bývalou radnici prodat a že se možná najde 
někdo, kdo za objekt nabídne více.

Schválený a zveřejněný záměr na prodej 
budovy je svého druhu dražba. V kritériích hodno-

Proč hned hledat špinavosti? Historické radnice
cení figuruje na prvním místě právě cena. Osobně 
neznám transparentnější způsob prodeje. Město 
přitom záměr prodeje nijak netutlá, spíše naopak. 
Nad rámec toho, co podle zákona musí udělat 
a samozřejmě taky udělalo, zveřejnilo tento zá-
měr i v celostátních novinách. Cíl je zřejmý. Oslo-
vit co možná největší spektrum zájemců o koupi 
budovy, a zvýšit tak šanci na vyšší konečnou 
cenu. Podobně jako i v jiných případech budou 
se všemi nabídkami seznámeni zastupitelé. Ti 
také nakonec rozhodnou, kdo se stane novým 
majitelem staré radnice. Co je na takovém po-
stupu nekalého? 

Teprve až bude na stole ležet nabídka za 
30 milionů a město bude chtít budovu prodat 
někomu, kdo nabízí pouze milionů patnáct, bude 
na místě ptát se po důvodech takového roz-
hodnutí. Invektivy v této věci směřující a priori 
na adresu vedení města však nemají naprosto 
žádné opodstatnění.

František Sovadina

Ze tří bývalých holešovských radnic byla za 
kulturní památku prohlášena pouze budova první 
radnice, která sídlila v domě č. 32, známém též pod 
jménem Davidovo. V roce 1854 se pak radnice přestě-
hovala naproti přes náměstí do budovy s průchodem 
ke kostelu sv. Anny. Objekt, který dnes město nabízí 
k prodeji, sloužil jako radnice až od roku 1937.

Nejstarší holešovská radnice. 
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Přijaté usnesení č. 134/2008. Rada 
města Holešova schválila Mateř-
ské škole, Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž, uzavření smlou-
vy o dílo na výměnu oken, dveří 
a stavební úpravy s tím související  
s firmou  DECRO Bzenec, spol. s r. 
o. Zlín, Zarámí 4077, za celkovou 
cenu díla 922.250 Kč včetně DPH. 
Zodpovídá: Alena Kotoučková, ře-
ditelka MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 135/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Mateřské škole, Holešov, 
Masarykova 636, okres Kromě-
říž, zrušit  vypsané výběrové 
řízení na výměnu oken, dveří 
a stavební úpravy s tím sou-
visející, opravu venkovního 
schodiště, opravu klempířských 
prvků a kanalizace a schválila 
jí vypsání  nového výběrového 
řízení. Zodpovídá: Jaroslava Tu-
roňová, ředitelka MŠ. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 136/2008. Rada 
města Holešova schválila Mateřské 
škole Sluníčko, Holešov, Havlíčko-
va 1190, okres Kroměříž, uzavření 
smlouvy o dílo na výměnu oken, 
dveří a stavební úpravy s tím sou-
visející s firmou QLUX, a.s., Vsetín, 
Bobrky 426, za celkovou cenu díla  
1.147.668 Kč včetně DPH. Zod-
povídá: Lenka Pacíková, ředitelka 
MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 137/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smluv mezi účastníky:
1) SBD Holešov - družstvo, se 
sídlem Novosady 1615 
2) Město Holešov se sídlem Ma-
sarykova 628, na straně jedné
a manželi Markem Byjou a Mi-
ladou Byjovou, oba bytem 
Jeseník nad Odrou, na straně 
druhé, a to  nájemní smlouvy, 
smlouvy o úschově a smlouvy 
o smlouvě budoucí, všechny 
týkající se bytové jednotky č. 
1616/5 v domě čp. 1615, 1616 
postaveném na pozemku p.č. 
st. 1013/2, 1017/9 a 1017/10,  
zastavěná plocha a nádvoří,  
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Mgr. Jana Kozová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 138/2008. 
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí finanční částky ve výši 
10.000 Kč Jezdeckému klubu 
Přerov, občanské sdružení, IČ: 
269 86 949, Věrovany, Rakodavy 
154,  k podpoře uspořádání III. roč-
níku jezdeckých závodů v parkuru 
„O pohár města Holešova“. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 139/2008. 
Rada města Holešova schválila 
a) umístění znaku města Ho-
lešova na pamětní desce, kte-
rá bude odhalena v blízkosti 

Usnesení z 11. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 12. května 2008, 

upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů

vstupní brány areálu Střední 
policejní školy Ministerstva vni-
tra Holešov u příležitosti 40. vý-
ročí okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy b) 
poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 20.000 Kč Klubu hole-
šovských výsadkových veterá-
nů na zhotovení pamětní desky. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 140/2008. 
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí finanční částky ve výši 
5.000 Kč Jiřímu Svákovi, bytem 
Holešov, k propagaci města Ho-
lešova a k podpoře jeho účasti 
na domácích i zahraničních závo-
dech ve sjezdu na kole. Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 51 - 
Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 141/2008.  
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí finančního příspěv-
ku z rezervy tzv. Akce milion 
takto: 2.500 Kč Honebnímu spo-
lečenstvu Tučapy - Bořenovice, 
1.500 Kč Mysliveckému sdružení 
Hradisko - Dobrotice, 1.000 Kč 
Mysliveckému sdružení Pravčice 
- Količín. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 142/2008. Rada 
města Holešova schválila podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku 
škol a školských zařízení týkající 
se zvýšení nejvyššího povolené-
ho počtu žáků ve školní družině 
při 1. Základní škole Holešov ze 
110 na 150, a to v mimořádném 
termínu s účinností od 1. 9. 2008. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 143/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila poskytnutí finanční částky 
15.000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrotice na zabezpe-
čení průběhu oslav 60. výročí 
jeho založení, které se uskuteč-
ní dne 16. 8. 2008. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 144/2008. Rada 
města Holešova schválila 1. Zá-

kladní škole Holešov změnu závaz-
ných ukazatelů dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Jarmila 
Růžičková, ředitelka ZŠ. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 145/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě s Janou Fürstovou, 
nájemkyní městských nebyto-
vých prostor v domě č.p. 1030 
na nám. sv. Anny v Holešově, 
který řeší vypořádání vložených 
finančních prostředků na opravy 
pronajatých nebytových prostor 
při ukončení nájemního vzta-
hu dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá:  Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 146/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schvá-
lit úplatné nabytí pozemku p.č. 
2525/3, ost. plocha, o výměře 388 
m2, k.ú. Holešov, od spoluvlast-
níků Ludmily Čulmanové, Libuše  
Paldusové a Jarmily Stískalové  
za účelem zajištění přístupu k po-
zemkům Technických služeb Ho-
lešov, s.r.o., za kupní cenu 150 Kč/
m2. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 147/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
686/3, zast. plocha, o výměře 20 
m2, k.ú. Všetuly, Luďku Adám-
kovi, bytem Holešov, v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 148/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 722/14, 
ost. plocha, o výměře cca 1 m2, 
k.ú. Všetuly, Ing.  Františku Čer-
venému, bytem Kostelec u Hole-
šova,  za účelem zarovnání hranic 
pozemků v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 149/2008. 
Rada města Holešova doporu-

čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků 
p.č. 1925/43, 1925/44, 1925/45, 
1925/47, 1925/23, 1923/14, 
1923/13, 1923/15, 1925/48, 
1923/16, 1925/49, 1923/17, 
1925/22, 1925/50, 1925/70, 
1925/71, vše k.ú. Holešov, stáva-
jícím uživatelům v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 150/2008. 
Rada města Holešova odložila 
projednání žádosti Hany Vránové 
o prodej části městského pozemku 
p.č. 1923/11, ost. plocha, o výmě-
ře cca 211 m2 a p.č. 1923/3, ost.
plocha, o výměře cca 12 m2, vše 
k.ú. Holešov, do příští schůze rady 
města. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 26. 5. 2008.
Přijaté usnesení č. 151/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila vypsání výběrového říze-
ní na akci „Nákup výpočetní 
techniky“ v předloženém znění. 
K podání nabídek budou oslove-
ny firmy: - ACS Zlín, spol. s r.o., 
Otrokovice, U letiště 1810, Au-
toCont Zlín, Zlín - Malenovice, 
I. Veselkové 271, IMPROMAT-
COMPUTER, s.r.o., Zlín, tř. T. 
Bati 5267, DELCOM-CZ, s.r.o, 
Kroměříž, Malý Val 1552. Zodpo-
vídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 152/2008. 
Rada města Holešova projedna-
la a vzala na vědomí obdržená 
doporučení komisí rady a výborů 
zastupitelstva města.
Přijaté usnesení č. 153/2008. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení rady města ze dne 28. 
dubna 2008.
NEPŘIJATÁ  USNESENÍ:
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit po projednání žádosti 
Radka Zapletala, bytem Holešov, 
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 2393, 
orná půda, o výměře cca 3.560 m2, 
k.ú. Holešov, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá:  Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 23. 6. 2008.
Rada města Holešova neschvá-
lila Zbyňkovi Plesarovi, nájemci 
městských nebytových prostor 
v Holešově, Masarykova 1420,  
uzavření podnájemní smlouvy 
na uvedené prostory s Pavlem 
Kostrbelem, bytem Bystřice pod 
Hostýnem. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Ing. Pavel Karhan
ověřovatel zápisu                                                                      
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 27 Kč/m2 Tel.: 739 486 421

Racková, Zlínský kraj  Prodej ze-
mědělského pozemku katastrální-
ho území obce Rackové o výměře 
8 174 m2.

 27 Kč/m2 Tel.: 739 486 421

Racková, Zlínský kraj  Prodej parcely 
zemědělské půdy v katastrálním území 
obce Racková.V blízkosti je plánovaná 
výstavba dálnice směr Zlín.

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

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

 1 375 000 Kč Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj Prodej DB 2+1 
na sídlišti Novosady.Výměra bytu je 
53 m2. Dům je po rekonstrukci fasády 
a plastových oken.

 1 890 000 Kč Tel.: 608 759 000

Bílavsko, Zlínský kraj Prodej motores-
tu v centru obce Bílavsko. V objektu se 
nachází malá prodejna o velikosti 35 m2 
a sklad 20 m2. V prvním patře je byt 2+1. 
V restauraci je 45 míst. Zastavěná plocha je 
272 m2 a zahrada je o výměře 1113 m2.

 1 865 000 Kč Tel.: 608 759 000

Holešov, Zlínský kraj Prodej cihlového 
bytu v OV. Byt je o výměře 80,4 m2. Je po 
kompletní rekonstrukci. Byt se nachází 
v Holešově - lokalita U Letiště.

 2 600 000 Kč Tel.: 604 383 641

Roštění, Zlínský kraj Prodej RD 5+1 
o zastavěné ploše 662 m2 s velkou terasou 
a zahradou. Dům je z poloviny podsklepen, 
topení plynové, v přízemí podlahové.

 11 960 000 Kč Tel.: 608 759 000

Chvalčov, Zlínský kraj Prodej penzionu 
s restaurací v obci Chvalčov. Nemovitost 
je v OV. Hlavní budova má zastavěnou 
plochu 658 m2 a parkoviště je o výměře 
273 m2. Budova je částečně podsklepe-
ná, možnost vybudovat vinný sklep.

 2 390 000 Kč Tel.: 603 323 111

Hulín, Zlínský kraj Prodej  RD 5+1.Užitná 
plocha domu je 198 m2,výměra pozemku 
činí 1210 m2. RD je cihlový a patrový. 
Dům je částečně podsklepený.

 295 000 Kč Tel.: 603 323 111

Bořenovice, Zlínský kraj Prodej sta-
vebního pozemku v Bořenovicích o vý-
měře 987 m2. Všechny sítě jsou na po-
zemku, příjezdová cesta je asfaltová.

Holešov (frs) - Na deset dnů 
vykázali policisté z bytu šestatři-
cetiletého muže, který 11. května 
odpoledne v místě svého bydliště 
v Holešově slovně a poté i fyzicky 
napadl svou o rok mladší manželku. 
„Muž se choval agresivně, bouchal 
dveřmi, ženu chytil za ramena a od-
hodil na postel, při tom jí velmi vul-
gárně nadával a vyhrožoval. Žena 
se snažila přivolat pomoc mobilním 
telefonem, který měla v tašce vedle 
sebe. Když to muž  zpozoroval, 
vrhl se na ni a pokusil se jí telefon  
vytrhnout tak, že ji zalehl a tahal za 
ruce, které měla pod svým tělem. 
Při tom jí pohmoždil pravou paži. 
Jednání byly přítomny i dvě nezle-
tilé děti obou manželů.

V průběhu napadení  na vstup-
ní dveře bytu bouchala  sousedka. 
Napadené ženě se podařilo man-
želovi  vysmeknout a utekla  spo-

Agresivní manžel byl vykázán

Vloupání do bytů v Holešově

Experiment s drogou 
je nebezpečný

lečně s dětmi otevřít dveře, kde 
stála sousedka, která se snažila 
situaci uklidnit,“ sdělila policejní 
mluvčí Květoslava Malenovská.

Podle poškozené ženy ji 
manžel napadal pravidelně téměř 
každý druhý den a vyhrožoval jí 
dokonce zabitím. Jeho agresivita 
se vystupňovala poté, co žena po-
žádala o rozvod. 

Muž denně požívá alkohol 
a po jeho konzumaci bývá ještě 
agresivnější, navíc je velmi žárlivý. 
Slovní i fyzické napadání probíhá 
před dětmi a ty z muže mají strach. 
Násilník je nyní trestně stíhán pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu  násilí proti skupině obyvatelů 
a proti jednotlivci a hrozí mu trest 
odnětí svobody až na jeden rok.

V letošním roce se jedná 
o třetí vykázanou osobu v okrese 
Kroměříž. 

Holešov - Dne 23. května 
dopoledne se vloupal doposud ne-
známý pachatel do dvou bytů v uli-
ci Dukelská v Holešově. Z jednoho 
odcizil digitální fotoaparát, šperky, 

kosmetiku a peníze. Ze druhého 
bytu odcizil peníze a šperky.  Cel-
kem tak pachatel způsobil škodu 
ve výši téměř 110.000 Kč.

(frs)

Z regionálního výzkumu tý-
kajícího se zneužívání legálních 
i nelegálních návykových látek 
mezi středoškolskou mládeží 
uskutečněného v průběhu  roku 
2006 vyplynula řada zajímavých 
zjištění. Kupříkladu to, že více než 
šedesát procent studentů druhých 
ročníků středních škol a učilišť má 
zkušenost s nelegální návykovou 
látkou, přičemž většina z nich tuto 
zkušenost získá ještě na základní 
škole. Šokující zjištění? Myslím, že 
v rámci celorepublikového průměru 
nikoli. Pro malé uklidnění uvádím, 
že více než polovina středoškolá-
ků, kteří nějakou nelegální drogu 
vyzkoušeli, tuto zkušenost již v bu-
doucnu nechce opakovat. Důleži-
tým mezníkem je tedy to, zdali jde 
o zkušenost s drogou, která se ode-
hraje v několika málo případech, 
či jde o zkušenost opakovanou či 
pravidelnou. Samotný experiment 
není důvodem k panice. Ve větši-
ně případů jde o zvědavost, nudu 
či touhu prožít něco neznámého, 
zakázaného. Podobnou nebo stej-
nou situaci prožívaly generace před 
námi, i když možná s jiným typem 
látek, a stejnou zkušenost budou 
vyhledávat i generace další. Jde 
o životní zkušenost, kterou si mla-
dý člověk prožije a nemusí pozna-
menat jeho další život. Vážnou se 
situace může stát ve chvíli, kdy jde 
o opakované užívání drogy. Pokud 
některý rodič má podezření, že by 
se tato skutečnost mohla týkat jeho 

dítěte, je dobré zachovat chladnou 
hlavu a vyvarovat se prudkých, čas-
to silně emocionálních a zkratových 
reakcí, které situaci mohou spíše 
zhoršit. V těchto případech je vhod-
né celou věc nejlépe zkonzultovat 
s odborníkem a na jejím základě 
teprve jednat. Může jít o experiment 
a přehnaná a nezvládnutá reakce 
by mohla narušit komunikaci mezi 
rodičem a dítětem. Je však také 
možné, že jde o vážnější situaci 
a v tomto případě je nutné pora-
dit se o možnostech a způsobech 
intervence. V Holešově je každé 
pondělí od 17.30 do 18.30 otevřeno 
detašované pracoviště Kontaktního 
a poradenského centra pro uživate-
le drog a jejich blízké z Kroměříže. 
Sídlí v prostorách Charity Holešov 
na náměstí sv. Anny, která tímto 
centru významným způsobem po-
máhá při poskytování služby na Ho-
lešovsku. Poskytuje odborné služby 
a poradenství jednak uživatelům 
drog, jednak také rodinným pří-
slušníkům a blízkým těchto osob, 
protože užívání návykových látek 
je fenoménem, který se vždy týká 
širšího sociálního okolí jedince.      

Mgr. Jan Zahradník

Kontaktní a poradenské centrum 
pro uživatele drog a jejich blízké
Ztracená 63
Kroměříž, 767 01
Tel.: 573 336 569 
Mobil: 737 929 332
E-mail: kc.km@seznam.cz
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Holešovská firma ELKO EP slaví 15 let od svého založení

• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění

U pojišťoven: 
KOOPERATIVA
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
GENERALI
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
ČSOB
TRIGLAV
ALLIANZ
WÜSTENROT

NEPLAŤTE VÍC, 
NEŽ MUSÍTE!

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

e-mail: votava.josef@post.cz

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

Patnácté výročí od svého založení si letos 
připomíná holešovská společnost ELKO EP. 
Ta zároveň otevírá nové výzkumné a vývojové 
centrum ve svém areálu ve Všetulích.  Při této 
příležitosti připravili pracovníci firmy pro širokou 
veřejnost v areálu ELKA EP Den otevřených 
dveří. „Pro veřejnost se uskuteční Den otevře-
ných dveří v ELKO EP ve Všetulích v sobotu 
31. 5. 2008 od 14 hodin. Nové výzkumné a vý-
vojové centrum firma slavnostním přestřižením 

pásky za účasti místních zákonodárců a ve-
řejnosti otevře v pátek 30. 5. 2008 v jedenáct 
hodin. Pro naše zákazníky a obchodní partne-
ry připravujeme na pátek 30. 5. 2008 oslavu 
v holešovské zámecké zahradě provázenou 
pestrým programem,“ sdělila manažerka výstav 
a PR firmy ELKO EP Petra Kostková. 

Výzkumné centrum
Nové výzkumné a vývojové centrum bylo 

dokončeno letos v březnu. Centrum se bude 
zaměřovat především na zjišťování nových 
poznatků v oblasti řízení a automatizace elek-
troinstalací pro domácí i průmyslovou sféru. 
„Pro koncového uživatele to znamená velký 
přínos v podobě komfortu, automatizace, pře-
hledu, bezpečnosti a v neposlední řadě úsporu 

energií. Cílem výstavby je rozšíření vývojového 
zázemí, posílení výzkumného týmu pro oblast 
vývoje systému inteligentních elektroinstalací se 
zaměřením na větší budovy a komerční centra, 
rozvoj výzkumné a vývojové činnosti v regionu 
Holešovska a v neposlední řadě tvorba nových 
pracovních míst,“ zdůraznila manažerka.

Nový objekt navazuje na současnou výrob-
ní a administrativní budovu ELKO EP. Celková 
užitná plocha výzkumného centra je 850 m2 

a znamenala investici 
14 milionů Kč. Budo-
va je fyzicky napojena 
na výrobní halu, což 
umožňuje interak-
tivní součinnost při 
každodenním řešení 
vývojově-výrobních 
operací.

Historie a současnost
Společnost ELKO EP založil v roce 1993 

současný majitel a jednatel Jiří Konečný. „Im-
pulzem pro založení společnosti byla jeho velká 
záliba v elektronice a jeho první výrobek - 
spínací výkonový blok pro spínání a regulaci 
elektrického vytápění. Postupem času, kdy 

Grafické schéma areálu firmy ELKO EP.

„boom“ pro elektrické vytápění opadl, byla 
pozornost společnosti směřována do oblasti 
elektronických modulových přístrojů,“ prozradila 
manažerka firmy. 

Společnost Jiřího Konečného se z původ-
ně rodinné manufaktury vyvinula v dynamicky 
se rozvíjející moderní firmu disponující špičko-
vými výrobními prostředky a kvalitním vývojo-
vým zázemím. ELKO EP je největším českým 
výrobcem na poli elektronických modulových 
přístrojů. Na rozvoji společnosti se dnes podílí 
bezmála 170 zaměstnanců. Plánovaný počet 
do konce roku 2008 je 200 lidí.

ELKO EP si během let svého působe-
ní vybudovala stabilní pozici na tuzemském 
trhu a významně expanduje také do více než 
50 zemí světa. Exportní aktivity dnes tvoří 65 
procent obratu firmy. Společnost rozšířila svoji 

působnost také do okolních zemí prostřednic-
tvím dceřiných společností ELKO EP Slovakia, 
ELKO EP Hungary, ELKO EP Poland, ELKO EP 
Russia a ELKO EP Romania.

(frs)
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Kolektiv mladých hasičů z Ho-
lešova opět dokázal, že super tým 
pod vedením super vedoucích 
může dosahovat na stupně vítě-
zů… 

Malí soptíci se tentokrát po-
prali o body do celkového hodno-
cení celoroční hry PLAMEN, když 
se v sobotu 17. května zúčastnili 
spolu s ostatními kolektivy mladých 
hasičů z kroměřížského okresu 
jarního kola. Letošní ročník se 
konal v Počenicích za krásného 
slunečného počasí. Na start čtyř 
disciplín nastoupilo celkem 28 
družstev starších žáků a 6 druž-
stev v kategorii mladších žáků. 
Závěrečné sečtení bodů z podzim-
ní části a jarního kola také ukázalo 
na reprezentanta v krajském kole, 
které se uskuteční 14. června 2008 
v Horním Lidči.

V „nekonečném“ měření sil 
ve třech štafetových disciplínách 
a disciplíně královské - požárním 
útoku - se našim závodníkům 
v obou kategoriích dařilo střídavě. 
Zatímco starší žáci mohli pomýš-
let na umístění v první pětce, díky 
nesplnění jedné ze štafet (4x60 m) 
se propadli ve výsledkové listině 
disciplíny. I tak jejich celkové hod-
nocení stačilo na krásné 9. místo. 

Hattrick mladých hasičů z Holešova

Musím pochválit celé družstvo - 
ve složení Lucie Gažová, Domini-
ka Chludilová, Filip Kolíbal, Milan 
Libenský, Dagmar Manišová, Anna 
Pojmanová, Michaela Pražmová, 
Karel Šimeček a velitel Matěj Vese-
lý - které svou houževnatostí a pílí 
závod od závodu překvapuje nejen 
sebe, ale i své vedoucí. 

Malí závodníci z kategorie 
mladších žáků měli před sebou 
nelehký úkol. Po loňské úspěšné 
obhajobě vítězství bylo i letos druž-
stvo jedním z favoritů na vítěze. Při 
sobotním závodění si na vlastní 
kůži ověřilo heslo generála Suvo-
rova o těžkých chvílích na cvičiš-
ti… Na bojišti se pak celému druž-
stvu dařilo a průběžné výsledky 
nasvědčovaly tomu, že i letos se 
podaří týmu obhájit titul. Po skon-
čení poslední disciplíny a udělení 
bodů za celoroční činnost již bylo 
jasné, že holešovský kolektiv do-
sáhl hattricku. Z prvního místa se 
radovalo družstvo ve složení Voj-
těch Bubela, Martin Dubický, Pavel 
Gašparík, Radka Manišová, Diana 
Mariánková, Filip Matyáš, Miroslav 
Navrátil, Ivan Simerský a Ladislav 
Smolka, které si odneslo pohár 
za vítězství, zlaté medaile a velký 
balík s plyšáky a sladkostmi. 

Do krajského kola postupuje 
vždy jen nejlepší kolektiv z katego-
rie starších žáků. V kroměřížském 
okrese se zatím nenašel přemo-
žitel družstva z Pravčic. Všichni 
tedy budeme držet pěsti kolektivu 
a přát štěstí a pevné nervy v kraj-
ském kole. 

Pevně doufám, že v nadchá-
zejícím ročníku, který začne v září, 
nastoupí holešovští soptíci ve skvě-
lé kondici a s nadšením a nenechá-

me si ujít skvělé zážitky při trénin-
cích, společných akcích i závodech 
a nejrůznějších soutěžích. 

Soutěžní sezóna ovšem ještě 
nekončí… V průběhu letních měsíců 
nás čekají závody Středomoravské-
ho poháru s požárními útoky. Více 
informací a výsledkové listiny 
naleznete na internetových strán-
kách www.sdh-holesov.wz.cz. 

Pet

Mladí hasiči z Holešova reprezentovali v Počenicích.

JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu 
Brno-město, Bratislavská 73, 602 00 Brno, pověřený provedením 
exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 
12.08.2005, č.j. 12 Nc 4065/2005-4, kterým byla nařízena exekuce 
podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Městského 
soudu v Brně ze dne 30.06.2004, č.j. 67 Ro 9675/2003-5, k uspokojení 
pohledávky 

oprávněného Home Credit, a.s., se sídlem Moravské náměstí 
249/8, Brno 2, PSČ: 602 00, IČ: 26978636, práv. zast. JUDr. Vladimír 
Muzikář, advokát se sídlem AK Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00 

proti povinnému Roman H., bytem Ovocná 367, Holešov, PSČ: 
769 01, IČ: 47426390, manželka povinného Jolana H., bytem Holešov, 
Ovocná 367, PSČ:769 01, 

ve výši 10.308,10 Kč s příslušenstvím vydává usnesení o naří-
zení dražebního jednání (dražební vyhláška). 

I. Dražební jednání se koná ve čtvrtek 12. 6. 2008 v 13.30 ho-
din v sídle soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský 
úřad Brno-město, Bratislavská 73, Brno, II. poschodí. 

II. Předmětem dražby je : budova části obce Všetuly, č.p. 367, 
rod. dům, stojící na parcele 705/71, pozemek parcela 705/71 o výměře 
153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u KÚ pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Holešov, okres: Kroměříž, kat. území: Všetuly, 
obec: Holešov na LV: 3186. 

Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím 
a součástmi jako jeden celek. 

III. Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 
2.150.000,- Kč. 

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné částky 
1.433.334,- Kč. 

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 500.000,- Kč. 
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu 
před zahájením dražby buď v hotovosti do poklady soudního exe-
kutora, nebo platbou na účet soudního exekutora vedený u České 
spořitelny a.s., Č.Ú. 2051842389/0800, variabilní symbol 21389105. 
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, 
bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soud-
ního exekutora také došla. 

Dražební vyhláška 
(zkrácená verze)

Mladí hasiči z Rymic dělají 
trenérům radost     

Mladí hasiči SDH RYMICE zahájili v sobotu 26. dubna sezónu v Ho-
lešově. Tým mladších a starších žáků se za větrného sobotního dopoledne 
zúčastnil soutěže O pohár starosty SDH Holešov a ukázal, že má natréno-
váno, ale přesto má i co dohánět.

Tým mladších žáků bezkonkurenčně zvítězil s časem 17,57 sekundy 
a ukázal pro oko diváka moc pěkný požární útok. Druhý tým se letos poprvé 
uchází o post ve starších žácích a obtížnost útoku díky nalévání savic se uká-
zala jako zádrhel. Tým starších žáků dostal N - nesplněno. Přesto oba týmy 
držely pohromadě a radost z vítězství mladších a následně předání poháru 
vítězů a putovního poháru vítězů s čokoládovým dortem bylo pěkné poděkování 
za vynaložené úsilí na trénincích a vyburcování k ještě lepším výsledkům.

Celých 14 dní poté jsme na trénincích pilovali a úspěch se dostavil 
v Bílanech, kde mladší družstvo podalo skvělý výkon v požárním útoku 
s časem 16,35 sekundy,  který neměl konkurenci. Starší tým v útoku obsadil 
pěkné 3. místo.

MH v Rymicích mají 23 členů  a v letošní sezóně se chceme utkat v lize 
Středomoravského poháru v požárním útoku, což  obsahuje 13 soutěží. Liga 
vypukla 25. května v obci Racková.  Mládež je požárním sportem nadšena 
a každý chce ten svůj obsazený post vypilovat do detailu. Trenérům dělá 
radost  nasazení a nadšení mládeže a doufáme, že nám to vydrží.

M. Fuksová, SDH Rymice

Mladí hasiči z Rymic.  
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Jak si asi většina občanů 
města Holešova všimla, neprobí-
hají pouze rozsáhlé opravy naše-
ho zámku, ale také rekonstrukce 
hospodářské budovy, která těsně 
se zámkem sousedí.

Jde o státem evidovanou pa-
mátku r. č. 5929, která na rozdíl 
od holešovského zámku neutrpěla 
při požáru na začátku 20. století. 
Město Holešov a Městské kulturní 
středisko se rozhodly, že tato bu-
dova projde potřebnou opravou 
a v jejích prostorách vznikne nejen 
důstojné zázemí pro zaměstnance 
MKS Holešov, kteří pracují v zá-
mecké zahradě a oboře, ale také 
zde vybudují veřejné toalety a šat-
ny pro případné účinkující v prosto-
rách zámecké zahrady. 

První tzv. kontrolní zahajovací 
den prací byl stanoven na 28. dubna 
2008. V tento den se sešli zástupci 
města, Městského kulturního stře-
diska, památkáři a zástupci firem 
Juřík a Bránecký. Na místě samém 
se zdálo, že střešní krov není vý-
razněji poškozen a bude zapotřebí 

Oprava hospodářské budovy u zámku

Napsali o nás - Holešov probouzí zámek, oprava za 400 milionů 

provést pouze částečnou výmě-
nu krovové konstrukce. Stávající 
komíny, které již neslouží svému 
původnímu účelu, budou zacho-
vány a jejich úprava bude sladěna 
s komíny zámeckými. Krytí štítové 
atiky a římsy bude z tašky bobrov-
ky, která pokrývá většinu barokních 

budov. Ventilační okénka na štítech 
zůstanou jako doposud volná, pou-
ze chráněná sítí proti holubům. 

Při prvních tesařských pracích 
- odstraňování zničené stávající 
střešní krytiny - se zjistilo, že větši-

na krokví a pozednic je ve značně 
špatném stavu. Proto bylo nutné 
získat vyjádření odborníka z NPÚ - 
pracoviště Zlín Ing. Petra Starosty. 
Obecná zjištění vedla k závěru, že 
plné vazby krovu jsou z 18. století. 
Krov byl několikrát opravován a do-
cházelo také k výměnám krytiny. 

Současný stav střešní konstrukce 
- krokve a pozednice - je ve velmi 
špatném stavu. Většina ostatních 
konstrukčních prvků krovu sedlové 
střechy je až na výjimky po opravě 
a po ošetření bude nadále použitel-

ná. Povrchové poškození dřevo-
kazným hmyzem a následná „su-
chá“ hniloba (trouchnivění) nesníží 
nadměrně konstrukční vlastnosti. 

Na základě  doporučení 
a v souladu se zájmy památkové 
ochrany budou vyměněny vadné 
části pozednic a dolních vazných 
trámů. Opraví se ostatní prvky pl-
ných vazeb. Dojde k očištění jejich 
povrchu a k případnému doplnění 
dřevní hmoty. Krokve budou z vel-
ké části vyměněny. Jen některé 
části po vhodném ošetření a do-
plnění zůstanou zachovány jako 
ukázka původní řemeslné práce. 

Věřím, že i zrekonstruovaná 
hospodářská budova zámku přine-
se nám Holešovanům další krásný 
pohled na opravený dům, který 
neodmyslitelně patří k Holešovu.  
Další výhodou je potřebná služba 
při  společensko-kulturních akcích 
pořádaných v zámeckém parku 
nebo jen při běžné návštěvě zá-
meckého areálu.

Za MKS Holešov 
Pavel Chmelík

Hospodářská budova a její střecha.

Holešov - Když v září lidé 
vstoupí z parku do holešovského 
zámku, projdou kolem staveniště 
po provizorním dřevěném chodníku 
a stanou v prostorném historickém 
sále zdobeném štukou a freskami. 
Tamní sala terrena bude totiž první 
opravenou místností, která se otevře 
veřejnosti.

Nejnutnější opravy zámku přišly 
zatím na 130 milionů a oku jsou spíš 
skryty. Rekonstrukce do konečné 
podoby bude stát až 400 milionů.

Sídlo s reprezentativními pro-
storami a množstvím salonků se 
tak za několik let stane kulturním 
a společenským centrem města 
i regionu.

Holešov se tím bez nadsázky 
přenese do nové éry. Zámek bude 
totiž také školicím a konferenčním 
centrem pro firmy ze sousední obří 
průmyslové zóny. Tou dobou v ní 
bude pracovat kolem čtyř tisíc lidí 
a ulicemi bude jezdit městská dopra-
va, která Holešovu zatím chybí.

S plány na budoucí využití zám-
ku se mohli občané Holešova se-
známit v kině Svět, kde je představili 
zástupci radnice, Národního památ-
kového ústavu, ale i architekt, který 
rekonstrukci zámku navrhoval.

CO JE ZATÍM HOTOVO?
Dokončeno je hlavně nákladné 

odvlhčení a zajištění statiky budovy, 
jejíž přední čelo se začalo vychylovat 
směrem k městu a jejíž věže se vy-
kláněly do stran. Ze sedmdesáti pro-
cent jsou opravena okna a dveře.

„Dohodli jsme se s památkáři, 
že zachováme původní prvky, kde to 
jen půjde,“ řekl starosta Holešova, 
senátor Zdeněk Janalík.

Dokončeny jsou z velké části 
také rozvody vzduchotechniky, kte-

rá má podle architekta Ladislava 
Pastrneka ze zlínského S-Projektu 
„strašidelné dimenze“. Přesto se ji 
většinou podařilo ukrýt do komíno-
vých šachet. Zčásti dokončeny jsou 
i rozvody ústředního topení.

Velké potíže působí ve druhém 
a třetím patře houba dřevomorka. 

Kvůli ní se zřítila část stropu v Mod-
rém pokoji. „Probíhá rozbor dřeva, 
které se pak chemicky ošetří. Zbytek 
se nahradí,“ řekl starosta.

Sklepy: tančírna s mučírnou 
Sklepení holešovského zámku 

je impozantní. Klenuté stropy tu sa-
hají až čtyři metry vysoko, a vzájem-
ně propojené hlavní sklepní lodě tak 
velikostí připomínají kostel. Jednou 
tu bude zámecká vinárna, taneční 
klub a galerie. „Půjde zřejmě o expo-
zice vinařského nářadí, čarodějnictví 
či útrpného práva,“ přiblížil plány 
místostarosta Rudolf Seifert, za-
kládající člen občanského sdružení 
Castellum, které o obnovu zámku 
usiluje už řadu let.

Přízemí: restaurace a policie 
Perlou přízemí bude zmíněná 

sala terrena zdobená výjevy z Ovi-
diových proměn, podobami Múz 
a vyobrazením Dia. Konat by se 
tam měly menší společenské akce 
a koncerty. „Zprovoznit bychom ji 
chtěli letos v září, máme už od Zlín-

ského kraje slíbenou dotaci milion 
korun. Podmínkou je ale dokončení 
vzduchotechniky,“ sdělil Janalík.

V přízemí se počítá se zámec-
kou restaurací, její provoz ale hygi-
enici během oprav zámku nepovolí. 
„Občerstvení se budeme snažit za-
jistit dovážkou hotového jídla,“ pro-
zradil Janalík. Na tomto podlaží bude 
také kavárna a prodejny, sídlit zde 
bude infocentrum, městské spolky 
a městská policie. „Bude tak zajiště-
na ostraha zámku,“ řekl starosta.

1. patro: Velký sál a ochoz 
Výkladní skříní zámku bude Vel-

ký sál. Ten se promění v reprezen-
tativní stánek pro plesy, konference 
a velké kulturní události. „Tak by 
měl vypadat začátkem příštího roku,“ 

ukázal starosta na promítací plátno 
s vizualizací opraveného sálu. „Vrá-
tíme mu původní podobu a zlepšíme 
i jeho akustiku,“ dodal. Tou dobou 
bude zpřístupněno i hlavní schodiště 
a část arkádového ochozu. Sousední 
sál s freskami by měl sloužit pro akce 
stejného druhu jako Velký sál, jen 
v menším provedení. V prvním patře 
bude také bufet.

2. patro: galerie a muzeum 
Do nádherných a prostorných 

sálů druhého patra se v budoucnu 
přesune Městská galerie. Svou ex-
pozici tu ale možná bude mít i praž-
ské Náprstkovo muzeum. „Byl tu jeho 
zástupce a prostorami byl nadšen,“ 
řekl místostarosta Seifert. V patře 
bude také prohlídkový okruh.

Podlaží s krásným Modrým sa-
lónem a pohádkovými průhledy přes 
všechny pokoje z jednoho konce 
zámku na druhý. Město by zde rádo 
zřídilo knihovnu a studovnu s interne-
tem. „Firmy zde budou moci pořádat 
školení,“ sdělil místostarosta Josef 
Bartošek. Své pracoviště zde možná 
bude mít i Národní památkový ústav. 
„S vlastními nápady na využití zby-
lých prostor může přijít i veřejnost,“ 
řekl Bartošek.

Obnova parku
Obnovu čeká i zámecký park, 

plány počítají i s pódiem na vodě. 
„Kompletní dokončení bude během 
na delší trať,“ upozornil starosta 
Janalík. „Chybí nám zhruba 250 až 
270 milionů. Chystáme ale projekt 
pro dotaci z fondů Evropské unie, 
velké peníze dáváme každý rok 
z rozpočtu města. A budeme pocho-
pitelně rádi, když nám opět pomůže 
i stát,“ uzavřel starosta.

Karel Toman ml.
Převzato z regionální mutace 

MF DNES 
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V sobotu 12. dubna uzrál čas 
k využití naší výhry z celostátního 
kola Svojsíkova závodu, kde jsme 
se umístily na 2. místě a odměnou 
nám byl výlet do Lanového cent-
ra Proud. Vybraly jsme si lanové 
centrum v Brně, a tak v sobotu 
ráno mohlo 12 natěšených skautek 
nasednout do vlaku, přesednout 
na šalinu, jít kousek pěšky a nako-
nec dojít k lanovému centru. 

Protože v tomto oboru nejsme 
žádnými nováčky, nemohly nás 
odradit ani vysoké kůly, na kterých 
byly lanové překážky umístěny. Než 
jsme se však na ně mohly vydat, 
zahrály jsme si několik týmových 
her, vyzkoušely si nízká lana a také 
si na trenažéru zopakovaly jištění. 
Potom už nic nebránilo tomu, aby-
chom se, podle hesla samotného 
lanového centra, dotkly nebe… 

Skautské jaro 2008

Dne 30. 3. 2008 se uskutečnila 
v podání skautského střediska Ho-
lešov ve spolupráci s TOM Medvědí 
stopa první jarní neděle s námětem 
cesty skrz pohádkový les.

Již od rána svítilo krásně slu-
níčko, a tak se už v jedenáct hodin 
začalo všechno chystat ve skaut-
ské klubovně. Potřebné věci se na-
ložily na vozík a šup s nimi do Sme-
tanových sadů, kde už čekal houf 
nadšenců, kteří připravovali lanové 
lávky. A tak se chystalo a připravo-
valo, až nastala ta osudná 13. hodi-

Lanové centrum aneb Návrat ke kořenům První jarní neděle

Alušou 2008 - aneb Třídíme hliníkČarodějnice Kašava 2008

Skauti proti 
rakovině

dotkly sebe. Kromě různých lano-
vých překážek až v 10metrových 
výškách jsme mohly zdolat i horo-
lezeckou stěnu nebo síť. 

Nejzajímavější a nejsilnější 
zážitky nám však poskytly překáž-
ky skupinové a také různé skoky. 
Největší zkouškou vzájemné důvě-
ry byl však tzv. lotosový květ, který 
byl zážitkem, na jaký se jen tak 
nezapomíná. O většině odměn se 
říká, že byly sladké, o této si však 
dovolíme říct, že byla především 
plná adrenalinu.

Adrenalinová odměna pro holešovské 
skautky v lanovém centru.

Čarodějnice u táborového ohně.
Jarní neděle plná zábavy a her.

Text a foto: Holešovské skautky

na a všichni už netrpělivě vyhlíželi 
první soutěžící.

Děti mohly soutěžit v mnoha 
různých disciplínách, například byly 
připraveny závody ve skoku v pytli, 
výroba včeliček, krmení kočičky, la-
nové lávky, skok přes lana, chůze 
na chůdách atd. Na konci dostal 
každý sladkou odměnu. Aby toho 
nebylo málo, tak po městě chodili 
různí členové naší skupiny, kteří láka-
li kolemjdoucí občany megafonem, 
což byla velká výhoda. Zajímavým 
zpestřením akce byla také divadelní 
pohádka, kterou skauti a Tomíci spo-
lečně secvičili a zahráli. Tato akce 
se vydařila a tímto bychom chtěli 
poděkovat Tomíkům za spolupráci 
a také městské policii za zapůjčení 
megafonu. Účast nebyla nejmenší, 
ale mohlo to být lepší. Příští rok se 
bude tato akce určitě zase opakovat 
a my už se těšíme. 

Legenda: „Dámy a pánové, 
vítám Vás na 155. Alušou. Ano, už 
je tomu 155 let, kdy skautský oddíl, 
který sídlil na tomto území, založil 
tradici každoročního boje o recyk-
laci hliníku nazvaného Alušou. Vy 
už možná nevíte, na co vše se 
hliník používal: byly to, představte 
si, hlavně obaly na jídlo. Někte-
ří lidé použitý hliník vyhazovali, 
než zjistili, že jim surovina k jeho 
výrobě bude chybět, a proto se 

Počasí bylo ucházející, pofu-
koval sice chladný vítr a v sobotu 
odpoledne chvíli pršelo, ale nepře-
káželo to našim čarodějnickým rej-
dům. V pátek 2. 5. jsme se dostavily 
na svých košťatech všech značek 
a modelů na místo našeho každo-
ročního sletu, na vrch nad Kašavou. 
Ctihodní občané této poklidné vísky 
si již zvykli na časté podivnosti, 
které se na tomto místě odehrávají, 
a proto se ani nepodivovali, když 

v sobotu 3. 5. k večeru zahlédli nad 
horou podivné záblesky. 

To jsme my, čarodějnice, 
oslavovaly po dni plném zábavy 
a her naše setkání. Nechyběla hra 
na kytaru, zpěv, ovocné a čoko-
ládové hody, kromě jiného také 
sfukování světélkujících odznaků 
čarodějné moci (kahánků) a volba 
miss čarodějnice v tolika katego-
riích, že jsme si všechny odnesly 
nějaký titul. Čarodějnicím zdar!

našli i takoví rozumní lidé, kteří 
ho začali sbírat a používat znovu, 
tedy recyklovat. A my si na počest 
těchto průkopníků zahrajeme ně-
kolik her.“

Letošní Alušou se uskutečni-
lo 17. 5. 2008. Ráno nás uvítalo 
krásné počasí, když jsme se jako 
vždy v „hojném počtu“ shromáždili 
v 9 hodin před klubovnou. Po krát-
kém úvodu následovala zkouš-
ka zručnosti rozdělováním tvarů 
(měla být zpestřena balením fazolí 
a hrachu do alobalu a rozdělová-
ním na dvě hromádky, ve dvojicích, 
a každý účastník by používal jen 
levou ruku, ale premiéra tohoto 
zpestření byla odsunuta na příště). 
Poté jsme se přesunuli do nově 
zpřístupněné části zámecké za-
hrady, po cestě jsme se pobavili 
řešením hádanek a v zahradě 
ve stínu staletých jehličnanů  jsme 
si zahráli oblíbenou hru „Gonio“. 
Naši pohotovost vyzkoušela hra 
„Žihadlo“ a nově jsme zařadili 
hru „Hliník“. Nakonec každý do-
stal upomínku na účast na dnešní 
akci (tužku a sladkost) a okolo 
12. hodiny polední jsme se vydali 
na cestu k domovu. 

Jarka

Do sbírky, která je zaměřena 
na prevenci a výzkum rakoviny, 
se zapojili místní skauti již po je-
denácté a devět let jim dopoledne 
při prodeji žlutých kytiček pomáhají 
studenti Střední odborné školy dr. 
Stratila. Pracovníci holešovské 
pobočky ČSOB spočítali jejich 
pokladničky a zjistili, že vybrali 
11.181,- Kč. Peníze už putují na 
konto Ligy proti rakovině a všem 
dárcům samozřejmě jménem po-
řadatele sbírky děkujeme.

MM Studenti vybírali na boj proti rakovině nejdříve mezi svými spolužáky.
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Databáze místních firem a podnikatelů

Dostává se Vám do rukou poslední část databáze služeb v Holešově 
a nejbližším okolí. Databáze je k dispozici na internetových stránkách  
www.holesov.info. Slouží jak pracovníkům Městského informačního cen-
tra, 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

Psychiatrie, psychologie
Ošťádalová Marie MUDr., Palackého 972, 769 01 Holešov, 573 396 178
Psychologická poradna Rak Jiří, PhDr., Sušilova 478, 760 01  Hole-
šov, 573 398 552
Kašparová Elena MUDr., Sušilova 478, 760 01 Holešov, 573 397 370

Radiodiagnostika
Vodák Jiří MUDr., Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 399 534

Radiační onkologie
Zajíc Jan MUDr., nám. F. X. Richtra 182, 769 01  Holešov, 573 396 216

Rehabilitace
Foltýnová Marcela, Sušilova 478, 769 01  Holešov, 777 336 628
Sdružení rehabilitačních pracovnic, Tovární 1200, 769 01  Holešov, 573 
397 863

Revmatologie 
Janušková Olga MUDr., Palackého 972, 769 01  Holešov, 573 394 544

Stomatologie
Jokl Jiří MUDr., Novosady 1580, 769 01  Holešov, 573 397 284

Katrňáková Dita MUDr., Kráčiny 296, 769 01  Holešov-Všetuly, 
573 395 153
Konečný Alois MUDr., nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov, 
573 395 249
Krupařová Eva MUDr., nám. Svobody 111, 769 01  Holešov, 
573 395 095
Kučera Josef MUDr., Střelnice 478, 760 01  Holešov, 573 399 456
Manová Marie MUDr., Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 398 595
Mlčák Jiří MUDr., Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 399 550
Posoldová Věra MUDr., nám. Svobody 111, 769 01  Holešov, 
573 394 449
Slováková Helena MUDr., Novosady 1580, 769 01  Holešov, 
573 399 131
Smýkalová Jana MUDr., Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 399 456
Stavěl Jan MUDr., Novosady 1580, 769 01  Holešov, 573 398 586
Vybíral Karel MUDr., Sušilova 477, 769 01  Holešov, 573 399 458
Zubní centrum Novosady, Novosady 1580, 769 01  Holešov,
573 389 033
Zakopal Miroslav MUDr., Sušilova 488, 769 01  Holešov, 573 399 400

Urologie, sonografie
Plintovič Michal MUDr., Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 395 033

Ušní, nosní, krční
Tovaryš Jiří MUDr., Sušilova 1505, 769 01  Holešov, 573 399 459

Zdravotní technika, zařízení
Dental technik v.o.s. - laboratoř, Sušilova 478, 769 01  Holešov, 
573 399 591
Laboratoř klinické biochemie - Novák Martin RNDr., Sušilova 478, 
769 01  Holešov, 573 399 552
Medistellar, s.r.o, Hankeho 247, 769 01  Holešov, 573 397 625, 
573 395 067
Zubní laboratoř - Loučka Karel, Přerovská 290, 769 01  Holešov, 
573 397 115

Zdravotnická dopravní služba
Dopravní zdravotní služba Barot, Tovární 1333, 769 01  Holešov,
573 399 095
SANITA CAR, s.r.o, Sušilova 478, 769 01  Holešov, 573 399 593

Bezručova 675, Holešov, 
tel.: 573 395 283, www. zusholesov.cz,
e-mail: zusholesov@tiscali.cz

PROBĚHNE VE DNECH 11. a 12. 6.  
2008 v době od 14.00 do 17.00 h. 
Současně  bude ve škole probíhat  DEN  
OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ, kde můžete na-
vštívit žáky a učitele při výuce  ve všech 
nabízených oborech.
HUDEBNÍ OBOR (přípravná hudební 
výchova (žáci 1. třídy ZŠ, individuálně 
se vyučuje hra na klavír, digitální piáno, 
kytaru, akordeon, housle, violoncello,  
elektronické klávesové nástroje, příč-
nou, zobcovou a altovou flétnu, klarinet, 
saxofon, trubku, lesní roh, baskytaru, bicí 
nástroje  a  sólový zpěv…)
VÝTVARNÝ  OBOR (přípravná výtvarná 
výchova pro žáky 1. - 2. tříd ZŠ, výtvarná 
výchova - kresba, malba, grafika, mode-
lování, keramika...)
TANEČNÍ OBOR (přípravná taneční po-
hybová výchova (1. a 2. třída ZŠ, taneční 
pohybová výchova ( lidový, moderní a kla-
sický tanec…) 
Přijímají se žáci, kteří budou navštěvovat 
od září 2008 1. třídu ZŠ, do tanečního 
oboru lze přihlásit i žáky mladší.

ZÁPIS  
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 

ŠKOLY,

Občanské sdružení Castellum Holešov 
uspořádalo v neděli 18. května druhý před-
jubilejní koncert k 300. výročí narození F. X. 
Richtera. Prostory holešovského kostela Nane-
bevzetí Panny Marie rozezněla barokní hudba 
v podání hudebního tělesa Collegium Musicum 
Brno. Jako host vystoupila sopranistka Kateřina 
Hájková, která se kromě pedagogické činnosti 
ve zdejší základní umělecké škole věnuje i čin-
nosti koncertní a specializuje se na renesanční 
a barokní hudbu. 

V rámci koncertu, kte-
rý byl pojmenován  Klenoty 
barokní hudby, zněla díla G. 
F. Händela, A. Scarlattiho, 
G. B. Bassaniho a dalších 
barokních mistrů. Koncert vy-
vrcholil nádhernou árií z ora-
toria Mesiáš Rejoice od G. 
F. Händela. Hudba, která se 
linula z barokních houslí, vi-
oloncella, virginalu a kterou 
umocnil soprán Kateřiny Háj-
kové, přenesla posluchače 
do jiného světa a alespoň 
na chvíli zastavila čas. Po-
tleskem byli odměněni nejen 
interpreti, ale rovněž i ti, kteří 
koncert podpořili finančně.

Sám místostarosta Ru-
dolf Seifert na toto téma říká: 
„Součástí druhého předjubi-
lejního koncertu k oslavám 
narození F. X. Richtera byla 

Koncert v kostele na obnovu zámku
i sbírka na obnovu holešovského zámku a její 
výtěžek bude věnován na konto města určené 
k tomuto účelu. O konečném užití prostředků roz-
hodne zastupitelstvo města. Upřímné poděkování 
za organizační spoluzajištění koncertu si zaslouží 
samotná hlavní interpretka - Kateřina Hájková, 
a za finanční podporu projektu firmy: HORNET 
Holešov, Trachea, RAPOS, Lékárna Atakama, 
Elektrocentrum Karhan, Drogerie Teta J. Dohnal, 
Truhlářství J. Drábek a paní H. Konečná.“

JP, RS

Hudební skupina Collegium Musicum Brno a Kateřina Hájková 
v závěru svého vystoupení.
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Holešov - Úspěchu se dočkala komedie fran-
couzského autora Marca Camolettiho Na správné 
adrese, kterou v sobotu 17. května uvedlo v pre-
miéře Divadlo 6. května. Zdařilé představení, které 
s holešovskými ochotníky nazkoušel kroměřížský 
divadelník Jiří Kašík, mělo hned několik pozitivních 
atributů. Jednak nebylo moc dlouhé - trvalo 80 
minut, jednak bylo vtipné a dobře režírované 

Holešovští divadelníci sklidili s komedií ovace

i zahrané a jednak došlo i na „svlékací“ scény, 
které jsou ale tentokrát souzeny jen pánské části 
souboru. Avšak páni herci se svého hereckého 
úkolu zhostili se šarmem sobě vlastním, za což byli 
odměněni potleskem na otevřené scéně. 

Hravá konverzační komedie o tom, že zda-
leka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou 
adresu, se holešovskému Divadlu 6. května, 

alespoň podle reakcí diváků, kteří naplnili sál 
holešovského kina Svět, jednoznačně povedla. 
Podle slov vedoucí souboru Ivony Vávrové čeká 
hru Na správné adrese do konce této sezony 
ještě několik repríz. Nejbližší z nich se odehraje 
3. června v rámci celoměstských oslav 7 dnů 
města Holešova. 

RR

Diváci, kteří nelenili a přišli na premiéru Divadla 6. května, 
určitě nelitovali...

Dva nejdůležitější lidé - režisér Jiří Kašík a nápovědka 
Šárka Večeřová.

Obě „subrety“ - Olga Matyášová a Ivona Vávrová 
- podaly dobrý výkon.

Plný sál kina Svět se během představení Na správné adrese 
výborně bavil.

Jiří Pospíšil a Helena Jandová v akci. Jejich „scénky“ patřily 
k nejlepším.

Při závěrečné děkovačce bylo holešovským divadelníkům jasné,
že se líbili.
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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 - Žabák a Valentýn - 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
Smetanovy sady

• PO 2. 6.  - ZAHAJOVACÍ DEN
16.00 h - Vernisáž výstavy prací žáků 1. ZŠ 
paní učitelky Pastrnkové 
Studovna Městské knihovny
17.00 h. - Zahájení slavností (znělka města) 
+ koncert Banana Vox (1. ZŠ) + Holešovské 
mažoretky a mažoretky SVČ Holešov (DUHA) 
+ 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 umě-
lecké činnosti 

Út 3. až Čt  5.  6. vždy 15.00 - 17.00 h 
Pouliční divadlo - Divadlo Hvizd (průběžně)
Zákoutí města

Út 3. 6. 
9.00 h - „Záskok“, divadlo Vizovice (předsta-
vení pro střední školy), kino Svět
16.00 h -  „Hotline“, Malá scéna Zlín
19.30 h - „Na správné adrese“, repríza kon-
verzační komedie Divadla 6. května Holešov. 
Kino Svět 

St 4. 6. 
8.30 a 10.00 h - „O pejskovi a kočičce“, Malá 
scéna Zlín - představení pro školy 
15 - 17 h - Komedianti na káře („divadlo 
na chůdách“), náměstí Dr. E. Beneše a zákoutí 
města
17.00 h - „Jaro v pařezové chaloupce“ 
Premiéra divadelního představení dramatického 
kroužku 3. ZŠ

Městské slavnosti „7 dnů města Holešova“ - 2. až 8.  června  2008

Divadlo BUCHTY A LOUTKY opět v Holešově!

19.30 h - Hodně smíchu a pár slz
Tereza Kostková a Carmen Mayerová
Kino Svět (2x)

Čt 5. 6.
9.00 h - „Megadobrodružství superhrdiny“ 
Divadlo Hvizd - představení pro školy 
18.00 h - „Rozpalme to, má panenko!“.
Divadlo Křenovice
Kino Svět (2x)
19.00 h - „Útržky ze zahrady“ (inspirace 
k Růžové zahradě) - Divadlo Hvizd + Hvizdoši 
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 ře-
mesel + lidové občerstvení (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.) 
18.00 h - Holešovský Big Band řízený Jo-
sefem Hájkem se zpěváky Josefem Veverkou 
a Petrou Kuciánovou. Kino Svět 
20.00 h - Staří psi
Smetanovy sady
21.30 h - Hardrocková noc. 
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 folk-
lórní soubory Rusava a Rusavjan, mládežnický 
soubor „Mladosť“ (Povážská Bystrica) a folklórní 
soubor „Prameň“ (Turčianské Teplice)
Zámecká zahrada

17.30 h - Veselice (taneční zábava) - Voděnka 
(hudební soubor z Rusavy). Zámecká zahrada
Závody v drezúře koní (9.00 - 17.00 h)
Královská jezdecká disciplína - pořádá Česká 

jezdecká federace, pobočka Kroměříž. Zámec-
ký park (obora) 

Společenské setkání pro hosty - zahradní slav-
nost - Sokolský dům Holešov
Popř. Setkání pro účinkující (zahraniční soubo-
ry). Zámecká zahrada (Drive Club)

• NE 8. 6.  - ZÁVĚR SLAVNOSTÍ MĚSTA
9.10 hod. - troubení znělek z věží holešov-
ských kostelů (čas troubení detailně - po skon-
čení ranní mše svaté)

9.30 h - Slavnostní troubená a zpívaná mše 
sv. za město Holešov + setkání hornistů 
(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

10.45 h - Průvod trubačů, rytířů řádu sv. 
Huberta a myslivců městem, troubení na zasta-
veních od kostela městem (kostel, kašna, nám. 
sv. Anny, zámek - zámecká zahrada, městský 
úřad, kostel) 
Průvodu se zúčastní členové ostrostřeleckého 
spolku z polské Pszczyny „Bractwo Kurkowie“

14.00 h - Vystoupení trubačských souborů 
na náměstí - Trubačská škola J. Selementa 
Praha, Trubači OMS Přerov, Trubači SLŠ Hra-
nice na Moravě, Holešovští trubači + ukázka 
mysliveckých tradic (pasování) členy řádu sv. 
Huberta, slavnostní předvedení a předání znělky 
mgr. P. Dudy „Holešov“ představitelům města

15.00 h - Zakončení slavností starostou 
města. Náměstí Dr. E. Beneše
   
• Doprovodný program:
6. a 7. 6. - Prohlídky památek 
(památkový okruh) - vlastivědný kroužek 
(Pá 10.00 a 14.00 h; So 10.00 a 14.00 h)

• Další doplnění programu:
Horkovzdušný balón - zámecký park (pondělí 
nebo úterý) • Občerstvení (út až pá - Sme-
tanovy sady; so - zámecký park) • Stánky 
s atrakcemi (pá a so) • Kolotoče • Skákací hrad 
• Vláček Pacifik …

• Občerstvení:
Úterý až pátek - Smetanovy sady - Starobrno

Jedinečný divadelní soubor Buchty a Loutky z Prahy přijede 
zahrát dětem k jejich mezinárodnímu svátku 1. června v 10 hodin. 
Představení, které by se mělo za příznivého počasí odehrát na tzv. 
Letní scéně (vzadu za kinem Svět) a v případě deště v kinosále, se 
jmenuje ŽABÁK VALENTÝN.  Vzniklo na motivy německé pohádky 
a je vhodné pro děti od 3 let!

Malé překvapení připravila také produkce kina Svět, která na-
bídne dospělým holešovskou premiéru experimentálního loutkového 
filmu CHCÍPÁCI  v sobotu 31. května ve 21.30 hodin v netradičních 
prostorách improvizovaného letního kina ve Smetanových sadech 
(nádvoří MKS).

Buchty a Loutky - nezávislé alternativní loutkové divadlo, hra-
jící pro děti i dospělé, které bylo založeno v roce 1991 absolventy 
loutkářské katedry pražské DAMU. Od té doby má za sebou více 
než 18 titulů pro děti a více než 16 premiér pro dospělé; dále mnoho 

jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, specifických 
výtvarných akcí a rovněž ve filmu. 

Buchty a Loutky svým neobvyklým způsobem tvorby vytvářejí 
unikátní divadelní poetiku; klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu 
zpracovávají s nadhledem, nezaměnitelným humorem, s osobitým 
důrazem na výtvarnou stránku (kombinací starých hraček, rezavého 
železa i nejnovějších technologií); součástí představení je originální 
hudba, komponovaná a ve většině inscenací živě interpretovaná. 

Stálým jádrem souboru je 6 členů; v představeních střídavě 
hraje 3 - 8 herců. Od dob svého vzniku, kdy rozvířili vody čes-
kého loutkového divadla svými dnes již kultovními inscenacemi, 
patří k divadelní špičce nejen v Čechách, ale i za hranicemi. Důka-
zem je účast a ocenění na prestižních mezinárodních festivalech.
Více na: www.buchtyaloutky.cz

VD
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KINO SVĚT

Neděle 8. 5. v 19 h: DECH - Jižní Ko-
rea, drama s titulky. Nový film jednoho 
z nejoriginálnějších současných tvůrců je 
jedním z jeho dalších brilantních počinů. 
Do života vězně, odsouzeného k trestu 
smrti, vstoupí neznámá žena, se kte-
rou během návštěv ve věznici postupně 
prožívá jednotlivá roční období. Snímek 
o lásce, překročení tabu a smrti. Ve filmu 
neuvidíme násilí, naopak poeticky vy-
kresluje cit mezi odsouzencem na smrt 
a ženou, která je ve svém manželství 
nešťastná. Režie Kim Ki-duk.

Pondělí 9. 5. v 17 a 19 h: KRONIKA 
RODU SPIDERWICKŮ - USA, dobrodruž-
ný s titulky. Dům prastrýce Spiderwicka, 
do kterého se sourozenci Jared, Simon 
a Mallory právě přistěhovali, vypadal už 
na první pohled velmi záhadně. A druhý 
pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že 
je na téhle divné adrese čeká největší 
dobrodružství jejich života.

Úterý 10. 6. v 19 h: MONGOL - ČINGIS-
CHÁN - Německo/Kazachstán/Rusko/
Mongolsko, historický s titulky. Ovládal 
polovinu tehdy známého světa. Sjednotil 
Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní 
říše. Podmanil si Čínu a jeho vojska se 
zastavila až v Evropě. Jeho životní příběh 
však začal na sklonku 12. století upro-
střed mongolských stepí v jedné z mnoha 
vesnic... Výpravný velkofilm o jednom 
z nejúspěšnějších vojevůdců.

Čtvrtek 12. 6. v 19 h. a pátek 13. 6. 
v 17 h: SUPRHRDINA - USA, bláznivá 
komedie s titulky. Film od tvůrců Bláznivé 
střely. Rick Riker je školní outsider. Poté, 
co ho kousne geneticky upravená vážka, 
získá nadlidské schopnosti a jde zachra-
ňovat svět. Parodie na všechny filmy 
o superhrdinech typu Spiderman, Batman 
apod. vás rozhodně skvěle pobaví!

Pátek 13. 6. a sobota 14. 6. v 19 h: 
VENKOVSKÝ UČITEL - ČR, drama. Re-
žisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém 
novém filmu osudy tří hlavních hrdinů - 
Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhod-
né setkání rozpoutá velký příběh lásky, 
přátelství a odpuštění. Každá z postav 
si s sebou nese tajemství, každá touží 
po lidské blízkosti. V hlavních rolích ex-
celuje Pavel Liška, Zuzana Bydžovská 
a Ladislav Šedivý.

Centrum kultury a polské město Pszczyna, 
což je kulturní a historické centrum horního 
Slezska,  pořádají pravidelně již osm let setkání 
malířů a dalších výtvarných umělců, tzv. plenéry 
(plenér - tento výraz pochází z francouzšti-
ny a vyjadřuje tvorbu venku, tedy například 
malování venku). Letošní pszczynský plenér 
proběhl od 9. do 16. května a již podruhé se ho 
zúčastnili - vedle kumštýřů v Polska, Německa 
a Česka -  také zástupci Holešova. Letos to byli 
holešovský místostarosta a výtvarník Rudolf 
Seifert a Pavel Valiska,  výtvarník a pedagog 
SVČ DUHA Holešov.

„Jednalo se o malíře na volné noze, tedy 
umělce, kteří se svou tvorbou živí, dále o  peda-
gogy vysokých uměleckých škol apod. Úroveň 
plenéru byla opět vysoká, protože malířství 
a výtvarná tvorba mají v Polsku vysokou prestiž, 
kvalitu a hodnotu. Polští účastníci byli jednak ze 
samotné Pszczyny, ale i z Krakova, Katovic, 
Gdaňska a dalších měst,“ říká účastník, malíř 
a místostarosta v jednom  Rudolf Seifert.

Plenéry a podobná tvůrčí setkání umělců 
mají v Polsku velkou tradici a oblibu a slouží 
nejen k setkávání umělců a vyměňování zkuše-
ností, ale také umožňují pořadatelským městům 
a organizacím získat vlastní propagaci a hod-
notná díla k výzdobě určitých prostor, k doplnění 
galerií a získání děl od předních umělců své 
země. Pokud se vrátíme do historie této akce, 
poprvé se pszczynského plenéru zúčastnili 
Holešované v roce 2006 a byly to malířky Jitka 
Sadílková a Libuše Matulová.

„Organizace probíhá tak, že účastníci jsou 
povinni namalovat tři obrazy určité velikosti 
či vytvořit tři jiná díla, z nich pak dvě vystavit 

Holešovští kumštýři se zúčastnili letošního 
ročníku Plenér Pszczyna v Polsku

v pszczynském centru kultury a jedno věno-
vat městu Pszczyna. Tato díla jsou součástí 
Městské galerie a jsou vystavována i při jiných 
příležitostech. Naopak pořadatelé hradí účast-
níkům ubytování a částečně stravu, ale také 
přispějí na potřebný materiál umělcům, kteří si 
příspěvek vyžádají,“ řekl Rudolf Seifert.

Letošní plenér zahájil zástupce burmistra 
Pszczyny Dariusz  Skrobol se zástupci kultur-
ního centra a sponzory a ukončil jej burmistr 
Krystian Szostak. S oběma osobnostmi našeho 
partnerského města se budeme moci setkat 
i na oslavách 7 dnů Holešova 7. a 8. června, kdy 
doprovodí pszczynský folklorní soubor Cwiklice 
a tamější ostrostřelce Bratswo Kurkovie.

Letošní výstava účastníků plenéru bude 
zahájena vernisáží při oslavách města Dny 
Pszczyny 22. srpna a potrvá do 15. září. Potom 
bude následovat výstava děl účastníků letošní-
ho plenéru a zřejmě i výběr z minulých ročníků 
v Holešově - což se podařilo mezitím dohodnout 
- v Městské galerii. Vernisáž proběhne ve středu 

1. října a výstava potrvá 
do 26. října. Potom se vrátí 
do Polska a díla budou vy-
stavena v prestižní galerii 
Rádia Katovice.

Zkušenosti a poznatky 
z Polska jsou podle Rudolfa 
Seiferta jednoznačně po-
zitivní. „Hostitelé i domácí 
výtvarníci se snažili hostům 
zpříjemnit pobyt a kromě 
několika oficiálních částí 
programu - prohlídka zám-
ku, pivovaru v Tychy nebo 
návštěva rezervace zubrů 
již v samotné Pszczyně. 
Proběhla také  řada milých 
setkání v rodinách účastní-
ků či tamějších kavárnách 
a hudebním klubu. Nutno 
konstatovat, že Česko má 
v Polsku velice dobré jméno 

a zvuk a až k zamyšlení vedou znalosti Poláků 
o naší zemi, historii i současnosti. V této oblasti 
máme u našich nejbližších sousedů - především 
ze severu a východu - nemalý dluh. Lze ale 
konstatovat, že i toto setkání - a samozřejmě ta 
následná, která nás v dohledné době čekají - při-
spělo k dalšímu prohloubení vzájemné spoluprá-
ce a poznání,“ uzavírá Rudolf Seifert. Zatímco 
on se zúčastnil zahájení a dvou úvodních dnů 
9. a 10. května, částečně 11. května, a potom zá-
věrečného dne 16. května, Pavel Valiska strávil 
v Pszczyně celý týden a město na této prestižní 
přehlídce po tuto dobu prezentoval.

(red)

Holešovští zástupci na návštěvě u pszczynských ostrostřelců.

Zámek ze zámeckého parku. Účastníci plenéru při tvorbě. Radnice v Pszczyně.
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Holešov - Krajinomalby, město Kroměříž, 
zátiší i ženské akty  - to všechno nabízí výstava 
kroměřížského kumštýře Jana Konečného, kte-
rou můžete v těchto dnech zhlédnout v Měst-
ské galerii Holešov. 

Vernisáž proběhla ve středu 14. května, 
a i když na ni nebyla žádná tlačenice, návštěv-
níci (nechyběli mezi nimi i oba místostarostové 
- Josef Bartošek a Rudolf Seifert) mohli být 
překvapeni jak záběrem vystavujícího malíře, 
tak jeho sympatickým projevem. Úvod si totiž 
obstaral sám. 

Původním povoláním je dnešní důchod-
ce - ing. Jan Konečný, CSc. - vysokoškolský 
pedagog, specialista na aplikace matematicko-

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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
pořádá v pátek 30. 5. 2008 v 17 hodin

přednášku k 60. výročí vzniku státu Izrael
ing. Karel Bartošek

Kde? V Šachově synagoze Holešov

OLAM - Společnost Judaica,
kulturně osvětová organizace 

v Holešově

Malíř Jan Konečný vystavuje své obrazy v holešovské galerii

fyzikálních metod. Už ve svých čtrnácti letech 
začal projevovat svou schopnost pozorovat 
přírodu a přenášet své pozorování na papír 
pomocí tužky nebo tuše. 

„Při studiu na gymnáziu mě při kreslení 
vedli nejdříve akademický malíř Kučera, později 
akademičtí malíři Sochor a Menšík, ale myslím, 
že nejvíce jsem rozvíjel svůj malířský talent sa-
mostudiem, a to pomocí odborné literatury a také 
metodou pokusů a omylů,“ tvrdí Jan Konečný.

Když v roce 1991 následkem úrazu ztratil 
sluch, čímž se mu značně omezila možnost 
normálního společenského života, začal inten-
zivně malovat, a to téměř všemi dostupnými 
technikami. Velmi si oblíbil malování akrylovými 

barvami. Maluje prý vše, co kolem sebe vidí 
a co ho nějak zaujme.

Svými obrazy s nejrůznějšími tématy chce 
divákovi předat poctivý obraz svého vnímání 
skutečnosti a pozitivně jej naladit s vědomím, 
že v současném světě jsme obklopeni přemírou 
neštěstí, brutality a smutku a chybí nám krása, 
poezie a leckdy i nezbytný životní optimismus. 
Ostatně dodat návštěvníkovi výstavy právě tyto 
chybějící složky se stalo hlavním cílem malíře 
Jana Konečného.

Výstava jeho obrazů - nazvaná Zachyce-
ná skutečnost - je v Městské galerii Holešov 
otevřená do 8. června.   

 RR

Malíř Jan Konečný při debatě s prvními návštěvníky, 
resp. návštěvnicemi vernisáže.

Moc lidí na vernisáž sice nepřišlo, ale i tak bylo zahájení výstavy 
velmi příjemné.

Mezi návštěvníky výstavy nechyběla ani holešovská malířka 
Libuše Matulová.  

Přišla také Kateřina Machalová, která obdivuje jeden známý 
kroměřížský motiv...
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Na slovíčko s ředitelkou SVČ TYMY Jarmilou Vaclachovou

Ředitelku SVČ Všetuly TYMY Jarku Vaclacho-
vou znám řadu let a myslím, že jsem nepoznal ještě 
tak zapálenou, zaujatou a oddanou ženu své profesi. 
Ona svou prací skutečně žije a doopravdy ji miluje, 
což je cítit z každého setkání s ní. Temperament, 
razance, invence a akceschopnost jsou její velké 
devízy. Potvrzuje to i následující rozhovor, který 
v minulých dnech našemu listu poskytla. 

Když se ohlédneš za dosavadní činností 
a de facto historií TYMY, vybavují se ti nějaké 
důležité milníky?

Myslím si, že můžeme klidně o historii mluvit, 
protože ta se začala psát již na podzim roku 2002. 
Předtím byla zrušena základní škola a budova zůsta-
la „prázdná“. Nejdříve její část - bývalou MŠ - dostalo 
do užívání Mateřské centrum Srdíčko, zatímco pro 
zbytek budovy se hledalo další smysluplné využití. 
Budova přešla do správy MKS a tehdy pan ředitel 
Josef Jakubčík mi dal možnost vytvořit projekt 
na využití budovy. Bylo to krásné období hledání, 
vymýšlení aktivit, získávání různých kontaktů, spo-
lupracovníků... Cítila jsem se jako ryba ve vodě, 
protože volný čas mě vždy zajímal - a o nápady jsem 
neměla nouzi, i když prognózy nebyly nijak zvlášť 
dobré vzhledem k tomu, že budova leží na okraji 
města. Proto jsem se snažila dívat na tento problém 
trochu jinak a hlavně vymyslet aktivity, za kterými by 
byli lidé ochotni přijít. Za největší mezník považuji 
8. březen 2003, kdy přišlo do prázdné tělocvičny 
během odpoledne a večera přes 600 účastníků. 
Ve spolupráci s tanečním klubem Gradace Kroměříž 
jsme uspořádali odpoledne společenských tanců a  
ještě ten večer Jitka Svobodová před zaplněným 
sálem předvedla ukázky břišních tanců. Tento den 
považuji já za nejdůležitější! Velká účast a zájem 
Holešovanů i okolí mi potvrdily, že nezáleží až tak 
na tom, kde budova je, ale co lidem nabízí. Chtěla 
bych moc poděkovat tehdejšímu vedení města 
za velkou podporu a možnost realizace tohoto snu. 
Poděkovat bych chtěla také všem mým blízkým 
a spolupracovníkům, kteří při mně v těchto začátcích 
stáli a podporovali mě.

TYMY - to je také nepřeberná plejáda aktivit 
pro děti a mládež. Jaká je odezva, zájem?

Já myslím, že odezva veřejnosti je výborná, 
od samého začátku máme spoustu spřízněných 
dušiček, pomocníků a přátel, kteří nám fandí a po-
máhají nám. Co se týká aktivit, mám radost ze 
všech kroužků, které u nás v TYMY našly své zá-
zemí. Většina těchto kroužků vznikla nově. Jedním 
z nejstarších je společenský tanec, který nám vedou 
lektoři tanečního klubu Gradace. Chodí do něj děti 
od 4 do 15 let, učí se standardní i latinskoamerické 
tance. Některé páry dokonce jezdí i na taneční 
soutěže. Dvakrát do roka pořádáme také „Taneční 
polepšovnu“, která je určena dospělým párům. 
V současné době rozjíždíme také taneční kroužek 
pro „dospěláky“, kteří mají zájem se tanci věnovat 
a účastnit se také různých tanečních soutěží pro 
seniory. Dalším kroužkem, z něhož mám velkou 
radost, je folklorní kroužek Zrníčko a v letošním roce 
nově vzniklý Klásek. 

Činnost Zrníčka znovu obnovila před pěti lety 
paní Eva Mikešová a paní Milada Květáková. Po-
važuji za velmi důležité, že i v Holešově folklorní 
kroužek pracuje a věřím, že se tato činnost bude 
i nadále rozvíjet. O zájmu svědčí také to, že kaž-
doročně přivádí rodiče děti od nejútlejšího věku 
do tohoto kroužku, kde se seznamují se říkadly, 
tanečky a písničkami z našeho regionu a každé 
vystoupení tohoto kroužku mi přináší velkou ra-
dost. Již tradičně probíhá také vánoční koledování 
a v letošním školním roce chodí děti v krojích také 
vítat nové občánky Holešova. Nejstarším kroužkem 
pro dospělé jsou břišní tance, které jsou vhodné 
pro ženy všech věkových kategorií. Letos se naše 
tanečnice prezentovaly na Velké orientální show, 
která se v Holešově konala. 

Co se týká kroužků, tak by to pokrylo několik 
stránek Holešovska, protože jich v TYMY pracuje 
hodně. Zmínila jsem ty nejstarší a ostatní alespoň 

vyjmenuji: kroužky pro děti - aerobik, stepaerobik, 
stolní tenis, florbal, hip-hop, sedmikrásky, berušky, 
broučci, výtvarný kroužek, mladý technik, táborní-
ček, prsty na strunách, PC hrou, fotbal atd. A krouž-
ky pro dospělé? To jsou taiči, kalanetika, stepaero-
bik, harmonizační cvičení, relaxační cvičení, pilates, 
power-joga atd. Od začátku se snažíme zaměřit 
pozornost také na cizí jazyky. Již několik let u nás 
výborně pracují kroužky pro děti i dospělé: anglická 
školička, anglická konverzace. V letošním roce se 

nám podařilo otevřít také kroužek německé kon-
verzace. O tuto oblast je velký zájem. Jsem moc 
ráda, že se nám podařilo získat výborné vedoucí-
lektory. Každým rokem se naše nabídka kroužků 
rozšiřuje. Letos začal pracovat např. basketbal 
a s velkým zájmem se setkal kroužek jezdectví. 
Kromě pravidelné činnosti oslovujeme děti i dospělé 
různými kurzy: např. pletení košíků, první pomoc, 
patchwork, numerologie atd. Snažíme se reagovat 
na poptávku a zájem lidí. 

Významnou oblastí činnosti je práce s mládeží 
- „participace“. Před šesti lety jsem založila v Hole-
šově činnost městského parlamentu dětí a mládeže, 
který má za sebou spoustu zajímavých akcí a pro-
jektů. Před čtyřmi lety se mi podařilo ve spolupráci 
s odborem školství KÚ iniciovat vznik krajského 
parlamentu dětí a mládeže. Co se týká mládeže, má 
u nás i další možnosti. Jsme provozovatelé Ceny 
vévody z Edingburghu a za těch pár let se měli 
účastníci ceny možnost již dvakrát setkat se zástupci 
královské rodiny (princem Edwardem a princeznou 
Annou). V rámci projektu Mladí ambasadoři jsme se 
také zúčastnili mezinárodního setkání v anglickém 
Manchesteru. Již třetím rokem je součástí naší 
činnosti také práce romského klubu. Děti chodí 
do TyMy trávit svůj volný čas, a protože velmi rády 
tančí, tak se zúčastnily již spousty různých kulturních 
vystoupení. 

Během roku pořádáme také spoustu různých 
akcí pro veřejnost, které se staly již tradičními, 
a zájem veřejnosti je velký: např. Slavnost broučků, 
Vánoce na Hané a Valašsku, Rozsvícení vánočního 
stromu, Karneval, Vítání jara, Přišlo jaro do vsi, celo-
městská kampaň Na kole jen s přilbou, Všetulská su-
perstar, Den Evropy atd. Letos jsme se zapojili také 
do celostátní akce Celé Česko čte dětem. A poslední 
zajímavou akcí byl program pro maminky „Matičce“, 
který je spojený tradičně s oslavou našich narozenin. 
Letos bylo na dortu již 5 svíček. Jednalo se o malé 
jubileum, které jsme s dětmi patřičně oslavili. 

Co všechno obnáší práce ředitelky TYMY? 
To asi není práce od do...

To opravdu není a to je na tom to zajímavé, 
alespoň pro mě. Svou práci považuji za poslání. 
Moje náplň je velmi různorodá a pestrá. Jedná se 
hlavně o zajištění organizace chodu zařízení, o pří-
pravu různých akcí, jednání se sponzory a na úřa-
dech, provádím také metodickou a kontrolní činnost, 
vymýšlím různé nové aktivity, projekty, účastním se 
řady jednání, zasedání atd. Náplní mé práce je také 
činnost parlamentu dětí a mládeže, jsem vedoucí 
Ceny vévody z Edingburghu. Díky těmto všem 
aktivitám se setkávám se spoustou zajímavých lidí 
a to je na mé práci asi to nejzajímavější. Nejvíce ze 
všeho mě však baví vymýšlet a připravovat různé 
konkrétní akce pro děti a mládež.

Jak vlastně už dlouho děláš takhle pro 
děti? Neunavuje tě to už tak trošičku...?

Pro děti a s dětmi dělám spoustu let. Ve čtrnácti 
letech jsem začala jako instruktorka oddílu a od té 
doby jsem s dětmi pořád. Pracovat s dětmi bylo mým 
celoživotním snem a přáním. Pamatuji si, že jsem už 
jako dítě nic jiného nechtěla dělat. V deseti letech 
jsem v družině sama připravila s mladšími kamarády 
pásmo, které jsme ostatním třídám předváděli. Myslím 
si, že když člověk dělá to, co ho baví, tak je to ohromná 
životní výhra a velké štěstí. Co se týká únavy, tak někdy 
i já bývám unavená, ale určitě to není kvůli dětem. 

Měla jsem v životě velké štěstí na lidi kolem 
sebe. Mnozí se stali mými životními vzory. Byli 
to poctiví, obyčejní lidé, učitelé, vychovatelé, plní 
životní energie, elánu, lidé s otevřeným srdcem. 
Mnozí už nejsou mezi námi, ale přesto na ně často 
a s láskou vzpomínám. Někteří z nich se stali mými 
přáteli a jsou mojí životní oporou a i v současné 
době mi moc pomáhají. Velkou oporu jsem měla 
také ve svých rodičích, kteří mě ve všem podporovali 
a fandili mi. Toto považuji za velké životní štěstí.

Jak vnímáš dnešní děti? Je rozdíl mezi nimi 
a dejme tomu tvojí generací v dětském věku?

Dnešní děti jsou takové, jaká je naše společ-
nost. Oproti mému dětství mají dnešní děti spousta 
informací, ohromné možnosti, žijí ve světě techniky, 
virtuální reality, reklamy… To vše je samozřejmě 
ovlivňuje! Děti jsou velmi kritické a otevřené. Myslím 
si, že dnešním dětem chybí pozitivní vzory a pocit 
„někam patřit“. Vzhledem k tomu, že dnešní doba je 
daleko více složitá a komplikovaná, existuje spoustu 
různých nástrah a pokušení, mají to děti dnes daleko 
těžší než dříve. Jinak si myslím, že jsou v podstatě 
děti dříve i nyní, děti u nás i ve světě stejné. Touží 
po rodinném zázemí, mají své sny a představy, vidí 
svět v růžových barvách a hlavně mají jasné otázky 
a ještě jasnější odpovědi. Děti by měly být co nejdéle 
dětmi a své dětství si patřičně užít. Vždyť právě to 
tvoří základ celého dalšího života. Právě do dětství 
se vracíme ve vzpomínkách, když je nám úzko, dět-
ství je nejdůležitějším obdobím lidského života. Dnes 
se mezi dětmi klade velký důraz na materiální statky, 
my jsme se více zabývali vztahy. Ty jsou podle mě 
dnes povrchnější.  Samozřejmě v tom může svou 
významnou roli sehrát každá rodina, ale protože i ta 
je součástí společnosti, tak velmi záleží na podmín-
kách, jaké v dané společnosti jsou. Nemám pocit, že 
by v současné době výchova a vzdělání byly u nás 
na prvním místě, což je ohromná škoda.

Myslíš, že půjde i dcera Karolína ve tvých 
šlépějích?

Jestli půjde v mých šlépějích, opravdu nevím, 
je jí teď teprve devět let a téměř každý den přichází 
s novými a novými nápady, čím by chtěla být, ale je 
pravda, že od útlého věku je přímo i nepřímo ovlivňo-
vána tím, co dělám já. Např. na svém prvním táboře 
byla se mnou v osmi měsících. Zálibu má v různých 
deníčcích a zápisnících, kterých máme doma desít-
ky. Pořád něco zapisuje, píše si docházky, seznamy, 
různé „projekty“. Je už také mým největším kritikem. 
Takže jak daleko spadlo jablko od stromu, nevím… 
Bude to záležet na ní. Já jí jen přeji, aby si našla 
takové povolání, které ji bude naplňovat a přinášet 
pocit štěstí.

(Pokračování na str. 19)

Ředitelka SVČ TYMY Mgr. Jarmila Vaclachová. 
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Z historie cukrovaru a Kneislovy továrny, 
pozdější čokoládovny

Seriál

Historik Pavel Kvasnička ve Vlastivědě mo-
ravské (II. místopis, Holešovský okres, 1929) popi-
suje: „Všetuly mají 2 průmyslové závody: Cukrovar 
(výroba surového a kryst. cukru) z  roku 1882 jest 
akciový podnik, jehož centr. ředitelství jest v Břec-
lavi. V čele stojí Dr. Richard Skene. Denně vyrobí 
se 800 q surového cukru a 1000 q bílého. Dělníků 
bývá 100, v době kampaně až 650, úředníků jest 
13. Za hranice vyvezeno 14 000 q. 

Kneislova továrna. Zakladatelem firmy byl 
přičinlivý holešovský občan Ph. Kneisl, jenž začal 
v malém Holešově roku 1863 výrobu cukrovinek. 
Syn jeho Rudolf rozšířil závod výrobou kakaa 
a čokolády a postavil novou továrnu ve Všetulích, 
jež denně vyrábí na 3000 kg čokolády a 2500 kg 
cukrovinek, zaměstnává na 300 dělníků a 25 
úředníků.

Tolik citace a nyní se podívejme na historii 
těchto závodů blíže. 

CUKROVAR
Myšlenka zřízení cukrovaru ve Všetulích 

vznikla v rodině Proskowtzů v Kvasicích. Pro 
záměr postavit cukrovar „na zelené louce poblíž 
obce Všetuly získal syn Emanuela Proskowt-
ze, spoluzakladatele a spolumajitele cukrovaru 
Kvasice, Emanuel ml. v roce 1880 dva podílníky 
(žádost je uložena v báni kostela sv. Anny). Pů-
vodní akciový kapitál 450 000 zl. uvolnili hrabě 
Rudolf Wrbna, šlechtic David Gutmann a Ema-
nuel Proskowetz. 

V roce výstavby v únoru 1882 zemřel hrabě 
Wrbna a akciový kapitál zvýšený v témž roce 
na 600 000 zl. složili Emanuel Proskowetz a ro-
dina Gutmannova rovným dílem. 

Na podzim roku 1880 koupil Emanuel Pro-
skowetz ve Všetulích č. 113  „Polní mlýn, k němuž 
náležela vodní správa a dolní pole od Antonína 
a Terezie Zweckových. Nová železnice se stavěla 
asi 200 metrů od budovy cukrovaru. Voda na pro-
voz pocházela z řeky Rusavy, ještě před stavbou 
cukrovaru byly v roce 1881 založeny dva rybníky. 
Zároveň byly postaveny podzemní zděné kanály 
s klenutými stropy z cihel. Vodoprávní a stavební 
povolení vydalo Okresní hejtmanství v Holešově 
roku 1881. Úřední projednání a vyjádření za obec 
Všetuly nesou podpis Hyjánek. 

Vlastní stavba cukrovaru Všetuly byla svěře-
na staviteli Josefu Svobodovi z Prahy a ing. Ottu 
Zemanovi z Bystřice pod Hostýnem, stavba traktu 
odstředivek a cukerní půdy byly zadány staviteli 
Františku Štěrbovi z Kroměříže. Hlavním do-
davatelem strojů byla firma Breitfeld - Daněk 
v Karlíně. 

Všetulský cukrovar byl stavěn na 240 tun 
denního zpracování, což byla tehdy jedna z nej-
vyšších kapacit v Rakousku-Uhersku. Byly insta-
lovány novinky v odpařování a nahřívání, patent 
Rillieux - Lexa, které dosud v našich zemích 
nebyly použity. Elitou mezi cukrovarnickými za-
městnanci byli vařiči cukru. Ve Všetulích byli v pr-
vých létech dva vařiči-cukrmistři. Nejlepší byl vařič 
Jan Kittla. Prvým chemikem byl ing. J. R. Kořán. 
V letech 1888 - 1900 byl již ředitelem cukrovaru, 
pak se stal sám majitelem cukrovaru. 

Se stavbou vlečky Proskowetz neváhal, 
a zahájil ji současně se stavbou cukrovaru. 
K největší rekonstrukci a výstavbě od založení 
cukrovaru došlo v roce 1930 stavbou rafinerie. 
Byly postaveny objekty homolárny, kostkárny, 
skladiště bílého zboží a filtrace. Z Břeclavi přišla 
do Všetul řada odborníků. Nastěhovali se do nově 
postavených domků, k tomu účelu vybudovaných 

v kolonii cukrovaru. Tak přišli i s rodinami strojník 
Kupský, elektromistr Koloušek, mědikovec Pazou-
rek, odborníci přes kostkárnu Reimer a Ratajský, 
pro homolárnu Josef Laub, vařiči cukru Jonáš, 
Kašpar, Bárta a Hlavsa a řada dalších. Kolonie 
za cukrovarem byla stavěna postupně. Již v letech 
1881 a 1882 stály první obytné domy. Obytný dům 
vedle ubikací Unimo v roce 1921 a v témže roce 
i dům naproti přes cestu. Ostatní domy v letech 
1930, 1934, 1939. V roce 1940 byla postavena 
prostorná dvoubytová budova za Sfinxem. 

Do roku 1929 vyráběl cukrovar surový cukr, 
který posílal k rafinaci do Břeclavi. Od počátku 
třicátých let se začal vyrábět cukr homolový, 
kostkový a mletý vedle všech druhů krystalu. Před 
válkou a znovu v padesátých letech vyráběly se 
hygienicky balené kostky. Současně s výstav-
bou rafinerie roku 1930 byl postaven i cukerní 
mlýn. Byla vyráběna moučka, krupice i kroupy 
a pudr. Po kampani 1942 byla ukončena výroba 
homolí. Kostkárna byla v provozu až do roku 
1979 - 1980. 

Majetkoprávní postavení cukrovaru Všetuly 
1882 - 1945: 
1881 - 1882 Emanuel Proskowetz, David Gut-
mann, Rudolf Wrbna rovným dílem 
1882 - 1907 Dr. Emanuel Proskowetz a rodina 
Gutmannova rovným dílem 
1907 -  utvořena společnost s. o., rozhodující vliv 
Proskowtzové 

1911 -  fuze s Leip-
nik - Lundenburger 
Zuckerfabr iken 
A. G. se sídlem 
ve Vídni 
1921 - nostrifikace 
jako Břeclavská rafinerie cukru, a.s., se sídlem 
v Břeclavi 
1930 -  přeloženo ústředí do Všetul, kde zůstalo 
až do osvobození 1945 

Technické vedení cukrovaru: 
1882 - Karel Dlouhý 
1883 - 1888 - Ing. Alois Janáček 
1888 - 1900 - Ing. R. J. Kořán 
1900 - 1914 - Ing. Rudolf Hafner 
1914 - 1918 - Václav Černý 
1918 - 1919 - František Ftigner 
1919 - 1927 - Ing. Eduard Bucher 
1927 - 1939 - Ing. Wilfried Proskowetz 
(syn zakladatele) 
1939 - 1945 - Felix Proskovetz (syn předchůdce)

Po osvobození jmenoval ONV Holešov tří-
člennou národní správu: Ing. Jan Kobliha, Hynek 
Stojan a Rudolf Bradík. 

K největší rekonstrukci ve Všetulích po osvo-
bození došlo v roce 1959 výstavbou řepníku 
a difuze. V důsledku velkého požáru cukrovaru 
v roce 1984 byl zničen turbogenerátor Siemens, 
a proto od kampaně v roce 1984 cukrovar nevy-
rábí vlastní proud. Po roce 1989 přestal postupně 
cukrovar pracovat, v devadesátých letech byl 
postupně zbourán. 

O historii cukrovaru Všetuly, který patřil 
k dominantám našeho města, se dočtete podrob-
ně v publikaci: Antonín Vémola: Historie průmyslu 
v Ho1ešově. (Holešov, Městský úřad 1994). Dále 
je v Městské knihovně v Holešově k nahlédnutí 
strojopisem psaná práce od téhož autora, nazva-
ná „100 let cukrovaru Všetuly. 

ČOKOLÁDOVNY
Mají svůj vznik na sklonku roku 1863. Tehdy 

Philip Kneisl, německé národnosti, začal s výro-
bou kandytů a cukrovinek primitivním způsobem 
ve svém domě (v dnešní Palackého ulici č. 6 
 7/543 - dnes Potraviny). Původně primitivní vý-
roba se rychle zvyšovala a zdokonalovala, brzy 
firma zaměstnávala 20 dělníků a rozšiřovala se 
do dnešní ulice dr. Groha. Po smrti zakladatele 
firmy vedla podnik vdova Emilie Kneislová až 
do roku 1900, kdy vedení přebírají synové Philipp 
a Rudolf Kneislovi. 

(Pokračování na str. 19)

Letecký pohled na cukrovar z roku 1932. Tak to vypadalo v cukrovaru během kampaně.
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Z historie cukrovaru a Kneislovy továrny, pozdější čokoládovny

(Dokončení ze str. 18)
Výroba a sortiment se rozšířily tak, že ceník 

„Preis-Courant der Canditen-Fabrik des hilipp Kne-
isl obsahoval více než 70 druhů, převážně kandytů, 
výrobků anglického ovocného cukru, dražé a peč. 
Místo data uvedeno Holleschau in Mahren. 

Proto došlo k výstavbě velké a moderní 
tovární budovy na k. ú. obce Všetuly - možnost 
napojení vlastní vlečkou na železniční trať Kojetín 
-Těšín, blízkost cukrovaru. Do nového objektu byl 
provoz přemístěn v roce 1910. 0d roku 1912 vede 
továrnu Rudolf Kneisl sám jako jediný majitel. 
V té době staví ještě druhý závod v Brumovicích 
u Opavy jako oplatkárnu a pečivárnu s firmou 
Kneil a Stich. Zaměstnává více než 1000 pracov-
níků, má více než 60 vlastních luxusních prodejen. 
Po první světové válce se ocitá firma Kneisl v Čes-
koslovenské republice. Proslula jakostí výrobků, 
mezi nimiž vynikla čokoláda s ochrannou značkou 
PEKA. Objekt dokončený ve Všetulích v roce 
1910 byl postupně rozšiřován přístavbou dalších 
výrobních prostorů a jeho vývoj za éry bývalého 
majitele byl dokončen v roce 1942. 

Ačkoliv rodina majitele Kneisla patřila 
k Němcům a stejně i rodiny všech vedoucích pra-
covníků, nebylo známo, že by někoho udali nebo 
jinak pronásledovali. Po osvobození oba synové 
posledního majitele v ČSR dr. Walter Kneisl a dpl. 
ing. Wifried Kneisl, tedy třetí generace továrníků 
Kneislů, získala v hornobavorském Geretsriedu 

nevyužité budovy a zřídili v nich továrnu na čoko-
ládu, cukrovinky a sezónní zboží. V osmdesátých 
letech přebírá iniciativu čtvrtá generace Kneislů, 
Hilmar a Michael. Specializují se na výrobu ovoce 
v čokoládě a vlastní prodej. 

Po osvobození byl jmenován národní správ-
ce Josef Tihlář a Stanislav Konečný. Počet za-
městnanců po válce stoupl na 280. 28. října 1946 
nový správce - Ing. Antonín Vémola. Závod byl 
znárodněn po únoru 1948 a byl jmenován ředitel 
Antonín Honig. Sortiment obsahoval čokoládové 
i nečokoládové dražé, karamely, čokoládu a ka-
kao. Vánoční kolekce, velikonoční zboží, čokolá-
dové krokety i figurky byly dodávány od roku 1947 
i do USA, zemí Beneluxu a Velké Británie. 

Po znárodnění s platností od 1. 1. 1949 byl 
vytvořen národní podnik Sfinx, do něhož bylo 
začleněno šest závodů. Podnikové ředitelství 
n. p. Sfinx sídlilo ve Všetulích. Od roku 1953 
nastupuje jako ředitel František Staňka a setrvá 
v této funkci až do roku 1968. 0d 1. 10. 1963 do-
chází k další reorganizaci, při které se Sfinx stává 
závodem oborového podniku Československých 
čokoládoven Praha-Modřany. V roce 1970 nastu-
puje jako ředitel Josef Polách. Za jeho působení 
byly postaveny 2 haly, kotelna, údržbářské dílny 
a garáže. V letech 1969 - 72 bylo postaveno pro 
zaměstnance 23 bytových jednotek. V roce 1973 
byla zahájena výstavba sociální budovy propoje-
né zaskleným mostem přímo s výrobní halou. 

V roce 1980 dochází k modernizaci u další-
ho hlavního výrobku - lentilek. V roce 1982 byla 
do závodu přemístěna výroba karamel. V roce 
1983 byla provedena přístavba technologické 
budovy, v níž byla též balírna čokoládových spe-
cialit, kroket, kočičích jazýčků, čokoládových 
tabuliček, které tvořily doplněk hlavní výroby 
kandytů, lentilek a karamel. 

Od 1. 4. 1990 nastupuje do funkce ředitele 
Ing. Ladislav Sklenář. 

Nová kapitola továrny Sfinx se začala psát 
v roce 1992, kdy došlo k privatizaci akciové 
společnosti Čokoládovny, a. s., jejíž součástí 
byl i závod Sfinx. Nestlé spolu s BSN se stalo 
nejvýznamnějším akcionářem. V posledních 
letech se v něm soustředila veškerá nečoko-
ládová výroba, například byl převeden celý 
sortiment želé a želatinových cukrovinek. Ředi-
telkou do konce dubna 2008 byla paní Nataša 
Matyášová, od května pracuje ve funkci ředitele 
Francouz pan Ivan Hondré. 

Blíže o dějinách Sfinxu se čtenáři dočtou 
v publikaci: 

Antonín Vémola: Historie průmyslu v Hole-
šově. Holešov, Městský úřad 1994. 

Zeno Čižmář: 140 let Sfinx (1863 -2003), 
společnost Nestlé Česko, s. r. o. 2003. 

Jiřina Šašková

Čokoládovny Sfinx, snímek z 80. let minulého století. Tak to vypadalo v dražírně.

Program, který se odehrál na prvomájové odpoledne na náměstí 
Dr. E. Beneše, pořádalo město Holešov, Městské kulturní středisko 
a také občanské sdružení Castellum Holešov. Vystoupení jednotlivých 
souborů bylo určeno  pro občany města a regionu nejen k již tradiční-
mu setkání, ale také k podpoře obnovy holešovského zámku. Příchozí 
mohli přispět na zámek a připomenout si, že tato významná památka  
našeho kraje je již tři roky v majetku města Holešova a právě vrcholí 
první etapa její rekonstrukce. 

Od počátku příštího roku se tak díky snaze vedení města, po-
slanců parlamentu, především Pavla Svobody, zastupitelů i pracovníků 
městského úřadu podaří část prostor zprovoznit. Příští program ke „Dni 
otevřených dveří na zámku Holešov“ - již jubilejní pátý - bude tak probíhat 
částečně v nově opravených prostorách zámku.

Poděkování za podporu 
Město Holešov, MKS Holešov a o.s. Castellum Holešov uspořádali 

1. května již tradiční program ke „Dni otevřených dveří na zámku Ho-
lešov“. Na finančním zabezpečení této povedené akce se podílel také 
Zlínský kraj, který poskytl nezanedbatelný příspěvek ze svého Fondu 
kultury. Poděkování patří také pořadatelům a vystupujícím za bezchyb-

né zajištění povedeného 
programu.

R. Seifert, místostarosta

Ještě k prvomájové veseliciNa slovíčko s ředitelkou SVČ 
TYMY Jarmilou Vaclachovou

(Dokončení ze str. 17)

Dovedeš si představit samu sebe za deset let? Anebo se zeptám 
jinak: Jak by ses chtěla vidět za deset let?

Za deset let? To budu v nejlepších letech a moc se na to těším. Jen si přeji, 
abych byla zdravá a měla kolem sebe tak bezva lidi, jaké mám. Jak se znám, 
tak já osobně se asi moc  nezměním. Doufám, že budu mít jen trochu víc času, 
abych se pustila do angličtiny, kterou pořád odsouvám. Za deset let věřím, že 
bude budova TYMY zrekonstruovaná podle mých představ, tak třeba toho času 
bude víc. V té době bude však pravděpodobně maturovat zrovna moje dcera, 
takže o starosti, ale i radosti, jak doufám, asi nouzi mít nebudu.

Máš vůbec čas na nějakého koníčka? Anebo je tím koníčkem jen 
tvoje práce?

Já mám velkého koně, který mi přináší náplň i pocit štěstí. Vzhledem k tomu, 
že moje práce je různorodá, můžu v ní vymýšlet a realizovat akce a aktivity, které 
mě baví, je zároveň i mým největším koníčkem. Mezi další hobby patří cestování, 
zdravý životní styl, ráda se podívám na pěkný film, mám ráda operu a muzikály, 
taky se zajímám o Ejurvédu, numerologii, ráda zajdu do přírody… A když zrovna 
mám „své práce“ dost, tak vyrazím s dětmi z oddílu Kamarádi PS M. Očadlíka 
na víkendovku nebo prožít dovolenou na naší táborové základně v Podhradní 
Lhotě, bez které si nedovedu prázdniny ani představit.

Robert Rohál
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz 

OHLÉDNUTÍ

EVROPSKÉ FINANCE 
PODPOŘILY CESTU DO PRAHY

V rámci projektu SVČ Holešov Vzdělávací 
komunitní centrum  a také díky sponzorům a ve-
dení školy z Bystřice pod Hostýnem se žáci ZŠ 
speciální a ZŠ praktické  mohli vydat na dlouho 
vysněný  výlet se vzdělávacím programem do 
Prahy. Během dvou dnů měli možnost  si pro-
věřit a také rozšířit své znalosti  k programům  
jako  Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Umění a kultura, Člověk a příroda, Multikulturní 
rozvoj  a také vlastníma očima se podívat na 
místa, kde se odehrávala naše národní historie, 
dát si do souvislosti historická fakta a život 
našich předků. První den jsme navštívili  Petřín,  
Strahovský klášter, Malou Stranu a Pražský 
hrad s katedrálou.

Velkým zážitkem byla také interaktivní 
„Hra na hrad“ v prostorách gotického paláce 
na Pražském hradě, kde se každý stal  nějakou 
historickou postavou a se svou skupinou se 
musel dostat přes plnění úkolů vztahujících se 
k historii na samý závěr, kde získal certifikát. 
Závěr večera  - a také chvíli oddychu - zpříjem-
nila   Křižíkova fontána  s programem Vangelis 
- Dobytí ráje.

Dalším programem byl Karlův most, Vald-
štejnské zahrady u Senátu a Parlamentu ČR, 
Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské 
náměstí. Pro většinu žáků  bylo  také velkým 
zážitkem jejich první setkání s velkoměstem  - 
se vším, co k tomu patří včetně metra i „trochu 
jiných cen“ při koupi limonády nebo zmrzliny.

 Svůj program jsme zakončili v kině  IMAX 
s filmem „Divoké Safari“, kde jsme „obrazně“ 
všichni nasedli do džípu a jeli stopovat  „velkou 
pětku“ typické africké zvěře. 

 Z Prahy se všichni  vrátili sice unavení, ale 
plní zážitků a dojmů, které určitě využijí při zpět-
né vazbě, v dalším vzdělávání i soutěžích. 

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem.

 
J. Slovenčíková

DUHA JE PYŠNÁ NA SVÉ MAŽORETKY!
„Sezóna“ mažoretek vrcholí a k tomu 

opravdu na samém vrcholu září mažoretky 
SVČ Holešov. Další rok tvrdé a pravidelné 
přípravy mažoretek se opět zúročil. V několika 
posledních týdnech v období asi dvou měsíců 
jsem  dostávala v závěru víkendu - o sobotách 
a nedělích - velmi příjemné textové zprávy typu: 
vyhrála, vyhrály jsme, postupujeme…Ano, je to 
tak, naše mažoretky pod vedením Lenky Dole-
želové bodovaly  na všech postupových soutě-
žích. A to nejenom ty nejzkušenější - ale také ty 
naše nejmenší! Chtěla bych tímto pogratulovat  
za celou DUHU vicemistryním  ČR v kategorii 
děti duo s hůlkou - Katce Dudové a Nikole 
Zlámalové,  vicemistryním ČR v kategorii duo 
junior starších - s hůlkou a rekvizitou - Elišce 
Doleželové a Lence Dujkové,  II. vicemistryni  
ČR v kategorii sólo senior s hůlkou a rekvizi-
tami - Lence Dujkové a  samozřejmě největší 
poděkování mistryni ČR - Lence Doleželové 
v kategorii sólo senior s hůlkou na povinnou 
skladbu. Zároveň přeji juniorkám i seniorkám 
další úspěchy i s mezinárodní konkurencí  - na 
mistrovství  Evropy  4. října, které se bude konat 
v  Brně, a  všem ještě jednou patří  poděkování 
za vzornou reprezentaci a přání dalších pěk-
ných sportovních úspěchů.

CHCETE SE PODĚLIT S NÁMI 
O RADOST?

Je tady pozvání na nejbližší vystoupení 
- a to v pondělí 2. června - náměstí E. Be-
neše v Holešově - 17.00 hod. („7 dnů města 
Holešova).

J. Slovenčíková, 
ředitelka SVČ DUHA Holešov

ZVEME VÁS

12. 6. 2008 od 9.00 hod. se bude konat 
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL

na hřišti Gymnázia Ladislava Jaroše v Hole-
šově. Olympionici budou soutěžit o dort pana 
starosty PaedDr. Zdeňka Janalíka. Budou při-
praveny 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 - od 9.00 hod. 
se uskuteční ve Smetanových sadech. Pro-
gram bude obsahovat první pomoc, chování 
pro předcházení zraněním a úrazům, dopravní 
situace.
1. 6. - neděle od 14.00 hod. DĚTSKÝ DEN 
ve Smetanových sadech. Tradiční den pro děti, 
bude k zhlédnutí přehlídka zájmové činnosti 
dětí, hudební skupiny, pohádkový les, nafu-
kovací hrad, kolotoče, houpačky, soutěže, hry 
a spousta zábavy.
2. 6.  - pondělí 18.00 hod. KONCERT pro 
HOLEŠOV, kostel sv. ANNY v Holešově. V pro-
gramu vystoupí dětský sbor ZŠ Družby Hole-
šov - Plamínek a Moravské děti - Holešovský 
dětský sbor

  
PŘIPRAVUJEME

Letní pobyty a tábory DUHY - poslední 
volná místa:
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.

CHORVATSKO -  ostrov RAB 
Tradice, záruka kvality
Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008

Určeno pro rodiče s dětmi, teenagery, do-
spělé. Ubytování: hotel Istra RAB - s polopenzí. 
Snídaně - švédské stoly, večeře - výběr ze 
3 jídel.
Cena: dospělí - 8 290,- Kč, děti - slevy.

ITÁLIE - Sluneční riviéra - RICCIONE
Nejenom pro děti, rodiče a děti, teenagery
Termín: 25. 7. - 3. 8. 2008
Ubytování: Kemp Adria - stany pro 4 - 5  osob 
(2 ložnice)
Strava: plná penze
Cena: Kč 5 690,-
Fakultativní výlety: Republika San Marino, 
delfinárium, druhý největší zábavní park v Ev-
ropě - Mirabilandia
Kvalifikovaný pedagogický doprovod.

HAVRANÍ TÁBOR OSADNÍKŮ
Termín: 13. 7. - 25. 7. 2008  
Místo: chata pod Tesákem

Protože se našlo více dětí, kterým nevyho-
vuje délka tábora, rozhodli jsme se provozovat 
tábor ve dvou variantách. 
I. varianta zůstává původní, cena je 3 600,- Kč 
II. varianta 7denní, a to od 13. 7. - 19. 7. 2008, 
cena je 2 650,- Kč

Kromě zajímavého bohatého programu 
s neobvyklými hrami a dalšími aktivitami zahr-
nuje cena tábora i výrobu táborové keramiky 
a její pálení v unikátní venkovní plynové kera-
mické peci. Proto neváhejte a co nejdříve se 
přihlaste v Duze. Účastníků může být pouze 
omezený počet. 

ZAKONČENÍ PRÁZDNIN 
(pro rodiče s dětmi)
Termín: 29. - 31. srpna  na Horské chatě Bahe-
nec ve slezských Beskydech. Bohatý program 
pro celé rodiny, lanové centrum, pétanque, 
venkovní bazén se solárním ohřevem, procház-
ky i náročnější túry do přírody, dětský koutek, 
pískoviště, ohniště, beachvolejbalové hřiště 
a další aktivity. V okolí také pivní lázně.

Přihlášky a informace ve SVČ Holešov - 
DUHA. Telefon: 573 395 355

V rámci projektu SVČ Holešov Vzdělávací komunitní centrum se žáci ZŠ speciální 
a ZŠ praktické  mohli vydat na dlouho vysněný výlet se vzdělávacím programem do Prahy.
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

ZVEME VÁS
30. 5. Koncert stu-

dentské 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. 

1. 6. Dětský den - od 14:00 ve Smeta-
nových sadech Holešov oslava Mezinárod-
ního dne dětí

10. - 22.6. Ozdravný pobyt Chorvat-
sko - Lanterna

27. 6. Hurá, prázdniny - na zahradě 
TYMY od 16.00, program plný her a soutěží, 
loučení se školním rokem, táborák

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 pohád-
kových 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 tech-
nikami, 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 dobro-
družství, 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 pohád-
kových 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 (aero-
bik, hip-hop 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- vy-
pravíme se po stopách starých Mayů, aby-
chom nalezli dávný poklad, zažijeme spolu 
táborová dobrodružství plná her, tajemství 
a zábavy, cena: 2.990,-/dítě (v ceně ubytová-
ní, 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 ko-
ních, 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 - tábo-
rový výlet do tajů výtvarných a rukodělných 
technik, cena: 1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý 
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný re-
žim, pedagogický a zdravotní dozor, program, 
výtvarný materiál) 

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou.

Tento prostor je vhodný pro pořádání rodin-
ných 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 Afri-
ce, akce probíhá celoročně ve spolupráci 
s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Den rodin v TYMY
SVČ Všetuly oslavilo ve čtvrtek 15. květ-

na s řadou maminek, tatínků a především dětí 
všech věkových kategorií Mezinárodní den 
rodiny. Pro všechny účastníky bylo připraveno 
odpoledne plné her a rodinných soutěží. Ro-
diče s dětmi si prošli náročnou překážkovou 
dráhu, stali se staviteli domečku, zaházeli si 
na cíl a společně vytvořili malovanou koláž. 
Společné setkání bylo ukončeno předáním 
pamětních listů a sladkých odměn.

3. ročník „Všetulské superstar“
Ve středu 21. 5. proběhl v SVČ Všetuly 

- TYMY již 3. ročník pěvecké soutěže „Všet-
ulská superstar“. Zpěváci a zpěvačky byli roz-
děleni do kategorií dle věku. První kategorií 
byli benjamínci soutěže, tedy ty nejmladší děti, 
které navštěvují mateřskou školu. Do druhé 
kategorie byli zařazeni zpěváčci navštěvující 
první stupeň základních škol. Tato kategorie 
byla nejpočetnější. V poslední kategorii se 
pěvecky utkali hoši a dívka z vyšších ročníků 
základních škol. Všichni soutěžící měli připra-
veny velmi náročné písničky, a že je zazpívali 
opravdu skvěle, dokazují i komentáře poroty, 
která nešetřila chválou a obdivem.   Do poroty 
přijali pozvání profesionálové na slovo vza-
tí - pan Ruda Šenkyřík, paní učitelka Anna 
Stavělová a paní učitelka Ivona Vávrová.  Až 
do poslední chvíle nebylo jisté, kdo si odnese 
titul superstar, neboť všechny výkony byly 
mistrovsky zazpívány a porota rozhodování 
neměla vůbec lehké. Ocenění a velký potlesk 
si zasloužili všichni účinkující - a tak se taky 
stalo. Cenu benjamínků superstar si odnesli 
bratři Vojta a Jirka Bártkovi, v II. kategorii  
prvenství získala hned dvě děvčata - Anetka 
a Katka, a ve III. kategorii získal první místo 
Michal a prvenství v poslední kategorii obhájil 
Vlastík. Všem začínajícím hvězdičkám gratu-
lujeme a přejeme, ať jim to zpívá. Poděkování 
patří skvělé porotě, paním učitelkám a pánům 
učitelům za přípravu dětí na tuto soutěž, ale 
i výbornému fandícímu publiku plnému ma-
minek, tatínků a kamarádů.

Hanka Samsonová

Společné malování maminek s dětmi. Benjamínci pěvecké soutěže, vpravo paní učitelka Ivona Vávrová. 
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1. 6. 1923 Narozen ROTREKL, Teodor, 
grafik, ilustrátor, malíř, pedagog, průmyslo-
vý  výtvarník, ilustrace pro dětské časopisy 
a technickou literaturu - 85. výr. narození
2. 6. 1918 Narozen HORÁK, Antonín, filmový 
režisér, fotograf, grafik, kameraman animo-
vaných filmů, působil ve Zlíně (+ 29. 6. 2004)
- 90. výr. narození
3. 6. 1938    Narozena FRYDECKÁ, Emilie, 
malířka, tvoří tapiserie, tvorba inspirována 
lidovou technikou, působí ve Zlíně - 70. výr. 
narození
4. 6. 1878 Narozen CHUDOBA, František, 
literární historik, překladatel, znalec anglické 
literatury 19. a počátku 20. století, propagátor 
české literatury v anglosaském prostředí, 
osobnost Valašska (+ 7. 1. 1941) -130. výr. 
narození
5. 6. 1898 Narozen HOSÁK, Ladislav, 
učitel, autor publikace „Dějiny města Bys-
třice pod Hostýnem v období 1368 - 1848“ 
(+ 3. 11. 1972) -110. výr. narození
6. 6. 1858 Narozen PONREPO, Viktor, 
průkopník české kinematografie, po vzniku 
němého filmu provozoval první kino v Če-
chách (+ 4. 12. 1926) -150. výr. narození
7. 6. 1908 Narozen v Holešově ZEDEK, 
Miloslav, učitel matematiky, autor odbor-
ných článků, učebnic a metodických příruček 
pro vyučování matematiky, vysokoškolských 
skript -100. výr. narození
8. 6. 1958 Zemřela MRŠTÍKOVÁ, Božena, 
dramatička, prozaička, překladatelka, upra-
vovala hry pro ochotnické spolky, výrazná 
představitelka regionální literatury, manžel-
ka dramatika Viléma Mrštíka (* 7. 3. 1876) 
- 50. výr. úmrtí
9. 6. 1928 Narozen OTÁHAL, Milan, histo-
rik, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé 
dějiny ČSAV, člen kolegia historie ČSAV, 
zabývá se novodobými českými dějinami - 
80. výr. narození
10. 6. 1908  Zemřel KVÍČALA, Jan, český 
klasický filolog, překladatel, pedagog a poli-
tik, spoluzakladatel moderní české filologie 
(* 6. 5. 1834) -100. výr. úmrtí
11. 6. 1913  Narozen ONDRÁČEK, Rai-
mund, grafik, malíř, pedagog, restaurátor, 
profesor na AVU, vlastní malířská a grafická 
tvorba - 95. výr. narození
12. 6. 1988  Zemřel OBRTEL, Vít, český 
architekt, scénograf, grafik a návrhář nábytku, 
básník, člen Devětsilu, Spolku výtvarných 
umělců Mánes, Svazu a Klubu architektů 
(* 22. 3. 1901) - 20. výr. úmrtí
13. 6. 1848  Narozen PŘIBYL, Antonín, 
sběratel lidových písní, básník, spisova-
tel, osobnost Valašska (+ 10. 11. 1910) 
- 160. výr. narození
14. 6. 1798  Narozen PALACKÝ, Fran-
tišek, český politik a historik, zakladatel 
novodobého českého  dějepisectví, archivář, 
básník, editor, estetik, kulturně-osvětový 
pracovník, literární historik,literární teoretik, 
literární kritik, muzejní spolupracovník, pře-
kladatel, redaktor, autor monumentálního 
díla „Dějiny národa českého“ (+ 26. 5. 1876) 
- 210. výr.
15. 6. 1733  Narozen MONSE, Josef Vra-
tislav, historik, překladatel, sběratel lidových 
písní (+ 6. 2. 1793) - 275. výr. narození

VÝROČÍ - ČERVEN 2008

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
Vás srdečně zve na

II. předjubilejní 

KONCERT UČITELŮ
k 300. výročí narození F. X. Richtera

a 60. výročí založení školy

Úterý 10. června 2008 v 18.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov

16. 6. 1938  Narozen RUSZELÁK, Josef, 
grafik, malíř, ilustrátor, scénograf, působí 
v Kroměříži, Zlíně, Brně a Uherském Hradišti 
- 70. výr. narození
17. 6. 1923  Narozen ČINČERA, Radúz, 
filmový dramaturg, filmový pedagog, filmový 
režisér, filmový scenárista, scénograf, autor 
multimediálních programů (+ 28. 1. 1999) 
- 85. výr. narození
18. 6. 1928  Zemřel AMUNDSEN, Roald, 
norský polární badatel, jako první člověk 
dosáhl jižního pólu, průkopník polárního vý-
zkumu vzducholoděmi a letadly (* 16. 7. 
1872) - 80. výr. úmrtí
19. 6. 1978  Zemřel KŠÍR, Josef, architekt, 
fotograf, národopisný pracovník, památkář, 
vlastivědný pracovník, zabýval se lidovým 
stavitelstvím na Hané, významná osobnost 
olomoucké vlastivědy, znalec historických 
památek a stavebních dějin Olomouce (* 30. 
11. 1892) - 30. výr. úmrtí
20. 6. 1848  Narozen MYSLBEK, Josef 
Václav, český sochař, autor pomníků i volné 
plastiky, zakladatel novodobého českého 
sochařství (+ 2. 6. 1922) -160. výr. narození
21. 6. 1988  Zemřel VRÁNA, Jaroslav 
Verián, básník, knihovník, kulturně osvětový 
pracovník (* 3. 4. 1904) - 20. výr. úmrtí
22. 6. 1923  Narozen JELÍNEK, Milan, filo-
log, rektor MU Brno, profesor stylistiky na FF 
MU v Brně, působil v Brně a Holešově - 85. 
výr. narození
23. 6. 1613  Zemřel HUBER z Risenpa-
chu, Adam, překladatel, spisovatel, vyda-
vatel, lékař, česky a latinsky píšící spisovatel 
z Veleslavínova okruhu, autor a překladatel 
lékařských, farmaceutických a zdravověd-
ných knih, vydavatel kalendářů a pranostik
(* 3. 2. 1546) - 395. výr. úmrtí
24. 6. 1988  Zemřel ALEX, František, 
duchovní, hudební historik, sběratel umění, 
editor  bibliofilských tisků, grafiky a drobné 
plastiky, ochranář na úseku památkové péče, 
vlastivědný pracovník působící v Holešově 
(* 11. 8. 1913) - 20. výr. úmrtí
25. 6. 1963  Zemřela PŘÍLEZSKÁ, Marie, 
spisovatelka, psala verše, pohádky, povídky 
i drama, osobnost Valašska (* 22. 12. 1882) 
- 45. výr. úmrtí
26. 6. 1858  Narozen ČERVINKA, Franti-
šek, vlastivědný pracovník, sběratel lidových 
písní, botanik, působil na Holešovsku - 150. 
výr. narození

27. 6. 1908 Narozen KRUTA, Vladislav, 
historik, numismatik, znalec hudby a dě-
jin umění, ředitel Fyziologického ústavu 
v Brně, spoluautor řady fyziologických pří-
ruček, redigoval vydání spisů J. E. Purkyně 
(+ 6. 9. 1979) - 100. výr. narození
28. 6. 1873 Narozen NOVOTNÝ, František, 
etnograf, sběratel lidových písní, tanců a oby-
čejů z Moravy, zvláště z Hané (+ 10. 2. 1958) 
- 135. výr. narození
29. 6. 1938  Narozen KOLAŘÍK, Vojtěch, 
grafik, malíř - 70. výr. narození
30. 6. 1923  Zemřel BLOKŠA, Jan, duchov-
ní, literární historik, literární kritik, překladatel, 
redaktor, dantista, zakladatel speciálního 
dantovského bádání, spolupracoval s J. 
Vrchlickým, působil v Kostelci u Holešova
(*17. 6. 1861) - 85. výr. úmrtí.

VÝZNAMNÉ DNY
1. červen - Mezinárodní den dětí
4. červen - Mezinárodní den dětí, které se 

staly obětí agrese
5. červen - Světový den životního prostředí
 - Den rozvoje a vzdělávání 
  dospělých
8. červen - Mezinárodní den oceánů
10. červen - Významný den ČR 
 - Vyhlazení obce Lidice
12. červen - Mezinárodní den boje 
  za odstranění práce dětí
14. červen - Světový den dárců krve
15. červen - Mezinárodní den odpůrců 
  vojenské služby
16. červen - Den afrického dítěte
 - Evropský den židovské kultury
17. červen - Světový den proti rozšiřování 

pouští a sucha
20. červen - Světový den uprchlíků
21. červen - Evropský den hudby                     
26. červen - Mezinárodní den proti zneu-

žívání drog a nezákonnému 
obchodování s nimi

 - Mezinárodní den na podporu 
obětí mučení

27. červen - Významný den ČR 
 - Den památky obětí 
  komunistického režimu
 - Světový den sdělovacích 
  prostředků
30. červen - Den ozbrojených sil 
  České republiky

HK
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S krásným pocitem vítězství a se sbírkou 
všech druhů medailí odjížděly zástupkyně Hole-
šovských mažoretek SVČ Holešov z mistrovství 
České republiky pro sóla a dua, které se konalo 
o víkendu 17 . - 18. května v příjemném prostře-
dí městečka Ronov nad  Doubravou. Mažoretky, 
které postoupily z moravského kola ve Veselí 
nad Moravou, zde mohly porovnat své umění 
s děvčaty z Čech. 

V sobotu probíhala soutěž sól, kde naše 
mažoretky vybojovaly následující tituly:

Lenka Dujková v kategorii sólo senior 
s hůlkou a rekvizitami získala bronz, titul II. 
vicemistr ČR, a tím i postup na mistrovství 
Evropy.

Lenka Doleželová - v kategorii sólo senior 
s hůlkou na povinnou hudbu se stala mistryní 
ČR, o jejímž postupu na mistrovství světa (Bel-
gie 2009) se bude rozhodovat až na twirlingo-
vém semináři. 

Neděle - ta patřila soutěži dvojic, kde naše 
nejmladší mažoretky Katka Dudová a Nikola 

Tituly mistrů ČR pro mažoretky z Holešova

Holešovské mažoretky zabodovaly!

Zlámalová obdržely stříbrné medaile a titul 
vicemistr ČR v kategorii děti duo s hůlkou.

Poslední soutěžní vystoupení za Holešov-
ské mažoretky na této soutěži předvedly Eliška 
Doleželová a Lenka Dujková, které v soutěži 
duo junior starší s hůlkou a rekvizitou vybojovaly 
stříbrné medaile, titul vicemistra ČR a postup na 
mistrovství Evropy.

Mažoretky, které postoupily na mistrovství 
Evropy (pouze kategorie sólo/duo s rekvizita-
mi), to letos nebudou mít daleko. Letošní ME 
se totiž koná pod záštitou Svazu mažoretek ČR 
v brněnské sportovní hale.

Tímto zveme všechny naše příznivce a fa-
noušky, aby přijeli podpořit děvčata na tuto 
evropskou soutěž, která se uskuteční v sobotu 
4. října 2008 v Brně.

Všechny ostatní zveme na naše vystoupení 
2. června na náměstí v Holešově, kde se v rámci 
„7 dnů Holešova“ předvedou všechny holešov-
ské mažoretky se svými letošními skladbami.

Lenka Doleželová, vedoucí mažoretek

Ve středu 14. 5. se uskutečnil již 12. ročník celostátní sbírky „Květin-
kový den neboli Český den proti rakovině“. Tuto sbírku organizuje Liga 
proti rakovině. Motto letošního ročníku „Dnešní děti - zítřejší svět“ mělo 
především upozornit na význam očkování proti rakovině děložního hrdla 
u dívek a prevenci rakoviny varlat u chlapců. 

Jsme moc rádi, že také v Holešově se opět tato sbírka uskutečnila. 
Letošní sbírku provázelo krásné slunečné počasí, a tak mohli obyvatelé 
našeho města potkat v ulicích dvojice mladých lidí ve žlutých tričkách, 
kteří nabízeli žluté květy - symbol sbírky. Děkujeme všem školám - 
1., 2., 3. ZŠ, odbornému učilišti, SPŠ MV, členům PS M. Očadlíka a všem 
dalším, kteří se velmi ochotně do letošní sbírky, kterou pořádalo SVČ 
Všetuly, zapojili. Společnými silami se nám podařilo vybrat 14 695,- Kč. 
Kromě nás sbírku organizovaly také další školy a dětské organizace. 
Cílem sbírky je preventivní působení na širokou veřejnost prostřednicvím 
letáků s informacemi. Květinkové dny jsou nejznámější sbírkovou akcí 
u nás. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli zakoupením symbolické 
kytičky, a naplnili tak letošní slogan „Kup kvítek jak sluníčko - pomoz 
aspoň maličko!“

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ Všetuly

Květinkový den se ani v Holešově neminul účinkem

Letošní sbírku provázelo krásné slunečné počasí, a tak mohli obyvate-
lé Holešova potkat v ulicích dvojice mladých lidí ve žlutých tričkách...

V pondělí 19. května 2008 se uskutečnil 
zájezd Parlamentu dětí a mládeže Holešov do 
Turčianských Teplic. Delegaci tvořili zástupci 
I., II, III. Základní školy, ZUŠ a zástupci měst-
ského PDM. Kromě dětí se zájezdu zúčastnily 
ředitelky základních škol, SVČ, zástupce ZUŠ 
a také místostarosta našeho města pan Josef 
Bartošek. I když počasí výletu zrovna nepřálo, 
vyrazili jsme v ranních hodinách s dobrou ná-
ladou a optimismem. 

Do Turčianských Teplic jsme dorazili kolem 
11 hodin, kde na nás čekala paní Eva Mališová, 
která nám zajistila celý program výletu. Nej-
dříve jsme navštívili ZŠ Horné Rakovce, která 
má umělecké zaměření. Jedná se o školu pro 
1. - 4. ročník. Děti společně s učitelkami pro 
nás připravily bohatý kulturní program, složený 
z písniček a tanečků. Paní kuchařky pro nás 
připravily výborné chutné občerstvení, dokonce 
i speciálně pro nás upekly české buchty.

Pak nás čekala návštěva další základní 
školy ve Školské ulici, kde je 1. - 9. ročník. 
U vchodu školy nás přivítali zástupci všech tříd 
v čele s paní ředitelkou školy. Po krátkém uvítání 
si nás děti rozebraly do jednotlivých tříd, kde 
jsme s nimi prožili jednu vyučovací hodinu. Moh-

Zájezd do Turčianských Teplic proběhl v příjemné atmosféře
li jsme posoudit, jak probíhá výuka v angličtině, 
fyzice, zeměpisu, tělesné výchově atd. 

V  5. ročníku jsme si dokonce zopakovali 
českou a slovenskou hymnu a zazpívali některé 
známé české písničky, např. Prší, prší, Cib, 
cib cibulenka, Maličká su atd. Naši zástupci 
v jednotlivých třídách představili Holešov a také 
svou školu a třídu. 

Po náročné vyučovací hodině jsme se ode-
brali na hřiště a do tělocvičny, kde se odehrály 
„mezinárodní zápasy“ ve volejbale a kopané. 

Kopaná dopadla nerozhodně a ve volejbale 
naše delegace zvítězila, měli jsme z toho pa-
třičnou radost!

Po obědě ve školní jídelně jsme se přemís-
tili do místních lázní. Někteří využili možnosti 
a část odpoledne zde také strávili v různých 
bazénech, vířivkách, skluzavkách a na toboga-
nech. Další část strávila odpoledne návštěvou 
ZUŠ a prohlídkou města a lázeňského parku. 

Ředitelky ZŠ a SVČ se sešly se svými 
slovenskými kolegyněmi. V příjemné, srdečné 
a přátelské atmosféře si vyměnily své zkuše-
nosti, nápady a také nechybělo ani pozvání na-
šich slovenských přátel k nám do Holešova.

Den v Turčianských Teplicích rychle uběhl 
a nám nezbylo než se rozloučit s příjemnými 
hostiteli a slíbit si, že podobná setkání budeme 
i  nadále  pořádat. Cesta domů uběhla také 
rychle a plni zážitků jsme ve večerních hodinách 
dorazili do Holešova.

Chtěla bych všem účastníkům poděkovat 
za dobrou reprezentaci a vzorné chování. Vě-
řím, že nápady a projekty, které jsme si při tomto 
setkání nastínili, se podaří také zrealizovat.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ Všetuly

Pojedeme na lukovský hrad, zahrajeme si 
městskou hru, navštívíme hrad Buchlov, 
lanové centrum v Mladcové, podíváme se 
do ZOO a ochutnáme pravé Štramberské 
uši ve Štramberku.

Od 18. - 22. srpna 
Městský tábor

Přihlášky ve SVČ Holešov DUHA!
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Holešov - Šedesát startujících soutěžilo na tradičních Rybářských 
závodech, které proběhly v sobotu 17. května v areálu Rybníčky. Po-
pulární akce, které se s oblibou účastní široká veřejnost a která navíc 
proběhla za příznivého počasí, se zúčastnili rovněž starosta Zdeněk 
Janalík a místostarosta Josef Bartošek. 

A jak dopadlo samotné rybářské klání? Cenu starosty města Hole-
šova za nejdelší rybu (byl to amur)  vyhrál člen holešovské organizace 
Jiří Kantor, zatímco cenu o nejdelší nalovenou míru ryb získal  rovněž 
člen místní rybářské organizace Jiří Kantor. 

Příjemný byl i doprovodný program letošních rybářských závodů - 
vedle bohaté tomboly, která nabídla na sedmdesát cen, nabídky pikantních 
rybích specialit, zahrála všem přítomným také country kapela Texas. 

RR
Foto Pavel Vystrčil

Tradiční Rybářské závody provázelo příznivé počasí a pohoda

Populární akce holešovských rybářů se s oblibou účastní řada 
soutěžících i široká veřejnost.  >

Provedu drobné 
stavební a obkladačské 

práce v Holešově 
a okolí.

Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

• V sobotu 26. dubna proběhly v are-
álu Kynologického klubu Holešov zkoušky 
z výkonu základní ovladatelnosti psa (ZOP) 
a zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. stupně 
(ZPU - 1). Akce se zúčastnilo jedenáct pso-
vodů, z toho bylo devět z místního klubu. Dva 
psovodi z holešovského klubu dělali zkouš-
ku ZPU - 1 a ostatní ZOP. Všichni psovodi 
a hlavně psi ve zkouškách obstáli a řádně je 
splnili. Zkoušky posuzoval rozhodčí Květoslav 
Štibora z Vlkoše.

• V sobotu 10. května se zúčastnila členka 
Kynologického klubu Holešov Vladimíra Ju-
řičková se svými psy plemena border a kolie 
zkoušek v soutěži agility konané v jezdecké 
hale v Horce na Moravě. S každým psem  
absolvovala čtyři soutěžní běhy na trati agility, 
tj. dvě zkoušky, a vedla si znamenitě.  Všechny 

Perličky Kynologického klubu Holešov
zkoušky její psi doběhli bez diskvalifikace - 
a že jich bylo mnoho - a ze všech účastníků 
kategorie LA 1 (celkem 27 týmů) se umístili 
na druhém a šestém místě.

• V neděli 25. května 2008 se zúčastnil 
Kynologický klub Holešov neoficiálních závodů 
agility pro začátečníky a pokročilé v Blansku. 
Běhalo se na tratích OPEN a JUMP, byla 
připravena i hra a soutěž o odměny PEJSEK 
ŠIKULKA. Všichni holešovští agilitáci si vedli 
velmi dobře, jejich běhy byly hezké a i umístění 
v prvních desítkách závodníků jednotlivých 
kategorií (při počtu zúčastněných 85 týmů) 
určitě stálo za to! Tratě totiž nebyly vůbec 
jednoduché a bylo vidět, že dva měsíce, které 
spolu trénujeme, začínají nést ovoce.

PB

Závěr zkoušek, které proběhly v areálu holešovského KK  
v sobotu 26. dubna.

Členka KK Holešov Vladimíra Juřičková v jezdecké hale 
v Horce na Moravě.

Sportovní 
a rekondiční 

masáže
Pneuven Kosmetic Vacu, 

zábal Body Toning Kit
na odbourávání 
podkožního tuku 

na problémových partiích

LENKA MERHAUTOVÁ
Provozovna Martinice 175, Holešov

Objednávky na tel. č.: 
603 786 808

e-mail: masaze.peceotelo@seznam.cz

Město Kroměříž, Oblastní charita Kroměříž a Česká alzheimerovská společnost
pořádají seminář pro rodinné pečující, veřejnost a pracovníky v sociálních službách

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A FORMY PÉČE 
PRO RODINY, KTERÉ PEČUJÍ O SVÉ BLÍZKÉ

Seminář se koná pod záštitou MUDr. Jarmily Číhalové, místostarostky města Kroměříž.
Středa 4. června 2008 v 10 hodin v budově Klubu Starého pivovaru vedle Městského úřadu 

Kroměříž, sál v 1. patře. Prezentace od 9.30 hodin. Informace Z. Choura 773 279 481, 
e-mail: choura@atlas.cz
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Dokument o historii 7. výsadkového pluku zvláštního určení a jeho 
činnosti v srpnu 1968 natáčel v minulých dnech v Holešově a okolí te-
levizní štáb pro Českou televizi. O své vzpomínky se podělil i současný 
místostarosta města Josef Bartošek (na fotografii), který v roce 1968 sloužil 
u výsadkového pluku jako voják základní služby.      

Děkan holešovské farnosti František Cinciala vnáší duchovní službu 
do širokého spektra lidské činnosti. Na začátku sezóny požehnal i milov-
níkům silných strojů. Chtěl tím zároveň apelovat na motorkáře, aby své 
stroje používali obezřetně a nevystavovali zbytečnému riziku sebe i ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Proč chodíme cvičit? Cvičení je dnes asi 
jedna z věcí, kde se ženy mohou velice dobře 
odreagovat od běžných a každodenních starostí. 
Když navštíví naši sokolovnu, zapomenou na to, 
co je třeba ještě udělat doma, zapomenou na 
své problémy a taky na nepříjemnosti, kterých je 
v dnešní době denně víc než dost. Proto se schá-
zíme v tělocvičně a začínáme si protahovat naše 
těla a svalstvo. Určitě to každá z nás potřebuje.

Není to o tom, že si snad myslíme, že nám 
cvičením ubudou nějaká ta kila (ale i to je možné), 
ale je to o tom, že si svá těla hezky zformujeme, 
protáhneme svalstvo a taky zrelaxujeme.

TJ Sokol HOLEŠOV  -  ženy cvičí pro radost
Scházíme se 2x týdně, a to v pondělí od 

18.00 hod. a ve čtvrtek taky od 18.00 hod. Hodina 
uteče jak voda a my se znova vydáváme do svých 
domovů, ale odpočaté a veselé.

Věříme, že do našeho cvičení bude docházet 
ještě větší počet cvičenek. Nehledíme na věk ani na 
to, jak vypadáme. Jedna je silnější, jiná hubenější, 
ale to přece nikomu nevadí. Každá je taková, jak jí 
to nejlíp vyhovuje a do sokolovny chodí proto, aby 
získala ještě větší sebevědomí. Chodíme si zacvičit 
proto, abychom udělaly něco pro své zdraví.

Dne 26. 4. 2008 jsme si dokonce dovolily 
pořádat sraz žen, kde si mohla každá vyzkoušet 

jak zdravotní, tak i kondiční  cvičení. Byla tam 
i ukázka step aerobiku. Taky jsme měly krátkou 
přednášku o zdravé výživě.

Hlavním důvodem našeho srazu bylo to, 
že jsme si udělaly hezkou a příjemnou sobotu 
a ukázaly si, jak probíhají naše cvičební hodiny. 
Věříme, že se nám podaří něco podobného ještě 
zopakovat a budeme mít snad i větší účast.

Těšíme se, že nás navštívíte a alespoň se 
podíváte (možná i zkusíte), jak to v hodině cvičení 
vypadá a snad si na příště donesete pohodlnou 
obuv do tělocvičny, nějaký cvičební úbor a zkusíte 
to s námi. Těšíme se na vás.        Věra Pešková 
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V sobotu 17. 5. 2008 se v tě-
locvičně SVČ Všetuly uskutečnil 
florbalový turnaj. Kromě domácího 
týmu se do turnaje zapojili chlapci 
z 1. a 3. ZŠ Holešov. První místo 
získalo družstvo „Černí jezdci“, druhý 
byl tým „FBC Všetuly“ a na třetím 
místě skončil tým „Novosady Kings “. 
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-
šen Ondřej Vedra. Cenu nejlepšího 
brankáře získal Rostislav Širman.

Florbalový turnaj v TYMY vyhráli Černí jezdci

Ostravanky si odvezly z Holešova dva body

Poděkování patří také mladým 
rozhodčím Petru Tichému, Ondřeji 
Majdovi a Tomáši Křivánkovi, kteří 
nám v sobotu  s turnajem ochotně 
pomohli. Chlapcům přejeme hodně 
úspěchů při dalších utkáních.

Všichni noví zájemci o florbal 
mají možnost přihlásit se do kroužku 
SVČ Všetuly zase od září 2008.

Lenka Sedláčková

Účastníci florbalového turnaje v tělocvičně TYMY ve Všetulích.

13. května 2008 uspořáda-
la Vyšší policejní škola a Střední 
policejní škola MV v Holešově 
ve spolupráci s Krajskou radou 
AŠSK ČR Zlínského kraje a Dív-
čím fotbalovým klubem Holešov 
krajské kolo středních škol v mi-
nikopané děvčat. Turnaj probíhal 
za krásného slunečného počasí 
na stadiónu Míru v Holešově a zú-
častnilo se ho 8 týmů; z toho pět 
celků soutěžilo v přeboru okresu 
Kroměříž a tři vítězové okresních 
soutěží  Zlínského kraje se pak 
utkali v krajském přeboru. V tur-
naji se utkala postupně všechna 
družstva ve vzájemných zápasech 
a výsledky se pak odděleně vyhod-
notily do obou přeborů. Celkem 
bylo sehráno 28 zápasů včetně 
dvou penaltových rozstřelů a vý-
kony většiny týmů, kde se pre-
zentovala děvčata z fotbalových 
celků 1. a 2. ligy, byly velmi pěkné. 
Turnaje se  zúčastnilo 80 děvčat 
a organizační část akce zabezpe-
čili studenti pořádající školy.

Fotbalistky policejní školy jsou nejlepší v kraji

V okresním přeboru zvítězila 
bez porážky děvčata z policejní školy 
před Gymnáziem Holešov a v kraj-
ském přeboru své vítězství domácí 
děvčata překvapivě zopakovala, když 
remizovala s celkem Starého Města 
a porazila tým Obchodní akademie 
Zlín. Nejlepší výkony ve vítězném 
celku předvedly hráčky Dívčího fot-

balového klubu Holešov Jaroslava 
Jurčová, Hana Samsonková a Mar-
tina Křupková v brance, které se pre-
zentovaly vynikající hrou a zasloužily 
se hlavní měrou  o vítězství týmu VPŠ 
a SPŠ MV v Holešově. Ceny vítěz-
ným týmům předal starosta města 
Holešov a senátor Parlamentu ČR 
PaedDr. Zdeněk Janalík.

Vítězný tým tvořily tyto hráčky: 
Hana Samsonková, Jaroslava Jur-
čová, Martina Křupková, Denisa 
Urbánková, Michaela Kročilová, 
Silvie Weissová, Lucie Folvarčná 
a Eva Šutová.

Všem děvčatům patří podě-
kování za vzornou reprezentaci 
naší školy.

VÝSLEDKY:  
okresní přebor 
1. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
2. Gymnázium Ladislava Jaroše
    Holešov
3. SOŠ Holešov
4. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
5. VOŠP a SPŠM Kroměříž

krajský přebor  
1. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
2. OA T. Bati a VOŠE Zlín 
3. SOŠ a Gymnázium Staré Měs-
to
4. SOŠ Otrokovice

Mgr. Svatava SágnerováFotbalistky policejní školy se starostou města Zdeňkem Janalíkem.

DFK Holešov - TJ Slovan 
Ostrava: 0:2 (0:1)

Před začátkem zápasu čekalo 
všechny fanoušky netradiční pře-
kvapení - všechny hráčky včetně 
trenérky se dostavily na zápas 
ve slušivých sukénkách či šatech, 
avšak tato skutečnost neměla - 
bohužel - pozitivní vliv na výsledek 
utkání… Průběh zápasu byl po-
znamenán měnícími se klimatic-
kými podmínkami, zejména silným 
větrem, a s touto skutečností se 
vypořádal pouze hostující celek. 
V první půli se snažil domácí ce-
lek o rozehrávku od stoperky přes 
střed hřiště, ale bohužel nepo-

chopení ostatních a malý pohyb 
záložní řady vedl k ojedinělým 
útokům na branku Ostravy. Nej-
větším nebezpečím pro hosty byla 
opět Katka Bakalíková, která však 
nedovedla svou útočnou aktivitu 
do efektivního konce, a tak hostující 
celek v klidu odvracel pokusy do-
mácích, dobře zpracovával vysoké 
míče a ohrožoval branku domá-
cích střelbou zdálky. Ve 30. minutě 
přišel trest - po chybě kapitánky 
ve středu hřiště nepochopitelně 
vyklidily domácí hráčky útočnici 
Slovanu hřiště až k šestnáctce 
a ta s klidem skórovala. Další dvě 
šance hostí zlikvidovala pěknými 

zákroky domácí brankářka Martina 
Křupková. 

Očekávaný nástup domácích 
po přestávce zabrzdila hrubá chyba 
Křupkové v brance, která neudržela 
střelu z dálky, a hostující útočnice 
pohodlně v 48. minutě zvýšila vede-
ní Ostravy. DFK se se změnou skóre 
dlouho vypořádával - všem děvča-
tům chyběla aktivita, znovu bylo 
vidět velmi špatné zpracování míče 
a prohrané osobní souboje téměř 
u všech hráček. Zápas se dohrával 
vzdušnými souboji a překopáváním 
míče z poloviny na polovinu. Vítěz-
ství hostí bylo zasloužené, domácí 
celek předvedl nepovedený výkon.

Z týmu Holešova tentokrát 
lze pochválit málo hráček - čest 
zachraňovaly obránkyně v čele 
s Jolčou Ďurišovou a Luckou Pe-
chovou, celá záložní řada sice 
běhala, ale bez efektu, a v útoku 
byla viditelná pouze Kačka Baka-
líková, ostatním se vůbec nedařilo. 
DFK nezvládl utkání takticky ani 
technikou.

Sestava:  Křupková, Pechová, 
Motalová, Jablunková, Ďurišová, 
Samsonková, Jurčová, Stolářová, 
Kršňáková, Háblová, Bretaňská. 
Střídaly: Brezanská, Vyhlídalová.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Spartak Hluk - SFK ELKO Holešov
0     (0 - 1)     1

Od prvních minut začali hosté s nátlakovou 
hrou se snahou o dobrý výsledek. V 6. minutě 
přišla dobrá akce Slováček - Roubalík, která ale 
ke vstřelení branky nevedla. Ve 21. minutě se 
zranil Belza a nahradil ho Soldán. V 35. minutě 
došlo po rohovém kopu k velkému zmatku 
v obraně Hluku, míč se dostal k Roubalíkovi 
a ten se mohl brankáře zeptat, kam to chce. Po 
brance k tyči vedl Holešov 0:1. Do šatem mohli 
jít hosté i s vyšším náskokem, ale velkou šanci 
Čižmára chytil ve 41. minutě domácí brankář. 
Ve druhé půli se několikrát předvedl brankář 
Krejčí.  V 53. minutě vytáhl na roh střelu pod 
břevno, v 63. minutě pak u tyče. Následně si 
Holešov udržoval chytrou hrou vedení, a tak 
si přivezl potřebné body k umístění ve středu 
tabulky.    

Holešov pokračuje ve vítězném tažení

Holešov: Krejčí - Belza (22. Soldán), Ohlídal, 
Novák, Vávra - Marek, Čižmár T., Münster, 
Roubalík - Hlobil, Slováček (70. Sumec).
Žluté karty: Slováček, Hlobil, Soldán. 

SFK ELKO Holešov - Sokol Val. Příkazy
5     (3:1)     1

Začátek zápasu ničím nenasvědčoval 
tomu, že se domácí utkávají s předposledním 
družstvem tabulky. Hosté začali dobře, v jejich 
hře byla přesnost a hlavně dohrávali všechny 
akce i za cenu faulů. Z toho také rezultoval již 
v 7. minutě centr a Martínek nedal Krejčímu 
šanci, když hlavou umístil míč do sítě - 0:1. 
Po celých 25 minut se domácí trápili, až přišla 
27. minuta, kdy střílený centr usměrnil hezkou 
rybičkou k tyči Belza a vyrovnal na 1:1. To už 
domácí zlepšili hru a přišly další šance. Belza si 
při střelení branky poranil záda a musel odstou-

pit. Ve 34. minutě brankář hostí pouze vyrazil 
Hlobilovu ránu před sebe a Roubalík dorazil míč  
do branky - 2:1. Ve 44. minutě přišla také šance 
hostí, ale Krejčí se nenechal zaskočit. O minutu 
později naopak zvýšil nádhernou hlavičkou na 
3:1 Ohlídal. 

Ve druhé půli již hřiště ovládli domácí. 
V 66. minutě šel od půlky hřiště sám na bran-
káře Marek, jeho střelu brankář vyrazil do jeho 
hlavy a od té se odrazila do sítě - 4:1. Dvě 
minuty po 90. minutě našel centr Marka Čiž-
mára opět hlavičku Lukáše Marka a ten dovršil 
výsledek na 5:1. Utkání řídil rozhodčí Smidt ze 
Zlína před 180 diváky.
Holešov: Krejčí - Vávra, Ohlídal, Novák, Belza 
(31. Bačík) - Marek, Münster, Čižmár T., Rou-
balík 75. (Čižmár M.), - Slováček (63. Sumec), 
Hlobil.

(hr)

TJ Vítkovice - DFK Holešov:
1:0   (0:0)

Špatné jarní výkony Holešova 
gradovaly v tomto zápase s cel-
kem ze spodních pater tabulky… 
DFK si přijel do Vítkovic pro tři 
body a každý, kdo sledoval  hru 
v prvním poločase, nepoznával 
na hřišti, která hráčka na kterém 
postu hraje - takový chaos pano-
val v hostujícím celku téměř celou 
půli a jejich ojedinělé šance zma-
řila domácí brankářka či špatná 
muška holešovských útočnic. Po 
vynuceném střídání bezkrevné Kr-
šňákové ve 40. minutě a přestáv-
ce se hra hostů výrazně vylepšila 
a na branku domácích se valily 
útoky zejména po levé straně, kde 

Špatné jarní výkony gradovaly ve Vítkovicích
předvedla excelentní výkon Míša 
Dobroslávková, která připravovala 
šance spoluhráčkám, ale gólový  
efekt byl nulový. Útoky po pra-
vé straně táhla především Lenka 
Háblová, ale končily u rohového 
praporku či mizerným zakončením; 
ke špatné hře ofenzívy se pak při-
daly i hráčky záložní řady a přes 
snahu Jurčové o kombinaci mařily 
konečný efekt především tragicky 
nepřesné přihrávky a prohráva-
né souboje uprostřed hřiště. Malý 
důraz v koncovce a laxně zaho-
zené gólové šance vedly nakonec 
k tomu, co ve fotbale přichází po 
drtivé, ale bezvýsledné převaze 
jednoho celku - po odevzdaném 
souboji špatně hrající Stolářové 

se přes pravou stranu hřiště do-
staly soupeřky před šestnáctku 
Holešova a nekompromisní střelou 
šly do vedení. Radost domácích 
neznala mezí, hostující celek té-
měř nereagoval… Dlouho trvalo, 
než si hráčky DFK uvědomily, že 
hrají o čas a body a výsledný efekt 
opět končil zahozenými šancemi 
a nepřesnou hrou po celém hřišti. 
Obraz hry se bohužel nezměnil, 

a celá hostující lavička sledovala 
až do konce nejhorší výkon Hole-
šova na jaře až do konce.

Sestava: Křupková, Pecho-
vá, Motalová, Jablunková, Ďuri-
šová, Samsonková, Jurčová, Sto-
lářová, Dobroslávková, Háblová, 
Kršňáková. Střídala: Vybíralová. 
Nejlepší hráčka: velmi dobrá Míša 
Dobroslávková.

Mgr. Svatava Ságnerová

DFK Holešov - TJ Zborovice:
8:1   (4:0)

Zápas se odehrál v pohodové 
atmosféře - domácí hráčky skvělou 
rozehrávkou Dominiky Stolářové 
ovládaly hru zejména po stranách 
hřiště a od 1. minuty, kdy skóroval 
Petr Hradil, byl zápas jednoznačně 
v jejich rukou; otázkou byla pouze 
výše skóre. Přitom Zborovice hrály 
pěkný fotbal a několikrát nebez-
pečně ohrozily branku domácích, 
ale Lucka Csefalvayová s přehle-
dem jejich šance zmařila. V druhé 
půli se na hřišti vystřídaly všechny 
domácí hráčky včetně náhradní 
brankářky a Holešov pokračoval 
v dalším náporu.

V celku domácích kromě 
stoperky zahrály dobře Vendula 
Kuchařová, Míša Dobroslávková  
a Adéla Motalová, které se zaskvě-
ly i střelecky.

Sestava: 
Csefalvayová, Stolářová, Pagáčo-
vá, Motalová, Hradil, Dobroslávko-
vá, Koukalová Tkadlec.
Střídaly: 
Jiroušková, A. Kuchařová, Zava-
dilová.
Branky: 
po 2 Motalová, Dobroslávková, 
Kuchařová V., Hradil, Jiroušková
Nejlepší hráčky: 
Dominika, Adéla a Míša

Drezurní závody - královská disciplína jezdeckého sportu - O pohár starosty 
města Holešova - se uskuteční v sobotu 7. června od 9 hodin v zámecké 
zahradě. Závody jsou součástí série středomoravské jezdecké ligy.  

Drezúra v holešovském zámku
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Přibližně asi pětatřicet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo 
své odpovědi do soutěží z čísla 9/2008. Na fotografii jste správně poznali 
domek v ulici U Potoka. „V tomto domě měla obchůdek s potravinami 
paní Adámková, po ní tam prodávala její dcera, paní Votavová, ale Vota-
vovi se pak odstěhovali a dům koupili manželé Pálkovi - a teď tam bydlí 
pan Pálka, dnes už vdovec, sám. Na tomto domě byla tabule s názvem 
ulice U Potoka, ale před několika lety tuto tabuli někdo ukradl,“ napsal 
nám do redakce pan Ladislav Vyňuchal z Holešova, který se stal prvním 
vylosovaným a který se stává výhercem pizzy v Restauraci Kanada. 
Druhou výherkyní se stává paní (nebo slečna?) Pavla Mlčáková z Ho-

lešova, která si zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupen-
ky do kina Svět dámám Haně 
Dvořákové z Holešova a Magdě 
Kubáčové z Holešova.

Poznáte, co představuje 
dnešní obrázek? Poznáte, o ja-
kou sochu či bystu jde a kde 
stojí? Své odpovědi posílejte 
na adresu: Robert Rohál, re-
dakce Holešovsko, MěÚ Hole-
šov, 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

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?   
Žít a nechat žít - Nic není nemožné!

Ke které knize se ráda vracíte?      
Citáty - Klenoty života, rozumu, lásky…

Váš oblíbený umělec?  
Menšík, Brzobohatý, Chudík.

Jaký sport vás oslovuje? 
Sportovní a moderní gymnastika, krasobruslení, atletika, fotbal, házená, 
hokej - mám pokračovat? Sport miluji, ale mám na něj málo času.

Co máte ráda na talíři? 
Všechno, co uvaří někdo druhý!

Kde si ráda posedíte? 
Doma - toho si fakt vážím!

S kým byste chtěla být na pustém ostrově? 
Já, s mojí povahou a na pustém ostrově? No nazdar! A kde bych sháněla 
léky, když by mě rozbolela hlava!

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?  
Nepotřebuji absolutno, mně stačí vidět spokojenost druhých!

Z čeho máte největší obavu? 
Zda ve svém životě stihnu všechno to, co jsem si předsevzala.

Ve které historické době byste chtěla žít?
Jsem moderní člověk, stoprocentně v té současné a kdyby bylo možné zmra-
zení a opětné probuzení, proč ne? Miluji pokrok a věci s ním spojené.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci? 
V mém případě to není o kraji. Člověku je dobře všude tam, kde jsou dobří 
lidé. Pravda je, že se ráda vracím domů a jsem hrdá na svou zemi.

Jakou profesi byste chtěla vykonávat? 
Nebudu říkat, že bych neměnila, opak je pravdou. Školství už mám 
v malíčku, politiku v srdíčku, ale co by mě určitě oslovilo, pak tedy právo 
a obhajoba lidí, ale také např. kriminalistika.

Ludmila Štaudnerová,
pedagogická pracovnice

Ze společnosti

Příjemné prodavačky obchůdku 
v Zahnašovicích nás pokaždé, 
když jim přivezeme nové Hole-
šovsko, mile překvapí. Není to tak 
dávno, co nás přivítaly v maskách 
docela šmrncovních čarodějnic. 

Část ochotnického souboru Diva-
dla 6. května těsně před premiérou 
povedené komedie Na správné ad-
rese, jejíž nejbližší repríza proběh-
ne v úterý 3. června v  19.30 hodin 
v sále holešovského kina Svět.


