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Co vy na to, 
pane starosto?

O minulém ví-
kendu vyvrcholily 
v našem městě osla-
vy Sedm dnů měs-
ta Holešova,  které 
představily veřejnosti 
celou řadu kulturních 
akcí. Závěru druhého 
ročníku multikulturní-
ho setkání se navíc 
zúčastnili i předsta-
vitelé partnerských 
měst ze Slovenska, Polska a Chorvatska. 
Jak vnímali vrchol kulturní sezony oni? A má 
vůbec tento sedmidenní festival smysl? Co 
vy na to, pane starosto?

„Ukázalo se, že to celé dobře vykročilo šťast-
ným směrem a že snad máme o tradici více. Byl 
bych tomu upřímně rád. Také si myslím, že až se to 
celé vyhodnotí, může se rozvíjet dál. Napadají mě 
další doprovodné akce, například výstavy místních 
kumštýřů, holešovských fotografů a výtvarníků, 
protože - pokud vím -  zázemí je tady v této ob-
lasti silné. Ale to je spíš moje úvaha do budoucna.  
V každém případě si zaslouží poděkování všichni, 
kteří se jak o program a dramaturgii, tak o zdárný 
průběh celého festivalu postarali. 

Pokračování na str. 3

Skončil multikulturní 
festival

Holešov (rr) -  Až v samém závěru dru-
hého ročníku multikulturního setkávání Sedm 
dnů města Holešova přijeli představitelé spřá-
telených měst ze Slovenska, Polska a Chor-
vatska. S doprovodem přijeli Krystian Szostek 
(Pszczyna), Zvonko Skreblin (Desinič), Michal 
Sygut (Turčianské Teplice) a Stanislav Haviar 

Na závěr Sedmi dnů města Holešova přijeli 
i představitelé spřátelených měst

(Považská Bystrica). V sobotu 8. června byli 
přijati starostou Zdeňkem Janalíkem a místosta-
rostou Rudolfem Seifertem  na radnici a poté 
se zúčastnili kulturních programů. Kromě toho 
absolvovali i exkurzi zámku, který se nachází 
v rekonstrukci. Více o festivalu i exkurzi uvnitř 
dnešního vydání.   

Holešov (rr) - Od pondělí 
2. června je v provozu Zámec-
ké koupaliště, jehož provozní 
doba je od 9 do 18 hodin. Jak 
nám sdělil provozovatel koupa-
liště Tomáš Svoboda, v případě 
zájmu i teplého počasí může 
být večerní provoz posunut 
i do pozdějších hodin. Počítá 
se s tím zejména ve dnech, 
kdy začnou televizní fotbalové 
přenosy. Obrazovou projekci je 
možno vidět na ploše 5 x 3 m. 
Další novinkou je i druhý vstup 
do areálu koupaliště, a to ze 
zámeckého parku. 

Více informací na www.kou-
paliste-holesov.uvadi.cz nebo 
www.sport-centrum.info.

Zámecké koupaliště v provozu
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Starosta, kterého doprovázel zástupce firmy provádějící rekonstrukci 
objektu, provedl hosty sala terrenou, částí přízemí a částí prvního 

patra. Nešlo si přitom nevšimnout pracujících dělníků.   

Vzácní hosté se zúčastnili exkurze v holešovském zámku

Stalo se v sobotu 8. června, kdy starosta Zdeněk Janalík provedl 
hosty ze Slovenska, Polska a Chorvatska holešovským zámkem. 
Seznámil je se současným stavem náročné rekonstrukce tohoto 

nádherného objektu.

Historii původní zámecké zimní zahrady, která se později proměnila 
ve víceúčelový sál s divadelním jevištěm, přednesl ve zkratce 
místostarosta Rudolf Seifert. I ve své budoucí podobě půjde 

o krásný víceúčelový sál.

Takovou první vlaštovkou ve věci „co je nového a hlavně co je už hoto-
vého na zámku“, což bude zajímat hlavně zvědavé Holešovany, jsou 

novotou zářící záchody nacházející se v přízemí zámecké budovy.

Svou první zatěžkávací zkoušku si nové záchody odbyly už v sobotu 
8. června - prakticky od rána do večera, kdy v zámeckém parku probí-

hal jeden z programů letošních oslav Sedm dnů města Holešova.
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Zpronevěra, slušnost, arogance, lež, bez-
brannost. Obsah těchto slov mi stále častěji 
probíhá hlavou. A protože možná občané ne-
vědí, nebo vědí jen málo, chci kauzu o údajné 
zpronevěře jednoho milionu korun ozřejmit.

Ve funkci místostarostky města Holešova 
jsem působila od prosince roku 1998 do 19. 
října roku 2006. Měla jsem na starosti oblast 
školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví 
a životního prostředí. Uvedené oblasti zastře-
šují instituce města, příspěvkové organizace, 
které mají své ředitele jmenované radou města. 
Příspěvkovými organizacemi města jsou ma-
teřské školy, základní školy, Městské kulturní 
středisko, Střediska volného času, Ústřední 
školní jídelna a centrum pro seniory /dříve 
domov důchodců/.

Ke dni 1. srpna 2006 byla do funkce ředi-
tele Domova důchodců v Holešově jmenována 
nová ředitelka paní Mgr. Bozděchová. Někdy 
v měsíci září při pracovní schůzce mne paní 
ředitelka informovala, že v souvislosti s ukon-
čením pracovního poměru bývalého ředitele 
domova pana Míčka požádala mzdovou účetní 
paní Cvekovou, aby tato pracovníkovi Míčkovi 
vypočítala výši odstupného, na které měl ze 
zákona nárok. Protože se výše odstupného 
značně lišila od předpokladu výpočtu, požá-
dala ředitelka mzdovou účetní o předložení 
mzdového listu bývalého ředitele, aby si ově-
řila správnost výpočtu. Ze mzdového listu pak 
zjistila, že v rubrice odměna v časovém období  
leden až červenec 2006 je uvedena částka 
144.000 Kč. Jelikož Mgr. Bozděchová už 
v předchozím zaměstnání zastávala post ředi-
telky příspěvkové organizace, znala velmi dobře 
možné rozpětí výše odměn. S tímto mzdovým 
listem z roku 2006 mne vzápětí navštívila a já 
okamžitě reagovala tím, že o odměnách ředitelů 
našich organizací rozhoduje na základě pří-
slušných právních norem vždy jen rada města, 
a o odměně v takové částce nikdy nerozhodla. 

Bývalá místostarostka Holešova píše o kauze exředitele
domova důchodců 

Spravedlnost má různé podoby

Představitelé města besedovali se Všetulany

Na nejbližším jednání rady jsem tento mzdový 
list předložila svým kolegům. Okamžitě jsme 
se jednomyslně dohodli na ustavení kontrolní 
skupiny ve složení pěti vedoucích pracovníků 
města /vedoucí odborů plus mzdová účetní/ 
a jednoznačná dohoda panovala i o obsahu 
nařízené kontroly, což byla veškerá mzdová do-
kumentace bývalého ředitele domova po dobu 
jeho působení ve funkci. Kontrolní skupina 
tuto nařízenou kontrolu provedla a zjištění bylo 
následující. Bývalý ředitel domova důchodců si 
od roku 1997 sám sobě určoval odměny. Zatím-
co si svůj plat a odměny, které mu pravidelně 
určovala rada, nechal vyplácet bezhotovostně 
ve prospěch svého účtu zřízeného u peněžního 
ústavu, odměny, které si neoprávněně určoval 
sám sobě, mu byly vypláceny vždy v hotovosti. 
A to na základě ústních příkazů, které dával 
mzdové účetní paní Cvekové. Ta mu částku, 
kterou si sám sobě určil, vyplatila a vydala 
výdajový pokladní doklad, kde nikdy nebylo 
uvedeno slovo „odměna“, ale vždy pouze „zá-
loha na mzdu“. Zpočátku si pan Míček určoval 
„odměnu“ jednou dvakrát ročně, v posledních 
letech si určoval a nechával takto vyplácet 
„odměnu“ pro sebe téměř každý měsíc.   

Po výše uvedeném zjištění kontroly jsem 
obdržela od bývalého ředitele dopis, ve kterém 
uvedl, že se ničeho nedopustil, neboť měl pí-
semné oprávnění od pana starosty.

Údajné „oprávnění“ bylo přiloženo. Po-
cházelo z konce roku 1999 a stálo v něm, 
že zřizovatel souhlasí s vyplacením odměn 
pracovníkům domova včetně ředitele. Tento 
„souhlas“ vzbudil u mne úsměv. Jednak si pan 
Míček sám sobě začal určovat odměny už 
od roku 1997, jednak  byl přiložený dokument 
souhlasem s „vyplacením“ odměn, nikoliv s je-

jich „určením“. Procedura výplaty odměn pro-
bíhá totiž tak, že odměnu řediteli příspěvkové 
organizace určuje vždy rada, ale její vyplácení 
se provádí vždy ze mzdových prostředků kon-
krétní příspěvkové organizace, v tomto případě 
ze mzdových prostředků, které jsou určeny pro 
všechny pracovníky  domova. Nikoliv tedy tak, 
že s určením odměny řediteli organizace zašle 
rada tomuto odměňovanému řediteli i určený 
finanční obnos. 

V říjnu 2006 mi skončilo funkční období. 
Z radnice jsem odešla a o kauze jsem se do-
zvěděla  až ze sdělovacích prostředků. Město 
Holešov na základě výše uvedených zjištění 
podalo koncem roku 2006 podnět orgánům čin-
ným v trestním řízení. Okresní státní zastupitel-
ství v Kroměříži na základě šetření a důkazních 
materiálů trestní stíhání pana Míčka nezastavilo, 
na rozdíl od známého případu pana Čunka, ale 
zpracovalo žalobu a tuto zaslalo Okresnímu 
soudu v Kroměříži. Obžalovaný Milan Míček 
dle této obžaloby měl spáchat trestný čin zpro-
nevěry. Okresní soud v Kroměříži po hlavním 
líčení v loňském roce však pana Míčka obžaloby 
zprostil. Proti tomuto rozsudku podal odvolání 
státní zástupce Okresního státního zastupitel-
ství v Kroměříži i poškozená organizace Cen-
trum pro seniory. Na základě těchto odvolání 
rozhodl Krajský soud v Brně o zrušení rozsudku, 
kterým byl pan Míček zproštěn obžaloby, a věc 
znovu vrátil k projednání Okresnímu soudu 
v Kroměříži. Rozsudek ještě nepadl.

Ať už řízení dopadne jakkoliv, je to selhání 
člověka, který byl ve funkci, které zneužil. Dle 
svých slov byl vždy váženým občanem města. 
Nebyl. Vážnosti si zaslouží lidé s vlastnostmi 
zcela odlišnými. 

JUDr. Jarmila Pokorná   

Všetuly (frs) - Ve Všetulích chybí obchod i škola, 
do města je daleko a není zde místní doprava, jsou zde 
špatné chodníky, nefunguje koupaliště. V jednu chvíli 
to na nedávném setkání občanů Všetul s představiteli 
města v čajírně SVČ TYMY vypadalo, že na volených 
zástupcích města místní nenechají nit suchou. Vodopád 
nespokojenosti završila jedna z přítomných žen slovy: 
„Mně se zdá, že ve Všetulích město za posledních třicet 
let nic neudělalo.“

CO SE UDĚLALO
Následná argumentace starosty Zdeňka Janalíka 

a místostarosty Josefa Bartoška však ukázala, že ne vždy 
jsou věci ve skutečnosti takové, jaké se na první pohled 
jeví. Místostarosta Bartošek vyjmenoval několik konkrét-
ních akcí, které se ve Všetulích za poslední tři volební ob-
dobí uskutečnily. Patří k nim vyasfaltování ulic Dukelská 
a Sokolská, zřízení cyklostezky do Količína, vybudování 
parkoviště a přilehlého chodníku či brouzdaliště. Starosta 
zase připomněl oživení prostor bývalé školy pod křídly 
SVČ TYMY, která se stala společenským, kulturním 
a sportovním centrem nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Zároveň zdůraznil, že do rekonstrukce 3. Základní školy, 
která leží v katastru Všetul, v minulých letech směřovaly 
investice ve výši zhruba 40 milionů korun.  

NA CHODNÍKY NEJSOU PENÍZE
Představitelé města nicméně přiznali, že investice 

zejména do opravy některých chodníků a komunikací 
jsou potřebné, jejich řešení je však otázkou priorit v rámci 

celého města i holešovských osad. Chodníky se podle 
starosty z důvodu nedostatku financí momentálně nedělají 
v celém městě, přičemž, jak uvedl, například na sídlišti 
Letiště jsou chodníky v horším stavu než ve Všetulích. 
Prioritou v této části města  je pro město komunikace v ulici 
Za Vodou. Starosta rovněž informoval o připravované 
výstavbě lávky, která spojí jmenovanou ulici s Novosady. 
„V letošním roce chceme připravit projektovou dokumentaci 
a v roce 2009 bychom mohli lávku postavit,“ uvedl starosta 
s tím, že stavba by stála zhruba 2,5 milionu korun.

ZAPOJTE SE  DO PŘÍPRAV OSLAV
Na zhruba dvě hodiny trvající besedě se občané 

ptali i na další problémové oblasti, jako je například do-
pravní spojení s centrem města. V souvislosti s dopravou 
starosta zopakoval, že vlastní MHD si Holešov dovolit 
nemůže. Nicméně pro soukromé subjekty by se podnikání 
v této oblasti mohlo stát zajímavé v momentě, kdy začne 
fungovat průmyslová zóna. Starosta rovněž zdůraznil, že 
město má v této části města připraveny pozemky pro pří-
padný supermarket, zatím však žádný investor neprojevil 
o takovou investici zájem.      

V debatě byla probrána ještě celá řada dalších 
témat. Například otázka rekonstrukce holešovského hřbi-
tova a obřadní síně, situace ve Školní ulici, sečení trávy 
na městských pozemcích a podobně. 

V závěru hostitelka setkání, ředitelka TYMY Jarmila Va-
clachová, vyzvala přítomné, aby se aktivně zapojili do příprav 
oslav  650. výročí trvání obce, které se uskuteční na podzim 
tohoto roku a jejichž příprava je v plném proudu.

Co vy na to, 
pane starosto?

Skončil 
multikulturní festival

Pokračování ze str. 1
Já sám mám ze Sedmi dnů dobrý 

pocit, který se navíc odvíjí - jak jsem 
mohl sledovat - i od pocitů našich hostů, 
kteří přijeli na závěr festivalu. Když jsme 
se o tom všem bavili s představiteli 
našich partnerských měst, byli velice 
spokojeni. Užívali si to stejně jako já. 
Bylo vidět, že se v Holešově cítili dobře, 
ale hlavně,  což bylo milé, jednoznačně 
tvrdili, jak je Holešov pěkné město. Líbi-
lo se jim u nás. Obdivovali nejen naše 
náměstí, ale i náš zámek a park, který 
působí, ač si to možná ani neuvědo-
mujeme, velmi impozantně a skutečně 
skýtá spoustu možností...“ 

A váš nejsilnější zážitek? 
„Určitě to byli trubači, které jsem 

slyšel jak dopoledne v kostele a posléze 
na náměstí, tak na odpoledním koncertě 
v kinosále, kde proběhl závěr festivalu. 
A byl to pro mne obrovský a vlastně až 
dojemný zážitek, zvláště když zahráli 
a zazpívali holešovskou znělku. To mi 
úplně vyrazilo dech. Ale abych to celé 
shrnul. Myslím, že to celé bylo velmi 
dobré a že jsme se v kvalitě posunuli 
zase o kus dál.“ (rr)

MĚSTO CHYSTÁ STAVBU NOVÉ LÁVKY PŘES RUSAVU
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Přijmeme pracovníky
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. 

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

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

Holešov (frs) - Padesát šest studentů 
čtvrtých ročníků Střední policejní školy v Hole-
šově obdrželo v pátek 6. června z rukou svých 
učitelů maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu 
v prostorách internátu policejní školy se vedle 
studentů, jejich rodičů a představitelů policejní 
školy zúčastnili také zástupci města. Místosta-
rosta Holešova Rudolf Seifert ve své krátké 
řeči poděkoval studentům za jejich přínos ze-
jména pro kulturní a sportovní život, kterého se 
v průběhu studia řada z nich účastnila. Vedení 
školy rovněž ocenilo nejlepší studenty z obou 
maturitních tříd.

Většina absolventů čtyřletého studia ho-
lešovské policejní školy hodlá dále pokračovat 
na vysokých školách nebo 
se budou hlásit k přijímací-
mu řízení do řad policejního 
sboru.        

O týden dříve, v pátek 
30. května, došlo k slavnost-
nímu vyřazení příslušníků 
Policie ČR, kteří úspěšně 
absolvovali kurz Základní 
odborné přípravy na Vyšší 
policejní škole SPŠ minis-
terstva vnitra. Za přítomnosti 
náměstka policejního pre-
zidenta pro uniformovanou 
policii plk. Ing. Ivana Bílka 
a místostarosty Holešova 
Josefa Bartoška si převza-
lo osvědčení o absolvování 
kurzu 50 policistů.

Policejní škola vyřadila úspěšné absolventy

Střední policejní škola minister-
stva vnitra v Holešově v současné 
době zabezpečuje čtyřleté maturitní 
vzdělávání, základní odbornou přípra-
vu policistů, další vzdělávání policistů 
a jazykové vzdělávání. V letošním 
roce škola rozjíždí projekt s názvem 
Policie pro všechny, který je zaměřen 
na nábor a vzdělávání žáků z řad 
národnostních menšin.

Za vedení města přítomným popřál 
hodně úspěchů v dalším životě 
místostarosta Rudolf Seifert.  >

Osvědčení o absolvování kurzu předali 
policistům zástupci vedení policejní školy společně 

s místostarostou Holešova Josefem Bartoškem.

Studenti čtvrtých ročníků holešovské policejní školy
se svými profesory.

Holešov - Ke střetu osobní-
ho vozidla Š Fabia s osobním mo-
torovým vlakem došlo ve čtvrtek 
5. června odpoledne na železničním 
přejezdu u holešovského vlakového 
nádraží ve směru na letiště. Motoro-
vý vlak vozidlo odhodil mimo kolejiš-
tě a řidička utrpěla lehké zranění. Ve 
vlaku nebyl nikdo zraněn.  

V 16.43 na místo vyjela i jed-
notka profesionálních a dobrovol-

U nádraží srazil vlak automobil

V Hostýnkách nasbírali
55 pytlů odpadu

ných hasičů z Holešova, povolána 
byla i profesionální jednotka hasičů 
podniku ČD z Přerova. 

Při srážce došlo k úniku pro-
vozních kapalin z poškozené mo-
torové části auta, které hasiči zlik-
vidovali sorbenty. Po dobu zásahu 
složek Integrovaného záchranného 
systému byl omezen silniční průjezd  
přes železniční přejezd.

(frs)

V pátek 2. května 2008 se 
uskutečnil pod patronací členů zá-
chranné služby - Rescue Team se 
sídlem na Tesáku (nouzové volací 
číslo 112) první ročník akce nesoucí 
název „Očista Hostýnských vrchů“.

Obecně by se letošní akce 
mohla pojmout jako 
druhý ročník, neboť 
v roce 2007 jsme tuto 
akci provedli poprvé 
a označili ji jako nultý 
zkušební ročník. Pro-
tože se nám myšlenka 
s úklidem hor osvědči-
la, rozhodli jsme se ji 
každoročně opakovat. 

S a m o z ř e j m ě 
že úklid našich ma-
lebných vrchů jsme 
neprováděli sami. Za své pracovní 
nasazení, píli a obětavost si zaslouží 
veřejné uznání přes dvě stě žáků 
základních škol a jedné střední 
školy, včetně jejich pedagogického 
doprovodu. Jmenovitě to jsou ZŠ 
praktická a speciální Pod Dubíčkem 
Bystřice pod Hostýnem, Dětský do-
mov se školou Zahájené Bystřice 
pod Hostýnem, ZŠ T.G. Masaryka 
a ZŠ Bratrství Bystřice pod Hos-
týnem, SOŠ PaedDr. Stratil Hole-
šov s.r.o. Jednotlivým školám byly 
přiděleny různorodé úseky, cesty, 
stezky, pěšinky, ale také ochranné 
rukavice, igelitové pytle a mapy s vy-
značenou tratí. Na cestu dostali žáci 
malé občerstvení, sloužící k doplnění 
energie.

Školy byly vyvezeny autobusy 
na Tesák, do lázní nebo na Hostýn, 
odkud začaly svou úklidovou činnost. 
Pouze ZŠ T. G. Masaryka postupo-
vala směrem z Rusavy. Cílovou sta-
nicí pro všechny aktéry očisty hor se 
stala autobusová zastávka s točnou 

na Říce, kde byly shro-
mažďovány všechny 
pytle s odpadky. Po-
kud však byl náklad 
neúnosný, nechávali 
žáci pytle na určených 
místech u hlavní silni-
ce vedoucí na Tesák. 
O tento odpad se ješ-
tě odpoledne postarali 
pracovníci Technic-
kých služeb a svezli jej 
do sběrny. A že těch 

odpadků a nepořádku nebylo málo. 
Zatímco v minulém roce bylo nasbírá-
no celkem 32 pytlů odpadků, letos se 
nahromadilo neuvěřitelných 55 pytlů 
nejrůznějšího odpadu. Od malých 
papírků přes plechovky, konzervy, 
láhve, dráty, stará umývadla a WC, 
pláště od aut či horských kol. Největší 
katastrofou jsou plastové láhve, které 
dle mého názoru snad ani není mož-
né vysbírat.

Touto cestou bychom chtě-
li apelovat na všechny turisty, re-
kreanty, sportovce a jiné účastní-
ky vyskytující se v přírodě, aby se 
vyvarovali podobných prohřešků 
a napomohli alespoň malým dílem 
k její ochraně. 

Pavel (redakčně kráceno)
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Každoročně schvaluje zastupitelstvo na svém červnovém zasedání hospodaření města za uplynulý rok. Návrh závěrečného účtu 
za rok 2007, který bude na programu červnové schůze, je velmi obsáhlý. Proto na stránkách dnešního Holešovska zveřejňujeme jen 
zásadní hospodářské údaje města v podobě několika tabulek a pouze zkrácenou verzi komentářů. Detailní čerpání rozpočtu podle 
jednotlivých kapitol je zveřejněno na internetových stránkách města a zároveň na úřední desce města.

Závěrečný účet města Holešova pro rok 2007

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 
za rok 2007

Příjmy   tis. Kč  %

Třída 1 - da-
ňové příjmy 120 889 104,06

Třída 2 - neda-
ňové příjmy 31 084 106,31

Třída 3 - kapi-
tálové příjmy 27 390             

110,38

Třída 4 - přija-
té dotace 163 054 99,91

Celkem   342 417 102,70

Výdaje   tis Kč %

Třída 5 - běž-
né výdaje 204 507 96,76

Třída 6 - kapi-
tálové výdaje 118 694 97,88

Celkem   323 201 97,17

Financování tis Kč %

Přijaté úvěry 
a půjčky 12 694 100,00

Prostředky 
minulých let - 12 470

Splátky úvěrů 
a půjček - 19 439 99,89

Celkem - 19 215

Pro město jsou rozhodujícími položkami daňové 
příjmy a dotace. 

Daňové příjmy získávají města od státu 
na základě předem určeného klíče pro rozdě-
lování daní. Je to v podstatě část financí, které 
finanční úřady vyberou od občanů a právnic-
kých subjektů v podobě DPH, daně z příjmu, 
daně z nemovitostí atd. Tyto daňové příjmy 
slouží převážně k částečnému pokrytí běžných 
výdajů města.

Stát se dále podílí na hospodaření města 
svými dotacemi. Díky dotacím a díky kapitá-
lovým příjmům (např. prodeji nemovitostí) si 
mohlo město Holešov dovolit zrealizovat v roce 
2007 finančně náročnější investice.

2. Stav účelových fondů
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12. 2007 

činil: peníze na běžném účtu 6 436 162,81 Kč, 
poskytnuté půjčky  3 154 631,50 Kč, poskytnuté 
půjčky městu  1 393 196,90 Kč.

Stav Sociálního fondu k 31. 12. 2007 činil: 
peníze na běžném účtu 39 588,70 Kč, poskyt-
nuté půjčky 34 100,50 Kč.

3. Stav majetku města
Hodnota majetku města se v roce 2007 zvý-

šila a překračuje 1 mld. Kč. Nejvíce majetku má 
město v podobě nemovitostí a v podobě akcií.

Účetní stav majetku města Holešova 
k 31. 12. 2007 byl následující: dlouhodobý ne-
hmotný majetek 20 108 945,34 Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek 869 200 995,99 Kč, dlouhodo-
bý finanční majetek 149 453 639,57 Kč, zásoby 

13 646,85 Kč, pohledávky 27 417 462,03 Kč 
- z toho poskytnuté zálohy 9 847 613,76 Kč - 
z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 
7 204 286,50 Kč, krátkodobý finanční majetek 
1 262 004,62 Kč, běžné účty 24 111 757,81 Kč, 
poskytnuté půjčky z FRB 4 547 828,40 Kč. 
Celkem 1 069 227 280,61 Kč.

Níže uvedená tabulka uvádí aktuální úvěry 
města s částkami, které bude město ještě splá-
cet. Je patrné, že dluhová služba, tj.zadluženost 
města, má přijatelnou úroveň.

Věřitel Účel Zůstatek
k 31. 12. 2007

SFŽP ČR Zásobování 
sídliště teplem 630 000,00

SFŽP ČR
Napojení objek-
tu zámku na ko-
telnu PK 20

2 694 000,00

ČMZRB, 
a.s.

Stavba vodo-
vodu v Dobro-
ticích

5 791 000,00

ČS, a.s. Rekonstrukce 
polikliniky 2 627 761,00

ČS, a.s. Rekonstrukce 
komunikací 20 896 499,99

ČS, a.s.

Rekonstrukce 
kulturního a spo-
lečenského cen-
tra zámku

10 000 000,00

KB, a.s. Pořízení zámku 
a projekt statiky 2 750 000,00

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně

Zajímavý je přehled o dotacích, které se 
podařilo městu získat. Bez nich by větší inves-
tice města byly nereálné.

Poskytnutá dotace, čerpání
Dobrotice, Žopy - odkanalizování, 

30 000 000,00, rekonstrukce 1. ZŠ 1. etapa 
6 000 000,00, rekonstrukce 1. ZŠ 1. etapa 
2. část 2 000 000,00,

Rekonstrukce kulturního a společenského 
centra 1. etapa 25 000 000,00, rekonstrukce 
pavilonu 3. ZŠ 10 000 000,00, zajištění statiky 
zámku 800 000,00, napojení zámku na kotelnu 
PK 20 2 425 000,00 (čerpání 2 694 000,00), 
zadávací dokumentace rekonstrukce spole-
čenského centra zámku 1 000 000,00, oprava 
hvězdárny v zámku 78 240,00, odvlhčení skle-
pení zámku 200 000,00, Bluesový podzimek 
15 000,00, veřejné informační služby knihoven 
47 000,00, malý průvodce po historii města 
10 000,00,

Vzdělávací komunitní centrum, 701 398,00, 
volnočasové aktivity SVČ 1 033 900,00, sociální 
dávky 57 984 800,00 (čerpáno 57 107 839,00), 
výkon státní správy 19 443 691,00 (čerpá-
no 19 444 691,00), výkon státní sprá-
vy v oblasti sociálních služeb 806 614,00 
(čerpáno 856 968,62), výkon státní správy 
sociálně-právní ochrana dětí 952 173,00 1 (čer-
páno 1 152 580,57), zabezpečení technických 
podmínek CzechPOINT 50 000,00, volby do za-
stupitelstev obcí 10 000,00 (čerpáno 9 998,42), 

příspěvek na školství 2 402 931,00, dotace 
od obcí na úhradu neinvestičních nákladů škol 
1 811 525,00, aktivní politika zaměstnanosti 
46 969,00, vybavení a příprava SDH 24 000,00, 
činnost lesního hospodáře 158 680,00, péče 
o krajinu 51 585,00.

5. Hospodaření příspěvkových organi-
zací zřízených městem a organizací založe-
ných městem za rok 2007

Tepelné hospodářství Holešov -  celkové 
výnosy 33 630 tis. Kč, celkové náklady 30 870 
tis. Kč, hospodářský výsledek 2 760 tis. Kč.

Technické služby Holešov - celkové 
výnosy  28 023 tis. Kč, celkové náklady 27 105 
tis. Kč, hospodářský výsledek 918 tis. Kč.

1. Základní škola, Holešov - celkové 
výnosy (včetně příspěvku na provoz) 22 918 tis. 
Kč, celkové náklady 22 907 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 10 tis. Kč.

2. Základní škola, Holešov - celkové 
výnosy (včetně příspěvku na provoz) 11 708 tis. 
Kč, celkové náklady 11 589 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 118 tis. Kč.

3. Základní škola, Holešov - celkové 
výnosy (včetně příspěvku na provoz) 25 186 tis. 
Kč, celkové náklady 25 131 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 55 tis. Kč.

Ústřední školní jídelna, Holešov, celkové 
výnosy (včetně příspěvku na provoz) 6 595 tis. 
Kč, celkové náklady 6 471 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 125 tis. Kč.

Mateřská škola Sluníčko - celkové vý-
nosy (včetně příspěvku na provoz) 9 638 tis. 
Kč, celkové náklady 9 143 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 494 tis. Kč.

Mateřská škola  Holešov  Grohova 1392 
- celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) 
7 789 tis. Kč, celkové náklady 7 543 tis. Kč, 
hospodářský výsledek 247 tis. Kč.

Mateřská škola  Holešov,  Masarykova 
636 - výnosy (včetně příspěvku na provoz) 
3 517 tis. Kč, celkové náklady 3 367 tis. Kč, 
hospodářský výsledek 150 tis. Kč.

Městské kulturní středisko Holešov - 
celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) 
13 629 tis. Kč, celkové náklady 12 817 tis. Kč, 
hospodářský výsledek 812 tis. Kč.

Centrum pro seniory Holešov - celkové 
výnosy 32 474 tis. Kč, celkové náklady 32 328 
tis. Kč, hospodářský výsledek 146 tis. Kč.

Středisko volného času Holešov DUHA 
-  celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) 
5 004 tis. Kč, celkové náklady 4 700 tis. Kč, 
hospodářský výsledek  304 tis. Kč.

Středisko volného času Všetuly TYMY 
-  celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) 
5 938 tis. Kč, celkové náklady 5 691 tis. Kč, 
hospodářský výsledek 247 tis. Kč.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hos-
podaření města za rok 2007

Přezkoumání hospodaření města Holešo-
va za rok 2007 provedla společnost HZK audit, 
s.r.o. Výrok auditora a Zpráva o výsledcích 
přezkumu hospodaření města Holešova za rok 
2007 je bez výhrad.

Závěrečný účet města je určitou bilancí 
kompletního financování města za uplynulý rok. 
Jeho projednáním v červnovém zastupitelstvu 
oficiálně skončí hospodářský rok 2007.

Zpracovali: I. Kupková, D. Leško
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Přijaté usnesení č. 154/2008. Rada 
města Holešova rozhodla na zá-
kladě doporučení hodnotící komise 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 
1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce „Ho-
lešov, rekonstrukce cyklostezky 
Za vodou“, kterou předložila  firma 
Contunix s.r.o., Kroměříž, Malý Val 
1583/11, IČ: 60701188, za cenu 
díla 8.875.588 Kč včetně DPH. 
Zodpovídá: Otto Gross. Termín: 
30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 155/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la  v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách a v souladu 
s vnitřními předpisy města Ho-
lešova Centru pro seniory, p. o., 
Příční 1475, Holešov, přidělení 
veřejné zakázky „Dorozumívací 
zařízení klient - sestra“ společ-
nosti Peredarjuk - Datacomm, 
Bystřička 312, za cenu díla 
897.447 Kč včetně DPH. Zodpo-
vídá: Mgr. Ivana Bozděchová, 
ředitelka. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 156/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Věrou Gabrie-
lovou, bytem Holešov,  k užívání 
garáže o výměře 17,50 m2  u měst-
ského objektu č.p. 183 na ul. Palac-
kého v Holešově  za nájemné 500 
Kč/měsíc s účinností od 1.6.2008. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 157/2008. 
Rada města Holešova schválila 
změnu smluv, uzavřených se 
SFK Holešov, Holešov, Party-
zánská 697, na výpůjčku areálu 
sportoviště Holešov Střelnice 
včetně zázemí a areálu ve Vše-
tulích tak, že v části vypůjčitel 
bude namísto SFK Holešov uve-
den právní nástupce SFK ELKO 
Holešov, o.s., Holešov, Střelnice 
1410, zast. předsedou Petrem 
Labanczem. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 158/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova po pro-
jednání žádosti společnosti Zlínské 
cihelny, s.r.o., Zlín, schválit:
- zveřejnění záměru směny po-
zemků, a to tak, že  z vlastnictví 
s.r.o. Zlínské cihelny, Zlín, přejde 
do vlastnictví města Holešova po-
zemek p.č. 1744/2, ost. plocha, 
k.ú. Dobrotice, a z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví s.r.o. 
Zlínské cihelny, Zlín,  pozemek p.č. 
1931/5, orná půda, k.ú. Holešov, 
oba o stejné výměře 4.348 m2, a 
- zveřejnění záměru prodeje měst-
ských pozemků, a to p.č. 3503/1, 
ost. plocha, k.ú. Holešov,  o  vý-
měře 316 m2, p.č. 1931/6, orná 
půda, o výměře 5.287 m2, k.ú. Ho-
lešov, a p.č. 1761/1, ost. plocha, 

Usnesení  z 12. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 26. května 2008, 

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

o výměře 361 m2, k.ú. Dobrotice, 
společnosti Zlínské cihelny, s.r.o., 
Zlín, v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 159/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova, 
po projednání žádosti společen-
ství vlastníků jednotek v domě 
čp. 419-422, Dukelská ul. Hole-
šov,  schválit zveřejnění záměru 
prodeje částí městských pozem-
ků p.č. 2/1, ost. plocha, o výměře 
cca 17,5 m2, p.č. 2/15, ost. plo-
cha, o výměře cca 4,5 m2 a p.č. 
2/18, ost. plocha, o výměře cca 
13,0 m2, vše k.ú. Všetuly, v předlo-
ženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 160/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
po projednání žádosti SBD Ho-
lešov schválit zveřejnění záměru 
prodeje části městského pozemku 
p.č. 2/15, ost. plocha, o výměře cca 
6 m2, k.ú. Všetuly, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 161/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova po projednání  žádosti 
manželů Barreto, bytem Hole-
šov,  schválit zveřejnění záměru 
prodeje části městského po-
zemku p.č. 705/1, ost. plocha, 
o výměře 70 m2, k.ú. Všetuly, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 162/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova po pro-
jednání žádosti Jiřího Blahuše, by-
tem Kroměříž,  schválit zveřejnění 
záměru prodeje městského pozem-
ku p.č. 235/3, ost. plocha, o výměře 
66 m2, k.ú. Žopy, v předloženém 
znění. Zodpovídá:  Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 23. 6. 2008. 
Přijaté usnesení č. 163/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit úplatné nabytí po-
zemku p.č.  2579/2, orná půda, 
o výměře 3.933 m2, k.ú. Hole-
šov, za účelem zajištění provozu 
Technických služeb Holešov. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 164/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úplatné nabytí pozemku 
pč. PK 159, o výměře 183 m2, k.ú. 
Količín, od paní Šikulové, bytem 
Brno, a paní Maxiánové, bytem 
Količín, za účelem zajištění reali-
zace investiční akce „Količín - od-
kanalizování“. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 23. 6. 2008. 

Přijaté usnesení č. 165/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit zveřejnění zá-
měru prodeje částí městských 
pozemků, a to p.č. 1923/11, 
ost. plocha, o výměře cca 211 
m2 a p.č. 1923/3, ost. plocha, 
o výměře cca 12 m2, vše k.ú. 
Holešov, Haně Vránové, bytem 
Holešov, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 166/2008. Rada 
města Holešova schválila změnu 
nájemní smlouvy, uzavřené s Ka-
milem Zachovalem, bytem Ho-
lešov,  na pronájem městského 
pozemku p.č. 950/79, zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Holešov, o výměře 
193 m2 tak, že v části nájemce 
bude namísto fyzické osoby Kamil 
Zachoval uvedena právnická oso-
ba KZ NOVOSADY CZ, s.r.o. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 167/2008. 
Rada města Holešova schválila 
po projednání žádosti Jarmi-
ly Matuškové, bytem Holešov, 
zveřejnění záměru pronájmu 
části městského pozemku p.č.  
3706/11, ost. plocha, o výměře 
10 m2, k.ú. Holešov, k umístění 
prodejní buňky v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín:  bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 168/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila  poskytnutí finanční částky 
30.000 Kč Matici svatohostýnské, 
IČ: 00206776, Sv. Hostýn čp. 115,  
Bystřice p. Host., na vybudování 
poutní cesty z Velehradu na Svatý 
Hostýn v lokalitě Hostýnské vrchy  
- Rusava. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 169/2008. 
Rada města Holešova jmeno-
vala na funkční období od 1. 6. 
2008 do 31. 5. 2011 - Mgr. Ru-
dolfa Seiferta, Josefa Smýkala 
a Ing. Pavla Karhana za členy 
Školské rady  při 1. Základní 
škole Holešov
- PaedDr. Zdeňka Janalíka 
a Ing. Pavla Karhana za členy 
Školské rady při 2. Základní 
škole Holešov
- Mgr. Rudolfa Seiferta, Jose-
fa Bartoška a Josefa Smýkala 
za členy Školské rady při 3. 
Základní škole Holešov. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 170/2008. Rada 
města Holešova schválila udělení 
Pamětního listu v deskách panu 
Jiřímu Hlavizňovi, bytem Žopy, 
u příležitosti jeho padesátého bez-
příspěvkového daru krve. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 171/2008. 
Rada města Holešova projed-
nala: 
- požadavek Ilony Navrátilové, 
bytem Holešov, ze dne 6. 5. 
2008 na opravy cesty a chod-
níku na ul. Polní, konstatovala, 
že tyto opravy jsou zahrnuty 
ve schválené Strategii rozvoje 
města na léta 2008 - 2013, ale 
vzhledem k nedostatku finanč-
ních prostředků nejsou zařaze-
ny k realizaci v roce 2008,
 - požadavek občanů sdruže-
ných ve Společenství vlastníků 
jednotek čp. 1328 zastoupených 
Ing. Jarmilou Doleželovou ze 
dne 7.5.2008 týkající se vybu-
dování chodníku k bytovému 
domu čp. 1328 na sídlišti No-
vosady a s ohledem na připra-
vovanou realizaci parkoviště 
v tomto prostoru dle schválené 
Strategie rozvoje města na léta 
2008 – 2013 tuto žádost  zamít-
la a  v souladu se zákonem č. 
85 /1990 Sb., o právu petičním, 
a dle Směrnice č. 6 / 2006 města 
Holešova, kterou se stanovují 
pravidla pro přijímání a vyři-
zování stížností a petic petici 
občanů ul. Za Cukrovarem ze 
dne 12.5.2008 zastoupených 
Ing. Štefanem Haviarem, Jiřím 
Baťou a Pavlem Gašparíkem, 
ve které je požadováno vybu-
dování parkoviště a odděleného 
hřiště pro děti v této lokalitě 
a konstatovala, že požadavek 
není součástí schválené Strate-
gie rozvoje města na léta 2008 
– 2013, a proto je možné ho 
řešit až v období po roce 2013.  
Zodpovídá: Odbor kancelář sta-
rosty. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 174/2008. Rada 
města Holešova projednala stížnost 
Milana Gahury, bytem Holešov, 
podanou dne 30.4.2008, týkající 
se dořešení vydání pozemku p.č. 
2987/7, k.ú. Holešov, do jeho vlast-
nictví a konstatovala, že v dané 
záležitosti není oprávněno měs-
to Holešov, Zastupitelstvo města 
Holešova, Rada města Holešova, 
Městský úřad Holešov ani staros-
ta města žádat po Pozemkovém 
úřadu Kroměříž vydání rozhodnutí 
tak, jak jej Milan Gahura požaduje. 
Zodpovídá: Odbor kancelář staros-
ty. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit postup předložený 
místostarostou Mgr. Rudolfem 
Seifertem směřující ke slouče-
ní Střediska volného času Ho-
lešov se Střediskem volného 
času Všetuly dnem 1.1.2009. 
Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. 
Termín: 23. 6. 2008. 

(Pokračování na str. 7)
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Usnesení  z 12. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 26. května 2008, 

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

(Dokončení ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 173/2008. Rada 
města Holešova schválila infor-
maci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení rady města ze 
dne 12. května 2008.

NEPŘIJATÁ  USNESENÍ:
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit po projednání žádosti spo-
lečnosti Farma Holešov  zveřejnění 
záměru prodeje městských po-
zemků p.č. 3100/29, zast. plocha, 
o výměře 202 m2, p.č. 3100/34, 
zast. plocha, o výměře 123 m2, 
p.č. 3100/37, zast. plocha, o vý-
měře 180 m2, p.č. 3100/43, zast. 

plocha, o výměře 123 m2, p.č. 
3100/51, ost. plocha, o výměře 
367 m2, p.č. 3100/53, ost. plocha, 
o výměře 438 m2, p.č. 3100/55, 
ost. plocha, o výměře 79 m2, p.č. 
3100/56, ost. plocha, o výměře 
40 m2, p.č. 3100/57, ost. plocha, 
o výměře 83 m2, p.č. 3100/58, 
ost. plocha, o výměře 165 m2, p.č. 
3100/60, ost. plocha, o výměře 
193 m2 p.č. 3100/64, ost. plocha, 
o výměře 920 m2 a p.č. 3100/71, 
ost. plocha, o výměře 27 m2, vše 
k.ú. Holešov, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 23. 6. 2008. 
Rada města Holešova nedo-
poručila Zastupitelstvu města 

Holešova po projednání žá-
dosti Antonína Pulíka, bytem 
Dobrotice,  schválit zveřejnění 
záměru prodeje části městské-
ho pozemku p.č. 873, zahrada, 
o výměře cca 110 m2 a části 
městského pozemku p.č. 879, 
zahrada, o výměře cca 200 m2, 
vše k.ú. Dobrotice, v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 23. 6. 2008. 
Rada města Holešova neschválila 
dohodu o výměně  městských bytů 
uzavřenou mezi manžely Marga-
retou a Milanem Pilovými, byt č. 
23, vel. 1+1, Holešov, Palackého 
507, a Agnesou Kučerovou, byt 
č. 8, vel. 1+2, Holešov, Palackého 

183. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 6. 2008.
Rada města Holešova nedo-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova po projednání žádos-
ti manželů Ordeltových, bytem 
Zlín,  schválit zveřejnění  zámě-
ru prodeje městských pozemků 
p.č. 348, 349, 350, 351, 352, 354, 
355, 356 a 357, o celkové výmě-
ře cca 530 m2, vše k.ú. Holešov, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
23. 6. 2008.  

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Mgr. Rudolf Seifert    
ověřovatel zápisu                                                                          

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

Už nějakou dobu si někteří občané naší 
obce stěžovali na to, že při čekání na autobus 
ve směru na Zlín jsou za nepříznivého počasí 
vystaveni povětrnostním podmínkám, aniž by se 
měli kam schovat. I když je v opačném směru 
čekárna docela velká, ne vždy bylo možné 
v případě potřeby přeběhnout silnici z důvodu 
silného provozu, který v naší obci panuje. Proto 
zastupitelé na svém veřejném zasedání už loni 
rozhodli, že by bylo dobré i v tomto směru vy-
budovat alespoň malou autobusovou čekárnu. 
A když už se začalo uvažovat o čekárně, vy-
vstala také otázka opravy přilehlého chodníku, 
který už také nebyl v příliš dobrém stavu.

Horní Lapač má novou zastávku
Oslovili jsme proto několik firem a z jejich 

nabídek vybrali nejvýhodnějšího dodavatele 
jak na autobusovou čekárnu, tak vydláždění 
chodníku.

Podle předběžného rozpočtu měly náklady 
na obě akce činit 346 115 korun. Protože je to 
však pro naši obec s omezeným rozpočtem část-
ka přece jen poněkud vysoká, rozhodli jsme se 
požádat Zlínský kraj o dotaci. Ta nám byla přislí-
bena a poté také poskytnuta ve výši 179 tisíc.

V současné době je už chodník hotový 
a také občané cestující ve směru na Zlín se už 
mají za nepříznivého počasí kam schovat. 

-hol-

Jazyková škola WIN 
při SOŠ Holešov, Pivovarská 1419,

pořádá ve školním roce 2008/2009 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.

Informace na www.soshol.cz, 
odkaz: Jazyková škola

1. Dražebník: Ing. Dušan Matejík IČ: 72 32 
32 81 se sídlem 17. listopadu 3980/4, Kroměříž 
767 01, oprávněn k provádění veřejných dražeb 
podle koncesní listiny vydané Městským úřadem 
Kroměříž - obecním živnostenským úřadem dne 
1.4.2005 pod č.j. Žk-253/8945/05-Ba/4. 

2. Navrhovatel: DRS IMMO a.s. IČ: 26 28 
50 11 se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2512, PSČ 
760 01 zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno 
pod č. j. B 3739 zastoupená členem představen-
stva Ing. Jiřím Michalíkem. 

3. Dlužník: manželé Vojtěch a Miroslava 
C. oba bytem: Ovocná 379, Všetuly, PSČ 76901 
Holešov. 

4. Vlastník předmětu dražby: Vojtěch 
C. bytem: Ovocná 379, Všetuly. PSČ 769 01 
Holešov 

5. Místo, datum a čas zahájení dražby: 
dražba se koná v prostorách malé klubovny 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA konání dražby nedobrovolné (zkrácená verze)

Domu kultury Kroměříž, pobočka Velehradská 
625/4 (bývalý PDA), Kroměříž, dne 17. července 
2008 se zahájením v 11.30 hodin. Zahájení draž-
by bude provedeno vyvoláním licitátora. 

6. Zápis účastníků dražby: zápis účast-
níků dražby se koná v místě konání dražby dne 
17. července 2008 v době od 10.00 hod. do 
zahájení dražby. 

7. Označení předmětu dražby: předmě-
tem dražby je soubor nemovitostí sestávající 
z budovy - rod. dům č.p. 379 postavený na par-
cele p.č. 705/99,  pozemky: parcela p.č. 705/47 
- zahrada, parcela p.č. 705/99 - zastavěná plocha 
a nádvoří. Vše zapsáno na LV č. 1408, k.ú. Vše-
tuly, obec Holešov, Katastrální úřad pro Zlínský 
kraj - katastrální pracoviště Holešov. 

10. Cena předmětu dražby: obvyklá cena 
předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce 
ing. Zbyňka Domanského č. 2096/2008 ke dni 

25. 4. 2008, a to na částku, 2.220.000,-Kč. Zpra-
covaný znalecký posudek je k nahlédnutí v sídle 
dražebníka v pracovní dny od 9 do 16 hodin. 

11. Nejnižší podání a minimální příhoz: 
nejnižší podání stanovuje dražebník ve výši 
1.700.000,- Kč; minimální příhoz, který může 
účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve 
výši 20.000,- Kč; 

12. Dražební jistota: Dražební jistotu sta-
novuje dražebník ve výši 400.000,- Kč; 

Dražební jistota musí být uhrazena poš-
tovní poukázkou, složením nebo bankovním 
převodem na bankovní účet dražebníka č. 
35-8905160267/0100, vedený u Komerční ban-
ky, pobočka Kroměříž, Komenského náměstí 
2784, Kroměříž. 

Kontakt na dražebníka: Ing. Dušan Ma-
tejik, tel.: 602 58 66 66, e-mail: Dmatejik@
seznam.cz. 
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Holešov (rr) - Divadelní představení 
v provedení ochotníků i profesionálů, koncerty 
rockových skupin i holešovského Big Bandu, vy-
stoupení pěveckých sborů Moravské děti , Pla-
mínek a Banana Vox,  exhibice Holešovských 
mažoretek, účast hned několika folklorních 

   Druhý ročník multikulturního setkávání „Sedm dnů města Holešova“ 

souborů, ukázky lidových řemesel, vystoupení 
trubačů - to všechno nabídl v týdnu od 2. do 8. 
června druhý ročník multikulturního setkávání 
„Sedm dnů města Holešova“. 

Bohatý a velkoryse pojatý program byl 
bez nadsázky vrcholem letošní kulturní sezóny, 

kterou za několik málo týdnů vystřídá okurková 
sezona. Poděkování za skvělou organizaci stej-
ně jako programovou náplň si však nepochybně 
zaslouží všichni, kteří se o náplň postarali - v prv-
ní řadě místostarosta Rudolf Seifert a pracovníci 
Městského kulturního střediska Holešov. 

Počasí přálo i první den, kdy přišlo na zahájení oslav poměrně 
hodně lidí.

Pěvecký a taneční soubor 1. ZŠ Holešov Banana Vox během svého 
vystoupení v rámci zahájení.

Defilé hostů, jejichž jména i účast ozdobily zahajovací den 
městských oslav.

Na zahajovacím programu oslav nemohly chybět ani veleúspěšné 
Holešovské mažoretky.

Na zahájení oslav nemohl chybět ani starosta města Holešova 
Zdeněk Janalík.

Ukázalo se, že sbormistryně Banana Voxu Monika Vyhlídalová 
je i dobrá tanečnice...
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      nabídl veřejnosti všehochuť kumštu i lidové zábavy

Holešovské Divadlo 6. května hrálo svou komedii Na správné adrese 
před vyprodaným hledištěm.

Pouliční divadlo pro malé i velké obstaral známý holešovský všeuměl 
Jiří Kuhl, který se představil nejen na ulici, ale později i v Drive Clubu, 
kde uvedl - pod značkou divadla Hvizd - Megadobrodružství superhrdiny. 
Škoda jen, že se nakonec nerealizovalo vystoupení Divadla na chůdách, 
které jsme avizovali v minulém vydání Holešovska. Nakonec přijel jen 
jeden člen, který zachraňoval předtím ohlášené vystoupení bez chůd, 
zato s bubínkem. 

Zlínská Malá scéna přivezla do Holešova velmi vtipnou a dobře zahranou komedii Horká linka 
zabývající se věcmi milostnými.  

V Klubu umění a řemesel (za kinem Svět) 
excelovala zručná košíkářka Irena Seifertová.

Křenovičtí ochotníci zabodovali s adaptací legendárního Formanova 
filmu Hoří, má panenko.

A ještě jednou Malá scéna - tentokrát s pohádkou O pejskovi 
a kočičce, do které byly zapojeny i děti z publika.
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   Druhý ročník multikulturního setkávání „Sedm dnů města Holešova“ 

Klub umění a řemesel byl v permanenci celý týden. Člověk mohl vidět 
i to, jak se vyrábějí vitráže.

Nejvíce návštěvníků přilákal sobotní program - rekonstrukce dobývání 
holešovského zámku Valachy. 

Návštěvníci, kteří přihlíželi bitvě, museli až za živý plot 
- aby nepřišli k úrazu. 

Součástí šestého dne byly i jezdecké závody, které probíhaly 
v prostoru zámecké obory.

Ten, kdo přišel v sobotu 8. června do zámeckého parku, 
ocitl se v tu ránu o několik století zpět.

Sugestivní rekonstrukci historické bitvy představil v Holešově Klub 
vojenské historie Maxim.
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      nabídl veřejnosti všehochuť kumštu i lidové zábavy

Během sobotního odpoledne zahrálo, zazpívalo a zatančilo několik 
folklorních souborů z Moravy, Slovenska a Polska.

Na nedělním koncertě trubačů zazněla zpívaná znělka „Holešov“ 
v podání autora hudby Petra Dudy, autora textu Vladimíra Vyhlídala 

a Karla Bartoše.

Slavnostně troubená mše v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie.

Závěrečná skladba v podání několika trubačských skupin, 
v popředí Petr Duda, první hornista 

České filharmonie. 

Bractwo Kurkowie - ostrostřelci z Pszczyny.

Trubači po slavnostní mši před 
kostelem.

Velká skupina trubačů zahrála těsně 
před průvodem na náměstí.

Rytíři řádu sv. Huberta s insignií v čele 
průvodu na náměstí.

Starosta Zdeněk Janalík zapaluje doutnák 
od děla...
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 27 Kč/m2 Tel.: 739 486 421

Racková, Zlínský kraj Prodej země-
dělského pozemku katastrálního území 
obce Rackové o výměře 8 174 m2.

 1 020 000 Kč Tel.: 739 486 421

Pacetluky, Zlínský kraj Prodej RD 
s průjezdem a zahradou. Dispoziční 
řešení RD je 5+1. 

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

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

 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 na-
chází v Holešově-lokalita U Letiště.

 1 890 000 Kč Tel.: 608 759 000

Otrokovice, Zlínský kraj Prodej zre-
konstruovaného bytu v OV. Byt je o vý-
měře 64 m2. K bytu náleží prostorná 
garáž.

 1 285 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 375 000 Kč Tel.: 604 383 641

 1 580 000 Kč Tel.: 731 618 472

Holešov, Zlínský kraj  Prodej bytu 
2+1 v OV. Výměra bytu činí 54,8 m2 
a nachází se v 1. patře panelového 
domu.

Holešov, Zlínský kraj Prodej DB 2+1 
na sídlišti Novosady. Výměra bytu je 
53 m2.

Kroměříž, Zlínský kraj Prodej bytu 2+1 
s balkonem v OV. Obytná podlahová 
plocha je 56 m2. Byt je po rekonstrukci.

 2 390 000 Kč Tel.: 603 323 111

 370 Kč/m2 Tel.: 604 383 641

 295 000 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 pa-
trový. Dům je částečně podsklepený.

Holešov, Zlínský kraj Prodej staveb-
ních pozemků o rozloze cca 35 000 m2.
V ÚP určen k výstavbě RD.

Bořenovice, Zlínský kraj  Prodej sta-
vebního pozemku o výměře 987 m2. 
Všechny IS jsou na pozemku. 

Milí čtenáři, v minulém čísle jste mohli nalézt poslední část databá-
ze podniků a služeb v Holešově, která se stala na delší dobu nedílnou 
součástí každého čísla Holešovska. Nyní se na Vás, občany i majitele 
daných firem, obracíme s žádostí o upozornění na jakoukoliv nesrovna-
lost či neúplnost v uvedených údajích, jelikož v daném množství stále 
probíhajících změn není možné ručit za aktuálnost. Tato databáze je 
k dispozici veřejnosti na internetových stránkách www.holesov.info a její 
provoz má na starosti Městské informační centrum Holešov. 

Jestliže naleznete neplatný údaj v kterékoliv publikované části da-
tabáze, prosím, informujte pracovnice Městského informačního centra, 
nebo můžete opravu provést přímo na uvedených internetových strán-
kách. Děkujeme za spolupráci. 

Na Vaše podněty se těší pracovnice MIC.

Městské informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 17
769 01 Holešov
tel. 573 395 344
E-mail: ic@mks.holesov.cz
URL: www.holesov.info

Databáze podniků a služeb

srdečně Vás zveme na další dámský večer, který se uskuteční 
16. 6. 2008 v 17 hodin v kavárně IN CAFFFE, Malá ulice 75, Holešov

Hostem večera je Jitka Vanderková 
•  poradkyně pro řízenou a kontrolovanou detoxikaci dle metody 
 MUDr. Jonáše
•  konzultantka v oblasti zdravé výživy a zdraví všeobecně
•  poradkyně se specializací na genetiku dětí (provádí přednášky 
 a konzultace v mateřských školách)

Téma večera
•  detoxikace organismu jako zdravý životní styl
•  genetika dětí
•  magnetoterapie

Programem provází Yvetta Bachová - poradenské centrum Ostrava, 
fa ENERGETIX

Součástí programu je i prezentace magnetických šperků
Vstupné na akce 45,- Kč

Rezervace míst osobně v kavárně IN CAFFE 
nebo telefonicky 737 837 023, Dohnalová Marcela.  

DÁMY, NA SLOVÍČKO

Městské divadlo Zlín pořádá předplatné se zajištěnou dopravou 
z Holešova.
• Jedná se o večerní předplatné skupiny č. 3. 
• Hrací den je čtvrtek 19 hodin.  
• Odjezdy z Holešova jsou i s možností nástupu na trase Holešov - Zlín.

Zájemci se mohou podrobněji informovat a přihlásit do 30. 6. 2008 
v Městském informačním centru na náměstí Dr. E. Beneše 17, 
tel. 573 395 344, ww.holesov.info, e-mail: mic@mks.holesov.cz

PŘEDPLATNÉ  DO MĚSTSKÉHO 
DIVADLA ZLÍN

sezona 2008/2009

Poděkování
Městská knihovna Holešov děkuje paní Květoslavě 

Koutňákové za věnování knih Navlékání korálků a Paví pero, 
které darovala knihovně prostřednictvím pana učitele Škra-
baly. Kniha Navlékání korálků s podtitulem O starých zvycích 
a obyčejích městečka Kvasice se zabývá národopisem, lido-
vými zvyky a životem lidu v obci Kvasice, kniha Paví pero 
se věnuje dějinám a především osobnostem regionu včetně 
Holešova, jako kupříkladu Rottalům. Obě tyto knihy jsou 
k dispozici zájemcům v Městské knihovně.
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Každoroční atrakcí pro děti je i technika 
holešovských dobrovolných hasičů.

Dětský den v Holešově se vyvedl na jedničku

Program Dětského dne ve Smetanových sadech otevřel dětský 
folklorní soubor Zrníčko při SVČ TYMY Holešov.

Malé folklorní tanečníky vystřídali na prostranství před kaplí 
ve Smetanových sadech žáci z dramatického kroužku 3. Základní školy. 

 Děvčata tanečního souboru ze SVČ Duha v akci.
Ještě se pořádně usadit a z koňského hřbetu je prý nejkrásnější 

pohled na svět.

Součástí Dětského dne 
bylo i vystoupení ma-
žoretek a dívek z hip- 
hopového tanečního 
souboru  SVČ DUHA  
Holešov.
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Kvalitní divadelní  představení, které 
vlastně ani nebylo typickým činoherním ku-
sem, zhlédli diváci, kteří přišli ve středu 4. 
června do kina Svět. O nevšední zážitek se tak 
postaraly nejen herečky Carmen Mayerová 
a Tereza Kostková, ale především skvostný 
text vycházející z pera spisovatelky Blanche 
Caffierové. 

Životní a úsměvný op-
timismus slavné spisovatel-
ky Betty McDonaldové se 
vrátil na jeviště prostřed-
nictvím vzpomínek její dlou-
holeté přítelkyně - Blanche 
Caffierové. Právě ta napsa-
la knížku Hodně smíchu 
a pár slz, jejíž překlad (Eva 
Marxová) inspiroval tvůr-
ce - autorku scénáře Jiřinu 
Tejkalovou, režiséra Jiřího 
Pleskota a obě herecké 
protagonistky - ke zrodu 
inscenace, která měla pre-
miéru v pražském poetic-
kém divadle Viola a dnes 
má za sebou už desítky 
úspěšných repríz.

Představení Hodně smíchu a pár slz aneb 
Co život dal a vzal Betty McDonaldové stojí 
a padá samozřejmě jak na kvalitním překladu 
skvostného textu, tak na umu interpretek.

Ostatně ti, kteří představení viděli, mi dost 
možná dají za pravdu. I když nejde o běžnou 
činoherní  inscenaci, rozhodně nemáte pocit, 
že by herečky jen staticky „odrecitovaly“ vy-
brané pasáže a tím to zhaslo. Hravé předsta-
vení, při kterém se používá jen několik málo 
rekvizit, má naopak hned několik poloh stejně 
jako překvapivých momentů, přičemž hodně 
využívá hereckých schopností a kouzla obou 
dam. Ty udávají rytmus celého představení.  

Herečky Carmen Mayerová a Tereza Kostková v inscenaci Hodně smíchu a pár slz aneb 
Co život vzal a dal Betty McDonaldové, která obohatila program Sedm dnů města Holešova. 

Hru o Betty McDonaldové si vychutnaly 
jak obě herečky, 

tak holešovské publikum 

Obě prokázaly své kvality už ve svých 
dřívějších kreacích. Carmen Mayerová (1944), 
jejíž matka byla Španělka,  začala svou he-
reckou pouť jako elévka v Klicperově divadle 
v Hradci Králové. V letech 1967 - 1991 byla 
členkou Městských divadel pražských. 

Televizní publikum si ji může pamatovat 
například ze seriálu My holky z městečka nebo 

z televizních filmů Smutek 
sluší Elektře, Někdo schází 
u stolu nebo Manželská to-
nutí. Na svém kontě má však 
i řadu muzikálových rolí. 

V 80. letech minulého 
století například alternovala 
s dnes již nežijící Laďkou 
Kozderkovou titulní roli 
v muzikálu Hello, Dolly!, kte-
rý uvádělo Hudební divadlo 
Karlín. V posledních letech 
hostuje v divadlech v Mladé 
Boleslavi a Liberci.  

Carmen Mayerová je 
manželkou herce Petra 
Kostky, s nímž má dceru 
Terezu (1976). Ta se - po-
dobně jako ono pověstné 
jablko nepadající daleko od 

stromu -  věnuje rovněž herectví. Po studiu pe-
dagogické školy absolvovala Vyšší hereckou 
školu. Své první angažmá získala v chebském 
divadle, od roku 1999 působí v souboru praž-
ského Divadla pod Palmovkou.

Popularitu získala díky televizní obra-
zovce - objevila se nejen v úspěšném seriálu 
Pojišťovna štěstí, ale i v zábavných pořadech 
(Star Dance, Clever, Ceny TýTý), kde za-
bodovala jako zdatná moderátorka. Tereza 
Kostková je provdaná za divadelního režiséra 
Petra Kracíka, s nímž má ani ne ročního syna 
Antonína.  

Robert Rohál

CD TIP

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 
- Animage

Rozhodnout se a neuhnout. Jedno 
i druhé ovládá Dan Bárta spolehlivě. Měl 
navíc to štěstí, že jej osud na spanilý 
let navzdory trendům, mechanismům 
a ředitelům reality vybavil výbornou po-
sádkou časoprostorového škuneru. A jak 
se stříbrná nit jejich cesty odvíjí album za 
albem, lidské i hudební souznění téhle 
party se vylaďuje, vzpíná směrem vzhůru 
a paradoxně víc a víc zjednodušuje. 

Jistě, vše se odvíjí od Bárty zpěváka 
a textaře, ale Dan s ostatními prorůstají, 
splývají a směřují kamsi, kde rozdíl mezi 
slovy a tóny ztrácí své obvyklé dělicí hra-
nice. Bártova úpornost je úctyhodná sama 
o sobě. V kontextu současné české popu-
lární hudby pak jeho příklad ještě dál nabý-
vá na významu. V poslední době se často 
konstatuje, že populární hudba je v krizi. 
Tak to ale není. V krizi je jen showbyznys, 
který z hudby udělal prodejní artikl, pro-
pracovával postupy, jak vytvářet ty pravé 
„žhavé“ produkty, a po cestě se mu z toho 
nakonec ta hudba prakticky vytratila. 

Existují ale lidé, kteří MUSÍ dělat 
hudbu. I kdyby na chleba nebylo. Což, 
pokud se jedná o muzikanty Bártova 
formátu, jistě nehrozí. A bez diktátu trhu, 
či lépe řečeno bez diktátu manažerských 
představ o fungování trhu, se může skla-
datel, textař, zpěvák a interpret pono-
řit hlouběji do svého nitra, naslouchat 
vnitřním hlasům, vybízet mysl k tvorbě 
a dokonce ji přitom třeba i sledovat. Hrát 
si. A barevného motýla slov a tónů vyslat 
směrem k druhým a pozorovat, s jakou 
přiletí zpátky. 

Výsledek spolupráce Dana Bárty 
s kapelou Illustratosphere není jedno-
duché poslouchání. Souvislostí, rovin, 
významů a kontextů je přehršle. Jistě 
nebylo lehké takovou desku jako Ani-
mage natočit. Takže proč by mělo být 
lehké ji poslouchat? Oba procesy ale 
vedou k pocitům radosti. Tu autorsko-
interpretační znají jen Dan a Illustrato-
sphere sami. Ta posluchačská ale taky 
stojí za to. „S dobou nejdu... leda že by 
doba šla se mnou, mnou zlákaná,“ zpívá 
Dan Bárta v písni Doba s tebou. To je pro 
momentální stav okolností možná až příliš 
odvážná myšlenka. Ale časem? Kdoví. 
Možnosti tu jsou.. 

SN
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Čtvrtek 12. v 19 h a pátek 13. 6. v 17 h: 
SUPERHRDINA - 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 zachraňovat svět. Parodie 
na všechny filmy o superhrdinech typu Spider-
man, Batman apod. vás rozhodně pobaví! 

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

Pondělí 16. 6. v 19 h: HRANICE SMRTI - 
Francie, horor s titulky. Parta zlodějů prchá 
s ukradenými penězi přes hranice. Narazí ale 
na gang neonacistů, který je pronásleduje. 
Začíná boj o holý život!

Úterý 17. 6. a středa 18. 6. v 19 h: TAKOVÁ 
NORMÁLNÍ RODINKA - ČR, komedie. Nový 
český film, který vznikl na motivy jednoho 
z nejoblíbenějších českých televizních seriálů 
a knihy legendární autorky Fan Vavřinco-
vé. V režii Patrika Hartla ve filmu hrají Jiří 
Mádl, Eva Holubová, Jaromír Dulava, Ivana 
Chýlková, Marián Labuda, Vanda Hybnerová 
a další. 

Sobota 21. 6. a neděle 22. 6. v 19 h: LOVCI 
DRAKŮ - USA, pohádkový, dobrodružný. 
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, 
vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ost-
rovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem!

Pondělí 23. 6. v 19 h: KARAMAZOVI - ČR, 
drama. Nový výjimečný snímek režiséra Petra 
Zelenky (Knoflíkáři, Samotáři), který zachycu-
je divadelní představení Dejvického divadla 
Bratři Karamazovi, rozhodně není pouhým 
záznamem této inscenace, ale vysoce kvalit-
ním a originálním filmem, jehož děj je situován 
do industriálního prostředí oceláren, kam 
přijíždí skupina herců na alternativní festival. 
Zde se postupně odkrývají vztahy i jednotlivé 
příběhy hlavních protagonistů... V hlavní roli 
starého Karamazova exceluje Ivan Trojan, 
dále hrají David Novotný, Lenka Krobotová, 
Igor Chmela, Radek Holub, Michaela Badin-
ková a další.

Středa 25. 6. v  19 h: CLONA - USA/Německo, 
akční thriller s titulky. Uznávaný fotograf Benja-
min se vrací do Japonska, kde předtím dlouho 
pracoval, a s sebou si bere i svou čerstvou no-
vomanželku Jane. Místo romantiky je však čeká 
podivná autonehoda a další tajemné události. 
Není to jen další z řady amerických hororů na 
asijský způsob, je to překvapivě silný příběh 
o strachu uvnitř každého z nás a utrpení, které 
jsme na sebe schopni přivolat. Remake dnes 
už kultovního thajského hororu Shutter z roku 
2004 natočil pro studio FOX japonský režisér 
Masayuki Ochiai.

Pátek 5. 7. - BIKEMARATON DRÁSAL
Tradiční cyklistické klání, jehož program bude 
uveden v podrobnějších bodech v příštím vy-
dání Holešovska.

FILMOVÝ TIP

U MĚ DOBRÝ
(ČR 2008,  102 minut). 
Devět let po Pelíšcích se filmový štáb v čele 
s Janem Hřebejkem vrací do Košíř na místo 
činu. Jen o pár bloků dál, kde vznikly památné 
scény jako „maršál Malinovskij“ nebo knedlíko-
noková hádka, se od 14. srpna natáčí komedie 
U mě dobrý. Jan Hřebejk spolu se scenáristou 
Petrem Jarchovským a producentem Ond-
řejem Trojanem slibuje, že film s hvězdným 
obsazením bude návratem k divácky nejvděč-
nějšímu žánru - komedii právě ve stylu Pelíšků. 
Nahrávají tomu kromě podobných lokací dvě 
věci. Do hlavní role obsadili Bolka Polívku - 
a vedle něj další osvědčené hvězdy, Jiřího 
Schmitzera, Petra Formana a nově Miroslava 
Vladyku, Josefa Somra nebo Lenku Vlasáko-
vou. Hlavně ale: opět se inspirovali historkami 
svého oblíbence Petra Šabacha.

Mariášová komedie U mě dobrý bude při-
pomínat nejen Pelíšky a Pupendo. „Jelikož 
je to Šabach, film bude blízký našim před-
chozím komediím. Zároveň si však mys-
lím, že by mohl pamětníkům připomenout 
Rozmarné léto nebo Slavnosti sněženek,“ 
míní Jan Hřebejk. Pohoda rozmarného léta 
u řeky by měla na diváky dýchat díky tomu, 
že většina děje se odehrává u Vltavy na Li-
beňském ostrově, kam se štáb přesune za 
týden. „Stvořili jsme svět, jaký je nám blízký: 
zahrádkářskou kolonii kdesi u vody s jejími 
obyvateli. Dějově bude film zapadat do začátku 
90. let,“ popisuje námět filmu Jan Hřebejk.
Bolek Polívka ztvární roli vysloužilého varietní-
ho kouzelníka Mrklase, Jiří Schmitzer Tondu, 
který točí v provizorní hospůdce pivo, Miroslav 
Vladyka koktavého smolaře Káju. „Ženských 
postav je tentokrát míň, ale objeví se tam 
dvě herečky, jimž se velmi obdivuji. S Lenkou 
Vlasákovou jsem spolupracoval v pražském 
divadle Na Jezerce a Simonu Babčákovou 
jsem chtěl už dlouhá léta obsadit - teď bude 
hrát Kájovu partnerku. Její roli ještě vylepšíme, 
protože tak dobrá herečka potřebuje mít pro-
stor.“ V úloze Tondova syna Jáchyma se ocitne 
Mário Kubaš. Jan Hřebejk obsadil také celou 
řadu přátel ze smíchovského přístavu a své ob-
líbené herce malých rolí, jako je Andrej Toader.
Stejně jako ve všech Hřebejkových filmech 
bude nezanedbatelnou roli hrát i hudba - ta by 
měla být zčásti dobová. Režisérovi se povedl 
jeden zajímavý úlovek: „Na tržišti ve Vysoča-
nech jsem narazil na Rusy, kteří prodávají rus-
ké filmy na DVD a ruskou hudbu. Z jejich auta 
se linula písnička z přelomu 80. a 90. let - jejich 
osobní výběr diskotékové hudby mě okamžitě 
zaujal. Už tedy mám jednu ruskou písničku, 
kterou tam určitě použijeme.“ A přiznává, že 
se svým týmem vždycky používali obdobné 
hudební „ptákoviny“. Když například Jiří Kodet 
v Pelíšcích představoval projekt pomníku, scé-
nu podbarvovala islandská lidovka. „Fungovalo 
to, tak věřím, že i ruská píseň potěší!“ říká 
Hřebejk s úsměvem.

(red)

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

Protagonisté nového Hřebejkova filmu 
U mě dobrý. 

Pátek 18. 7. - LOS PERDIDOS A HOSTÉ
Vystoupení populární kapely a jejích hostů. 
Drive Club

Neděle 27. 7. - sobota 2. 8.
TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
Tradiční přehlídka, která se bude odehrávat - jak 
obvykle -  na několika místech Holešova. Po-
drobnější program v příštím vydání Holešovska.

PŘIPRAVUJE 
SE NA ČERVENEC:
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Největší hvězdou programu oslav Sedm 
dnů města Holešova byla bezesporu popu-
lární herečka Tereza Kostková. Do našeho 
města přijela ve středu 4. června s divadel-
ním představením Hodně smíchu a pár slz 
aneb Co život dal a vzal Betty McDonaldové. 
V komorní inscenaci, která se holešovskému 
publiku líbila a která naplnila takřka celý kino-
sál, hrála se svou matkou, herečkou Carmen 
Mayerovou. 

Zatímco o představení se zmiňuji na jiném 
místě tohoto vydání Holešovska, zkusme se 
chvíli zabývat Terezou Kostkovou. I když ji 
mnozí pokládají za mediální, respektive televizní 
hvězdu, do Holešova přijela příjemná a skrom-
ná mladá žena. Ostatně i ona má za sebou - tře-
baže je právě dcerou uznávaného herce Petra 
Kostky a Carmen Mayerové - období, kdy ji 
znalo jen pražské divadelní publikum. Po studiu 
herectví sice nastoupila do chebského divadla, 
ale ani v angažmá, které nastoupila v roce 1999 
v pražském Divadle pod Palmovkou, nemohla 
být o nějaké slávě ještě ani řeč. V divadle do-
stávala pěkné role, ale aby se mohla postavit 
na vlastní nohy, přibrala i jinou práci. 

„Tehdy jsem odehrála i sedmnáct předsta-
vení do měsíce,“ vzpomíná sympatická herečka. 
„K tomu jsem ještě dělala tajemnici uměleckého 
souboru. Pracovala jsem šestnáct hodin denně 
včetně víkendů. Ležela na mne veškerá odpo-

Když jí divadelní gáže nestačila, roznášela v hospodě pivo 

Herečka a moderátorka Tereza Kostková.  

vědnost za plán divadla a jednotlivá předsta-
vení. Na druhé straně to mělo ještě jeden další 
vklad - naučila jsem se slušně s počítačem.“

Zároveň přiznává, že z divadelního platu 
bylo těžké vyžít. I z toho důvodu si dokonce své-
ho času přivydělávala tím, že roznášela v jedné 
pražské hospodě pivo. Když pak z Palmovky 
odešla tajemnice souboru, nabídli mladé he-
rečce, ať to zkusí ona.  „Že prý energie mám 
na to dost a můžu si aspoň vydělat pod stejnou 
střechou, kde hraji. Navíc v čase povodní, kdy 
nějaký čas byl velmi netradiční provoz, bylo po-

třeba někoho, kdo chod divadla, kolegy a celkový   
provoz dobře zná. Původně jsem nastoupila  na 
zkoušku, než se někdo najde. Nakonec z toho 
byly tři roky,“ doplňuje Tereza Kostková.  

Zlom v její kariéře nastal, když dostala 
roli v seriálu Pojišťovna štěstí. Představovala 
letušku, jejíž prostor se v další řadě tohoto se-
riálu ještě rozšířil. Na základě toho přišla další 
nabídka, aby - společně s Markem Ebenem - 
moderovala televizní taneční soutěž StarDance. 
Od té doby je Tereza Kostková v kurzu. I když se 
mezitím stala maminkou syna Antonína, kterého 
má s divadelním režisérem Petrem Kracíkem, 
o další nabídky nemá nouzi. 

Kromě moderování velkých televizních 
show se nadále věnuje i divadlu - vedle ko-
morní hry, která byla poprvé uvedena v praž-
ské Viole a rovněž i v Holešově, se objevila 
v muzikálu Pokrevní bratři i v crazy komedii 
Antonína Procházky Ještě jednou, profesore 
(kterou před časem uvedlo i holešovské Divadlo
6. května). Kuráž jí zkrátka nechybí, což do-
kázala zcela konkrétně i tady v Holešově. Její 
Betty McDonaldová, kterou na jevišti předsta-
vovala, byla naprosto skvělá - přesně v duchu 
obrazu, který o slavné spisovatelce máme v po-
vědomí. Jenomže právě díky Tereze Kostkové 
tento obraz získal ještě něco navíc. Její jiskru, 
kouzlo i šarm. 

RR 

Začnu trochu staromilským, 
ale optimistickým konstatováním, 
jak je bezvadné setkat se v po-
měrně krátké době u nás s osca-
rovým hitem. O jednu generaci 
v čase zpět věc téměř nemožná. 
Nejnovější počin bratří Ethana 
a Joela Coenových je pozoruhod-
ný hned z několika důvodů:  obda-
řen celkem čtyřoscarovou porcí se 
poprvé honosí i nejprestižnějšími 
soškami za nejlepší film a režii, ne-
zpracovává vlastní námět, nýbrž cizí 
literární předlohu, nehraje v něm 
nikdo známý už z dřívějších filmů 
a má mnohem depresivnější atmo-
sféru s existenciálním rozměrem. 
Román Tahle země není pro starý 
Cormaca MacCarthyho přitom na-
prosto splňuje všechny znaky typic-
kého rukopisu Coenových, kteří se 

O filmu Tahle země není pro starý Poznámka 
na okrajpo hravějších, komediálních a dluž-

no dodat komerčnějších projektech 
(Bratříčku, kde jsi?, Big Lebowski),  
vrátili k temnější černohumorné 
poetice svých začátků (Zbyteč-
ná krutost, Millerova křižovatka).
Téma, které rozvíjí, se jak červe-
ná nit táhne celou jejich tvorbou. 

Téma neúprosné osudovosti, z  níž 
není úniku, řetězení událostí bez 
možnosti nějakého zvratu, kolo-
toč, z kterého se nedá sesednout. 
Tentokrát ho roztočí Llewelyn Moss 
(Josh Brolin), veterán z Vietnamu, 
tím, že se v poušti nachomýtne k po-
zůstatkům masakru po neúspěšné 
předávce drog a neodolá šanci bez-

pracně se obohatit. Z místa odcizí 
kufr se dvěma milióny dolarů. Tím si 
ovšem podepíše ortel smrti, čehož si 
je sám vědom. (On: „Řekni matce, 
že ji mám rád“. Manželka: „Matka je 
přece po smrti“. On: „Tak jí to řeknu 
sám.“). Přesto ale s umanutostí sobě 
vlastní dělá další a další kroky smě-
rem k propasti, z které není návratu. 
Po jeho stopách se vydává chladno-
krevný, brutální zabiják Anton Chi-
gurh v maniakálním podání Javiéra 
Bardema po zásluze oceněného 
jedním z Oscarů. Svým máničkov-
ským účesem napohled směšný, 
ovšem jen do té doby, než promluví. 
Pak každému rychle zmrzne úsměv 
na rtech, často navěky.  Nepamatuji 
se, kdy postava na plátně budila 
takovou hrůzu a odpor jako v tomhle 
případě. Svou sveřepostí, důsled-
ností, neúnavností, racionálností 
a naprostou absencí jakéhokoliv 
citu a humoru evokující (aspoň pro 
mě) postavu Terminátora. 

Památná v tomto smyslu je 
i scénka „autooperace“ prostřele-
né nohy odkazující k opravě ruky 
u „plecháče“ a závěrečný kulhavý 
odchod ze scény. Na rozdíl od Ter-
minátora ale vítězný. Llewelyn Moss 
totiž nemá nic společného se stateč-
ným a ušlechtilým spasitelem světa 
Johnem Connorem. Je to prach-
sprostý zloděj, jehož úmysly jsou ryze 
sobecké. A proto nemůže vyhrát. 
Stejně by asi v téhle zemi neměl 
šanci zestárnout, jak říká zkušený 
a z krutostí a lhostejnosti  tohoto světa 
poučený šerif  Tommyho Lee Jonese, 
který jeho příběh až do neodvratného 
konce sleduje a glosuje.  Přežít v ta-
kové zemi, kde neplatí lidská sluš-
nost, morálka, hodnoty a pravidla, je 
těžké. Nejen pro starý. 

Marie Rysová

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně 
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

KINORECENZE

Pokud se mohu jen tak ve zkratce 
vyjádřit k druhému ročníku multikultur-
ního setkávání nazvaného Sedm dnů 
města Holešova, tak bych rád zmínil 
některé divadelní produkce. 

Začnu představením holešovské-
ho Divadla 6. května, které se v rámci 
přehlídky představilo se svou nedávnou 
premiéru situační komedie Na správ-
né adrese. Přiznám se, že jsem viděl 
i premiérou, která se mi líbila moc, ale 
když ji porovnám s reprízou, kterou měli 
holešovští ochotníci opět vyprodanou 
a často aplaudovanou, tak repríza jed-
noznačně vítězí. Je to jasné - na rozdíl 
od prvotního uvedení před holešovským 
publikem šlo o kouzelné představení. 
Herci byli (zákonitě)  mnohem uvolně-
nější a text, který už hráli potřetí (mezi-
tím si prý „střihli“ představení v Žerano-
vicích) mají zažitý - a tak si dovolí občas 
i nějaký ten fórek navíc, což jen přispívá 
ke zdaru i věhlasu celého představení. 
Holešovští ochotníci zkrátka umějí. Jiný 
šálek kávy nabídla inscenace Hodně 
smíchu a pár slz aneb Co život dal 
a vzal Betty McDonaldové v provedení 
dvou profesionálních hereček - Carmen 
Mayerové a Terezy Kostkové. I toto 
komorní představení se líbilo jak mi, tak 
publiku, které zaplnilo sál kina Svět -  už 
jenom díky předloze, ale své rozhodně 
sehrály i obě protagonistky. 

Mile překvapilo a hlavně pobavilo 
představení Rozpalme to, má panen-
ko, s nímž přijeli do Holešova ochotníci 
z Křenovic. Hodinová hra je inspiro-
vána slavným Formanovým filmem 
Hoří, má panenko, z čehož jsem měl 
původně obavy, ale nakonec jsem se 
šeredně spletl. Představení se vrací 
nejen k dnes již kultovním hláškám 
a scénkám, ale staví i na tom, že veš-
keré mužské role hrají ženy, zatímco 
některé ženské role zase muži. Skvělá 
šaráda. Ti, co si nepřišli polechtat brá-
nici, mají jednoduše smůlu...

Robert Rohál    
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Rodák z Drahotuší u Hranic (nar. 11. 8. 
1913) prožil v Holešově plných 46 let (od 1. 6. 
1942) a nevzdal se „svého města“ ani poté, co 
byl jmenován sídelním kanovníkem kiolegiátní 
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži (1977). Dle 
svého přání mohl působit v Holešově i nadá-
le. O svěřenou farnost se vzorně staral, díky 
své přirozené autoritě a diplomatickým schop-
nostem dokázal za minulého protinábožensky 
zaměřeného režimu zaštítit mnohé tehdy nežá-
doucí nebo režimem přímo zakazované aktivity 
svých mladých kaplanů a farníků, především 
křesťanské mládeže.

Od studentských let projevoval zá-
jem o hudbu, literaturu a výtvarné umění. 
Vrcholem jeho badatelské práce v oblasti 
hudební historie je monografie Bezručova 
poezie v české hudbě (Opava, 1962), ve 
které prezentuje tištěná i rukopisná hudební 
díla především sborové tvorby, jež vznikla na 
texty Petra Bezruče. Na tomto díle pracoval 
dlouhá léta a soustředil při tom u nás vůbec 
největší sbírku hudebních bezručian, kterou 
v prosinci 1976 předal do Památníku Petra 
Bezruče v Opavě.

P. Alex však byl osobností nejen v oblasti 
hudební historie a mezi bibliofily. V obci sběra-
telů filatelie, numismatiky, drobné plastiky, fale-
ristiky a signistiky náležel k předním členům na 
Moravě. Žel většina těchto souborů nezůstala 
po něm zachována jako celek. 

Vzpomínka na nezapomenutelného P. Františka Alexe

Na snímku mu bylo pětatřicet let, v klopě má 
odznak skautské lilie.

Jedna z nepříliš typických, tak trochu „domáckých“ snímků mezi lidmi 
oblíbeného Pátera Františka Alexe.

Páter František Alex (uprostřed) s Dr. Břetislavem Pokorným (vlevo) 
a Mirkem Očadlíkem (vpravo).

Před dvaceti lety - 24. června 1988 - zemřel v nemocnici na Malém Valu v Kroměříži kanovník, děkan a farář v.v. v Holešově P. Fran-
tišek Alex. Nesmazatelně se zapsal do novodobé historie našeho města jako mimořádně oblíbený duchovní otec farnosti, svědomitý 
ochranář církevních památek a jako inspirátor a vydavatel uměleckých děl s holešovskou tematikou.

Tak si ho mnozí z nás pamatují.

Z jeho rozsáhlé sbírky knih se 
naštěstí podařilo získat Městské 
knihovně v Holešově (zejména 
zásluhou paní Jiřiny Šaškové) 
soubor 733 knih a bibliofilských 
tisků, zahrnujících alespoň část 
výše zmíněných souborů, ale pře-
devším hodnotnou kolekci bezru-
čovských publikací. 

Bohatá byla i editorská činnost 
P. Alexe. Vydal mnoho krásných 
tisků, a to zejména s bezručov-
skými náměty, dále půvabné no-
voročenky, exlibris, exmusicis, 
různé příležitostné tisky a volnou 
grafiku.

Škoda, že se nepodařilo pro Holešov za-
chránit velkou sbírku autografů - upomínkových 
textů, veršů a drobných kreseb, které P. Alexovi 
napsali či nakreslili naši přední umělci. 

Jeden dokument z této sbírky, dopis 
PhDr. Mirko Očadlíka z 6. května 1964 obsahu-
jící autorovo vyznání lásky k rodnému Holešovu, 
byl vydán pod názvem Já idu za Tebú… v roce 
1968 a poté znovu o rok později při příležitosti 
70. výročí založení holešovského gymnázia.

Zasloužil se také o vznik několika výtvar-
ných děl, věnovaných památce holešovské-
ho faráře sv. Jana Sarkandra. S vděčností si 
v Holešově stále budeme připomínat působení 
P. Alexe v komisi památkové péče města, ve 
vlastivědném kroužku, jehož byl zakládajícím 
členem, i jeho poválečné působení ve funkci 
duchovního rádce Junáka.

 Ing. František Rafaja

Šíře jeho kulturního záběru se 
projevila především ve sběra-
telství. Soustředil např. cenné 
soubory různých vydání Mácho-
va Máje, Bezručových Slezských 
písní, Babičky Boženy Němcové, 
Erbenovy Kytice.

Zájem 
o umění

Sbíral autogramy 
slavných
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Sport byl a je významným společenským fenoménem 
i ve Všetulích

Seriál

Sport je nejen významným relaxačním 
fenoménem dnešní doby, ale hrával důleži-
tou společenskou roli i v dřívějších letech. 
Byl samozřejmě velmi důležitý i pro život 
obce Všetuly či pozdější část města Holešova 
s tímto jménem.

Podobně jako v dalších sídlech bylo 
i ve Všetulích velmi významné sokolské hnu-
tí, které se rozvíjelo v naší zemi od konce 
19. století. V září roku 1912 byla ve Všetulích 
ustavena pobočka Tělovýchovné jednoty So-
kola Holešov. Činnost byla zahájena ustave-
ním družstva 30 cvičenců - mužů, kteří chodili 
cvičit do Holešova, protože v tu dobu ve Všet-
ulích tělovýchovné zařízení neexistovalo. Tato 
činnost neměla dlouhé trvání, neboť vzápětí 
nato, v roce 1914, vypukla I. světová válka 
a většina tehdejších příznivců Sokola odešla 
na frontu a mnozí se již domů nevrátili.

Samostatná TJ Sokol Všetuly vznikla až 
v roce 1920. Do tělovýchovného hnutí se zapo-
jili muži, ženy dorost i žactvo. První tělocvičnou 
se stalo skladiště v prostoru bývalé „koštárny“ 
(na Novosadech, kde stojí dnes garáže).

Teprve v roce 1930 byla zbudována malá, 
ale alespoň zčásti vyhovující tělocvična. Její 
rozšíření podle původního plánu se neusku-
tečnilo pro vypuknutí II. světové války. 

Za 70 let trvání tělovýchovné organizace 
se ve funkcích organizátorů, cvičitelů, trenérů, 
aktivních sportovců vystřídalo mnoho lidí. Mno-
zí této ušlechtilé myšlence zasvětili většinu vol-
ného času pro radost a zábavu druhých. Jedná 
se např. o řídícího učitele Mráze a Františka 
Nopa, kterého umučili nacisté v koncentračním 
táboře, řídícího učitele Jančíka a Stanislava 
Tomečka, Petra Paseku staršího, který má 
největší zásluhu na zbudování bývalé soko-
lovny, Petra Uhlíře, bratrů Zámečníkových 
atd. Z historie všetulského sportu, zvláště pak 
kopané, asi nikdy nevymizí jména hostinského 
Rudolfa Fuksy, pekaře Josefa Čecha, dlouho-
letého obětavého hospodáře Josefa Součka, 
populárního rozhodčího Františka Pospíši-
la, Ferdinanda Mrkvana staršího i mladšího, 
Aloise Ejema, Josefa Pavelky, Františka Sla-
měníka, Františka Bakaly i obětavé, upřímné 
mámy - sokolnice - paní Hrudíkové. Nelze 
také zapomenout na sportovní vystoupení 

žactva, na sportovní tělocvičné akademie, 
které byly organizovány ve spolupráci školy 
a tělovýchovné jednoty. Pro všetulskou obec 
byly svátkem v minulých letech „nedělní výle-
ty“, oslavy kácení máje, výroční upálení Mistra 
Jana Husa a jiné události společenského 
charakteru, které měly vždy dobrou sportovní 
a kulturní úroveň. 

Po válce, v padesátých letech, byla čin-
nost tělovýchovného hnutí nejmasovější. Pra-
videlná cvičení pro děvčata a ženy v pondělí 
a ve čtvrtek a pro chlapce a muže v úterý 
a v pátek jsou dokladem rozmachu tělovýchov-
ného hnutí i ve Všetulích. Cvičení vedli např.: 
Oldřich Brázdil, Vraťa Navrátil, Alois Marušák, 
Karel Skočka, Vlasta Výpustková, Vlasta Bráz-
dilová, Jarka Ondrůšková a jiní. 

Tělovýchovné hnutí ve Všetulích ale nelze 
oddělovat od činnosti fotbalistů, kteří takřka 
ve stoleté historii organizované tělovýchovy 
v této části Holešova zaujímají plných sedm-
desát let činnosti. 

Počátky oddílu kopané ve Všetulích se 
datují k r. 1933. U jeho zrodu stáli Fr. Slaměník, 
Fr. Mrkvan, St. Hrabal, Bř. Jiříček, O. Fuksa, 
J. Souček a další. První hřiště bylo za hostin-
cem zvaným „Kráčiny“ (v místech dnešní 3. ZŠ 
v ul. Družby). V roce 1973 byl tehdejšímu spor-
tovnímu klubu nabídnut pozemek v „Hliníku“, 
který si vyžádal nejprve odvodnění, náročnou 
úpravu a oplocení. V tomto prostoru se nachá-
zel až do roku 1950, kdy se kopaná přestě-
hovala do současných prostor. Původní název 
klubu byl ZK Kneisl Všetuly, později nazvaný 
TJ Slavoj Všetuly. Významnou kapitolu všet-
ulského sportu tvoří období let 1950 - 1959. 
Vybudovalo se pěkné koupaliště, které spolu 
s hřištěm a novou tělocvičnou při základní ško-
le tvoří rozsáhlý sportovní areál. Poděkování 
patří Oldřichu Hrudíkovi, Josefu Kadrmasovi, 

Karlu Vaculíkovi, 
Janu Zalabáko-
vi, p. Lochma-
novi, Oldř ichu 
Pasekovi, Aloisi 
Nelešovskému, 
Františku Hrudíkovi, Jaroslavu Hanulíkovi, 
Josefu Miklíkovi i dalším. 

Ve snaze zvýšit úroveň kopané v Hole-
šově došlo v r. 1959 ke sloučení s TJ Tatran 
Holešov. Svůj cíl to však nesplnilo a kopaná 
ve Všetulích zanikla. V r. 1962 se našla opět 
skupina lidí v čele s O. Pasekou, J. Heryánem, 
O. Hrudíkem a už vyzrálých fotbalistů O. Javo-
říka, Fr. Ejema, Zd. Dudy, J. Pašutha a jiných, 
kteří nejenže začali s organizací jednoty, ale 
sami se pustili do mistrovských soutěží. V 60. 
- 80. letech hrávalo mužstvo mužů převážně 
krajskou soutěž 1. B tř., do které se dostalo 
postupem od IV. třídy. Nebývalo výjimkou, kdy 
na zápas přišlo až 300 diváků. Při různých 
příležitostech ve Všetulích hostovala kvalitní 
a známá mužstva, jako např. slavná Dukla 
Praha, internacionálové Baníku Ostrava, Sla-
vie Praha, Sparty Praha a další.

Také v 90. letech minulého století hrál 
Slavoj 1. B třídu (pouze v letech 1994 - 95 
hrál a vyhrál okresní přebor) a ve svých ak-
tivitách nezapomínal na mládež. Pravidelně 
se zúčastňovali mladí fotbalisté (přípravka, 
žáci a dorost) okresních a krajských soutěží 
a pořádali i halové či prázdninové turnaje. 
Proběhlo více než deset ročníků letního turnaje 
Memoriál Fr. Ejema a později i turnaj na počest 
Ladislava Navrátila. 

I v tomto období je mnoho osobností, 
které se zasloužily o rozvoj fotbalu a sportu 
ve Všetulích. Jedná se fotbalové nadšence, 
kteří výchově mládeže, zajištění chodu klubu 
i provozu hřiště věnovali a mnozí stále i nyní 
věnují spoustu času: L. Navrátil (opora klubu, 
se kterou se již bohužel nemůžeme setkávat), 
Fr. Krajcar, K. Daněk, L. Hrudík, Zd. Kolář, 
V. Daníček, St. Jaša, M. Michálek, L. Ševčík 
a dále např. E. Sedlář, Zd. Nelešovský, K. Jir-
sa, M. Münster, L. Lízner, J. Pisklák, V. Michá-
lek, bratři Bakalíkovi a mnozí další na postech 
trenérů, asistentů, vedoucích družstev apod.

(Pokračování na str. 19)

SLAVOJ VŠETULY 
- oddíl fotbalu

Družstva žen a mužů a společné vystoupení.Sokol Všetuly v 30. letech minulého století.
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Sport byl a je významným společenským fenoménem i ve Všetulích

(Pokračování ze str. 18)
V současné době působí 

holešovské fotbalové kluby 
společně pod názvem Spo-
jené fotbalové kluby Holešov 
- dnes SFK ELKO Holešov. 
Dne 24. dubna a 13. května 
2002 proběhly společné 
schůze výborů holešovského 
a všetulského fotbalového 
klubu a bylo dohodnuto pos-
tupné sloučení. Družstva mužů 
působila v uvedené sezoně 
ještě pod svými původními 
názvy, ale od 1. srpna 2003 
již s novým jménem. Hlavním 
důvodem byly ekonomické tlaky 
i potřeba vzájemného propojení 
a spolupráce nejen družstev 
mužů, ale i mládeže. 

Kromě fotbalu všetulští 
sportovci nalezli oblibu v šachách 
- šachový kroužek působil při 
Slavoji Všetuly řadu let - a také v nohejbalu. 
Nohejbalový oddíl Slavoje Všetuly se pod 
vedením P. Mocka zúčastňoval mistrovských 
soutěží - své domácí působiště měl na kurtech 
u restaurace Hütr - a uspořádal takřka dvě 
desítky ročníků „Vánočního turnaje trojic v no-

hejbalu.” Tyto turnaje probíhaly v poslední době 
v hale při 1. Základní škole ve Smetanových 
sadech. Všetulské pořadatele zastupovali 
pravidelně Zd. Kolář a Fr. Šenkyřík a na 
palubovce např. hráči P. Mocko, M. Daněk, P. 
Sklenář a mnozí další.

Sportovci a občané Všetul 
se také významnou měrou 
o svá sportoviště zasloužili. Vy-
budovali a udržovali svá spor-
tovní zařízení v době existence 
Sokola, odpracovali stovky ho-
din na stavbě koupaliště a také 
zázemí pro současné fotbalové 
hřiště. Dodnes se o fotbalovou 
plochu snad s nejkrásnějším 
trávníkem v širokém regionu 
příkladně starají.

Sport ve Všetulích má 
tedy již takřka stoletou organi-
zovanou historii. Prošel ob-
dobími rozkvětu i útlumu, ale 
významnou měrou se zapojil 
do společenského rozvoje této 
obce, nyní stále výrazné a svébyt-
né části Holešova. V dnešní 
době navíc dostává pohybová 
aktivita nové impulsy v podobě 
cyklistiky a in-line bruslení na 

nové „cyklotrase do Količína“, ve středisku 
volného času probíhají různá cvičení žen 
a v jeho tělocvičně další pohybové aktivity či 
působí zde už několik let Klub stolního tenisu 
vedený Zd. Matelou. 

Rudolf Seifert

Fotbalisté Všetul v roce 1951.

Všetulské krasavice na dobovém snímku ze 30. let. Družstvo mužů před vystoupením.

Brigáda na stavbě oplocení hřiště.

Fotbalové družstvo Všetul v 50. letech 20. století.
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Když odevzdáme učeb-
nice, co bychom si přáli 

více. Dva měsíce klidu a pohody, strávíme je 
radši u vody. Krásné prázdniny a dovolenou, 
spoustu odpočinku, pohody a krásných zážitků 
všem přejí pracovníci TYMY

ZVEME VÁS
10. -22.6. Ozdravný pobyt Chorvatsko - 
Lanterna
19. 6. Hrátky „těšíme se na prázdniny“ - 
hrátky pro děti ŠD
25. 6. Zasedání PDM - od 10.00
25. 6. Závěrečná porada a poděkování - 
posezení s externími spolupracovníky a přáteli 
TYMY
25. - 26. 6. Mistrovství ČR mladších přípravek
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 zdra-
votní dozor, program)
7. - 11. 7. Léto s pohádkou I. - letní pobyt pro 
děti i jejich rodiče, spousta pohádkových postavi-
ček 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-ho-
pem a dalšími tanečními styly a technikami, 
cena: 1.450,-/dítě (v ceně ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, program)
11. - 16. 7. Taneční léto II. - letní tábor pro 
holky i kluky plný aktivního pohybu (aerobik, hip-
hop a další taneční styly a techniky), táborová 
dobrodružství a hry, cena: 1.650,-/dítě (v ceně 
ubytování, 5x denně strava, pitný režim, peda-
gogický a zdravotní dozor, program)
7. - 16. 7. Expedice PALENQUE - vypravíme se 
po stopách starých Mayů, abychom nalezli dávný 
poklad, zažijeme spolu táborová dobrodružství 
plná her, tajemství a zábavy, cena: 2.990,-/dítě 
(v ceně ubytování, 5x denně strava, pitný režim, 
pedagogický a zdravotní dozor, program)
28. 7. - 9. 8. Výprava na území kmene Mašu-
kulumbů - léto pod stanem pro odvážné kluky 
a holky od 7 let, čeká nás cesta plná napětí, 
překážek, dobrodružství a her
Srpen - Beskydy-Kněhyně

18. - 22. 8. Křišťálový sloup - táborový výlet 
do tajů výtvarných a rukodělných technik, cena: 
1.690,-/dítě, 2.380,-/dospělý (v ceně ubytování, 
5x denně strava, pitný režim, pedagogický 
a zdravotní dozor, program, výtvarný materiál) 

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných 
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. 
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady 
a součástí je také sociální zařízení. Informace 
na tel.: 573 39 69 28

POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspě-
vek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany 
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě 
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na 
očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně 
ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
SRDCE NA DLANI
Letos již počtvrté se v Holešově uskutečnila an-
keta, kterou vyhlásil PDM Holešov. Tato akce má 
už od svého začátku název Srdce na dlani. Děti 
chtějí hlasováním vyjádřit své poděkování těm, 
kteří s nimi pracují ve školách i ve volném čase. 
V letošním roce se do ankety zapojilo celkem 
sedm škol a školských zařízení. Slavnostní vy-
hodnocení se uskutečnilo v čajírně SVČ Všetuly 
v úterý 27. 5. 2008. Pěkné dopoledne zde prožili 
pozvaní učitelé, vychovatelé a také vedoucí ně-
kterých zájmových kroužků a kurzů. Zástupci 
jednotlivých škol postupně představili své učitele, 
kteří byli v anketě oceněni. Za 1. ZŠ byla ohod-
nocena Dagmar Stojanová, za 2. ZŠ za první 
stupeň Dagmar Zielinská a Petra Chudárková za 
druhý stupeň, na 3. ZŠ vyhrála Barbora Kojecká 
z prvního stupně, Andrea Macíková z druhého 
a Marta Fukalová, vedoucí školní družiny. Na 
Gymnáziu Ladislava Jaroše byla oceněna paní 
učitelka Eva Maňásková. Ze Střední policejní 
školy MV obdržel poděkování pan učitel Tomáš 
Zdráhal a vychovatel Karel Adámek. 
Do ankety byla zahrnuta i zájmová zařízení, 
v SVČ Všetuly získala největší počet hlasů 
Alena Starečková, která je zde vedoucí kroužku 
společenských tanců, a v Pionýrské skupině 
Mirka Očadlíka byla oceněna vedoucí Hana 
Samsonová. 

Příjemnou kulturní vložkou bylo vystoupení žáků 
třídy 3. B ze 3. Základní školy. Učitelům a vycho-
vatelům poblahopřál také místostarosta města 
Holešova pan Rudolf Seifert a další hosté. 
Slavnostní dopoledne bylo zajisté příjemným 
zážitkem jak pro učitele, tak pro jejich žáky. 
Všem oceněným blahopřejeme. 

JV

TALENTÍK 2008
Ve čtvrtek 29. května 2008 se uskutečnil již 
druhý ročník akce pod názvem Talentík 2008. 
Do této ankety nominovaly jednotlivé základní 
školy své talenty v různých oborech. V tělo-
cvičně SVČ Všetuly se ve čtvrtek sešli všichni 
nominovaní i s ředitelkami svých škol. Po krát-
kém kulturním vystoupení a po přivítání  všech 
přítomných  začalo postupné představování 
všech nominovaných dětí. Z jednotlivých škol 
byli oceněni tito žáci: Z 1. ZŠ Ludmila Pělucho-
vá, Vlastimil Navrátil, Aneta Trněná, Kateřina 
Havelková, Marek Jurtík, Kamila Sedláčko-
vá, Karolína Bubelková, Vendula Vaculíková, 
Ondřej Kukla a Libor Přikryl; ze 2. ZŠ Tomáš 
Srovnal, Michaela Kotková, Pavla Paštěková, 
Zuzana Ehrlichová, Petr Dujka, Lenka Trdli-
cová, Marie Viktorínová, Dominika Vargová, 
Monika Zapletalová, Martina Zapletalová a Ni-
kola Vlašicová. Za 3. ZŠ se zúčastnili Eva 
Roháčková, Viktor Franc, Augustin Václavík, 
Nikola Zlámalová, Karolína Vaclachová, Tereza 
Chotová, Dominika Stolářová, Jakub Zahnaš, 
Josef Dujka, Dominik Němec, Lenka Dujková 
a Eliška Doleželová. 
Jednotliví žáci byli oceněni za úspěchy v okres-
ních a krajských kolech literárních, hudebních, 
výtvarných soutěží, ale také v různých kolech 
přírodovědných, matematických, fyzikálních 
olympiád a ve sportovních soutěžích. Všechny 
přítomné mile překvapily výkony nejmladších re-
citátorů a zpěváčků. Ocenění Talentík 2008 pře-
dal vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petr 
Chvátal, v závěru oceněným poblahopřály také 
ředitelky škol. 
Všichni ocenění si kromě pamětního listu a pěk-
ných zážitků odnesli hodnotné dárky, které pro 
tuto příležitost věnovaly firmy RAAB Computer, 
Elko EP, Trachea a TYMY.  
Jsme velmi rádi, že v našem městě nejenom 
existuje tolik talentovaných dětí, ale že také 
mají možnost se setkat a být za své úspěchy 
zvlášť oceněny. Gratulujeme jim a přejeme další 
rozvíjení jejich talentu. 

JV

Ocenění Talentík 2008 předal vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petr Chvátal (na prvním snímku), v závěru oceněným 
poblahopřály také ředitelky škol.

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz 

Středisko volného času 
Holešov DUHA nabí-
zí: rozvrh pravidelné 

činnosti najdete na internetových strán-
kách: www. svc-duha.cz nebo na tel. čísle 
573 395 355, e-mail: duha@svc.duha.cz 

MALÉ OHLÉDNUTÍ
DEN BEZ ÚRAZU

Již tradiční Den bez úrazu 28. 5. 2008 
jsme pořádali ve spolupráci se SPŠ MV ČR 
Holešov ve  Smetanových sadech. Den bez 
úrazu navštívily třídy z 1. a 2. Základní školy Ho-
lešov. Děti se seznámily s bezpečností chodců 
v silničním provozu, zásadami bezpečné jízdy 
na kolečkových bruslích, poznávaly dopravní 
značky, určovaly barvy oblečení pro cyklisty, 
učily se prevenci proti  úrazům, učily se zákla-
dy první pomoci, bezpečnosti v nebezpečném 
prostoru a další.

Děkujeme za aktivitu všech zúčastně-
ných. 

DEN DĚTÍ
Hádejte, co bylo ve Smetanových sadech 

v neděli dne 1. 6. 2008? Ano, správně, přece 
Den dětí! Ten se konal ve spolupráci města 
Holešova se Střediskem volného času Holešov, 
SVČ TYMY A MKS. Svůj program zde před-
stavily děti ze zájmové činnosti  SVČ Holešov 
a TYMY. Nesmíme opomenout program  Sboru 
dobrovolných hasičů z Holešova, který všechny 
přítomné velmi zaujal. K vidění bylo představení 
hudebních a tanečních souborů např. rainbow 
dance, mažoretky a hip hop (DUHA) a aerobik, 
ukázky společenského tance i anglická školička 
(TYMY), to vše za doprovodného programu 
obou středisek.

Celou akci doprovázely atrakce, kolotoče, 
houpačky, nafukovací hrad, prodej cukrovinek, 
cukrové vaty, frgálů, občerstvení apod. Počasí se 
vydařilo a doufejme, že se program všem líbil. 

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Zahajovací koncert k „7 dnům města“ se ro-

zezněl v pondělní podvečer  2. června v kostele 
sv. Anny v Holešově. Tentokrát to byl koncert 
dětských sborů. V první části diváci mohli slyšet 
hlásky dětí z Plamínku - dětského sboru ze ZŠ 
Družba v Holešově pod vedením 
Mgr. Kovářové a Mgr. Hýžové 
a druhá část patřila Moravským 
dětem ze SVČ Holešov se sbr. 
Mgr. Lenkou Poláškovou a kla-
vírním doprovodem Mgr. Danie-
lou Vymlátilovou. Koncert uváděl 
děkan holešovské  římskoka-
tolické farnosti  P. ICLic.ThLic. 
František Cinciala. 

Spokojení diváci odcházeli 
z příjemného prostředí kostela 
sv. Anny s úsměvem na tváři 
a dodatkem - že v tyto parné 
letní dny je to ideální prostředí 
na konání snad i dalších kon-
certů…

JS

ZVEME VÁS
12. 6. 2008 od 9.00 hod. 

se bude konat OLYMPIÁDA 
MATEŘSKÝCH ŠKOL na hřiš-
ti Gymnázia Ladislava Jaroše 
v Holešově. Olympionici budou 
soutěžit o dort pana starosty 

PaedDr. Zdeňka Janalíka. Budou připraveny 
sportovní disciplíny pro jednotlivce i pro kolek-
tivy. Těší se na Vás SVČ Holešov - Duha i SPŠ 
MV ČR Holešov.

18. 6. 2008 se v oboře zámeckého parku 
uskuteční ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM 
pro Základní školu praktickou Bystřice pod 
Hostýnem. 

PŘIPRAVUJEME
Letní pobyty a tábory DUHY

Rybářský tábor
Napajedla - Pahrbek
Termín: 29. 6. - 5. 7. 2008
Předběžná cena: Kč 2 400,-
Tábor je určen hlavně pro děti s platným rybář-
ským lístkem.

ITÁLIE - Sluneční riviéra - Riccione
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín: 25. 7. - 3. 8. 2008
Určeno pro rodiče s dětmi,  děti bez doprovodu 
i teenagery.
Ubytování: Kemp Adria - stany pro 4 - 5  osob 
(2 ložnice)
Strava: plná penze
Cena: Kč 5 690,-  
Kvalifikovaný pedagogický doprovod.

Havraní tábor osadníků
Termín: 13. 7. - 25. 7. 2008 
Místo: Chata pod Tesákem.
Protože se našlo více dětí, kterým nevyhovuje 
délka tábora, rozhodli jsme se provozovat tábor 
ve dvou variantách. 
varianta zůstává původní, cena je 3 600,- Kč 
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. 

LETNÍ POBYT pro rodiče s dětmi 
- BESKYDY - NOVINKA!

V termínu od 29. - 31. srpna na horské cha-
tě Bahenec ve slezských Beskydech. V blízkosti 
také lázně. Bohatý program pro celé rodiny, 
lanové centrum, pétanque, venkovní bazén se 
solárním ohřevem, procházky i náročnější túry 
do přírody, dětský koutek, pískoviště, ohniště,   
beachvolejbalové hřiště a další aktivity. Infor-
mace a přihlášky na DUZE.

Městský tábor
Termín: 18.  - 22.  8.  2008
Denně program s prázdninovou aktivitou 
od 8.00 - do 16 - 17.00 hod.
 Na tábor se můžete přihlásit na celý týden 
nebo i na jednotlivé dny.  Je nutné se přihlásit 
předem.  Přihlášky ve SVČ Holešov. 
Program: 
18. 8. - lukovský hrad a okolí (100,- Kč)
19. 8. - zámek Buchlov (200,- Kč)   
20. 8.- lanové centrum Mladcová (320,- Kč) 
Pozor, pouze pro děti od 10 let!
21. 8. - Štramberk - hrad Štramberk, rozhledna 
Bílá hora, jeskyně Šipka, Botanická zahrada, 
Muzeum Zdeňka Buriana (245,- Kč)
22. 8. - městská hra (40,- Kč)

Celková cena za tábor je 880,- Kč

SBÍRÁME HLINÍK, PŘIPOJTE SE...
Ve vstupních prostorách SVČ Holešov je 

umístěna nádoba Hliníkožrouta, určena pro 
sběr drobného hliníkového odpadu z domác-
ností. Chceme tímto sběrem rozšířit povědomí 
občanů o přínosu odděleného třídění této složky 
komunálních odpadů a podpořit recyklaci hliní-
ku. Tuto aktivitu podporuje i Zlínský kraj.

PROČ TŘÍDIT HLINÍK?
Hliník se vyrábí z bauxitové rudy, jehož 

proces výroby je velmi energeticky a finanč-
ně náročný. Při výrobě se vyprodukuje velké 
množství toxického odpadu. Emise, které při 
jeho výrobě vznikají, způsobují dýchací potí-
že. V přírodě se navíc velmi špatně rozkládá 
a dlouho zůstává na skládkách, zatímco by se 
mohl efektivně recyklovat. 

 
Oddělený sběr hliníku šetří významně 

energii a suroviny při jeho výrobě, současně 
také nedochází k produkci škod-
livých látek při jeho výrobě.

CO PATŘÍ DO HLINÍKU K RE-
CYKLACI?
vršky od jogurtů,
nápojové plechovky, 
hliníkové fólie, 
obaly od potravin (másel, sýrů, 
čokolád, paštik), 
nádobí (ešusy, příbory) 
šroubovací uzávěry od nápojů 
atd.
Sesbíraný hliník bude odvezen 
do zpracovatelské firmy a předán 
k následné recyklaci!

CO NEPATŘÍ DO HLINÍKU
K RECYKLACI?
obaly vrstvené, např. od instant-
ních polévek,
obaly s papírovým štítkem,
obaly od léčiv,
obal od živočišného másla,
mince.

 S. Němčíková
Holešovský dětský sbor Moravské děti zazpíval i v rámci oslav 

Sedm dnů města Holešova.
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Beletrie
CLARKE A.C. - Odvrácená strana nebe: 
Klasická sbírka z těch autorových nejlepších 
sci-fi povídek.
FRANCIS D.; FRANCIS F. - Mrtvý dostih: 
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
FROST Mark - Přísně tajný cíl: Dobrodružná 
fikce založená na léta tajených dokumentech 
americké armádní zpravodajské služby o Hit-
lerově posledním zoufalém plánu vyhrát 2. 
světovou válku.
GLAZER Richard - Treblinka, slovo jak 
z dětské říkanky: Autobiografický román, pří-
běh vzpoury a útěku z koncentračního táboru 
Treblinka.
HUSTON Nancy - Rodová znamení: Vypra-
věči románu jsou čtyři šestileté děti, každé 
zastupující jinou generaci, ale patřící k téže 
rodině.
KESSLER Leo - Hitlerova mládež útočí: 
Další válečné příběhy z historie elitního pluku 
SS Wotan.
LAURYSSENS Stan - Salvador Dalí. Sku-
tečný příběh: Životní příběh ze sklonku života 
tohoto fenomenálního španělského malíře.
LIANKE Yan - Služ lidu!: Černá parodie 
na politická a sexuální tabu Maova režimu 
v Číně.
McEWAN Ian - Na Chesilské pláži: Příběh 
jedné svatební noci z počátku šedesátých let 
minulého století, zasazený do krásného pro-
středí na pobřeží jižní Anglie, nabízí hluboké 
zamyšlení nad dobovou podmíněností lidského 
chování, citů i vztahů.
PAMUK Orhan - Jmenuji se Červená: Děj 
románu se odehrává v Istanbulu během zimních 
dnů roku 1591 v prostředí osmanských dvorních 
iluminátorů.
ŠMÍD Zdeněk - Lesk a bída Čekání: Sbírka 
povídek, ve kterých autor s humorem i vážností 
vypráví tragikomické životní příběhy lidí z jiho-
české pohraniční vsi.
UPDIKE John - Králík se vrací: Volné pokra-
čování románu Králíku, utíkej! zastihuje jeho 
hrdinu Harryho Angstroma v šestatřiceti letech 
v bouřlivém létě roku 1969.

Naučná literatura
BAUER H.; PRATER A. - Baroko: Monografie 
věnovaná malířskému umění 17. století v Itálii, 
Francii, Německu, Španělsku a Nizozemí.
CLAPTON Eric - Autobiografie: Osobní vý-
pověď bluesové a rockové legendy.
COLOROSO Barbara - Krizové situace 
v rodině: Citlivě napsaná příručka radí ro-
dičům, jak pomoci dětem překonat smrt blíz-
kého člověka, nemoc, rozvod a traumata 
adopce.
ČESAL A.; DVOŘÁK O. - Utajené dějiny 
Čech. III. Od roku 1768 do roku 1945: Třetí 
část knihy o temných proudech pod hladinou 
oficiální české historie.
HUBIČKA Jiří - Hledání čínského draka: 
Autor prožil v Číně dva roky jako expert v české 

 KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na červen
sekci čínského rozhlasu v zahraničí. Poznal 
jinou Čínu, než je ta, o které běžně čteme.
JAZAIRIOVÁ Pavla - Jiná Afrika: Dojmy 
a zážitky z cesty po západní a jižní Africe, kam 
se autorka vrátila po dvaceti letech od prvního 
pobytu.
LAUDIN Radek - Křížem krážem po Česku. 
Nejznámější filmová místa: Zajímá vás, kde 
se natáčely nejznámější české filmy a pohád-
ky? Využijte tohoto průvodce!
LEGAT Marianne - Proč si muži nic nepama-
tují a ženy nic nezapomínají: Kniha je nejen 
vtipné povídání o rozdílnostech mezi pohlavími, 
ale také praktickou příručkou plnou bystrých 
postřehů a dobrých rad.
MANGUEL Alberto - Dějiny čtení: Ve své kni-
ze dosáhl spisovatel, překladatel, editor a pře-
devším milovník knih a čtení Alberto Manguel 
ideálního souladu mezi odborností a vášnivým 
zaujetím.
MILES Barry - Charles Bukowski: Anglický 
životopisec představuje ve své knize legendární 
postavu americké literatury.
MUCHEMBLED Robert - Dějiny ďábla: Kniha 
francouzského historika moderních dějin o růz-
ných proměnách obrazu Zla.
NAÍM Moisés - Černá kniha globalizace: 
Publikace, která vyšla v téměř dvaceti jazycích 
a byla zvolena jednou z nejlepších odborných 
knih roku 2005.
VEBER Václav - Osudové únorové dny: 
Studie věnovaná osudovému roku 1948, který 
tak ovlivnil naši budoucnost.
VEJVODA Jaroslav - Pomsta pozdních par-
tyzánů: Tragické příběhy z doby těsně po 
skončení 2. světové války, zdokumentované na 
základě dochovaných archivních materiálů.

Knihy pro dětské čtenáře:
BOBEK Miroslav - Moja, Tatu a tiplíci: Příbě-
hy z pražské ZOO, volné pokračování úspěšné 
knížky Moja a páv.
BREZINA Thomas - Klukům vstup zakázán. 
Ségry a čáry na rodiče: Knížka pro všechny 
malé čarodějnice od 9 let.
BREZINA Thomas - Klub záhad. Zloděj 
mrtvol: Nové tajemné a napínavé příběhy se 
Superlupou.
BŘEZINOVÁ Ivona - Báro, nebreč: Tři ka-
marádky znovu na 
cestě - i s vysněnými 
princi.
CURLEY Marian-
ne. Strážci času. 
1. Vyvolený: Vzru-
šující kniha, pohy-
bující se mezi žánry 
sci-fi a fantasy.
FISCHEROVÁ Syl-
va - Júla a Hmýza: 
Příběhy dvou holči-
ček z paneláku, ode-
hrávající se v jejich 
fantazii.

GORDON R.; WILLIAMS B. - Ztracený svět 
v podzemí: Fantasy dobrodružství čtrnáctile-
tého chlapce, který objeví nový svět v podzemí 
s nadvládou zla.
KRATOCHVÍL Miloš - Omyl děda Vševěda: 
Literární verze humorných televizních pohá-
dek.
KÜHNL Daniel - Správná parta a kouzelný 
míč: Prázdninová dobrodružství tří dětí z praž-
ských Holešovic.
MASANNEK Joachim - Fotbaloví divoši. 
Felix Tornádo: Příběhy kluků z juniorského 
fotbalového klubu Fotbaloví divoši.
OWEN James A. - Indigový drak: Fantasy 
román, ve kterém vám Indigový drak otevírá 
bránu do Souostroví snů...
POLÁŠKOVÁ Zuzana - Julie, Sebastián a ta-
jemství archeologie. Neobvyklá povolání - 
archeolog: Dobrodružství Julie a Sebastiána tě 
zavede na pravěké naleziště, kde se dozvíš vše 
podstatné, aby ses mohl stát archeologem.
RODDA Emily - Deltora 3. Jižní sestra: 
Další příběhy Deltory, země nestvůr a kouzel, 
pokračují.
SHAN Darren - Spřeženci noci. Kniha osmá: 
Lov na Pána vampýrů nabírá na síle, objeví se 
i staré tváře z minulosti...
SHIELDS Gillian - Evelínka a kouzelný lek-
tvar: Kouzelný příběh o malých mořských vílách 
a Korálovém království.
SMITH D.K. - Já a moje příšera: Mýtus loch-
nesské příšery opět ožívá! Napínavý příběh 
dvou dětí začíná ve chvíli, kdy děti najdou 
u moře malého vodního koníka... 
SVĚRÁK Zdeněk. Radovanovy radovánky. 
Jak se Radovan naučil hvízdat a další přího-
dy: Veselé příběhy zahradnického synka Rado-
vana, které znáte z televizních večerníčků.
ŠMALEC Petr - Šmalcova abeceda: Jednodu-
chá a přitom pestrá interaktivní kniha pro děti.
ZIÓLKOWSKA D. - Sněhová královna = The 
Snow Queen: Klasická pohádka o Sněhové 
královně vychází v česko-anglické podobě.

Další knižní novinky a fond knihovny
na adrese: www.mks.holesov.cz nebo 
www.knihy.mks.holesov.cz

I.Ž.

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
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V pátek 30. 5. 2008 uspořádali učitelé a žáci holešovského gymnázia  
projektový den zaměřený na ochranu člověka za mimořádných situací. 
Jako každý rok si žáci prakticky prověřili své  znalosti ze zdravovědy, 
požární ochrany i topografie. Zároveň si celá škola vyzkoušela evakuaci 
po vyhlášení požárního poplachu. Uspěli jsme!  Zvládli jsme evakuaci 
všech osob do 7 minut. 

Obohacením letošní akce byla spolupráce s Hasičským záchranným 
sborem Bystřice pod Hostýnem a Holešov, jehož velitel ing. nadporučík 
František Javůrek nám vyšel maximálně vstříc při přípravě našeho 
programu. Nadstrážmistr  David Odložilík a nadpraporčík  Radek Maniš 
přijeli s hasičským zásahovým vozem přímo na školní dvůr, zúčastnili 
se poplachu a pak na svém pracovišti předváděli vybavení zásahového 
vozu a prostředky potřebné k hašení požáru. Svůj zasvěcený výklad 
doplňovali zajímavostmi ze skutečných zásahů. 

Nabitý program se nám podařilo splnit i díky slunečnému počasí. 
Nezbývá než si přát, aby nám všechny důležité poznatky zůstaly dlouho 
v paměti a když to bude nevyhnutelné, aby se nám rychle vybavily. Vždyť 
na tom bude třeba záviset i něčí život.

PaedDr. Miloslav Růžička, 
zástupce ředitelky

Projektový den holešovského gymnázia

Obohacením letošní akce byla spolupráce s Hasičským záchranným 
sborem Bystřice pod Hostýnem a Holešov.

Ve dnech 24. - 30. 5.  jsme se zúčastnili 
studijního vzdělávacího zájezdu do Londýna 
a okolí. Po dlouhé cestě jsme dojeli do přístavu 
v Calais, odkud jsme se trajektem přeplavili až 
do anglického města Dover. První den byl typic-
ký pro Anglii - pořád pršelo. Proto jsme navštívili 
hlavně místa, kam na nás déšť nemohl: Science 
Museum a National Maritime Museum. Večer 
jsme se na „meeting pointu“ poprvé setkali 
s našimi náhradními rodinami, u kterých jsme 
strávili celkem čtyři noci. Na večeři i snídaně 
nám chystali většinou typická anglická jídla 
a při konverzacích s nimi jsme měli možnost si 
prověřit naši angličtinu. Druhý 
den jsme byli navštívit světo-
známý Tower s korunovačními 
klenoty. Zúčastnili jsme se také 
vyhlídkové plavby lodí po řece 
Temži, projeli se londýnským 
metrem a nakonec jsme se byli 
podívat na válečnou loď Bel-
fast. V dalších dnech na nás 
občas pokukovalo sluníčko. Jeli 
jsme se podívat na nejstarší 
univerzitní město Oxford, na-
vštívili jsme Stonehenge. Vy-
šlapali jsme přes 600 schodů 
na vyhlídku v katedrále svatého 
Pavla s proslulou šeptající ga-
lerií a největší kopulí na světě. 
V Londýně jsme prošli Trafalgar 
Square, Covent Garden a dal-

Studijní zájezd do Anglie
ší známá místa. Poslední den jsme zamířili 
do přímořského letoviska Brighton se zábav-
ním molem, které zasahuje až 512 m do moře. 
Navštívili jsme podmořské akvárium, prošli se 
královskými zahradami, prohlédli si exotický 
královský palác. Dokoupili jsme suvenýry a ve-
čer jsme se vydali na zpáteční cestu domů, ten-
tokrát podmořským tunelem. Všem se zájezd 
i přes nepříznivé počasí moc líbil a získali jsme 
spoustu zkušeností při konverzacích s rodilými 
Angličany.

Michaela Kotková, 2. ZŠ Holešov

PO 50 LETECH se letos v květnu sešli absolventi 1. Základní školy v Holešově. Na druhé fotografii jsou zachyceni jako žáci 7. D v roce 1957.  

Prodám velký dům v obci Přílepy 
u Holešova č. 81 s velkou zahradou o vým. 
2 270 m2 se vzrostlými stromy, s vlastní 
studnou a hospodářskými budovami. 

Dům se nachází u lesa ve velmi pěkném 
prostředí. Zastavěná plocha je cca 200 m2, 
v domě jsou všechny energie. 

Prohlídka možná po dohodě na č. t. 
608 848 877.

Cena domu s pozemky činí  2,2 mil. Kč.

PRODÁM DŮM
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30. květen byl pro nás, žáky z 1. stupně 
1. Základní školy Holešov, trošku předčasný 
Dětský den. Ve čtvrtek 29. května jsme se už 
nemohli dočkat a ten den se nám zdál nekoneč-
ný, ale  dočkali jsme se. V pátek už všichni ve tři 
čtvrtě na osm netrpělivě postávali před školou 
a čekali, kdy to vypukne. Dětský den začal ukáz-
kou výcviku policejních psů. Potom jsme dostali 
kartičky, které sloužily k tomu, abychom mohli 
za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích 
dostávat razítka doplněná sladkou odměnou. 
Zdolávali jsme např. shazování plechovek, lovení 
rybiček, poskoky snožmo, házení kroužků na cíl, 
hod míčků do lví tlamy, překonávali jsme slalo-
movou dráhu s pingpongovým míčkem na lžičce 
atd. Znalosti z přírody nám prověřoval myslivec. 
Atraktivní bylo stanoviště vojáků, na němž jsme 
stříleli laserovou pistolí a za zasažený cíl jsme byli 
odměněni  pěknými dárky. Po splnění minimálně 
šesti úkolů na nás čekal skákací hrad. Náš školní 
Dětský den končil v poledne, dalšího jsme si užili 
v neděli 1. června a v pondělí se nám vůbec, ale 
vůbec nechtělo jít do školy. Dětský den je super 
a už se těšíme na další!   

Jana Trdlicová, žákyně 5. A třídy 1. ZŠ Holešov

Dětský den jak vymaluje

V pondělí 9. června 2008 proběhla protestní 
stávka pracovníků školství. Stejná akce se v tom-
to školním roce konala již jednou, a to 4. prosince 
2007. Tehdy se naprostá většina zaměstnanců 
1. ZŠ Holešov stávky aktivně zúčastnila a dveře 
naší školy zůstaly ten den pro žáky zavřené. Tento-
krát jsme se rozhodli, že se do stávky nezapojíme, 
přesto požadavky stávkujících plně podporujeme. 
Svou podporu jsme vyjádřili veřejným prohláše-
ním, které bylo v den stávky vyvěšeno na vstup-
ních dveřích školy a jehož znění touto cestou 
předkládáme i celé holešovské veřejnosti.

My, pracovníci 1. ZŠ Holešov, vyjadřujeme 
plnou podporu protestním akcím, které byly vy-
hlášeny Českomoravským odborovým svazem 
pracovníků školství na 9. června 2008 jako výraz 
nespokojenosti s dosavadním postupem při ře-
šení platové situace zaměstnanců regionálního 
školství. 

Současným problémem číslo jedna je ne-
spravedlivé přehlížení nepedagogických pracov-

Protestní akce pracovníků školství

níků škol (provozních a správních zaměstnanců) 
projevující se tím, že tato skupina zaměstnanců 
nebyla zahrnuta mezi ty, kterých by se přijatá 
platová opatření měla týkat (laicky řečeno: z půl 
miliardy korun, které vláda přidala do školství 
na platy, těmto lidem nepřipadne nic). Přitom 
i tito pracovníci jsou neoddělitelnou a nepo-
stradatelnou složkou každé školy a vytvářejí 
pedagogům zázemí. Žádná škola by bez těchto 
lidí nemohla fungovat. Pokud se nám vláda 
snaží namluvit, že je pro ni školství prioritou, ať 
si nevybírá jen některé složky, ale řeší problémy 
školství jako celku.

Snižování reálných platů není ovšem je-
diným „bolavým místem“ regionálního školství, 
na které je ze strany pedagogické veřejnos-
ti dlouhodobě upozorňováno. My sami dnes 
a denně při své práci narážíme na problémy 
způsobené letošním razantním snížením finanč-
ních prostředků určených regionálnímu školství. 
Z finančních důvodů se momentálně naši učitelé 
nemohou účastnit dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků, jsme limitováni při nákupu 
učebních pomůcek, při vytváření pracovních 
a studijních materiálů pro žáky na kopírkách 
a tiskárnách, protože i za papíry a tonery musí 

škola platit. Neustále se zvažuje, na které akti-
vity ještě může škola žákům přispívat a které se 
raději zruší. Provoz školy také není zadarmo. 
Ceny energií stále rostou, peněz do škol jde 
ovšem stále míň. Kterým směrem se asi bude 
ubírat úroveň našeho školství, pokud se situace 
nezmění? Vrátíme se od internetu zpět k dřevě-
ným tabulkám?

Nepodléhejme tedy zjednodušenému ob-
razu vytvářenému médii, že jde „jen“ o platy 
učitelů. Problémů v současném českém školství 
je mnohem více a může na ně doplatit mnohem 
širší veřejnost, nejenom ta učitelská. 

Svou nespokojenost s výše uvedeným 
stavem věci jsme dali najevo již před časem, 
když se naprostá většina našich zaměstnanců 
připojila k celostátní stávce pracovníků školství 
(4. prosince 2007) a dveře naší školy zůstaly 
ten den pro žáky zavřené. Tentokrát se stávky 
aktivně nezúčastníme, ale vyjadřujeme svou 
podporu požadavkům stávkujících jednak tímto 
veřejným prohlášením, jednak symbolicky vidi-
telným označením každého, kdo s požadavky 
stávkujících souhlasí.

 Pracovníci 1. Základní školy Holešov

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE 
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

Také redakce Holešovska se připojuje ke gratulaci panu Jaroslavu 
Stokláskovi (ten nejvyšší uprostřed), který se svými blízkými a přáteli 
v minulých dnech oslavil v bistru U zlaté rybky v Holešově  kulaté životní 
jubileum. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví vitality a také tvůrčí invence. 
Ať má se svými dřevořezbami stále úspěch. 

Cesta do Evropy - žáci a studenti Parlamentu dětí a mládeže Zlínského 
kraje se zúčastnili od 2. do 7. června Cesty do Evropy. Navštívili řadu 
institucí EU - Evropskou radu, Evropskou národní banku, Evropský parla-
ment a mnoho dalšího. Setkali se s europoslancem panem Zatloukalem. 
Více v příštím vydání Holešovska.
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DFK Holešov - Spartak Lubina: 1:2 (0:1)
Velmi dobrý výkon s nešťastným koncem 

zápasu - tak lze charakterizovat průběh utkání 
zkušeného celku Lubiny s družstvem Holešova, 
rozpolceným poslední porážkou ve Vítkovicích… 
Domácí tým se opět potýkal s marodkou a tre-
nérka musela hledat náhradní řešení především 
v záložní řadě. DFK byl od začátku zápasu 
lepším celkem - hosté jej zjevně podcenili, 
a proto čelili prvních 20 minut jeho ofenzívě, 
jenže - jarní bolest Holešova - neproměňování 
šancí - se opět ukázala v celé nahotě. Přitom 
herní projev domácích byl výrazně lepší než 
v předcházejícím zápase - rozehrávka Lucky 
Pechové nacházela především Hanku Sam-
sonkovou ve středu hřiště a opět vynikající Míšu 
Dobroslávkovou na levé záloze, kde tato hráčka 
svými technickými kousky motala hlavu své 

Domácí byli lepší, ale nakonec stejně prohráli
soupeřce. Vpředu srdnatě bojovala maturantka 
Katka Bakalíková a její tři vyložené šance volaly 
po proměnění, ale nestalo se. Zkušený soupeř 
po dvacetiminutovce domácích  srovnal hru 
a útočil hlavně po pravé straně hřiště, kde se 
však nedařila spolupráce záložnice a obrán-
kyně. Úder však přišel středem hřiště, kde 
zopakovala chybu z minulého utkání Stolářová 
a soupeř ze šestnáctky překonal Martinu Křup-
kovou v brance. Do druhé půle nastoupily domá-
cí hráčky s odhodláním hru vyrovnat, ve středu 
hřiště hru zklidnila střídající Hanka Kršňáková 
a Holešov opět zahrozil několika šancemi. Po 
faulu na útočnici domácích se nádherně z trest-
ného kopu z 20 metrů trefila kapitánka Pechová 
a DFK zvedl v tomto utkání opět hlavu. Lubina 
pokračovala v důrazné agresivní hře, osobní 
souboje se odehrávaly na hranici únosnosti a po 

zranění Vybíralové se v útoku Holešova objevila 
Katka Brezanská - byla platná ve hře dopředu, 
nikoliv však v defenzívě. V osobních soubojích 
hrála prim vyzrálost hostí, ale domácí celek hrál 
kolektivnější fotbal. Hráčkám obou celků dochá-
zely v parném počasí síly, nervozita provázela  
tvrdé osobní souboje a udělené žluté karty, a hra 
se přelévala na obě strany. Závěr utkání se nesl 
ve znamení náporu zkušeného soupeře - v 90. 
minutě se po rohovém kopu trefila hlavou jeho 
neobsazená útočnice z velkého vápna a hráč-
kám DFK zbyly oči pro pláč…
Sestava: Křupková, Pechová, Motalová, Jab-
lunková, Ďurišová, Háblová, Samsonková, 
Stolářová, Dobroslávková, Vybíralová, Baka-
líková.
Branka: Lucie Pechová. 
Nejlepší hráčka: Lucie Pechová.

TJ Kyselovice - DFK Holešov: 0:14 (0:9)
Utkání posledního s Holešovem mělo jed-

noznačný průběh od začátku - do branky začaly 
padat góly od 2. minuty a otázkou byla pouze 
výše skóre. Přitom Kyselovice od podzimu 
výrazně zlepšily svůj herní projev a navíc měly 
v brance velmi dobrého gólmana, který vychytal 
nejméně dalších deset šancí hostí. Bez kapitán-
ky Motalové vévodila hře opět zkušená dvojice 
Dominika Stolářová 
a Míša Dobroslávko-
vá, které tvořily hru 
a připravovaly šance 
spoluhráčům, a k vi-
dění byly opravdu 
velmi pěkné akce. 
V celku hostí si za-
hrála celá lavička, 
včetně brankářky 
Martiny Zavadilové, 
a všichni si s chutí 
zastříleli. Pochvalu 
za dobrý výkon ve 
velkém parnu si 
zaslouží celé druž-
stvo, nejlepší výkon 
podali kromě výše 
zmíněných hráček 
Andrea Pagáčová, 
Mira Tkadlec a Petr 
Hradil.

Vysoké vítězství na půdě hostujícího celku

• Letní stanový tábor 5 km od Náměště nad 
Oslavou. 6. - 19. 7. 2008. 
Cena 3 500,- Kč. 
Bližší informace na tel. čísle 602 971 581
- Luděk Helis.

SERVIS - INZERCE

Pá 13. 6. 7.00 - 12.00, So 14. 6. a Ne 15. 6. nestřílí se, Po 16. 6. 7.00 - 13.00, Út 17. 6. 7.00 - 12.30, 
St 18. 6. 7.00 - 12.30, Čt 19. 6. 7.00 - 18.00, Pá 20. 6. 7.00 - 12.00, So 21. 6. a Ne 22. 6. nestřílí 
se, Po 23. 6. 8.00 - 15.00, Út 24. 6. 7.00 - 15.00, St 25. 6. 8.00 - 15.00, Čt 26. 6. 8.00 - 15.00, 
Pá 27. 6. 7.00 - 18.00, So 28. 6. 8.00 - 18.00, Ne 29. 6. 8.00 - 18.00, Po 30. 6. 8.00 - 15.00.   

Termíny ostrých střeleb na posádkové střelnici 
v Dobroticích v měsíci červnu

Sestava: Csefalvayová, Stolářová, Kuchařová 
V., Hradil, Pagáčová, Tkadlec, Jiroušková, Dob-
roslávková. Střídaly: Zavadilová, Kuchařová A., 
Koukalová, Zalabáková

Branky: 5 Dobroslávková, 3 Tkadlec, 2 Stolá-
řová a Pagáčová, 1 Hradil a Koukalová

Nejlepší hráčka: Míša Dobroslávková

V sobotu 24. května se v holešovské soko-
lovně konal župní přebor ve sportovní gymnasti-
ce. Závodu se zúčastnilo 36 děvčat ze tří oddílů 
- Chropyně, Hulína a pořádajícího Holešova. 
Závodnice byly rozděleny do tří kategorií podle 
věku. Za Sokol Holešov závodilo 13 děvčat. 

Nejlépe si vedly mladší žákyně. V této 
nejpočetnější kategorii (12) obsadila Michaela 
Vrubelová 1. místo a Klára Navrátilová 2. mís-
to. Medailové umístění jsme měli i v kategorii 
starších žákyň, kde Zuzana Kolomazníková 
skončila na třetím místě. Všem závodníkům 
děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně 
dalších úspěchů.  

(if)

Župní přebor 
ve sportovní 
gymnastice

Členská schůze vojenských 
výsadkových veteránů 

se uskuteční 
19. června 2008 od 17 hodin 

na internátě A 
Střední policejní školy Holešov.

POZVÁNKA 
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Všetuly (frs) - Vítězem mezinárodního 
fotbalového turnaje žákovských družstev, který 
se uskutečnil ve středu 4. června na skvěle při-
praveném trávníku hřiště ve Všetulích, se stalo 
mužstvo FC Tescoma Zlín. Na druhém místě 
skončili mladí fotbalisté z SK Hanácká Slavia 
Kroměříž a třetí místo vybojovali domácí borci 
z SFK ELKO Holešov, když ve třech zápasech 
remizovali a jednou vyhráli. Na turnaji se skvěle 
dařilo holešovskému Marku Oralovi, který byl 
vyhodnocen nejlepším brankářem turnaje.

Konečná tabulka:
1. FC Tescoma Zlín 10 b skóre 7:1, 2. SFK HS 

Žákovský turnaj vyhrála Tescoma Zlín

Kroměříž 7B 9:3,  3. SFK ELKO Holešov 6b 
3:2, 4. FK Povážská Bystrica 3b 5:4, 5. Jiskra 
Otrokovice 1b 1:15.

Zápasy SFK ELKO Holešov: FC Tescoma 
Zlín 0:0, SK HS Kroměříž 1:1, Jiskra Otrokovice 
1:1, FK Povážská Bystrica 1:0.    

Nejlepším hráčem turnaje se stal Marek 
Havlík z Kroměříže, nejlepším střelcem Lukáš 
Jaroněk ze Zlína, nejlepším obráncem Matej 
Jakúbek z Povážské Bystrice, nejlepším bran-
kářem Marek Oral z Holešova.

Poděkování městu Holešov
Turnaj zakončil předseda SFK Elko Holešov 

Petr Labancz a odchovanec Holešova, nyní 
ligový hráč 1. FC Brno Josef Dvorník.Děkuje-
me představitelům města Holešova za jejich 
finanční podporu, díky které se mohl turnaj 
uskutečnit. Poděkování patří také všem pořa-
datelům, rozhodčím a hlavně trenérům školičky 
a přípravky, kteří připravili tyto mladé fotbalisty, 
aby mohli úspěšně reprezentovat naše město 
v tak velmi dobře obsazeném turnaji.

Děkujeme rodičům chlapců za trpělivost 
a podporu v celé sezoně a těšíme se na další 
spolupráci.

Pracovníci TYMY Všetuly 
a trenér Ladislav Linda

SFK ELKO Holešov - Dobet Ostr. N. Ves 
1:0 (1:0)

Sestava: Krejčí - Čižmár, M. Ohlídal, No-
vák, Bačík - -Roubalík (89. Vávra), Münster, Čiž-
már T., Belza - Marek L., Hlobil (90 + 1 Olša) 

Podle výsledků minulého kola krajského 
přeboru mohli již holešovští hráči nastupovat 
k utkání s klidným svědomím, že by se mohli 
v závěru dostat do sestupových vod. Asi 150 
diváků očekávalo větší brankový příděl hlavně 

Po hodech bývá půst

Povinná výhra Holešova

v síti hostí. Obě mužstva se střelecky ale nijak 
nepředvedla. Nakonec ve 29. minutě předve-
dl rychlou fotbalovou akci Tomáš Čižmár na 
hranici šestnáctky a Belza prostřeluje všechny 
v cestě stojící hráče a dává jedinou branku, 
která znamená další tři body. Na žluté karty 
byl stav 2:2 a v 52. min. byl vyloučen hostující 
Straka. Utkání řídil rozhodčí Vrána. Poslední 
utkání sehraje Holešov v Provodově.

-HR-

I. Valašský FC - SFK ELKO Holešov 
4:0 (1:0)

Holešov: Čejka - Bačík, Novák, Ohlídal, Čižmár 
M., Belza, Münster, Čižmár T. Roubalík - Lová-
ček, Marek
Střídání: 46. Belza (Sumec), 81. Čižmár T. 
(Vávra)

Pro tak vysokou prohru si hráči Holešova 
po dobrých výkonech do Rožnova jistě nejeli. 
Na ranní rozpálené umělé trávě nastoupili se 
dvěma změnami oproti předešlým zápasům. 
Vyrovnaná hra po celý první poločas nic nena-
značovala o vysoké prohře. Dost nahraný faul 
v 19. min. znamenal trestný kop a přes zeď 
se k tyči domácí trefují a stav je 1:0. Ani velké 

šance nevedly k vyrovnání, a tak skončil tímto 
těsným výsledkem první poločas. Ve druhém 
poločase již brzy přišla chyba na kraji obrany, 
míč se dostal do středu, kde došlo k faulu. To 
běžela 56. min. a domácí z pokutového kopu 
zvyšují na 2:0. Do více šancí se dostávali do-
mácí, i když hosté měli také snahu zkorigovat 
stav. Avšak ke změně to nevedlo. V 65. minutě 
přišla chyba u Bačíka a domácí lehce zvyšují 
na 3:0. To již bylo o utkání rozhodnuto a další 
chyby v obraně jen nahrávaly na závěreč-
né zvýšení skóre. Nakonec pohroma přišla 
v 90 + 1, kdy po hrubém namazání Vávry upra-
vují domácí na 4:0. Utkání řídil rozhodčí Mrázek 
ze Žalkovic.

-HR-

Liberec, Holešov (frs) - Další z výborných 
výsledků vybojoval na mistrovství České republiky 
mladšího žactva v Liberci odchovanec holešov-
ského stolního tenisu Libor Liška. V barvách KST 
Zlín se stal na severu Čech společně s Tomášem 
Málkem ze Žďáru nad Sázavou vicemistrem ČR 
ve čtyřhře mladších žáků. S Kristýnou Štefcovou 
ze Slavoje Praha pak tento holešovský tenista 
vybojoval třetí místo ve smíšených čtyřhrách. 

Sérii úspěšných vystoupení završil tento na-
dějný holešovský sportovec 5. místem ve dvouhře 
mladších žáků.    

Libor Liška (na snímku vpravo) již v letošním 
roce nastoupil i na mezinárodním turnaji za čes-
kou reprezentaci a   po úspěšné Hance Matelové 
se stal druhým holešovským stolním tenistou, 
který startoval v barvách české reprezentace.  

V Holešově se dnes věnuje závodně stolní-
mu tenisu asi padesát sportovců. Vedle oddílu TJ 
Holešov jsou organizováni také v klubech KST 
Holešov a KST Količín. 

Stolní tenista uspěl 
na mistrovství ČR

Zahájení mezinárodního fotbalového turnaje žákovských družstev, který proběhl 4. června, se zúčastnili také oba místostarostové 
Josef Bartošek a Rudolf Seifert. Ti se také ujali výkopu.
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Široká nabídka bílého zboží, 
elektroniky a drobných

domácích elektrospotřebičů 
včetně náhradních dílů

a příslušenství.

AKCE · AKCE · AKCE
ZDARMA

8 LET  ZÁRUKY
na kombinované

chladničky

PRODEJNA ELEKTRO
Nám. Dr. E. Beneše 37

769 01 Holešov

573 506 454
602 155 980

Obchodní dům MORAVA
Nám. Dr. E. Beneše 7

769 01 Holešov

573 509 213
602 155 976
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk: 
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1950 ks. Re dak cí ne vy žá da né 
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552); 
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz; 
http:www.holesov.cz. 

Přibližně asi 
čtyřicet pisatelů 
a luštitelů našich 
hádanek posla-
lo své odpovědi 
do soutěží z čísla 
10/2008. I když 
pár lidí tipovalo ry-
mickou tvrz, drtivá 
většina věděla, oč 
jde. Na fotografii 
jste správně po-
znali mlýn v Dob-
roticích. „Na foto-
grafii jsem pozna-
la Koblihův mlýn 
v Dobroticích,“ 
napsala nám Roxana Halašková z Dobrotic, která se stala první vyloso-
vanou a která se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Druhou 
výherkyní se stává Lenka Nevřalová z Holešova, která si zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět Marcele Chytilové z Tučap a Jiřímu Baďurovi z Bystřice pod Ho-
stýnem.

Poznáte, co představuje fotografie M. Barota a kde byl snímek 
pořízen? Své odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce 
Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: 
robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Jsem žena bez kréda i bez kreditu.

Ke které knize se ráda vracíte?
Alfred Kubin: Země snivců, Josef Váchal a taky 
Ernst Jandl, Morgenstern, Nachové plachty Ale-
xandra Grina (tu mi ale rozkousal pes), Víťa Ne-
zval... Všechny je mám pod polštářem a páchám 
s nimi po nocích strašlivé orgie!

 Váš oblíbený umělec?
Jiří Kuhl, Rudolph Moser, Blixa Bargeld a Hugo Haas.

Jaký sport vás oslovuje?
Cvičení s obručí.

Co máte ráda na talíři?
Ten jsem neviděla už leta. Jím totiž přímo z kastrůlku.

Kde si ráda posedíte?
Ráda bych na konári, žial mám závrať…

S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Já myslela, že už tam jsem… a se mnou spousta trosečníků…

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Uf… co na to říci? Láska?

Z čeho máte největší obavu?
Z těch, co se příliš obávají...

Ve které historické době byste chtěla žít?
Nejsem si jista, zda bych, pokud bych si mohla vybrat, po životě na tomto 
světě vůbec zatoužila…

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Jsem snivec, čili krajina snů?

Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Žádnou. Chci vykonávat jen svou potřebu, a to v jakémkoliv oboru.

Věříte,  že spravedlnost a dobro zvítězí?
Spravedlnost neexistuje a vítězství je pomíjivé a příliš subjektivní na to,  
aby mohlo být bráno vážně.

Mgr. Vladimíra Dvořáková,
pracovnice MKS Holešov

Ze společnosti

Je to sotva pár dní, co  
v našem městě - v rámci oslav 
Sedm dnů města Holešova - 
vystoupila   skupina Proměny - 
Staří psi. Pro mnohé to byl zce-
la určitě skvělý zážitek. Snad 
se nám s legendární kapelou 
podaří udělat rozhovor, který 
by vyšel v nejbližším vydání 
Holešovska. 

(red) 


