O srpnových dnech roku 1968
v Holešově, jak je asi neznáte.
Publikace Osmašedesátý
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Černý tenorista
v Holešově
hostem Týdne
židovské kultury

Ester Kočičková
uvede
festivalový
pseudokabaret
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Jubilejní Drásal přinesl rekordy i řadu pádů
Rekordní účast bezmála 1650 závodníků,
opět pokořený rekord trati fenoménem jménem
Ondřej Fojtík, ale také 150 ošetřených závodníků,
kterým se nepodařilo stoprocentně vypořádat
s nástrahami náročné a místy blátivé trati. To byl
letošní ročník Bike Maratonu Drásal, který se jel
za optimálního počasí v sobotu 5. července napříč

Hostýnskými vrchy již po patnácté. „Myslím si, že
i navzdory pádům se jednalo o velmi povedený
závod, mimo jiné i vzhledem k rekordní účasti.
Na start trasy 120 kilometrů se postavilo 713
závodníků, na 55 kilometrů jich bylo 545, dětí bylo
celkem asi 300 a na Open jízdě jelo 78 cyklistů,“
uvedl ředitel závodu Jaromír Ondrušák.

Hlavní stodvacetikilometrový závod vyhrál opět
Ondřej Fojtík jezdící v dresu prestižní stáje Toyota
Dolák. Trať s převýšením 3200 metrů „prolétl“ v čase
4 hodiny, 59 minut a 24 vteřin, čímž posunul svůj
loňský rekord o 18 vteřin a cílem v zámecké zahradě
projel osamoceně dvě a půl minuty před druhým
Václavem Ježkem. Další informace na str. 24 a 25

Dechovky v Rymicích

Budou strážníci měřit?

Turnaj přípravek

Holešov (rr) - Pod záštitou poslance
sněmovny Parlamentu ČR Josefa Smýkala
proběhlo v neděli 6. července v rymickém kulturním areálu Setkání muzikantů - Rymice 2008.
V programu, který moderovala dvojice Ivana
Slabáková a Karel Hegner, zahrálo sedm dechových orchestrů. Více na str. 17.

Co vy na to,
pane starosto?
Velkou diskuzi
vyvolalo nedávné rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR, které má strážníkům městské policie
odebrat možnost měření rychlosti. Tento
fakt se bezprostředně
dotýká také Holešova.
Strážníci městské policie používají radar
k měření rychlosti
v ulicích města zhruba dva měsíce. Jestliže
dotyčný zákon schválí Senát a podepíše jej
prezident, strážníci o tuto možnost přijdou.
Co vy na to, pane starosto?
„Osobně doufám, že zákon nebude přijat
v takové podobě, jak jej schválila Poslanecká
sněmovna.
Pokračování na str. 3

Starosta města Zdeněk Janalík předává
na hřišti Střelnice nejlepšímu obránci celostátního finálového turnaje fotbalových přípravek
kopačky, které věnoval reprezentant Zdeněk
Grygera.
(Více informací o turnaji na str. 27)
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V Holešově jednali členové krajské rady s Radou města Holešova
Témata souvisela především s průmyslovou zónou
Výstavba kruhové křižovatky u gymnázia,
opravy silnic poškozených výstavbou průmyslové zóny, budování jihovýchodního obchvatu,
posílení složek Integrovaného záchranného systému a další témata byla náplní pracovního setkání Rady města Holešova s členy Rady Zlínského
kraje, které se uskutečnilo první prázdninový den
na půdě Městského úřadu v Holešově.
RONDEL U GYMNÁZIA
„Nastolili jsme okruhy problémů, které pochopitelně souvisí především s průmyslovou zónou.
Vyjasnili jsme si, jak to bude s opravou komunikací,
které budou poškozeny při výstavbě, bavili jsme
se o tom, co bude potřebovat doprava ve městě.
Zásadní a aktuální věcí je v tuto chvíli kruhová křižovatka u gymnázia. Směřujeme k tomu, abychom
tuto dopravní stavbu začali ve společné investici
se Zlínským krajem budovat v příštím roce,“ uvedl
starosta města Zdeněk Janalík.
HASIČE BY MĚL PLATIT STÁT
Holešovští radní svým krajským kolegům
opět zopakovali své představy o tom, jak si
představují organizaci složek Integrovaného záchranného systému, především pak roli jednotky
profesionálních hasičů. „Domníváme se, že by
v Holešově měla být posílena profesionální jednotka hasičů tak, aby nemusela tuto činnost doplňovat zásahová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů v Holešově. Činnost této jednotky musí
město platit ze svých prostředků, což nepovažuji
za správné, neboť stát v tomto případě přenáší
své povinnosti na samosprávu a městskou pokladnu. Z dlouhodobého hlediska proto nevidím
důvod, proč by město mělo zabezpečovat tuto
část Integrovaného záchranného systému ze
svých prostředků,“ zdůraznil starosta a dodal,
že hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš s tímto
názorem souhlasí. V souvislosti s průmyslovou
zónou i provozem rychlostní komunikace R49
představitelé Holešova dali rovněž na zváženou,

zda by ve městě nemělo být posíleno obvodní
oddělení Policie ČR a případně také zřízena
základna rychlé zdravotnické služby.

nikace by tak mohly být dokončeny ve stejném
období,“ shrnul starosta.
Jeho slova potvrdil i krajský radní Petr Hradecký, v jehož kompetenci doprava je. „Nákladní
OBCHVAT MĚSTA
doprava nyní nadměrně zatěžuje především
Dalším z probíraných témat mezi reprezen- kruhový objezd na hlavním tahu v centru téměř
tací Holešova a Zlínského kraje byla výstavba třináctitisícového města. Po zprovoznění průjihovýchodního obchvatu města. „Potvrdili jsme myslové zóny by se měla ještě zvýšit. Kruhový
si už avizované změny ohledně změny vyústění objezd nesnese jakoukoliv těžší zátěž hlavně
obchvatu u obory, kde místo původně plánované těžké dopravy. Obchvat Holešova má svést těžkřižovatky bude napojení plynulým obloukem, kou dopravu mimo toto kritické místo,“ řekl radní
i výstavbu podchodů protínajících jihovýchod- Hradecký. Dodal, že obchvat se bude stavět přiní obchvat ve směru do Žop i Přílep,“ sdělil bližně jeden rok a náklady na výstavbu se budou
starosta. Jak dále uvedl, město by v nejbližší pohybovat mezi 250 až 300 miliony korun.
době mělo začít vykupovat pozemky pod obchvaDobrá zpráva pro cyklisty, in-line bruslaře, ale
i ostatní občany, kteří využívají cestu od
Holajky do Dobrotic. Po několikaměsíční
rekonstrukci spojené s budováním nové
kanalizace bude nejpozději do konce
července tato komunikace vedoucí podél
zámecké zahrady a obory otevřena.
Město využilo toho, že byla silnice
kvůli kanalizaci rozkopaná, a nechalo
zde instalovat veřejné osvětlení. Zvýší
se tím komfort nejen uživatelů komunikace, ale i zdejších obyvatel zahrádkářské kolonie. Novou komunikaci jistě
ocení i cykloturisté, kteří Holešovem
projíždějí. Vždyť právě tudy prochází
jedna z důležitých moravských cyklotras
vedoucí od Kroměříže do Hostýnských
vrchů. „Položením asfaltového povrchu
na této komunikaci budeme mít opravenu velmi důležitou část města, kterou
Z jednání reprezentací Holešova a kraje.
bylo třeba dlouhodobě řešit nejen kvůli
tem a také zahájit územní řízení. „Při absolutně samotnému komfortu chodců a cyklistů, ale také
optimální situaci bychom to měli mít připraveno kvůli propojení Holešova s Dobroticemi. Pro
v roce 2010. V takovém případě by se mohlo cyklisty je navíc důležité, že u Holajky bude tato
začít stavět v roce 2011 a v té době by už snad trasa napojena na vnitřní cyklistický okruh města,
mohl být k Holešovu doveden úsek čtyřproudové který v těchto měsících rovněž budujeme,“ dodal
rychlostní komunikace R49 vedoucí od dálniční starosta města Zdeněk Janalík.
František Sovadina
křižovatky u Pravčic do Fryštáku. Obě tyto komu-

Veřejné práce se osvědčily

Padesátkrát daroval bezplatně krev Jiří Hlavizna ze Žop (na fotografii uprostřed). Rada města mu proto udělila Pamětní list v deskách. Při této příležitosti panu Hlaviznovi osobně poděkovali představitelé města Holešova.

Holešov (frs) - Právě v těchto dnech končí první část projektu veřejně prospěšných prací realizovaného ve spolupráci města Holešova
a holešovské pobočky kroměřížského úřadu práce. „Myslím si, že projekt
byl pro město přínosem a projevil se zvýšenou čistotou a upraveností
veřejných prostor,“ zhodnotil práce starosta města Zdeněk Janalík.
Do veřejných prací se na začátku zapojilo 18 pracovníků, po dvou
měsících jich zůstalo čtrnáct. „Těm, kteří pracovali dobře, bude nabídnuta
možnost spolupráce na dalších 5 měsíců. Nejaktivnějším a nejšikovnějším pak nabídne úřad práce možnost rekvalifikace,“ dodal starosta.
Zaměstnanci se v rámci veřejně prospěšných prací soustředili
především na centrum města.
Okopávali chodníky, hrabali listí, natírali mobiliář, pomáhali i v některých příspěvkových organizacích města, například i ve 3. Základní
škole. K úspěšnému výsledku přispělo i dobré počasí, které v průběhu
těchto prací vládlo.

SERVIS - INZERCE
• Prodám dámské kolo zn. Liberta s veškerou výbavou. Cena 599 Kč.
Tel. 573 39 50 35.
• Mladý pár hledá podnájem bytu 1+1 nebo 2+kk v Holešově, který
by byl dostupný na přelomu srpna/září 2008, vybavený kuchyňskou
linkou a sporákem. Uvítáme možnost balkónu. Předem děkuji.
Tel.: 602 179 352.
• Hledám pronájem garáže na osobní vůz v Holešově. Délka garáže
min. 4,2 m. Předem děkuji.
Tel.: 602 179 352
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Radar je v ulicích Holešova již dva měsíce
Strážníci zjistili 184 případů
překročení rychlosti
Jak jsem avizoval v minulém čísle Holešovska, zhodnotím v dnešním článku dva
měsíce provozu tzv. radaru. V době, kdy jsem
tuto informaci dával do tisku, jsem nevěděl,
jaká polemika se k této problematice (měření
rychlosti městskou policií) rozpoutá díky „práci“
Poslanecké sněmovny. K jejich rozhodnutí se
vyjádřím v příspěvku.
V měsíci květnu začala MěP Holešov
nově zakoupeným přenosným laserovým měřičem rychlosti měřit rychlost v Holešově a jeho
místních částech. Za dva měsíce provozu byl
tento dále jen „radar“ v permanenci 84 hodin.
Za tuto dobu bylo zjištěno 184 přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti. Nejvyšší
naměřená rychlost byla změřena osobnímu
vozidlu v obci Dobrotice. Toto se řítilo obcí
rychlostí 91 km/hod. Za období měření byli
změřeni i tři tzv. motorkáři při překročení rychlosti. Jednalo se o rychlost ne vyšší než 63 km/
hod. při povolené 50 km/hod.

Jaké jsou postihy
Při projednávání přestupku na místě je zákonem pevně stanovena sazba. Při překročení
rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. je sazba
1000,- Kč a ztráta dvou bodů. Při překročení
rychlosti o 20 km/hod. a méně než 40 km/hod
v obci jde o sazbu 2500,- Kč a ztrátu 3 bodů.
V případě opakování překročení rychlosti o 20
a méně než 40 km/hod. za poslední rok hrozí
ve správním řízení zadržení ŘP na 1-6 měsíců
a pokuta 2500 - 5000,- Kč. Při překročení rychlosti v obci o 40 km/hod. a více hrozí zadržení
ŘP na 6 měsíců až 1 rok a pokuta ve výši 5000
- 10 000,- Kč a odebrání 5 bodů.
Veškeré měření, které MěP prováděla,
nemělo vliv na přímý výkon služby v ulicích
města. Toto měření bylo prováděno v rámci
dobrovolných přesčasových hodin strážníků

Budou strážníci měřit?

Co vy na to,
pane starosto?

Neměří se všude
O tom, že řidiči překračují rychlost i ve středu
obce, svědčí případy překročení rychlosti v ulicích Očadlíkova (63 a 65 km/hod,) nebo Školní
(68 km/hod.). Městská policie Holešov nikdy
neměřila a v případě zachování této pravomoci
nikdy nebude měřit rychlost na úrovni značek
omezujících rychlost či začátek obce. To, že je
radar umístěn například 100 metrů od začátku
obce, neznamená, že rychlost je zde měřena.
Naším radarem můžeme měřit bez problémů
rychlost na vzdálenost například 500 m a více.
To znamená, když stojí hlídka např. za ulicí
Květná, je rychlost měřena v úseku ulice Zlínská od železničního přejezdu ke křižovatce
ulice Tovární a dále na přechodu pro chodce
na této křižovatce, což je asi 500m od začátku
obce. Ne všude jde radarem měřit. Strážníci
musí mít bezpečný prostor a vzdálenost, aby
vozidlo, které překročilo nejvyšší povolenou
rychlost, mohli bezpečně zastavit a přestupek
na místě vyřešit.

Pokračování ze str. 1
Domnívám se, že využívání radaru je jednou
z velmi dobrých možností, jak ovlivňovat zklidnění
dopravy ve městě.
V žádném případě nám nejde o peníze z pokut, jak je někdy velmi zkratkovitě tento argument
používán. Všichni, kdo jsme řidiči, víme, že občas
uděláme nějakou chybu a nedodržíme všechny
předpisy do důsledků. Ale výrazné překročení
rychlosti na místech, kde se pohybují lidé a především děti, je nezodpovědné chování, které by
se mělo trestat.
Radar na měření rychlosti zakoupilo město
Holešov a pravidla pro jeho používání schválila
rada města. Tato pravidla jsou jednoznačná a striktní a jsou nastavena tak, aby občané nebyli šikanováni. Vždyť všechny pokuty, které město na základě měření rychlosti udělilo, byly za rychlost vyšší
než 60 kilometrů v hodině. Výjimkou přitom nejsou
řidiči jezdící ve městě přes 70 kilometrů v hodině.
Radar v tuto chvíli nadále využíváme a počkáme
si, zdali a v jaké podobě bude předmětný zákon
přijat a podle toho se také zařídíme.“

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY – POŽÁRNÍ TECHNIKA

WWW.BESYS.CZ
• montáže elektrických zabezpečovacích systémů
v bytových i průmyslových prostorech
• servisní opravy a revize
• zdarma poradenská činnost a cenová kalkulace
• vysoká odbornost a servisní zázemí
• servisní dostupnost NONSTOP po celé ČR
Odpovědná osoba:
Kašík Martin, Rymice 156, Holešov 769 01

Kontakt: mob.: 775 684 433
E-mail: kasik@besys.cz, servis@besys.cz

MěP a vždy je zaměřeno na určitou prevenci
a bezpečnost v silničním provozu tak, aby se
snižovala nebezpečnost v Holešově a pevně
věřím, že v drtivé většině měst v republice.

Obec nejlépe ví, kde měřit
Tímto reaguji na změněný názor ministra
dopravy Řebíčka, který vyslovil názor: „Ať
obec měří, ale pokuty jdou státu a ne obcím
a měří na místech, která schválí státní policie
a ministerstvo dopravy.“ Obec nejlépe ví, kde
je jaká dopravní problematika. Všichni dobře
víme, na kterých třech místech v Holešově
měří rychlost Policie ČR a jak často. MěP
měří například na ulici Havlíčkova, Školní,
Očadlíkova, Palackého, Dukelská, 6. května,
v obci Količín, Tučapy atd. Ptám se: „Je to
v možnostech státní policie?“ Samozřejmě
proti kolegům z Policie ČR nic nemám, ale ať
se na mě nezlobí, toto nejsou nikde v republice schopni zabezpečit. Nechceme naplňovat
obecní rozpočet, ale kdo a z čeho tyto strážníky
zaplatí? (přesčasové hodiny).

Kdo koho šikanuje?
Píše se, že MěP šikanuje měřením rychlosti řidiče. Já si myslím, že rychle jedoucí
řidiči šikanují další - ať již chodce, cyklisty, jiné
řidiče a všechny řádně se chovající účastníky
silničního provozu. Několikrát jsem se setkal
s názorem a stížností, ať MěP pravomoc měřit
rychlost nemá. Ve všech případech si stěžovali
řidiči, kteří byli postiženi za překročení povolené
rychlosti např. o 16 km/hod. a více. Proč ale za
strážníky chodí např. občané Dobrotic a chtějí,
abychom zde měřili denně? Proč chodí i občané
z okolních obcí, kde nespadá pravomoc MěP,
a chtějí, abychom i u nich rychlost měřili? Tímto
je asi řečeno vše. Vážení poslanci, ponechte na
svobodném uvážení obcí, ať ony rozhodnou,
kde je dopravní problematika v oblasti rychlosti
tak závažná, že MěP radar zakoupí a samy si
tuto problematiku budou řešit. V případě, že
MěP pozbude pravomoc měřit rychlost, tak si
páni poslanci musí uvědomit, že mohou mít nepřímý vliv na zvýšení nehodovosti v souvislosti
s nedodržováním nejvyšší dovolené rychlosti.
Antonín Zalabák, velitel MěP Holešov

Proč dochází ke sloučení
SVČ a TYMY
Holešov (frs) - Sloučení středisek volného času TYMY a DUHA,
ke kterému dojde na základě rozhodnutí holešovského zastupitelstva
k 1. lednu 2009, bude efektivním přínosem pro nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě. Je o tom přesvědčený starosta města Zdeněk
Janalík. „V tomto případě nám nejde ani tak o peníze, jako o to, aby nabídka
volnočasových aktivit pro město byla průhledná a jednoznačná. Chceme
tímto zamezit tomu, aby si střediska konkurovala a děti si navzájem přebírala. Vždyť nebylo výjimkou, že stejné kroužky byly vypsány v jednom
i druhém středisku, přičemž se do obou přihlásil nedostatečný počet dětí,
takže se nakonec neotevřel kroužek ani v jednom středisku,“ vysvětlil
starosta, podle něhož bude jedno středisko mnohem pružněji reagovat
na potřeby využívání volného času dětí. „Měli bychom nyní více směřovat
k tomu, aby středisko převzalo aktivity, které dnes vyvíjejí v jednotlivých
školách. Těmto aktivitám by se pak tolik nemuseli věnovat učitelé, kteří
mají ve školském systému jiné povinnosti,“ dodal starosta.

Ostré střelby v Dobroticích
Na posádkové střelnici v Dobroticích se v době od 19. července
do 17. srpna nebudou konat ostré střelby.
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Město sponzoruje zastavení poutní cesty
Rusava (frs) - Více než 55 kilometrů měří nová poutní cesta z Velehradu na Hostýn, o jejíž vznik se zasloužily Matice velehradská a Matice
svatohostýnská. První pouť na této
trase se uskutečnila v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve čtvrtek
3. a v pátek 4. července. Z Hostýna
vyrazilo bezmála 200 poutníků v čele
s děkanem velkomeziříčské farnosti
a předsedou Matice velehradské páterem Janem Peňázem.
Na poutní cestě je rozmístěno
25 dřevěných přístřešků s infor-

macemi turistickými, poutnickými
i náboženskými. Součástí každého
přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě místopisných
informací napsáno, kolik kilometrů
má poutník za sebou a kolik před
sebou a jména dárců. Na panelech jsou také citáty z Písma, které
vybral arcibiskup Jan Graubner
s ohledem na místa, kde poutník
právě bude.
Jeden z takových přístřešků
byl postaven i na Rusavě u kina,
a to díky třicetitisícovému sponzorskému příspěvku města Holešova.

Poutníky přišli na Rusavu pozdravit i místostarostové Holešova Josef
Bartošek a Rudolf Seifert. Páter Peňáz při této příležitosti poděkoval
Holešovanům za finanční příspěvek, díky němuž mohlo být rusavské
zastavení vybudováno. >

Holešov zastupoval Česko na velkém pikniku

Stánek České republiky a dalších zemí.
Pszczyna (BD) - Kromě mnoha každoročních veletrhů u nás
i v zahraničí, na kterých se Hole-

šov prezentuje, se podruhé ve své
historii podařilo Holešovu po boku
Zlínského kraje zastupovat Českou

republiku na veřejné akci s názvem
Velký piknik v našem partnerském
městě Pszczyna v Polsku.
Akci u příležitosti slovinského svátku pořádalo velvyslanectví
Slovinska v areálu zámku - konkrétně v přilehlém zámeckém
parku, a také na blízkém náměstí.
Neděle 22. června byla v rámci
těchto oslav určena pro prezentaci
přibližně dvaceti států nejen z Evropy, ale i z okolního světa. Tyto
státy zde měly možnost v rámci
akce Regiony Evropy a světa představit svou zemi, svůj kraj a své zajímavosti zájemcům z řad Poláků
a dalších zahraničních turistů, a tím
je nalákat právě k návštěvě své
destinace. Jelikož Holešov je oficiálním partnerským městem polské

Pszczyny, dostalo se mu možnosti,
již podruhé v historii pořádání této
akce, se jí zúčastnit.
Během dne bylo možné zhlédnout ukázky indických tanců, mnohá folklorní vystoupení, výstavu
vojenské techniky, zakoupit něco
ze suvenýrů či vidět několik kabaretních vystoupení a poslechnout
si i pár koncertů doprovodného
kulturního programu. Oslavy završil
ve večerních hodinách ohňostroj.
Velký piknik se v Pszczyne konal
letos již po šesté, a tak díky své
tradičnosti a také díky enormně teplému nedělnímu počasí tak nalákal
tisíce návštěvníků, kteří se přišli podívat do prostor zámeckého parku
ať už za nabídkami zahraničních
zemí či za kulturními zážitky.

Provoz zámecké zahrady a obory s pevným režimem!
Upozornění pro návštěvníky a okolní zahrádkáře
Po dobudování zpevněné komunikace - „cyklostezky“ - mezi zámeckou oborou a zahrádkami
směrem na Dobrotice je třeba zavést opět pevný
řád pro užívání obory a zámeckého parku. Obě tyto
zelené plochy jsou významné z historického hlediska
a velmi hodnotné pro svou vegetaci a je třeba je chránit
před vandalskými či bezohlednými zásahy místních
i přespolních občanů.
Provoz zámecké zahrady a obory bude řízen těmito opatřeními a na jejich dodržování ze
strany všech návštěvníků budou dbát strážníci
městské policie:
1) Od dokončení a zprovoznění „cyklostezky“
do Dobrotic platí přísný zákaz vjíždět motorovými vozidly
do zámecké obory a parku. Toto omezení platí také pro
parkování, a to i částí vozidla na straně parku (na pozemcích obory po pravé straně směrem do Dobrotic)!
2) Na výše uvedenou komunikaci budou mít
povolen vjezd pouze vlastníci pozemků (zahrádek)
v této lokalitě, a to na základě zvláštního povolení
MěÚ - odboru investic a silničního hospodářství - Masarykova ul., II. patro, tel.: 573 521 453 (… 400, 452).
V případě potřeby dovozu či odvozu nutného materiálu
bude tímto odborem vystaveno jednodenní povolení
pro nákladní vozidla do tonáže pět tun! Na komunikaci
platí omezení rychlosti 20 km/h. O těchto opatřeních
byli či budou informováni „zahrádkáři“ dopisem a budou upřesněny dopravním značením.
3) Pohyb cyklistů v zámecké oboře nebude omezen - mohou se pohybovat po stávajících cestičkách
ovšem tak, aby neohrožovali pěší návštěvníky lokality.
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V zámeckém parku - tedy v místech ohraničených
zámkem a ukončených příčnou cestou mezi oborou
a zahradou (konec hlavních alejí a sadů) mohou cyklisté projíždět jen alejí naproti vstupní brány z náměstí
F. X. Richtera (směrem k Holajce). Do dalších prostor
parku mají cyklisté vjezd zakázán! Jedná se o prostor
před zámkem, Růžovou zahradu, prostory mezi kanály, aleje na straně Růžové zahrady atd.
4) Podobný režim platí i pro majitele psů. Lidé se
psy se mohou pohybovat pouze v uvedené aleji, která
vede od hlavní brány do zahrady směrem k hájence,
a dále po oboře. Psi ale musejí být na vodítku a s nasazeným náhubkem, aby neohrožovali ostatní návštěvníky. Park i obora nejsou určeny pro „volné“ venčení
a pobíhání psů, ale jsou to prostory pro vycházky
a relaxaci obyvatel města a jeho návštěvníků.

Na plnění uvedených opatření bude dbát Městská
policie Holešov a Městské kulturní středisko, které z důvodu nedisciplinovanosti návštěvníků zahrady zřídí vedle
nočního hlídače i místo denního hlídače v objektu zámeckého parku a zahrady. Ten bude celý prostor monitorovat
a spolupracovat se strážníky městské policie.
Uvedený provoz zámeckého areálu je stanoven
na zkoušku a bude po prázdninách vyhodnocen. Zámecký park totiž patří k nejhodnotnějším zahradám francouzského typu nejen na Moravě, ale v celé České republice,
a společně s oborou (bažantnicí) vytváří velmi hodnotný
a výjimečný urbanistický a zahradnický komplex. Prostory
jsou vysoce hodnoceny odborníky i laickou veřejností,
a protože jsou také v majetku města, tedy občanů Holešova, tak si zaslouží naši pečlivou péči a ochranu.
Rudolf Seifert

Centrum pro seniory, p.o., v Holešově
nabízí pro seniory a osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby,
což jsou krátkodobé pobytové služby se zajištěním ubytování, stravování,
zdravotní a obslužné péče i aktivizačních činností, výše úhrady od 287 Kč/1 den

denní stacionář
s provozem pondělí až pátek v době od 6.30 do 15.30 hodin včetně stravování,
obslužné péče a aktivizačních činností, výše úhrady od 120 Kč/1 den
Bližší informace na tel. 573 397 755 nebo na internetovém portálu www.ddhol.cz.
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Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1
územního plánu obce Ludslavice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního
úřadu obce s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel Změny č. 1 územního plánu
obce Ludslavice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění (dále jen stavební zákon) oznamuje
projednávání návrhu zadání Změny č. 1
územního plánu obce Ludslavice v souladu
s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu
s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání Změny č. 1 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od
10. 7. do 8. 8. 2008.
Návrh zadání Změny č. 1 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na odboru územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311.
Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách
Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo
po předchozí telefonické dohodě mimo úřední
dny (tel. 573 521 702) a na Obecním úřadě Lud-

slavice pondělí 13.00 - 15.30 hod., středa 13.00
až 18.00 hod. nebo po předchozí telefonické
dohodě mimo úřední dny (tel. 573 398 110).
Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnout
na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor
územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem návrhu zadání změny je
upřesnění využití ploch uvnitř zastavěného
území v lokalitě jihovýchodně od stávající
plochy výroby.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení
obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy,
sousední obce, krajský úřad a obec Ludslavice,
pro níž je změna pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu
zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních
právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního
právního předpisu.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. K požadavkům
dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu

Pálenice v Chomýži
Oznamuje všem pěstitelům ovoce, že

zahajuje sezónu
pálení slivovice od 5. srpna 2008.
Zájemci se mohou přihlásit každé úterý
od 8 do 17 hodin
přímo v pálenici a v ostatní dny
dle mé přítomnosti v pálenici.
Informace na telefonu 573 393 847.

Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. června 2008
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 191/2008. Rada
města Holešova schválila přidělení
finanční dotace Kontaktnímu centru Plus, Oblastní charita Kroměříž,
Ztracená 63, na činnost v Holešově v roce 2008 ve výši 10.000 Kč.
Zodpovídá: PhDr. Viera Horáková.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 192/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat opatření obecné
povahy č. 1/2008 - Změnu č. 11
územního plánu města Holešov
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 193/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova doplnit
usnesení zastupitelstva města č.
40/2008 ze zasedání dne 28. 4. 2008
takto: za slovo koupaliště vložit text
„a na okružní křižovatku v prostoru
u Martinic“. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: 23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 194/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny
územního plánu města Holešov
v rámci změny č. 12 spočívající ve vymezení cyklostezky
Holešov - Žopy. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
23. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 195/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Jarmilou
Matuškovou, bytem Holešov, IČ:
63461463, na užívání části městského pozemku pod prodejní buň-

kou na p.č. 3706/11, ost. plocha,
o výměře 10 m2, lokalita „alej u nádraží“ k.ú. Holešov, za nájemné
400 Kč/m2/rok. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 196/2008.
Rada města Holešova schválila ukončení nájemní smlouvy
uzavřené s PhDr. Evou Krystýnkovou na užívání bytu č. 24
v domě s pečovatelskou službou čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově dohodou dnem
30.6.2008. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 197/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Boženou
Jančarovou, nyní bytem Holešov,
na užívání bytu velikosti 1+0, o výměře 27,40 m2, označeného č. 24,
v domě s pečovatelskou službou
čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 7. 2008.
Přijaté usnesení č. 198/2008.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s PhDr. Evou Krystýnkovou
na užívání bytu velikosti 1+0,
o výměře 31,05 m2, označeného č. 30, v domě s pečovatelskou službou čp. 1597 na ul.
Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 7. 2008.
Přijaté usnesení č. 199/2008. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s Jarmilou a Davidem Gaborovými
na užívání bytu č. 6 v domě čp. 428
na ul. Školní v Holešově do 30. 6.

2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 200/2008.
Rada města Holešova schválila
prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Helenou a Michalem
Gaborovými na užívání bytu č.
5 v domě čp. 426 na ul. Školní v Holešově do 30. 6. 2009.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 201/2008. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s Jaroslavem Spáčilem na užívání
bytu č. 2 v domě čp. 1400 na ul.
Palackého v Holešově do 30. 6.
2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 202/2008.
Rada města Holešova schválila vyčlenění finanční částky
ve výši 21.000 Kč na vydání
knižní publikace „OSMAŠEDESÁTÝ“. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 203/2008.
Rada města Holešova schválila
Memorandum o spolupráci mezi
Odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády
ČR a městem Holešov. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 204/2008.
Rada města Holešova schválila
vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce kulturního
a společenského centra - sala

terrena“. Pro podání nabídky
schválila oslovit firmu RAPOS,
spol. s r.o. Holešov, Nerudova
325. Zodpovídá: Otto Gross.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 205/2008. Rada
města Holešova schválila termíny
konání schůzí rad a jednání zastupitelstva města ve II. pololetí 2008
takto: RADA: 4. července, 4. srpna,
25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října,
20. října, 3. listopadu, 18. listopadu, 1. prosince, 15. prosince.
ZASTUPITELSTVO: 8. září (pracovní setkání), 22. září, 3. listopadu
a 15. prosince.
Přijaté usnesení č. 206/2008.
Rada města Holešova schválila
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady
města ze dne 9. června 2008.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Eliškou Doležalovou
na užívání bytu č. 11 v domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově
do 30. 6. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova neschválila prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Janou Michálkovou
na užívání bytu č. 9 v domě
čp. 434 na ul. Školní v Holešově do 30. 6. 2009. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubík
ověřovatel
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Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 23. června 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 55/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovatelkami zápisu Jarmilu
Viznerovou a MUDr. Ludmilu Joklovou.
Přijaté usnesení č. 56/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Bc. Jaroslav Chmelař,
Josef Jakubčík a Libor Liška.
Přijaté usnesení č. 57/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený a upravený
program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne
23. června 2008.
Přijaté usnesení č. 58/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo informace starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 59/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova
ze dne 28. dubna 2008.
Přijaté usnesení č. 60/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova k plnění: usnesení rady města a zastupitelstva města v r. 2006 a 2007
a - vybraných usnesení rady
města v I. pololetí r. 2008.
Přijaté usnesení č. 61/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městského pozemku p.č.
1869/6, zast. plocha, o výměře 4
m2, k.ú. Holešov, manželům Josefovi a Jiřině Sojkovým, oba bytem
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 244/8, trvalý
travní porost, o výměře cca 30
m2, k.ú. Žopy, manželům Jiřímu
a Anně Kaňovským, oba bytem Otrokovice, za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku
p.č. 2893/1, ost. plocha, o výměře
cca 42 m2, k.ú. Holešov, Martinu Měcháčkovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 225 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 64/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo směnu městských
pozemků dle nové studie zastavitelnosti č. 22/2007, a to tak,
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že z vlastnictví města Holešova
do vlastnictví Aloise Janalíka,
bytem Žopy, přejdou pozemky
č. 47 o výměře cca 949 m2 a č.
48 o výměře cca 983 m2, vše k.ú.
Holešov, a z vlastnictví Aloise
Janalíka, bytem Žopy, přejde
do vlastnictví města Holešova
pozemek p.č. 1948/3, orná půda,
o výměře 1.800 m2, k.ú. Holešov,
bez dalšího finančního vyrovnání. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 65/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo I schválilo opravu usnesení
ZM/33/2008 ze dne 28.4.2008,
kde pozemek p.č. 1942/2 má být
správně označen jako pozemek
p.č. 1947/2 a II pověřilo Radu města Holešova zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1948/3
o výměře 1 800 m2 v k.ú. Holešov, který město Holešov nabude směnou s Aloisem Janalíkem
a dalších pozemků dotčených
studií zastavitelnosti zpracovanou
Ing. arch. Dujkou dle podmínek
záměru zveřejněného v termínu
od 5. 5. do 20. 5. 2008. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová.
Přijaté usnesení č. 66/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 235/3, ost. plocha, o výměře
66 m2, k.ú. Žopy, v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 67/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 705/1,
ost. plocha, o výměře cca 70 m2, k.ú.
Všetuly, manželům Davidovi a Alici
Barreto, bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 68/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 722/14, orná půda, o výměře
cca 1 m2, k.ú. Všetuly, Ing. Františku Červenému, bytem Kostelec u Holešova, v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 69/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 686/3,
zast. plocha, o výměře 20 m2, k.ú.
Všetuly, Luďku Adámkovi, bytem
Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 70/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 2/15, ost. plocha, o výměře
cca 6 m2, k.ú. Všetuly, Stavebnímu bytovému družstvu NO-

VOSADY Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 30. 6. 2008.
Přijaté usnesení č. 71/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 2/1, ost.
plocha, o výměře cca 17,5 m2, p.č.
2/15, ost. plocha, o výměře cca
4,5 m2, p.č. 2/18, ost. plocha, o výměře cca 13,0 m2, vše k.ú. Všetuly,
Společenství vlastníků jednotek
v domě čp. 419-422, Dukelská
ul., Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termím: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 72/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č.
1925/45, ost. plocha, 1925/47,
ost. plocha, 1925/23, manipul.
plocha, 1923/14, trvalý travní
porost, 1925/48, ost. plocha,
1925/15, trvalý travní porost,
1925/49, ost. plocha, 1923/16,
trvalý travní porost, 1923/17,
trvalý travní porost, 1925/50,
ost. plocha, 1925/70, manipul. plocha, 1925/71, manipul.
plocha, 1923/18, ost. plocha,
1925/72, ost. plocha, o celkové
výměře cca 1.600 m2, vše k.ú.
Holešov, stávajícím uživatelům,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
30. 06. 2008.
Přijaté usnesení č. 73/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 1923/11,
o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 1923/3, o výměře cca
211 m2, vše k.ú. Holešov, Haně
Vránové, bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 30. 06. 2008.
Přijaté usnesení č. 74/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
odložilo projednání zveřejnění
záměru prodeje částí městských
pozemků p.č. 873, zahrada,
o výměře cca 110 m2 a p.č. 879,
zahrada, o výměře cca 202 m2,
vše k.ú. Dobrotice, do příštího
jednání zastupitelstva města.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 75/2008. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo zveřejnění záměru směny
pozemků, a to tak, že z vlastnictví společnosti Zlínské cihelny,
s.r.o., Zlín, přejde do vlastnictví
města Holešova, pozemek p.č.
1744/2, ost. plocha, k.ú. Dobrotice a z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví společnosti
Zlínské cihelny, s.r.o., Zlín, pozemek p.č. 1931/5, orná půda, k.ú.
Holešov, oba pozemky o stejné
výměře 4.348 m2, v předloženém
znění a II schválilo zveřejnění záměru prodeje městského pozemku

p.č. 3503/1, ost. plocha, o výměře
316 m2, k.ú. Holešov, pozemku
p.č. 1931/6, orná půda, o výměře
5.287 m2, k.ú. Holešov, pozemku
p.č. 1761/1, ost. plocha, o výměře
361 m2, k.ú. Dobrotice, pozemku
p.č. 1762, ost. plocha, o výměře
1.056 m2, k.ú. Dobrotice, pozemku
p.č. 452, parcela ve ZE, o výměře
1.637 m2, k.ú. Žopy, pozemku p.č.
453, ost. plocha, o výměře 1.087
m2, k.ú. Žopy, a části pozemku
(cca 1.930 m2) p.č. 454, parcela
ve ZE, o výměře 2.404 m2, k.ú.
Žopy, společnosti Zlínské cihelny,
s.r.o., Zlín, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 76/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí pozemku p.č. 2579/2, orná půda,
o výměře 3.933 m2, k.ú. Holešov, od Pozemkového fondu
ČR, za účelem zajištění provozu
Technických služeb Holešov,
s.r.o. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 77/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí pozemku p.č.
2525/3, ost. plocha, o výměře 388
m2, k.ú. Holešov, od spoluvlastníků
pí Čulmanové, Paldusové a Stískalové, za kupní cenu 150 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené, za účelem zajištění přístupu
k pozemkům zajišťujících provoz
Technických služeb Holešov, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 78/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, závěrečný účet města Holešova za rok
2007, a to bez výhrad.
Přijaté usnesení č. 79/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové
opatření města Holešova č. 3/2008
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško.
Přijaté usnesení č. 80/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled
na roky 2009 až 2011 v předloženém znění.
Přijaté usnesení č. 81/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko za rok 2007.
(Pokračování na str. 7)
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Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č.12
územního plánu města Holešova
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního
úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 12 územního plánu města
Holešova dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
(dále jen stavební zákon ) oznamuje projednávání návrhu zadání Změny č.12 územního
plánu města Holešova v souladu s § 20 odst.
2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst.
2) stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 10. 7. do
8. 8. 2008.
Návrh zadání Změny č.12 územního plánu města Holešova je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na odboru územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 314.
Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách
Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo
po předchozí telefonické dohodě mimo úřední
dny (tel. 573 521 704). Do návrhu zadání
Změny č.12 územního plánu města Holešova lze rovněž nahlédnout na internetových
stránkách města Holešova (www.holesov.
cz v sekci městský úřad, odbor územního
plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu zadání Změny
č.12 územního plánu města Holešova je
v lokalitách A a B návrh nových ploch
pro bydlení, v lokalitě C úprava napojení
navrženého východního obchvatu města Holešova na silnici II/438. V lokalitě
D je navržena nová plocha lesoparku,
která bude oddělovat stávající a navrženou obytnou zástavbu v lokalitě Sadová
od navrženého východního silničního
obchvatu města Holešova. V lokalitě E
je podél silnice III/490 12 navržena nová
cyklostezka spojující Holešov s místní
částí Žopy, v lokalitě F bude provedena
úprava napojení navrženého východního
obchvatu města Holešova na silnici II/
490 a v lokalitě G navržena nová trasa
vedení VN 22 kV a s ní spojený posun
části regionálního biokoridoru.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení
obdrží jednotlivě dotčené orgány, sousední
obce, krajský úřad a město Holešov, pro něž
je změna územního plánu pořizována.

na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí
nebo připomínkám uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíží.
Ing. Radomír Šťastný
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Prodej domu
Prodám rodinný dům s dispozicí 4+1, dvůr,
zahrádka, sklep, vjezd do dvora. RD se nachází
v Žopech u Holešova. Všechny IS přivedeny.
Cena 1 450 000 Kč. Kontakt: 607 843 077

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský
úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky
na obsah změny územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a požadavek
na vyhodnocení vlivů změny územního plánu

Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 23. června 2008,
upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů
Přijaté usnesení č. 82/2008. Zastupitelstvo města Holešova vydalo podle § 54 odst. 2) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
a v souladu s § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy č. 1/2008
- Změnu č. 11 územního plánu
města Holešova v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný.
Přijaté usnesení č. 83/2008. Zastupitelstvo města Holešova doplnilo
usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 40/2008 ze zasedání dne
28. 4. 2008 takto: za slovo koupaliště se vkládá text „a na okružní
křižovatku v prostoru u Martinic“.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 84/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova v rámci změny č. 12 spočívající ve vymezení cyklostezky
Holešov - Žopy. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.

Přijaté usnesení č. 85/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
s účinností od 1. 7. 2008 změnu
zřizovací listiny 1. Základní školy
Holešov dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 86/2008.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo s účinností od
24. 6. 2008 změnu zřizovací listiny Střediska volného času Všetuly dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 87/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
sloučení středisek volného času
Holešov a Všetuly k 1. 1. 2009.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Přijaté usnesení č. 88/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
I schválilo příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov prodej plynovodu
a plynovodní přípojky k objektu
Zemanova kovárna, Holešov,
Holajka 183, v nabídnuté částce
63.000 Kč a II uložilo příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko Holešov převedení
těchto finančních prostředků
městu Holešov. Zodpovídá:

Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS
Holešov. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2008. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo nabytí pozemků p.č. 1802/1,
1802/2 a 1802/3 v k.ú. Holešov
od Tělocvičné jednoty Sokol Holešov a uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě v předloženém znění a II. schválilo nabytí pozemku
p.č. 1806/5 v k.ú. Holešov od Tělovýchovné jednoty Holešov a uzavření darovací smlouvy v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků p.č.
348, o výměře 49 m2, p.č. 349,
o výměře 50 m2, p.č. 350, o výměře 60 m2, p.č. 355, o výměře
31 m2, p.č. 357, o výměře 47 m2,
p.č. 351, o výměře 70 m2, p.č. 354,
o výměře 47 m2, p.č. 356, o výměře
22 m2, vše zast. plocha a p.č. 352,
ost. plocha, o výměře 156 m2, vše
k.ú. Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského po-

zemku p.č. 2393, orná půda,
o výměře cca 3.560 m2, k.ú. Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění návrhu
prodeje městských pozemků 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 výměře 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 znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Jarmila Viznerová
ověřovatelka zápisu
MUDr. Ludmila Joklová
ověřovatelka zápisu
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Starostové mikroregionu chystají nákup panelů měřících rychlost
Kostelec u Holešova (JZ) Jednání starostů svazku obcí Mikroregion Holešovsko se konalo v úterý 24. června, tentokrát na Obecním úřadu v Kostelci u Holešova.
Jednání řídil předseda sdružení
Ing. Petr Lipner a po procedurálních věcech a kontrole plnění usnesení seznámil se situací na účtu
pokladník Ing. Oldřich Stískal.

Cyklotrasy v regionu

Dále se řešila možnost společného podání projektu na Regionální operační program (ROP),
týkající se značení a vybavení
cyklotras různými odpočívadly
a podobně. Starostové dostali
za úkol zmapovat ve svých katastrech možnosti umístění těchto
odpočinkových zařízení s tím, že
by se vše zapracovalo do projektu a připravilo na ROP. Předseda
zdůraznil, že se nebude jednat
o cyklostezky, ale o cyklotrasy. To
znamená, že půjde o cesty, které
budou pojízdné i pro jiná vozidla
než pouze pro cyklisty.

Nákup radarů

Za účelem zvýšení bezpečnosti a zklidnění provozu v obcích
následovala debata o možnostech
pořízení (společného zvýhodněného nákupu) panelů - radarů, které
upozorňují řidiče motorových vozidel na rychlost jízdy, jakou vjíždějí
do obcí. Starostové tuto záležitost
projednají ve svých zastupitelstvech, neboť se na těchto nákupech budou muset finančně podílet
i obce samotné - tzv. dofinancováním. Předseda mikroregionu uzavřel: „Předpokládá se, že pokud
vše projde, příští rok bychom nákup uskutečnili, v každém případě

bude pro všechny členy společná
objednávka mnohem výhodnější.“
Dobré zkušenosti s „radarem“ mají
v obci Horní Lapač, kde již ukazatel
rychlosti včetně kamery funguje.

Daň z nemovitosti

Důležité a aktuální informace
k dani z nemovitosti sdělila pracovnice Finančního úřadu Holešov pí
Jirsová. Ta nejprve seznámila s novelou zákona o dani z nemovitosti,
o možnosti pohybu s koeficientem,
osvobození některých pozemků
od daně apod. Starostové vzali informace na vědomí s tím, že
každé zastupitelstvo si rozhodne
samo za svou obec. „Do 1. srpna
musí být vyhláška platná, takže
je zde šibeniční termín. Pokud by
se některá obec rozhodla, musí
novou vyhlášku schválit a vydat do
15. července,“ doplnil podrobné informace Jirsové předseda Lipner.

Potíže se skládkou

O hospodaření s odpady,
situaci na skládce v Bystřici pod
Hostýnem a nové studii podal informace ředitel Technických služeb
Holešov Ing. Miroslav Strnad. Jedná se o to, že skládka Bystřice pod
Hostýnem, jejímiž členy je většina
obcí mikroregionu (ne všechny),
nechala vypracovat novou studii
ohledně řešení situace týkající
se tříděných odpadů a biologicky
rozložitelných odpadů. „Studie je
nyní u starostů na obcích k připomínkování a asi v půli měsíce
července bude schůze ohledně
skládky a na ní budeme řešit, co
se studií dál. Vše by bylo finančně
nákladné. Každá obec, která je členem skládky, vložila určitý finanční
vklad s tím, že skládkování pro
členské obce bude levnější. Nyní
ale zjišťujeme, že situace je taková,
že je to pro nás stejně drahé jako

Rozpočet mikroregionu s přebytkem
Region (frs) - S přebytkem
106 466,60 Kč hospodařil v loňském roce dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Holešovsko, jehož
členem je i město Holešov. Celkové příjmy svazku dosáhly v roce
2007 645 381,60 Kč, výdaje pak
538 915 Kč.
Mikroregionu byla vloni poskytnuta finanční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 tisíc korun
a investiční dotace ve výši 100 tisíc
korun od města Holešova na dobudování varovných systémů. Celkové
náklady na dokončení Integrovaného varovného systému v roce 2007
činily 468 426 korun. Mikroregion

Holešovsko neměl k 31. 12. 2007
žádné závazky ani úvěry. Zastupitelstvo Holešova na svém posledním
zasedání vzalo na vědomí výsledek
hospodaření Mikroregion Holešovsko vznikl 20. 12. 2001, kdy byla
uzavřena smlouva o založení dobrovolného svazku obcí. Mikroregion
Holešovsko. Sdružení právnických
osob Mikroregion Holešovsko založilo 18 obcí (vč. města Holešova) z přirozeného spádového území města
Holešova. V roce 2006 přistoupila
k Mikroregionu Holešovsko jako devatenáctá obec Pravčice. Předsedou
Mikroregionu Holešovsko je starosta
Prusinovic Petr Lipner.

na jiných skládkách. Vše záleží
na tom, jak se svazek dohodne.
Většině starostů se zdá nesmyslným vozit trávu z dědiny do města.
Pravděpodobně je před námi ještě
dlouhá cesta, než najdeme nějakou shodu,“ upřesnil Lipner.

Obecně prospěšné
práce

Dalším neméně důležitým
bodem programu byly informace
o výkonu obecně prospěšných
prací. Ty sdělili pracovníci Probační a mediační služby České republiky střediska Kroměříž. Trest
obecně prospěšných prací (OPP),
uplatňovaný v ČR od roku 1996 je
alternativou k nákladnému trestu
odnětí svobody. To znamená, že
odsouzený, který se provinil proti
společnosti (za delikty, za které
se neuděluje nepodmíněný trest),
má šanci odčinit své chování prací
pro obecný prospěch. Je možné
je uložit v rozsahu 50 - 400 hodin
dle rozhodnutí soudu za delikty,
za které se neuděluje nepodmíněný trest. Určený počet hodin je
pachatel povinen vykonat nejpozději do jednoho roku od převzetí
usnesení o nařízení výkonu trestu OPP, a to osobně, bezplatně
a ve svém volném čase. Práce
nesmí sloužit výdělečným účelům. Důležitou informací je, že
poskytovatelem práce mohou být
obce, města, státní či jiné obecně
prospěšné instituce. Nejbližším
pracovištěm PMS je středisko
Kroměříž, které sídlí na adrese
Husovo nám. 535/21, PSČ 767 01
Kroměříž. Další jednání mikroregionu je plánováno na měsíc září,
konkrétní termín prozatím nebyl
stanoven.

MO KDU-ČSL HOLEŠOV
a FARNÍ ÚŘAD HOLEŠOV
pořádají zájezd na pouť
ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé
Kdy: v sobotu 26. července 2008. Odjezd: v 7.00 hodin od zámku
Předpokládaný návrat v 17 hodin. Cena zájezdu: 250,- Kč
Zájemci se mohou přihlásit do 20. 7. 2008
Ing. František Rafaja, tel.: 608 043 996
Mgr. Jana Chodníčková, tel.: 737 979 736

8

hole‰ovsko 14/2008

Deváťáci se loučili se svou základní školou

Holešov (frs) - Z bezmála stovky deváťáků, kteří letos opustili 1. Základní školu v Holešově, jich 24 míří do tříletých učebních oborů
a 72 na střední školy nebo do čtyřletých studijních oborů středních odborných škol. Tři žáci
odcházejí z osmého ročníku, neboť si již v této
třídě splnili zákonem stanovenou devítiletou
povinnou školní docházku.
Nejvíce žáků z 1. Základní školy v Holešově - celkem 15 - bude pokračovat ve studiu na
COPT Kroměříž v oborech instalatér, obráběč
kovů, mechanik-seřizovač, opravář zemědělských strojů a dalších. Čtrnáct žáků míří do
různých tříletých i maturitních oborů SPŠ Zlín
a deset žáků se chce stát automechanikem na
SOŠ Otrokovice. Osm studentů bude pokračovat na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově.

Letošní absolventi deváté třídy 1. Základní školy
měli svá místa při slavnostním rozloučení na
ploše sportovní haly.
K méně frekventovaným oborům, na které
se deváťáci z 1. Základní školy také hlásí, patří
například technik puškař na COPT Uherský
Brod, maturitní obor analýza potravin na SPŠ
mlékárenské v Kroměříži či bezpečnostně právní činnost na Střední policejní škole v Holešově.
Nejdále to bude mít do nové školy žák, který se
přihlásil na Střední školu aplikované kybernetiky
v Hradci Králové.
Celkově letos opustilo deváté třídy v Holešově přes 190 žáků. Vedle 96 z 1. Základní školy 35 z Druhé ZŠ a 60 ze 3. Základní školy.

Celkem 96 žáků opustilo letos deváté třídy 1. Základní školy v Holešově. Slavnostní rozloučení s těmito studenty uspořádalo vedení školy
26. června odpoledne v tělocvičně sportovní haly. Slavnostního shromáždění se vedle studentů a učitelského sboru zúčastnili také rodiče žáků,
kamarádi studentů a další hosté, mezi nimi místostarosta Holešova Rudolf Seifert.

Konec školního roku ve velkém sále kina Svět

Slavnostní shromáždění u příležitosti konce školního roku na 2. Základní škole v Holešově se tentokrát uskutečnilo ve velkém sále kina Svět.
Na pódiu se v průběhu odpoledne vystřídali v rámci jednotlivých vystoupení žáci z prvního i druhého stupně. Nechyběla ani pohádka O veliké řepě.
Herecké a hudební nadání dětí bedlivě sledovali v hledišti učitelé, spolužáci i rodiče.
(frs)
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V tělocvičně 3. Základní školy na závěr roku tančili

Rozloučit se se žáky končících 9. tříd přišli do tělocvičny 3. Základní školy
v Holešově nejen jejich rodiče, ale i kantoři i žáci nižších ročníků.

Program, který připravil s deváťáky mistr tance pan Mědílek ze Zlína,
obsahoval i několik tanečních čísel. Tančili děti, kantoři i jejich rodiče.

Součástí rozloučení deváťáků s jejich školou bylo i předání pamětních
listů. Ty předal svým žákům i pan učitel Jiří Cihlář.

Na rozloučení žáků devátých tříd ze 3. Základní školy nechyběli ani oba
místostarostové - Josef Bartošek a Rudolf Seifert.

Přílepská škola uspěla na malotřídní olympiádě
Přílepy (frs) - Jako každoročně také i letos
se uskutečnilo v tělocvičně Základní školy v Přílepích rozloučení žáků, učitelů a rodičů se školním
rokem. A samozřejmě nechybělo ani obvyklé kulturní vystoupení. Tentokrát se žáci společně se
svými učiteli rozhodli pobavit rodiče nastudováním populárního animovaného filmu Madagaskar.

V tělocvičně tak rozehráli příběh, v němž se čtyři
zvířecí přátelé ze zoologické zahrady v newyorském Central Parku ocitnou uprostřed divočiny
ostrova Madagaskar.
Součástí společenského odpoledne bylo i vyhodnocení nejlepších sportovců školy či nejlepších sběračů papíru. Zejména na výsledek letošní

olympiády malotřídních škol v Prusinovicích jsou
v Přílepích patřičně hrdi. V silné konkurenci osmnácti škol obsadili druhé místo. A jak řekla ředitelka
školy Alice Kučerová, pyšní jsou také na vítězství
ve fotbalovém souboji s Martinicemi. „Nemáme
sice fotbalové hřiště, ale Martinice jsme porazili,“
uvedla paní ředitelka.

Poslední zvonění v Žopích

Ředitelka školy Alice Kučerová vyhlašuje nejlepší sportovce školy.

Kamarádi z newyorské zoo - zebra Marty, lev Alex, hrošice Glorie, žirafa
Melman a další hrdinové slavného filmu v podání dětí přílepské základní školy.
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V pátek 27. června připravil na závěr školního roku osadní výbor
v Žopích pro děti zábavné odpoledne pod názvem „Poslední zvonění“.
A tak jen co školáci naposledy sundali ze zad své aktovky, objevil se
na návsi kastelán se svým nafukovacím hradem. Ten byl od samého
začátku neustále v obležení a chvílemi to i vypadalo, že se hradní stěny
zbortí. I přes palčivé paprsky,
které na nás posílalo sluníčko,
se všechny děti snažily plnit
úkoly u mnoha soutěží, které
byly pro ně připraveny. Bylo
krásné sledovat, jak s nimi
úporně zápasí i ti nejmenší prckové. K večeru se zapálil první
prázdninový táborák a děti si
mohly pochutnat na špekáčcích, které jim sponzorským
darem věnoval pan Pospíšil.
Odcházeli jsme s dobrým
pocitem, že se akce vydařila.
Na tom měli zásluhu všichni
dobrovolníci u soutěží, p. Blažek, členové OV. Také pánům
Bubíkům dík za ochotu a zapůjčení věcí, které jsme jako
obvykle doma zapomněli.
Přejeme školákům, ale
i všem ostatním krásné a slunečné prázdniny!
OV ŽOPY
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Několik změn na okolních farnostech
Prusinovice - Po osmadvaceti letech
aktivní služby a vedení prusinovických, holešovských a bystřických farníků odchází
na zasloužený „odpočinek“ prusinovický farář
Českobratrské církve evangelické Mgr. Ludvík
Svoboda. Ten přišel do našeho kraje - na prusinovickou evangelickou faru - takřka před
třemi desítkami let ze západních Čech a za toto
období se spolupodílel na významných opravách kostela, zapojil se s vervou sobě vlastní
do práce církve a Jeronymovy jednoty a od roku
1990 i do obecního zastupitelstva. Aktivně se
také podílí na vydávání tamějšího zpravodaje.
Oficiální poslední bohoslužbu odsloužil v Prusinovicích 29. června, ale ještě se s ním mohli
věřící setkat na ekumenické mši při oslavách
obce 13. července.
Pro mnohé farníky bylo toto loučení smutné, přesto je třeba připomenout, že pan farář Svoboda žije stále v Prusinovicích a bude
svým bližním pořád nablízku radou i pomocí.

Všechna poděkování jistě neobsáhnou práci,
jež tento obětavý duchovní věnoval rodině,
lidem ve svém okolí i sblížení církví v našem
regionu. V úvodním uvedeném výčtu působišť L. Svobody byla ale záměrně vynechána
rusavská farnost. Ta zatím zůstává ve správě
právě Ludvíka Svobody a pravidelně se s ním
a jeho působivými kázáními budou moci příznivci a věřící setkávat tam, vždy v neděli zřejmě
od devíti hodin.
Novým prusinovickým farářem Českobratrské církve evangelické je Leoš Mach, který také
přichází z Čech, ale k našemu kraji má vztah
díky své manželce, jejíž rodina pochází z Kroměříže. V Holešově budou probíhat bohoslužby
nadále v modlitebně Jednoty bratrské.
Další změnou pro prusinovické věřící,
tentokrát katolické farnosti, je odchod faráře
Mariusza Sienkovskieho na Prostějovsko. Tento
duchovní se rozloučí s farníky v katolickém
kostele při mši sv. v neděli 20. července a od

Farář Ludvík Svoboda s manželkou Naďou.
23. července bude v této významné farnosti
Holešovska působit farář Marek Vileta. Toho
uvede do úřadu holešovský děkan P. František Cinciala a svou první mši sv. bude sloužit
ve středu 23. července v podvečer.
R. Seifert

Hasičské nocování
Školní rok a polovina naší soutěžní sezóny jsou za námi… a protože nás čekají dva měsíce prázdnin,
rozhodli jsme se jejich příchod oslavit
se vší parádou. V sobotu 28. června
jsme postavili stany před zbrojnicí, provětrali spacáky a osvěžili pár
táborových písní. Víkendový večer
a noc - pro některé z nás nesmírně dlouhá - byly naplněny hrami
a soutěžemi, grilovanými pochoutkami, půlnočním zmrzlinováním, ale
také simulací hasičského polygonu, vyprávěním hororových příběhů
z Holešova a jeho blízkého okolí
a konečně také sladkým usínáním při
svítání. Po probuzení jsme vydatně
posnídali a vydali se na vycházku
na Želkov. S mohutnými zpěvy nám
cesta rychle uběhla. Po návratu jsme
zahnali hlad a žízeň malou svačin-

kou a konečně se také zchladili pod
improvizovanou fontánou.
Doufám, že se všem - ať už dětem, vedoucím i ostatním spolunocležníkům - tato akce líbila a že se při
další podobné příležitosti opět všichni
setkáme. Už v polovině srpna se vy-

Rozloučení

dáme na výpravu do doby chrabrých
rytířů, kdy odvaha a čest nebyly jen
prázdným pojmem. Na všechny mladé hasiče se těší bájný Kamelot se
svou družinou vedoucích a trenérů.
Více informací a fotografií naleznete
na www.hasici-holecov.cz.
pet

Holešovští zahrádkáři se ve středu
2. července 2008 rozloučili se svojí
členkou, paní Anežkou Kurejovou.
Paní Anežka Kurejová měla
ráda přírodu, lidi a zahrádku. Byla
38 let členkou Českého zahrádkářského svazu a 21 let obětavě pracovala ve výboru základní organizace
zahrádkářů v Holešově. Její srdečná
povaha, obětavost a iniciativa se projevovala při všech akcích zahrádkářů,
zejména při výstavách ovoce, zeleniny a květin. Její práce byla několikrát
oceněna svazovými orgány. Sama
vzorně pečovala o svoji zahrádku
v osadě Třesňák, kde pěstovala zeleninu, květiny i ovocné stromy.
Výbor Základní organizace ČZS
v Holešově v ní ztratil pracovitého
a obětavého člena.
Čest její památce

Partnerství nabralo
konkrétní podobu
Navázané partnerství SOŠ Holešov a německé školy Eduard Mauer Oberstufenzentrum
Hennigsdorf nabralo ve dnech 17. - 20. 6. 2008
konkrétní podoby. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy rozhodla o poskytnutí
grantu Mgr. Renatě Juráňové za účelem přípravné návštěvy v rámci programu Comenius,
který je součástí Programu celoživotního učení.
Přípravná návštěva byla zaměřena na setkání
s vedením školy, koordinátorem mezinárodních projektů, který se zabývá projektovou
činností školy, prezentaci SOŠ formou pracovního setkání s žáky a spolupracujícími učiteli,
na náslechové hodiny cizích jazyků, společné
definování cílů budoucího projektu pro léta
2009 - 2011, analýzu, zaměření a metodiku
řešení jednotlivých dílčích kroků, specifikování
rolí a úkolů jednotlivých partnerů, prohlídku
školy a města Berlína. Další setkání obou institucí je plánováno na podzim 2008 v Holešově
v prostorách SOŠ Holešov.
Mgr. Renata Juráňová
učitelka NJ, SOŠ Holešov
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Tenorista Bert Lindsey hostem Týdne židovské kultury
Mezi významné hosty letošního 8. Týdne
židovské kultury v Holešově bude jistě patřit černošský zpěvák Bert Lindsey, tenorista
velkého hlasového rozsahu a sugestivního
projevu, který za doprovodu profesorky kroměřížské konzervatoře Rut Janečkové vystoupí
ve svém sólovém recitálu hned na závěr prvního dne festivalu. Jeho oblíbeným tématem jsou
černošské náboženské písně, tzv. spirituály,
kterých ve zmíněný večer přednese celkem
čtrnáct.
Bert Lindsey se narodil v malém městečku
East St. Louis ve státě Illinois v USA. Jeho otec
pracoval jako topič v místní sklárně, matka zůstala v domácnosti, později byla zaměstnána
v hotelu v St. Louis v Missouri. K jeho prvním
setkáním se světem hudby došlo už, když mu
byly čtyři roky, po cestě vlakem k dědečkovi
do Lake Providence v Louisianě. Ve vagonu,
ve kterém se svou tetou Tee Tee jel, zazpíval
shromážděnému osazenstvu píseň U. S. Army
Soldiers, a to s takovým úspěchem, že jeden
z cestujících sundal klobouk, procházel vagonem a sbíral mince, které pak vysypal malému
zpěvákovi do klína.
Když mu bylo osm, vzala jej matka spolu
s jeho mladší sestrou do Los Angeles, kde pak
navštěvoval několik veřejných škol s dobrým
prospěchem. Se skutečným světem hudby se
Bert setkal až ve svých sedmnácti letech, kdy
jej jeho učitel Albert McNeil přihlásil do pěvecké
soutěže Young Artist of the Future, na které získal druhou cenu. První dostat nemohl,
protože byl příliš mladý. Vyhrál ji ale příští
rok a byl odměněn stipendiem pro studium
na Univerzitě Loyola.
Na konci prvního ročníku se k údivu svých
přátel, příbuzných i svého učitele a rádce oženil. V rychlém sledu se stal otcem tří dětí - Ber-

Letos zazpívá v Holešově černý Američan
Bert Lindsey.

ta, Kimberly Susan a Johna Allana. Zdálo se,
že o tomhle ukvapeném manželství i otcovství
je jeho umělecká kariéra u konce. Nicméně
Bert vytrval ve svém hudebním studiu, a to jak
na Los Angeles City Collegy, tak na Univerzitě
Jižní Karoliny a konečně i na Univerzitě City of
California v Los Angeles, kde studoval operní
zpěv u Gwendolyny Koldowské, Jana Poppera
a Williamse Vorenberga. Následoval konkurz
pro Metropolitní operu v New Yorku, s níž pak
absolvoval několik turné po USA, Kanadě
a Mexiku. Se souborem Metropolitan Opera
National Company vystoupil ve více než 300

operních představeních Figarovy svatby, Madame Batterfly, Bohémy a dalších světových
operních hitů.
Po návratu do Los Angeles se objevil
v produkci hudebního díla Snowboat pro Los
Angeles - San Francisco Opera, aby se posléze přestěhoval trvale do New Yorku. V tamnějším Amato Theatre ztvárnil řadu hlavních
rolí světového operního repertoáru - například
Radamese ve Verdiho Aidě, Cania v Komediantech, Pinkertona v Madame Batterfly, Rudolfa v Pucciniho Bohémě nebo Alfreda v La
Traviatě.
Vystupoval v televizi i rozhlase a absolvoval svůj sólový recitál v Carnegie Hall, v Trinity
Church (kostel Nejsvětější Trojice) a v mnoha
dalších koncertních a církevních sálech. V New
Yorku City Opera zpíval roli Daddy Petera
v Gershwinově opeře Porgy a Bess po dvě
sezony a v Lincolnově Centru se podílel na inscenaci současných oper Seymoura Baraba
Father of the Child (role archanděla Gabriela)
a Androcles and the Lion, v níž ztvárnil titulní
roli Androclea. Současně spolupracoval jako
správce počítačové soustavy s firmou Morgan
Stanley and Co.
Nyní žije už několik let v Praze a na Vysočině, kde se rozhodl vybudovat svůj domov,
zatímco do New Yorku se vrací jen příležitostně
plnit některé své umělecké závazky.
Třebaže tento výčet Bertových aktivit
není úplný, stačí dozajista k tomu, abychom si
udělali představu o jeho bohaté interpretační
a umělecké kariéře, o šíři a dispozicích jeho
pěveckého talentu, který ve spojení s jeho
charismatickou osobností zaručuje každému,
kdo se zúčastní jeho vystoupení, skutečně
hluboký umělecký zážitek.
Jiří Zapletal

Ester Kočičková o sobě
Poprvé jsem se s paní Ester Kočičkovou osobně setkal na premiéře pořadu Úklid,
ve kterém účinkuje spolu se svou přítelkyní
paní Katryn Kolcovou a v roli uklízečky tu zcela
bezprostředně a bez jakýchkoliv zábran dělá
pořádek nejen kolem sebe, ale i ve vztahu
ke své kolegyni a kamarádce. Po zhlédnutí
tohoto minimuzikálku jsem okamžitě pojal záměr pozvat obě umělkyně, původem Židovky,
na 8. ročník festivalu Týden židovské kultury
do Holešova.
Přiznám se, že oslovit paní Ester nebylo
pro mne jednoduché, z jejích televizních a rozhlasových talk-show jsem věděl o jejím kritickém
vztahu k mužům, který se neobešel bez jisté
dávky kultivované ironie a lehké arogance.
Všechna má tréma ale zmizelo, jakmile jsem
s ní promluvil. Paní Kočičková byla bezprostřední, vstřícná, vtipná a velmi komunikativní. Naše
jednání probíhalo splavně a hlavně úspěšně.
Pak jsme se opět setkali až za několik
týdnů v kavárně Louvre na Národní třídě v Praze, abychom dojednali podrobnosti vystoupení
obou umělkyň v Holešově. Při tomto společném
posezení se moje sympatie k umělkyni ještě
zvětšily, setkání s ní mi připomnělo mé někdejší
seznámení se s Gustavem Bromem, které bylo
ve své spontánnosti a samozřejmosti stejně
sympatické. A dodnes nezapomenutelné.
Rád bych paní Kočičkovou přiblížil čtenářům Holešovska trochu více. Neměl jsem
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bohužel čas na nějaké interview, proto si dovolím vypůjčit kousek rozhovoru, který s ní vedla
redaktorka Lucie Jandová z Magazínu Práva
v prosinci 2006:
Odkud se bere vaše zvýšená a neskrývaná kritičnost k vlastní osobě?
Doufám, že mi rodina a škola odpustí - ale
takřka stoprocentně za ni můžou ony. Zkrátka
jako malá jsem nebyla s to vyhovět požadovanému ideálu, takže si ani skoro nepamatuji,
jestli jsem třeba byla za něco chválená. Ale vím,
že nejvíc plísněná jsem byla za první projevy
toho, čím se dnes tak úspěšně živím.
Vypadá to, že se v dekadenci vyžíváte...
Kdepak, už dlouho jsem naopak smířená
s faktem, že za svůj život si od určitého věku
můžeme sami. Jen mi pořád připadá zajímavější
zaobírat se těmi stinnějšími stránkami lidského
bytí, možná proto, že jsem už leccos nepěkného
prožila. Radostných písní je kolem nás dost
a dost, a mám-li tvořit pravdivě, přenechám
západy slunce těm šťastnějším autorům.
Působíte jako svobodomyslný člověk.
Cítíte se svobodná i vnitřně?
Duševně ano. I když ještě mám občas
problém říci ne - třeba žebrákovi na ulici nebo
nějakému otravnému pořadateli.
(Pokračování na str. 16)

hole‰ovsko 14/2008

V Ludslavicích světili prapor SDH a oslavili padesát let kopané
Ludslavice - Sto padesát let výročí kostela svatého Václava, pětadevadesát let výročí
založení sboru dobrovolných hasičů, svěcení
jejich praporu a padesát let založení oddílu
kopané, to byly důvody ludslavských slavností, které proběhly v sobotu 28. června v obci
Ludslavice.
Bohatý program zahájila už časně ráno
dechová hudba Hanačka, po jejíž produkci proběhla slavnostní mše svatá u kostela sv. Václava,
kde také proběhlo svěcení praporu SDH. Poté

následoval průvod obcí na hřbitov a položení
věnce. V pravé poledne pokračoval program na
Výletišti, v 15 hodin proběhlo fotbalová utkání
žáků a mužů. Od 18 hodin začal společenský
večer, který byl zakončen taneční zábavou.
„Jsem rád, že jste přijali pozvání naší římskokatolické farnosti, členů sboru dobrovolných
hasičů a tělovýchovné jednoty, a přišli tak oslavit jejich výročí. 7. července to bude rok, co
jsme spolu s rodáky chválili opravený kostel sv.
Václava, dnes slavíme 150. výročí jeho trvání.

21. července 1996 byl vysvěcen prapor naší
obce, dnes byl vysvěcen prapor našeho sboru,
který je odměnou za činnost, kterou členové
sboru dělají pro naši obec, pro naši mládež,“
řekl při svém projevu starosta obce Miroslav
Konečný, který vzpomněl i udělení Oranžové
stuhy v letošní soutěži Vesnice roku Zlínského
kraje. Poděkoval všem, kteří pomáhají rozvíjet
tvář Ludslavic, a přispívají tak k rozmanitosti
a plnohodnotnosti tamního života.
(rr)

Během slavnostní mše svaté u kostela sv. Václava v Ludslavicích proběhlo svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů.
Mše i dalšího programu byl účasten i místostarosta Josef Bartošek.

Víkend v režii
Českého
svazu žen

Fůru soutěží pro děti připravil na jejich svátek v Ludslavicích Český svaz žen.

Ludslavice (rr) - Plejádu zábavy a soutěží pro děti a jejich rodiče připravila v sobotu 21. června
ve sportovním areálu v rámci Dětského dne v Ludslavicích místní organizace Českého svazu žen. Účastníky čekal nejen tradiční „běh vesnicí
o cenu starosty obce“, ale i skákací
hrad, projížďka na koni nebo střelba
ze vzduchovky. Nakonec si všichni
smlsli na opékaných špekáčcích.

Ze společenské
kroniky
V neděli 22. července přivítal starosta Ludslavic Miroslav
Konečný v síni obecního úřadu
čtyři nové občánky. Jednak dvojčátka Aničku a Amálku Doležalovy, jednak Anetku Závrbskou
a Patricii Maňasovou. Všechny
čtyři vidíte na přiložených fotografiích.

LETNÍ KARNEVAL V KOLIČÍNĚ
V sobotu 19. července začíná v 18 hodin ve sportovním areálu v Količíně už 3. ročník
letního karnevalu. Těm, kdo navštívili náš karneval loni, netřeba nic upřesňovat. Ostatním za
pořadatele vzkazuji, že se budeme snažit, abyste si to u nás patřičně užili. Přijďte si zpestřit
prázdninový čas mezi nás.
Za osadní výbor a hasiče v Količíně Markéta Habrová

Městská knihovna Holešov
bude ve dnech
od 4. do 15. 8. 2008
z technických důvodů
uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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CD TIP
ALANIS MORISSETTE:
Flavors of Entanglement
Vydavatelská firma se prý nové desky Alanis
Morissette obávala. Zbytečně. Alanis je dospělá a na novém albu hledá pro sebe nejvhodnější způsob vyjádření. Našla jej, firma
se nemusí bát a album Flavors of Entanglement je dostatečně sdělné, aby si jej pořídilo
několik milionů lidí na celém světě.
Nejsympatičtější na této desce je úkrok stranou, k elektronické muzice, která ovšem
nepřekryla písně. Je to dílo producenta Guye
Sigswortha, který už pomáhal také Björk.
Sighsworth správně vycítil, že nejsilnějším
médiem Alanis je hlas a vše tomu podřídil. Jím
zvolené prostředky zapůsobily přesvědčivěji
než očekávaný poprock: daly písním panoramatické rozpětí přesně tam, kde bylo potřeba (Versions Of Violence), hypnotický tah
v nahrávce Tapes, koberce zvuků a tepavých
rytmů v Straitjacket (písni, která stojí hlavně
na precizním frázování). Sigsworth dodal
také atmosféru harrisonovské Indie, smyčců
i psychedelie, a šikovně ji spojil s rockovým
tlakem v úvodní skladbě Citizens Of The
Planet. Folk jak z časů Woodstocku zní v písni
Incomplete, ovšem elektronický rytmus jej
zavede k jinému, neméně sugestivnímu břehu. V kontrastu k tomu zní prostá skladba In
Praise Of The Vulnerable Man, provázená
rozběhy klavíru. I v baladě, která by mohla
spadnout přes práh nasládlosti a jež působí
efektně, zůstává zpěvačka nad věcí.
Alanis Morissette má ohromný rozsah, který
se časem zvětšuje. Patří sem i role, ve kterých
vstupuje do jednotlivých písní. Když zakřičí,
člověka ten hlas téměř udeří. V tichých pasážích se zařezává do uší tak, že působí vlastně
mnohem silněji. Alanis Morissette má velmi
dramatický projev, i v chytlavých melodiích
vane z jejího hlasu neklid, napětí, které přirozeně naruší každou líbivost. To neznamená,
že by se deska nedala poslouchat: přesně
naopak. Ovšem Alanis Morissette dodává
ke svému zpěvu cosi navíc, řezavou vnitřní
uhrančivost, která člověka přitahuje jako vábení Sirény. Takovýhle způsob dospívání - po
čtyřech letech od poslední desky So-Called
Chaos - je až anticky impozantní. A zpěvačce
hodně prospělo, že se nebála a vsadila na
méně očekávaný doprovod. Posadila svůj
zpěv do nových, aktuálnějších souvislostí, ve
kterých její emotivní hlas lépe vynikl.
VV

Soubor Corda Magico chystá cédéčko
Holešov (rr) - Především skladby Nelly Bil- přebalů), bude se s největší pravděpodobností
lové bude obsahovat cédéčko, které v červenci podílet i na přebalu cédéčka.
Ještě před vydáním alba se představí sounatočí v nahrávacím studiu holešovský komorní
soubor Corda Magico. Album, jehož název bor Corda Magico i v rámci holešovského Týdne
ještě není určen, nabídne jak instrumentální, židovské kultury. Zahraje hned v úvodní den,
a to v neděli 27. července.
tak zpívané tituly.
„Natočení desky odkládám už nějakou dobu, protože
pořád bylo hodně práce, ale
teď už nahrávku opravdu pořídíme. Navíc se na ni těší i lidé,
kteří nás znají z koncertů,“ říká
duše souboru - kytaristka Nelly Billová, kterou během nahrávání podpoří i další členky
tohoto komorního seskupení kytaristka Danuše Pospíšilová,
flétnistka Sylvie Šimečková
a zpěvačka Iva Svobodová.
A protože je Nelly Billová i šikovnou fotografkou,
jejíž fotografie a koláže jsou
vyhlášené (jistě ne náhodou
Část souboru Corda Magico - Danuše Pospíšilová,
je autorkou několika knižních
Nelly Billová a Iva Svobodová.

Nejen o osudech nehasnoucích hvězd

Přední strana obalu nové knihy.

Životní příběhy slavných herců zlaté éry českého
(československého) filmu tzv. první republiky a pohnuté
doby druhé světové války rozhodně nebyly jednoduché.
V knize autora Roberta Rohála Osudy nehasnoucích
hvězd se seznámíte často až s dramatickými osudy
Oldřicha Nového, Nataši Gollové, Huga Haase, Raoula
Schránila, Lídy Baarové, Rolfa Wanky, Adiny Mandlové,
Antonína Novotného, Věry Ferbasové, Karla Högera,
Jiřiny Štěpničkové, Svatopluka Beneše, Ljuby Hermanové, Hany Vítové a dalších. Jejich životy byly neobyčejně pestré a plné zvratů v profesní i osobní oblasti.
Vedle hvězdných úspěchů se v nich objevují i etapy
pádů a beznaděje - zrady přátel, marné hledání lásky,
smrt blízkých, věznění po roce 1945, pronásledování
režimem, nemoc.
Prostřednictvím poutavého vyprávění se stanete
svědky odhodlání bojovat za svou kariéru i za svou
lásku a také návratů na výsluní, byť velmi opožděných.
Publikace, kterou vydává pražské nakladatelství DARANUS koncem července, čtivým způsobem seznamuje
nejenom s jednotlivými hereckými osobnostmi, ale
vypovídá rovněž o jedinečné a dodnes velmi populární
éře českého filmu a o vývoji vztahu veřejnosti k jejím
nejznámějším představitelům.
(red)

Na tuhle jízdu jste zváni všichni
bez rozdílu - Speed Racer
Račte si nastoupit a držte si klobouky, čeká vás
parádní jízda. Za volantem Emile Hirsch alias Speed
Racer. V tomto případě ponechaný původní název
evokuje švih, rychlost, akčnost i originalitu. Naproti

KINORECENZE
tomu s rychlým závodníkem (jak zní překlad) bychom
asi podvědomě očekávali jízdu na okruhu Barum
rally se škodovkou. Zde se nám ovšem dostane futuristického a superrychlého bouráku Mach 5 a co víc:
nohu na plynu téhle nadupané akční podívané drží
režisérské duo bratří Wachovských. A Wachovští
= Matrix. Co víc dodat jako doporučení? I když
geniální a dnes kultovní 1. díl poněkud „rozvařili“
pokračováními Matrix Reloaded a Matrix Revolutions, každý správný filmový fanda byl zvědavý
na jejich další filmový počin. A opět zabodovali.
Naprosto jiným a opět úžasným pojetím. Inspiraci Wachovští našli v Japonsku 60. let a rozhodli
se zadaptovat slavný animovaný seriál té doby.
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Tentokrát rezignovali na jakýkoliv hlubší význam,
podtext či filozofické poselství, o to víc ale ohromují
vizuálními orgiemi: nablýskanou scénou, pestrými
barvami, funkčním zvukem, nápaditým střihem.
Do hlavní role byl obsazen Emile Hirsch, který
si už na filmovém plátně stihl užít se sexbombou od vedle. I když ho zrovna nešetřila, stejně jeho odolnost naplno otestoval až Sean Penn
v Útěku do divočiny. Hirsch všechny náročné
kaskadérské scény točil sám a strasti života bez
civilizace prožíval do té míry, že během natáčení zhubl o 10 kg a balancoval na hraně kolapsu.
Speed Racer je sympatickým důkazem, že mladý herec se snaží o žánrovou pestrost a neuváznutí ve škatulce. Kromě něj potěší v rolích
rodičů osvědčení matadoři Susan Sarandon
a John Goodman a jako hrdinova láska Christina (Addamsová) Ricciová ve slušivém mikádku.
Takže si račte nastoupit a držte si klobouky. Na tuhle
akční jízdu jste zváni všichni bez rozdílu. A nepotřebujete ani řidičák.
Marie Rysová

VÝSTAVY
V MĚSTSKÉ GALERII
Akademický malíř
František Ondrúšek
ŽIVOT A DÍLO - 18. 6. - 20. 7.
Izraelská fotografka
Shai Ginott
Kompozice na biblické téma
23. 7. - 17. 8.
Holešovští výtvarníci v akci
LETNÍ ILUZE - 20. 8. - 28. 9.
Kavárna Central
Ladislav Horák - FOTOGRAFIE
květen - září
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Kino Svět Holešov
Sobota 19. 7. a neděle 20. 7. ve 20 h:
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ - Francie, tragikomedie.
Světoznámí režiséři se sešli, aby natočili povídkový film, který má ukázat Paříž způsobem,
jaký tu ještě nebyl. Režie jednotlivých povídek
se ujali Joel a Ethan Coen, Tom Tykver, Gerard
Depardieu, Sylvain Chomet a další.
Sobota 26. 7. a neděle 27. 7. ve 20 h:
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ - ČR/Albánie. Tragikomedie. Letní milostná romance
albánského režiséra Pira Milkaniho s Annou
Geislerovou v hlavní ženské roli. Osudové
setkání studenta FAMU s krásnou, záhadnou
a podivně smutnou paní Šnajderovou, s níž
prožije milostný vztah.
Pondělí 28. 7. ve 21 h.: - MODLITBA ZA
KATEŘINU HOROVITZOVOU - ČR, drama.
Snímek nás zavádí do roku 1943. Krásná Kateřina, které hrozí smrt v koncentračním táboře,
se náhodou dostane do skupiny bohatých Židů,
a tak jí svitne naděje na záchranu. Nacisté však
s „nižší rasou“ hrají zákeřnou hru, v níž chtějí
získat veškeré finance z jejich bankovních
kont. V hlavní roli Lenka Fišerová, dále hrají
Jiří Adamíra, Miloš Nedbal, Čestmír Řanda, Ilja
Prachař, Felix le Breux, Vladimír Ráž a další.
Režie: Antonín Kachlík.
Snímek, který měl premiéru v roce 1965, získal
Cenu mezinárodní kritiky na festivalu Prix Italia
a Hlavní cenu v Monte Carlu.
Film bude promítnut v rámci festivalu Týden
židovské kultury.

Úterý 29. 7. ve 21 h: GOLET V ÚDOLÍ - ČR,
drama. Film natočený podle povídek Ivana Olbrachta o ztraceném světě, na který zůstává víc
než jen vzpomínka. V režii Zena Dostála hrají
Ondřej Vetchý, Josef Kemr, Jana Dolanská, Jiří
Ornest, Mahulena Bočanová, Jan Hartl , Yvetta
Blanarovičová, Lubor Tokoš, Ivan Řezáč, Markéta Hrubešová a další.
Film bude promítnut v rámci festivalu Týden
židovské kultury.
Pátek 1. 8. a sobota 2. 8. v 17 h: HORTON
- USA, animovaný, pro děti i jejich rodiče.
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou
pohádkou pro děti i dospělé. Příběh z pera
Dr. Seusse, který si už po celém světě získal
své fanoušky. Horton je celkem normální slon
v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho
celkem překvapí, když mu pod nos spadne
smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se
domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí
v jeho hlavě, a že se prostě jednoduše zbláznil.
Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko
Kdosice, ve kterém žijí malinkatí Kdovíci...
Režie: Steve Martino a Jimmy Hayward.

DVD TIP
Soukromá válka pana Wilsona
Drama, USA, 2007, 97 min. Režie: Mike
Nichols. Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts,
Philip Seymour Hoffman. Málokdy máme tu
čest s plnokrevnou politickou satirou a navíc
v režii osvědčeného veterána Mika Nicholse
a se superhvězdným (a oscarovým) hereckým trojlístkem v hlavních rolích (T. Hanks,
J. Robertsová, P. S. Hoffman). Bonvivánský
senátor Tom Hanks se rozhodl „zatopit“
Sovětskému svazu, ale ty důsledky už jaksi
neplánoval...Svět vysoké politky, výborné
dialogy, břitký humor a ...šokující pointa.
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
Drama, USA, 2007, 123 min. Režie: Sidney
Lumet. Hrají: Philip Seymour Hoffman,
Ethan Hawke, Albert Finney.
Další brilantní filmový kousek od režiséra matadora, v tomto případě Sidney Lumeta.
Jeho příběh o moci peněz, chtíče, zločinu
a trestu je ale tak dynamický a dech beroucí, že se ani nechce věřit, že panu režisérovi v době natáčení bylo 83 let. A opět
vynikající P. S. Hoffman, jemuž sekunduje
neméně přesvědčivý Ethan Hawk. Motto:
Buď v nebi o půl hodiny dřív, než ďábel
zjistí, že seš mrtvej.

Pondělí 18. 8. a úterý 19. 8. ve 20 h: FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ - ČR, komedie. Film pojednává o jednom povedeném lamači ženských
srdcí s Josefem Poláškem v hlavní roli. V režii
debutujícího Jana Prušinovského dále hrají Eva
Lehotská, Zdena Hadrbolcová, Petra Nesvačilová, Petr Čtvrtníček, Arnošt Goldflam a další.

Program MKS a Drive Clubu
Pátek 18. 7. v 18 h: LOS PERDIDOS A HOSTÉ - speciální letní koncert proběhne na letní
scéně kina Svět ve Smetanových sadech.
V rámci programu vystoupí kapely The Dementors, Los Perdidos a 100 %.

Nabídka kulturních
pořadů - podzim 2008
Sobota 13. 9. (začátek programu bude včas
oznámen) HVIZD HVĚZDÁM VE HVĚZDÁRNĚ. Performance v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví.
Čtvrtek 18. 9. ve 20 h: JABLKOŇ. Netuctové vystoupení dnes už pomalu legendární
kapely.
Úterý 7. 10. v 19.30 h: FLERET A JARMILA
ŠULÁKOVÁ. Očekávaný koncert, na kterém
oslaví populární folk - rocková kapela z Vizovice 25 let trvání. Je tedy jasné, že v programu
zazní všechny jejich nejoblíbenější písničky.
Neděle 12. 10. v 15 h: TYGŘÍK PETR. Napůl loutková pohádka z cirkusového prostředí
o malém bojácném tygříku Petrovi, který si
své tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou. Pohádkovou inscenaci nastudovala Malá
scéna Zlín.
Úterý 14. 10. v 19.30 h: KDYŽ TY, TAK
JÁ TAKY, MILÁČKU. Opět se setkáváte se
zápletkami, každému asi důvěrně známými

z vlastního manželství. Ústřední dvojice spolu
žije již řádku let, a protože jí již pomalu hrozí
nuda, dojdou manželé k rozhodnutí, že si tedy
zpestří život nevěrou. V komedii Marca Camolettiho, kterou nastudovala Divadelní společnost
Háta, hrají Ivana Andrlová, Lucie Zedníčková,
Vladimír Beneš, Marcel Vašinka, Milena Dvorská, Lída Molínová, Lucie Benešová, Veronika
Jeníková, Zbyšek Pantůček a další.
Neděle 2. 11. v 15 h: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Divadelní představení pro malé
a velké diváky vzniklo na motivy pohádky
Boženy Němcové. V představení, která nastudovalo Divadlo DUHA Polná, nechybějí ani
veselé písničky.
Úterý 25. 11. v 19.30 h: HANA A PETR ULRYCHOVI se skupinou JAVORY. Legendární
sourozenecká dvojice se na naší scéně pohybuje čtyřicet let - a stále má úspěch. I v Holešově představí své nádherné písně ovlivněné
moravským folklorem.

Jedna z dramatických scén filmu
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej.
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet
Street
Muzikál, USA/Velká Británie, 2007, 117 min.
Režie: Tim Burton. Hrají: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan Rickman
Muzikál v kaskádách krve, tak to tady opravdu ještě nebylo. Tim Burton opět nezapřel
svoji posedlost v černohumorné morbidní
poetice. Zpívající lazebník Johnny Depp si už
brousí břitvu: „Další pán na holení, prosím!“
Monstrum
Sci-fi, USA, 2008, 84 min. Režie: Matt Reeves. Hrají: Lizzy Caplan, Jessica Lucas,
T. J. Miller. Příznivci Záhady Blair Witch si
opět přijdou na své. Skupinka teenagerů
vybavená ruční kamerou se tentokrát přímo
v ulicích New Yorku střetne s obrovským
a krvelačným tvorem z vesmíru. Zkuste si
tipnout, kdo vyhraje.

Pátek 28. 11. a sobota 29. 11. v 19.30 h:
TRAVESTI SCREAMERS. V Holešově velmi
populární travesti kabaret, v němž se místnímu
publiku již tradičně představí největší naše
i světové „umělkyně“.
Neděle 14. 12. v 19.30 h: BIG BAND HOLEŠOV za řízení JOSEFA HÁJKA. Swingové
šlágry a věčně zelené evergreeny v podání
oblíbeného holešovského bandu a hostujících
zpěváků.

Hrdinové amerického sci-fi filmu
Monstrum.
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Ester Kočičková o sobě
(Pokračování ze str. 12)
Názory na vás jsou ambivalentní. Z pozitiv si na vás lidé cení hlavně vtipnost, duchaplnost a krásu. Z negativ je to drzost, arogance a cynismus. Pozorujete je u sebe?
Já u sebe pozoruji něco daleko horšího,
a to hloupost. Ó, kdybych tak mohla být moudře
arogantní!
Pro slovíčko nejdete daleko. Má podle
vás satira nějaké hranice, za něž byste
nešla?
Nejdůležitější pro určování hranic je smysl
pro humor nebo jeho absence. A ještě víc
schopnost nebrat tak vážně sama sebe.
Jaké vlastnosti, myslíte, dělají ženu
ženou a chlapa chlapem?
Ženu nejspíš dělá ženou jemná energie
a používání intuice. A muž by měl naopak konat.
Samozřejmě nejlépe to, co vymyslí žena - ale to
nemám z vlastní hlavy, to jsem někde četla...

Nemáte pocit, že mnohé ženy v touze obstát v dnešní společnosti přebírají
mužské vzory chování a svojí ženskosti
se vzdávají?
Asi jim zatím nic jiného nezbývá, chtějíli v tak „přeslipované“ partě najít a obhájit
prestižní místo. Jenže ty muže, mezi něž se
touží vplížit, ovládne stejně nejspíš ta, která
má velká prsa, pěknou sukni a je ochotna
pečovat, chválit, napodobovat jeho matku či
jinak taktizovat. Ano, jsem skeptik. A dokonce
jsem přesvědčena, že naši politickou scénu
spíš než politici utvářejí jejich manželky, navíc
v podvědomé kooperaci s jejich milenkami.
Aspoň to tak často vypadá a tím je taky často
omlouvám.
Jaký je váš poměr k tradiční ženské
roli? Vaříte, perete?
Peru v pračce, vařím často a ráda, ale
nežehlím. A ze zvuku vysavače mám fobii.

A jaká vlastnost je nezbytná u vašeho
partnera?
Smysl pro humor a luxování.
Slavíte při svém negativismu Vánoce?
Samozřejmě. Klasicky a tradičně. S kaprem,
salátem a rybí polévkou, v lehké depresi a při
vzpomínkách na ty, co už s námi nejsou. Žádná
importovaná euforie se soby a Santa Klausem.
Blíží se čtyřicítka. Chystáte se založit
rodinu?
Jestli se někdo rozhodne, že se v rámci
své další inkarnace potřebuje narodit právě
mně, asi mu bránit nebudu. Ale přemlouvat
nikoho nehodlám.
Tak tohle je tedy kousek Ester Kočičkové.
Další vám možná o sobě napoví během svého
vystoupení v Drive Clubu v pořadu Úklid, a to
v pondělí 28. července v 17.30 hodin.
JZ

Vzpomínka na herečku Alenu Růžičkovou-Pavlínovou
V sobotu 19. července to
bude pět let, co v Brně zemřela
významná brněnská divadelní herečka Alena Růžičková-Pavlínová,
holešovská rodačka (*8. 7. 1910).
Divadlu se věnovala už jako mladá

dívka, později absolvovala Státní
konzervatoř hudby v Praze (1934)
a posléze dramaturgii na JAMU
(1955). Po studiích herectví hrála
čtyři sezony v Ostravě a na přelomu
30. a 40. let minulého století vy-

„Už moje dětství bylo spojeno s divadlem! A samozřejmě s první
světovou válkou, s její nouzí a strádáním, s opuštěností, kterou jsme
s maminkou prožívaly, když tatínek narukoval. Ale pak přišel říjen
1918 a s ním rychlý rozkvět veškerého života. Plnými ústy jsem začala nadechovat svobodný vzduch mladé republiky a radovat se spolu
s ostatními. Sokolské divadlo v Holešově bylo mým kyslíkem, mou
kouzelnou zahradou. Já v ní byla motýlem, hříbečkem, květinkou, tančící vílou tu v té, tu v oné pohádce - v kostýmcích z krepového papíru,
po domácku spíchnutých za pár krejcarů. Ale jenom do té doby, než
jsem nabyla ženských tvarů. Nebylo mi snad ani patnáct, když mě
František Šrámek, ten velký divadelní mág, svým neomylným čichem
vyslídil a vytáhl mě na jeviště pro dospělé...“
(ze vzpomínek Aleny Růžičkové-Pavlínové)

4. ročník
PIVNÍ SLAVNOSTI
v sobotu 19. července
od 13 hodin
v zámeckém parku Holešov
Ukázka hasičské techniky, soutěže v pití
piva, hod sudem...
Vystoupení kapel
MISS GOD, METALION
Bohatá tombola
Pro děti jsou připraveny atrakce
- skákací hrad, skluzavky...
Více než 10 druhů piva
Od 19 hodin taneční zábava
se skupinou ROTO
Vstupné do 18 hodin zdarma,
od 18 hodin 60 Kč.
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Masarykovo nám. 9/5,

střídala několik scén v Praze (Akropolis, Uranie, Divadélko D 99).
Za okupace byla členkou oblastních divadel v Českých Budějovicích a Hranicích, odkud roku 1949
přešla do brněnského Krajského
oblastního divadla, respektive Divadla bratří Mrštíků, kde již zůstala
až do své penze. Ve filmu se objevila pouze ve dvou epizodkách jako
sousedka a venkovanka (Třiatřicet
stříbrných křepelek, Náš dědek
Josef). Nesrovnatelně a mnohem
bohatší je seznam jejích divadelních postav. Vyučovala na JAMU
a významně se angažovala v českém klubu esperanta.
Do Holešova, kde jsou uloženy její ostatky, jezdívala často
a ráda. Několikrát zde připravila
výstavy obrazů svého otce, profesora Františka Růžičky.
(rr)
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V Rymicích zněla svižná dechovka a vládla pohoda
Rymice - Takřka 700 lidí si nenechalo ujít
dnes již tradiční Setkání muzikantů - Rymice
2008, které se v neděli 6. července konalo pod
záštitou poslance sněmovny Parlamentu ČR
Josefa Smýkala a za finanční podpory Agrodružstva Roštění a odboru kultury Zlínského kraje.
Několikahodinový koncert, který se uskutečnil v rymickém areálu a který navštívil i holešovský starosta Zdeněk Janalík a místostarosta

Moderátoři a rymický starosta
Josef Foukal.

Josef Bartošek, moderovali Ivana Slabáková
a Karel Hegner. A moderovali skvěle. Oba byli
velice sympatičtí a vtipní a hned v úvodu tohoto muzikantského setkání přizvali na pódium
jak Josefa Smýkala, tak rymického starostu
Josefa Foukala, kteří pozdravili zúčastněné
návštěvníky.
Spokojenému publiku se představilo celkem sedm dechovek, z toho jedna ze Sloven-

ska. Letošní setkání skončilo taneční zábavou
těsně před půlnocí. „Ač nejsem vyloženě fanda
dechovky, tahle akce měla perfektní atmosféru. Že k tomu přispělo i skvělé počasí stejně
jako dobré pivečko i dobře zásobený bufet,
nemá ani cenu dodávat,“ nechal se slyšet
jeden z návštěvníků, který do Rymic dorazil
až z Přerova.
(rr)

V rámci Setkání muzikantů - Rymice 2008 nechyběly
ani krásné kroje.

Spokojenému publiku se představilo celkem sedm dechovek,
z toho jedna ze Slovenska.

Poslanec Josef Smýkal a holešovský
starosta Zdeněk Janalík.

Lidem, kteří přišli do areálu za muzikou,
určitě nic nechybělo.

SUPER TOČENÁ
ZMRZLINA!
Každý den jiný druh!
Kde?
V prodejním stánku v nádražní aleji
v Holešově!

Kdy?
7 dní v týdnu od 9 do 20 hodin,
a dle zájmu i déle!

ZMRZLINA, KTEROU MUSÍTE MÍT!
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce
Sloučení Všetul s Holešovem a co mu předcházelo
Rozvoj průmyslu ve Všetulích, nevelká
vzdálenost od města Holešova a blížící se
propojení zástavby, vidina výhod společného
budování kanalizace a vodovodu - to byly
zřejmě důvody, proč se městští radní snažili
připojit Všetuly k Holešovu již dávno předtím, než k tomu opravdu došlo. Nutno říci, že
všetulská radnice, za níž stálo veškeré občanstvo, se spojení obou obcí dlouhou dobu
úspěšně bránila, i když Holešov byl ve svém
úsilí vydatně podporován okresním úřadem.
První návrh na sloučení obce s Holešovem
podala městská rada prostřednictvím okresního hejtmanství v březnu 1919. Ačkoliv se v té
době obecní hospodářství teprve zotavovalo
z následků války a zejména válečných půjček,
všetulská obecní rada již učinila první kroky
k elektrifikaci obce a zřízení veřejného osvětlení, rozhodla se zakoupit nový zvon na obecní
zvonici, z dostupných prostředků průběžně udržovala chodníky, obecní cesty, mosty a lávky.
Přestože tedy nabídka Holešova zdůrazňovala
výhodnost připojení pro obec, obecní výbor ji
ihned zcela jednoznačně odmítl a své důvody
vyjádřil ve stanovisku, zaslaném hejtmanství.
Mimo jiné se v něm uvádí:
• Obec Všetuly svým položením a rozlohou tvoří
samostatný celek, lišící se naprosto od charakteru města Holešova. Návsi a ulice na pravém
břehu Rusavy nejeví té nejmenší souvislosti
s městskou obcí Holešovem.
• Obec Holešov nemá sama své elektrické
centrály, z které by naši obec výhodně a lacino
elektrickým proudem opatřovati mohla, a jest
proto sama nucena domáhati se připojení k velké centrále přerovské…
• Ani v ohledu kanalizačním spojení obou obcí
by pro nás výhod míti nemohlo. Obec Všetuly
kanalizaci dnes ani nutně nepotřebuje, jelikož
přirozený spád a poloha po obou březích Rusavy stačí úplně ku odvádění vody dešťové
a splaškové.
• Vodovod obec holešovská sama ještě nemá
a v dohledné době ani míti nebude. Že studny
naše jsou v hygienickém ohledu dobře upraveny, tomu nasvědčuje nejlépe znamenitý zdravotní stav našeho obyvatelstva.
• Obecní výbor nebyl po zralé a v každém
ohledu vedené úvaze sto ani jednu výhodu
objeviti, kterou by spojení navrhované okresním hejtmanstvím v Holešově pro naši obec
míti mohlo. Bude proto stálou snahou nejen

obecního výboru, nýbrž každého občana všetulského samostatnost obce si i nadále zachovati,
a uchrániti tak jak sebe, tak i své potomky od
hrozného břemene, které by sloučení naší obce
s obcí holešovskou na nás uvalilo…
I když se nám s odstupem doby možná jeví
některé uváděné důvody poněkud krátkozraké,
rozhodně svědčí o zdravém patriotismu všetulských zastupitelů. Hejtmanství vzalo na vědomí
jejich rozhodný postoj, počátkem ledna 1920
však znovu vyzývá obec k jednání o návrhu na
sloučení. Odpovědí byl protest zastupitelstva
a odvolání na rozhodnutí z března 1919.

Seriál
Holešovu ale velmi záleželo na připojení
Všetul k městu, a tak ve svém tlaku neustával.
Obecní výbor proto v březnu 1922 zplnomocňuje starostu, „aby veškeré výlohy spojené s akcí
proti připojení naší obce k městu Holešovu
ihned z pokladny obecní k výplatě poukázal
a učinil veškeré možné kroky, aby tomuto spojení bylo zabráněno“. Celou záležitost završil
výnos ministerstva vnitra o zamýšleném sloučení Holešova a Všetul, který přišel v červenci
1922 a musel být na osm dní veřejně vyvěšen. To byla poslední kapka oleje přilitá do
ohně. Obecní zastupitelstvo se usneslo trvat
na svém stanovisku a podat námitky osobně
přímo na ministerstvu. Pravděpodobně teprve
na základě této intervence ministerstvo vnitra
v prosinci rozhodlo návrh města Holešova
definitivně zamítnout, protože „pro toto spojení
není toho času podstatných důvodů“. Všetuly
pro tentokrát svou samostatnost uhájily a snad
i kvůli tomu byl v následujícím roce odstupující
starosta František Stojan jmenován čestným
občanem obce.
Všetulská samospráva, jako by chtěla dokázat správnost svého rozhodnutí, podporovala
rozvoj a zvelebování obce, leckdy i za cenu
zadlužení obecní pokladny.
V meziválečném období tzv. první republiky dostávala obec novou podobu a o sloučení
s Holešovem nikdo vážně neuvažoval. Jasně
to dokazuje stavba nové radnice, slavnostně
otevřené v srpnu 1938. To už ovšem měla obec
elektřinu i kanalizaci, telefonní spojení i obecní
činžovní dům, díky aktivitě místních spolků
byl vybudován pomník padlým v I. světové

Všetulská náves ve 30. letech.
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válce, sokolovna,
Katolický dům
a sportovní hřiště. Jediné, co obě
obce v té době
spojovalo, byla
společná jednání
zastupitelů Všetul
a Holešova se zástupci letecké továrny Letov
o zřízení letiště a letecké továrny, na něž by obě
obce poskytly potřebné pozemky. Tento projekt
byl však nakonec v dubnu 1938 ministerstvem
národní obrany odmítnut.
Další snahy o připojení přineslo až období
okupace. Žádost okresnímu úřadu o sloučení
obce Všetul s Holešovem podala městská
správní komise 17. června 1942. Všetulská
obecní rada na to reagovala protestním prohlášením. Není bez zajímavosti, že se na něm
nejvíce podílel JUC. Leopold Siegel, dosazený
do obecní rady okresním úřadem jako zástupce
německé strany ve Všetulích a o rok později
opět nařízením okresního úřadu jmenovaný
náměstkem starosty. Jednání o sloučení nebylo
ukončeno ještě ani na konci roku 1942 a zřejmě
se nevyvíjelo pro obec dobře, protože v listopadu starosta požádal o podporu továrníka Kneisla
i okresního hejtmana. Obecní rada se poněkud
emotivně po delší diskusi usnesla, že ke sloučení nedá nikdy souhlas. Nedá se říci, co z toho
na okresní úřad zapůsobilo nejvíce. V každém
případě se v dalším jednání nepokračovalo
a Všetuly se i tentokrát připojení ubránily.
Poslední kolo zápasu o samostatnost obce
předznamenal již v lednu 1946 předseda ONV
dr. Rudolf Plajner na veřejné schůzi, na níž
všetulským občanům vysvětloval výhody, které jim sloučení s Holešovem přinese. Přesto
se ve veřejném hlasování, vyhlášeném MNV
Všetuly, vyslovilo 773 voličů proti sloučení, pro
byly jen 4 hlasy. V srpnu 1947 formuloval proto
MNV námitky proti sloučení, v nichž mimo jiné
argumentuje:
• obec je oddělena větší nezastavěnou plochou
• má poštovní a telegrafní úřad a železniční
stanici
• má dva důležité průmyslové podniky
• investuje ku prospěchu svých občanů
• může být vzorem i mnohým větším obcím
okresu
(Pokračování na str. 19)

Zvonice a starý most.
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Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce
(Dokončení ze str. 18)
Zdálo se, že jednání opět uváznou
na mrtvém bodě, do hry však zasáhl
rozhodujícím způsobem Zemský národní
výbor v Brně. Výměrem ze dne 26.října
1948 oznamuje, že se „usnesl sloučiti
obce Holešov a Všetuly v jednu politickou obec, neboť dospěl k závěru, že
veřejný zájem vyžaduje sloučení“. MNV
na to 10. prosince reaguje námitkami, ve
kterých opakuje a rozvíjí předešlé argumenty. Závěrem v jakési zoufalé snaze
zachovat si ještě nějakou naději apeluje
v souladu s dobovým vyjadřováním na
svůj kladný postoj k výstavbě lidově
demokratické republiky a konstatuje,
že připojení znamená zastavení vývoje
obce nejméně na 50 let… Kromě těchto
námitek podal MNV i oficiální odvolání
proti výměru ZNV. Konečné rozhodnutí
padlo 28. 1. 1950, kdy ministerstvo vnitra
potvrdilo napadený výměr, poněvadž „uplatněné námitky nevyvrátily, že veřejný zájem na
sloučení obou obcí je větší než místní zájem
obce Všetul“.

Všetulští občané o sloučení neuvažovali.
Rada MNV Všetuly jakoby až do konce
nechtěla vzít na vědomí ztrátu samostatnosti
a protokoly z jejích schůzí to ani v nejmenším
nenaznačují. Ještě 10. ledna 1950 se usnáší,
že napříště se její schůze budou konat v úterý

Koncert školy k 60. výročí založení
Během měsíce května uspořádala Základní umělecká škola F. X.
Richtera Holešov řadu veřejných koncertů. Nejvýznamnějším byl Závěrečný koncert a výstava žáků k 60. výročí založení školy, konaný dne
29. května 2008 v kině Svět Holešov.
Po přivítání obecenstva ředitelem školy následovalo postupně
vystoupení nejmenších dětí z přípravné hudební a taneční výchovy, pod
vedením Pavly Košárkové a Jany Lochmanové, která současně také celý
koncert moderovala. Z tanečního oddělení později ještě vystoupily starší
žákyně s působivým programem. Dále zaznívaly tóny komorní hudby,
soubory v nejrůznějším nástrojovém obsazení: kytarový, akordeonový,
smyčcový a soubor pro dvě trubky a saxofon s bicími nástroji. Vystoupil
také menší pěvecký sbor Cantilena s instrumentálním doprovodem. Závěr
koncertu patřil tanečnímu orchestru pod vedením Jiřího Pumprly, který
uvedl tři taneční skladby, z nichž poslední byla známá píseň od Petra
Hapky Šaškové počmáraní. Součástí koncertu byla také rozsáhlá výstava
žáků výtvarného oboru, umístěná v přízemí kina.
O koncert a výstavu byl mimořádný zájem ze strany rodičů žáků
i ostatní veřejnosti, o čemž svědčil zcela zaplněný sál. Podpořit naši
školu svou účastí přišel také představitel našeho města, pan místostarosta Mgr. Rudolf Seifert.
JZ

INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25,
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25,
tel.: 573 398 580, 604 452 091
e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz
• 7-406 výrobní a skladovací budova v Kroměříži, cena 5 mil. Kč
• 7-121 pronájem výrobních
a sklad. hal v Jankovicích, cena
za m2 480,- Kč/m2/rok
• 6-115 RD 2x3+1 Zdounky, cena
1 000 000,- Kč - obsazeno nájemníky
• 7-413 Prodej luxusního 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
• 7-421 Prodej pozemku 603 m2

v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem, 390.000,- Kč
• 8-101 Prodej zahrady v Žeranovicích, není st. poz. info v RK
• 8-102 Prodej bytu 3+1 - novostavba v Popovicích u Rataj,
cena v RK
• 8-104 Pronájem bytu 3+1
v 2 NP v RD v Ludslavicích, cena
8.000,- Kč + inkaso
Nyní nově!!! Naše i jiné reality
najdete na www.aukcerealit.eu
Nabízíme prodej nově založených obchodních společností.

Josef Stojan, starosta obce
v letech 1931 - 1945.
a 14. února si stanovuje úkoly pro schůzi příští.
Žádná příští schůze se však již nekonala, tento
zápis je poslední …
Miroslav Olšina

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488,
prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Středisko volného času
Holešov DUHA nabízí:
rozvrh pravidelné činnosti
najdete na internetových stránkách: www. svcduha.cz nebo na tel. čísle 573 395 355, e-mail:
duha@svc.duha.cz
Díky externistům
Letos jsme se jako každý rok rozloučili
s našimi milými externisty na zahrádce jedné
příjemné restaurace. Velmi si vážíme spolupráce s našimi externisty a dobrovolníky, kteří
se dětem věnují ve svém volném čase, někteří
už několik let. S dětmi už prošli dlouhou cestu
trenéři fotbalu, vedoucí železničních modelářů, trenéři cvičení a tanců jako Baby Dance,
Rainbow Dance, rybáři, učitelé nespočetného
množství mažoretek, dirigenti sboru Moravské
děti, šachysté, učitelé hraní na kytaru, keyboard, flétnu, plavání a dalších učitelé paličkování,
hraní s dětmi, aerobiku, PC, ekologie a další.
Vám všem ještě jednou touto cestou mnohokrát děkujeme, vážíme si vaší milé spolupráce a všeho dalšího, co jsme spolu zažili.
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 rybářským lístkem.
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.
I. varianta zůstává původní, cena je 3 600 Kč
II. varianta 7denní, a to od 13. 7. - 19. 7. 2008,
cena je 2 650 Kč
Kromě zajímavého bohatého programu s neobvyklými hrami a dalšími aktivitami zahrnuje cena
tábora i výrobu táborové keramiky a její pálení
v unikátní venkovní plynové keramické peci. Proto
neváhejte a co nejdříve se přihlaste v Duze. Účastníků může být pouze omezený počet.

PROČ TŘÍDIT HLINÍK?
Hliník se vyrábí z bauxitové rudy, jehož
proces výroby je velmi energeticky a finančně náročný. Při výrobě se vyprodukuje velké
množství toxického odpadu. Emise, které při
jeho výrobě vznikají, způsobují dýchací potíže. 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 škodlivých látek při jeho výrobě.

Městský tábor
Se bude konat od 18. 8. - 22. 8. Na tábor
se můžete přihlásit na celý týden nebo i na
jednotlivé dny. 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

CO PATŘÍ DO HLINÍKU K RECYKLACI?
• 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!

SBÍRÁME HLINÍK, PŘIPOJTE SE.
Ve vstupních prostorách SVČ Holešov je
umístěna nádoba Hliníkožrouta, určená pro
sběr drobného hliníkového odpadu z domácností. Chceme tímto sběrem rozšířit povědomí
občanů o přínosu odděleného třídění této složky
komunálních odpadů a podpořit recyklaci hliníku. Tuto aktivitu podporuje i Zlínský kraj.

CO NEPATŘÍ DO HLINÍKU K RECYKLACI?
• obaly vrstvené, např. od instantních polévek,
• obaly s papírovým štítkem,
• obaly od léčiv,
• obal od živočišného másla,
• mince.
S. Němčíková

VŠICHNI ZAMĚSTNANCI SVČ
HOLEŠOV - DUHA VÁM PŘEJÍ
PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY!

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Krásné prázdniny a dovolenou, spoustu odpočinku, pohody a krásných zážitků všem
přejí pracovníci TYMY

Nabídku akcí a kroužků SVČ Všetuly
-TYMY na školní rok 2008/2009 naleznete na
internetových stránkách www.tymycentrum.cz
v průběhu měsíce srpna.

ZVEME VÁS
31. 8. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - od 14.00,
program plný her a soutěží, loučení s prázdninami v zámecké zahradě

LETNÍ TÁBORY
28. 7. - 9. 8. Výprava na území kmene Mašukulumbů - léto pod stanem pro odvážné kluky
a holky od 7 let, čeká nás cesta plná napětí,
překážek, dobrodružství a her

PROVOZ TYMY o prázdninách
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína:
pondělí - pátek 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
Kancelář SVČ Všetuly:
pondělí - pátek 8.00 - 13.00

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)

Vzpomínka na dětský den v Količíně
Poslední květnová sobota patřila v Količíně
dětem. Od 13 hodin probíhaly ve sportovním areálu
soutěže v 10 nejrůznějších disciplínách. Všechny
děti byly při vstupu do areálu přivítány balíčkem
dárků, poukázkami na občerstvení a losem do tomboly, v které posléze získaly mnohé z nich hodnotné ceny. Novinkou byla jízda vláčkem Pacifik.
Snažili se i „hraví“ moderátoři. Nechybělo tradiční
přetahování či přeskakování lana, hod gumákem
na cíl, pití limonády metrovým brčkem, nafukování
balónků, hádání písniček či pohádek a každý se
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mohl dosyta vytancovat. Příjemným obohacením
podvečera bylo pěvecké vystoupení Barbory Součkové a její kamarádky v opravdu profesionálním
podání. Nejen pro děti nabízel bufet velký výběr
dobrot. Příznivé počasí jenom dotvořilo dobrou
pohodu. Jediným stínem na vydařené akci, kterou
navštívilo takřka 200 dětí s doprovodem a která se
protáhla dlouho po setmění, bylo vypáčení dveří
do bufetu v neděli dopoledne. Ztratilo se zboží
v hodnotě 2000 Kč...
MH

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca
40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze
zahrady a součástí je také sociální zařízení.
Informace na tel.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.
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Návštěva Itálie se žákům ze 2. ZŠ Holešov líbila
V době od 5. do 13. června 2008 se uskutečnil pobyt žáků 2. ZŠ Holešov v Itálii. Místo
pobytu bylo MISANO. Všichni se sešli u školy
v 19.30 a okolo 20. hodiny se vyjíždělo. Cesta rychle ubíhala. Přijeli jsme v dopoledních
hodinách, po chvíli strpení se každý ubytoval
na pokoji. Tenhle den jsme ještě stihli jít k moři,
které bylo nádherné.
Každý pokoj měl svá lehátka a jeden
slunečník. Náš pobyt začal večeří. Další den
ráno sice pršelo, ale my jsme se šli podívat
do města, jak vypadá. Skoro na každé ulici
byla dětská herna „LAS VEGAS“. Odpoledne

jsme šli k moři. Další den zase ráno pršelo, ale
odpoledne bylo hezky a my jsme se šli koupat.
V pondělí jsme po obědě vyrazili směr REPUBLICA DI SAN MARINO.
V tomto státě se nakupovalo ostošest,
probíhalo tam také střídání stráží. Po návratu
jsme si dali večeři a šli na pokoje. V úterý ráno
byli někteří u moře a někteří ve městě. Večer
jsme byli všichni u moře.
Další den jeli někteří do parku „OLTREMARE“, ale někteří polehávali na pláži. OLTREMARE
bylo hezké. Program trvající 50 minut se cvičenými delfíny byl asi nejlepší atrakcí v celém parku.

Celý pobyt v Itálii hodnotí účastníci jako skvělý a jedinečný.

Po každé večeři jsme měli procházky a někteří
jezdili ve šlapacích čtyřkolkách. Jídla byla taktéž
velmi dobrá. Nejlepší byla však česká obsluha.
Ve čtvrtek jsme se stěhovali z pokojů
a uvolnili tak místo jiné škole. Po obědě jsme
ještě čekali do 19. hodiny a pak jsme spokojeně
odjeli domů. V pátek 13. 6. 2008 dorazil autobus
do Holešova, kde na nás čekali rodiče nebo
prarodiče. Celý pobyt byl skvělý.
Ozdravný pobyt v Itálii bych označila
známkou „jednička s hvězdičkou“!
Pavla Paštěková,
třída 8. B, 2. ZŠ Holešov

Vedle koupání v moři byl čas i na poznávání památek a historie.

Malé zamyšlení aneb Spěchejte pomalu!
„Spěchej pomalu!“ To vždycky říkával můj
děda, když jsem od něj odjížděl... Jeho slova
jsem si 7. dubna 2008 ověřil v praxi. Číslo sedm
se pro mě ale naštěstí stalo šťastným číslem...
Toho dne jsem služebním vozidlem vezl
několik beden knih do Obecní knihovny v Kostelci u Holešova, neboť náplní mé práce je
metodická pomoc 16 knihovnám v Mikroregionu Holešovsko. Auto bylo téměř zaplněné
bednami. Jel jsem pomalu a opatrně. Na silnici
za Rymicemi u první křižovatky, kde se vpravo
vjíždí do Kostelce, se mně levotočivá zatáčka
stala osudnou. V zatáčce je nalevo od cesty
stavení, tudíž do ní nelze dobře vidět. Když
jsem si už myslel, že ji v klidu projedu, tu se
přímo do protisměru ve velké rychlosti vyřítil
černý volkswagen. Na poslední chvíli jsem auto
strhl doprava, kde na mě čekal hluboký příkop.
Slyšel jsem jen pištění kol ve smyku a škrknutí
podvozku o převis příkopu. Ke srážce chyběly
centimetry. Vše proběhlo ve zlomku vteřiny, ale
mozek jako by si celou kritickou chvíli rozložil
na menší epizody. Čas se pro mě subjektivně
zpomalil skoro na nulu. Naštěstí auto přistálo
do měkkého, takže se mi nic nestalo. Pak
už jsem jen doufal, aby se ještě nepřevrátilo
na střechu - nemělo k tomu daleko... Možná
mě od čelního střetu zachránilo to, že jsem
po celou dobu zachoval chladnou hlavu.
Když jsem vylezl z auta, v dálce za křižovatkou jsem uviděl muže. Běžel jsem k němu.
Všechno viděl. I to, jak viník nehody ještě
po tom, co jsem přistál v příkopu, dupl na plyn
a ujel z místa nehody. Značku však v té rychlosti už ale nepostřehl. V duchu jsem si říkal,
že by takoví lidé neměli vůbec po silnici jezdit.
Rychlá jízda je prostě velký zabiják a řidiči si

neuvědomují, že auto jako dopravní prostředek
se náhle může proměnit v ničivou zbraň. V tomto případě z tisíců jiných se tomu tak nestalo.
Stopy od spálené pneumatiky na silnici
byly a možná ještě dodnes jsou na té nepřehledné levotočivé zatáčce. Těchto smutných
stop je na světě mnoho, ale většina z nich
nesymbolizuje šťastný konec, jako je tomu
v mém případě.
Alespoň touto formou bych tedy chtěl všechny řidiče vyzvat: „SPĚCHEJTE POMALU!”

Důležité je také říci, že člověk, který za nehodu může a hazarduje se svým životem
i s životem druhých lidí, možná ještě dnes jezdí
po silnicích stejně riskantně jako tehdy. Anebo
se po této zkušenosti poučil? Jak mi říkali policisté: „Chceme, aby tyto lidi alespoň začalo
hryzat svědomí...“ Ano, už to je úspěch.
PS: Děkuji Bohu za život.
Pavel Pekař

Výtvarný projekt na téma „Svět multikultury“
Ve dnech 19. - 20. června 2008 se 2. ročníky maturitního studia SPŠ MV v Holešově pod
vedením Mgr. J. Saibertové a Mgr. I. Kotoučové zúčastnily výtvarného projektu tematicky
zaměřeného na multikulturní soužití v rámci
projektu školy „Policie pro všechny“, jehož cílem

je vzdělávání žáků národnostních menšin a po
absolvování studia nástup k Policii ČR.
Výsledkem tohoto dvoudenního snažení
byl vznik asi dvou desítek koláží, které studenti
se zaujetím vytvořili pomocí různých výtvarných
technik. Součástí vytváření těchto koláží bylo
zhlédnutí výukových filmů s problematikou soužití různých kultur a jejich složité
integrace do majoritní společnosti.
Vyvrcholením byla prezentace jednotlivých prací, v nichž studenti dokázali velmi kreativně vystihnout pointu
a význam každého díla. Ze závěrečné diskuse bylo jasné, že se naši žáci
o tuto problematiku zajímají a chtějí se
seznamovat s jinými kulturami, ať už
v rámci národnostních, náboženských
či sociálních skupin.
Koláže budou vystaveny počátkem
nového školního roku v budově školy.
Mgr. I. Kotoučová
Mgr. J. Saibertová
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Společenská kronika
Sňatky
Tomáš Daněk - Holešov
Kamila Železná - Holešov
Jaroslav Sklenář - Bořenovice
Iva Olšáková - Prusinovice
Robert Hanzlík - Holešov
Renata Staveníčková - Holešov
Jiří Knop - Slavičín
Hana Linhartová - Lechotice
Jiří Barot - Prusinovice
Bohumila Adamcová - Prusinovice
Michal Vaculík - Holešov, č. Tučapy
Jiřina Mirynská - Holešov, č. Tučapy
Zdeněk Hapka - Rajnochovice
Pavla Mlčochová - Hulín
Petr Duda - Holešov
Michaela Vykoukalová - Holešov
Stanislav Brázdil - Holešov
Jitka Rakovská - Kelč
Dušan Lochman - Holešov
Jana Melicharová – Holešov
Vlastimil Čuřík - Otrokovice
Marcela Jurčíková - Holešov
Rudolf Janalík - Přílepy
Milada Hurtíková - Přílepy
Patrik Stoklasa - Holešov, č. Dobrotice
Adriana Dzinová - Slovenská republika
Martin Navrátil - Střížkov
Jana Konečná - Fryšták
Martin Matuška - Ludslavice
Pavla Žůrková - Racková
Aleš Cholasta - Racková
Veronika Konečná - Holešov
Michal Ocásek - Háje
Šárka Stojanová - Prusinovice
Pavel Šťasta - Brno
Martika Koláčková - Holešov
Petr Plšek - Holešov
Lenka Krajčová - Holešov
Jiří Trhlík - Holešov
Iveta Doleželová - Chomýž
Tomáš Kubeša - Holešov
Eva Barboříková - Holešov
Tomáš Směšný - Holešov
Radka Utěkalová - Prusinovice
Radim Pospíšil - Holešov
Monika Holasová - Holešov
Ladislav Daněk - Třebětice
Romana Adamcová - Pravčice
Jubilanti
Červen 2008
Anežka Blinková - Holešov
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Kristina Adamcová - Holešov
Oldřiška Vrajíková - Holešov
Růžena Ponížilová - Holešov, č. Žopy
Josef Vlasatík - Holešov
Marie Vybíralová - Holešov
Vladimír Hubáček - Holešov
Marie Pospíšilíková - Holešov, č. Tučapy
Václav Maršík - Holešov
Alžběta Richtrová - Holešov
Antonín Bačík - Holešov
Vlasta Dobešová - Holešov
Ludmila Strnadelová - Holešov
Drahomíra Randulová - Holešov
Rudolf Spáčil - Holešov, č. Tučapy
Alena Stratilová - Holešov
Jiří Kadlec - Holešov
Jindřiška Štěpánová - Holešov
Stanislav Navrátil - Holešov, č. Žopy
Zdeňka Grygerová - Holešov
Červenec - srpen 2008
Marie Zapletalová - Holešov, č. Količín
Emilie Kočová - Holešov
Zdeňka Andrýsková - Holešov
Karel Kratochvíl - Holešov
Anna Miková - Holešov
Ludmila Jakubíčková - Holešov
Rudolfína Bakalová - Holešov
Růžena Přikrylová - Holešov
Ludmila Zábelková - Holešov
Dobromila Konečná - Holešov
Milada Janečková - Holešov
Růžena Ballnérová - Holešov
Milada Valentíková - Holešov
Jaroslav Bartík - Holešov
Julius Németh - Holešov, č. Dobrotice
Josef Bradík - Holešov
Oldřich Janečka - Holešov
Milada Janská - Holešov
Marie Foukalová - Holešov
František Hlavizna - Holešov, č. Količín
Věra Králová - Holešov
Ladislav Vyňuchal - Holešov
Bohumil Drahotuský - Holešov
Vlasta Samková - Holešov
Stanislav Mrkvan - Holešov
Juraj Kurcik - Holešov
Irena Čiljaková - Holešov
František Nelešovský - Holešov
Jiří Bradík - Holešov
Oldřich Večerka - Holešov
Eliška Zakopalová - Holešov
Josef Albert - Holešov
Antonie Kovaříková - Holešov, č. Tučapy
František Nesvadba - Holešov
Libuše Sapperová - Holešov

Narození
Alice Hrudíková - Holešov
Viktor Vybíral - Holešov
Viktor Ležák - Holešov
Tomáš Podlas - Holešov
Nikola Čechová - Holešov
Judita Šlúchová - Holešov, č. Žopy
Tadeáš Fuksa - Holešov
Lukáš Blažek - Holešov
Jakub Hradil - Holešov
Ondřej Koutný - Holešov
Martin Olšák - Holešov
Vanesa Marie Fluxová - Holešov
Dominika Černíčková - Holešov
Tobiáš Kašpar Pololáník - Holešov
Martin Hubík - Holešov
Aneta Rozehnalová - Holešov
Filip Šmakal - Holešov, č. Žopy
Filip Vyskočil - Holešov
Jiří Navrátil - Holešov, č. Količín
Sofie Černá - Holešov
Renáta Vrublová - Holešov
Vojtěch Sklenář - Holešov
Dominik Kupka - Holešov
Lukáš Šafařík - Holešov
Eliška Kučerová - Holešov
Tereza Šromová - Holešov
Tomáš Hradil - Holešov
Matěj Nesrsta - Holešov

Úmrtí
Marie Glosová - Holešov
Františka Kašparová - Holešov
Jan Láska - Holešov
Božena Salvetová - Holešov
Josef Přikryl - Holešov, č. Dobrotice
Vlastimil Frőhlich - Holešov
Františka Vršťalová - Holešov
Hana Řiháková - Holešov
Pavla Rousová - Holešov
Marie Rőmerová - Holešov
Jiří Prusenovský - Holešov
Zdeňka Lapčíková - Holešov
Josef Pašuth - Holešov
Jan Tkadlčík - Holešov
Božena Hrušková - Holešov
Vlasta Hrudíková - Holešov
Michal Družbacký - Holešov
Bohumír Strnadel - Holešov
Marie Dudíková - Holešov
Vlasta Horáková - Holešov
Otto Prošek - Holešov
Marie Dvorníková - Holešov
Miroslav Srovnal - Holešov
Arpád Weisz - Holešov
František Hrudík - Holešov
Liana Horáková - Holešov
Anežka Mrázková - Holešov
Jaroslav Křepelka - Holešov,
č. Tučapy
František Březík - Holešov
Josef Julíček - Holešov
Antonie Rajnochová - Holešov
František Závora - Holešov
Oldřiška Vrajíková - Holešov
Před dvěma lety, 19. července 2006,
Jiřina Stěničková - Holešov
nás náhle a nečekaně opustila naše
Marcela Lipnerová - Holešov
maminka a babička, manželka,
Boris Slovák - Holešov
paní
Danuše Ševčíková - Holešov
Josef Pečeňa - Holešov
Miloslava Smolková - Holešov
Tomáš Páter - Holešov
Vzpomínají
Zdeněk Kolařík - Holešov
manžel a synové s rodinami.
Božena Masariková - Holešov
Marie Kamencová - Holešov,
č. Količín
-JM-

VZPOMÍNKA

MARIE ROHÁLOVÁ

hole‰ovsko 14/2008

Holešovský kynologický klub chystá neoficiální závod agility
Holešov (rr) - Kynologický klub Holešov
se činí. Jednak má už za sebou kompletní rekonstrukci kuchyně, sociálního zařízení a vůbec
celého vnitřku klubovny včetně přívodu vody
i kanalizace, jednak se může radovat i z rozšířené členské základny. Ta dnes čítá 70 členů.
Pokud vás zajímá vlastní činnost, tak
ta je rozdělena na služební výcvik, základní výcvik a agility, kterou provádí trenérka

z Kroměříže Vladimíra Juřičková. „Podařilo
se navíc koupit i kompletní parkúr, takže je
možno pořádat i neoficiální závody. Zbývá
dodělat překážky pro služební výcvik a kompletně vyrovnat plochu cvičiště, aby bylo
možno pořádat i oficiální závody v agility,“
říká Pavel Bránka.
Na obzoru je rovněž nová soutěž. Už
v neděli 17. srpna pořádají holešovští kynolo-

gové ve spolupráci s MKS Holešov neoficiální
závod agility „O pohár místostarosty města
Holešova - 1. ročník Holešovského hopsání“.
Přihlášky jsou na webových stránkách: kkholesov.ic.cz.
Což je jistě výzva i pro Holešovany, aby
přišli podpořit domácí tým. Občerstvení v areálu Kynologického klubu Holešov (na Střelnici)
zajištěno.

Předseda KK Holešov Ladislav Martinec během brigády,
jejímž finálním výsledkem byl přívod vody.

Záchranářský pes Sunny (plemeno howavart), jehož páníčkem
i psovodem je Aleš Němec.

Ukázka dlouhodobého odložení skupiny psů proběhla v rámci
Sedmi dnů města Holešova.

Ukázka tance se psem - rovněž v rámci Sedmi dnů města Holešova.
Psovod Vladimíra Juřičková.

Nejmladší účastnice květnového závodu agility v Blansku
- Kristýna Bránková a Michaela Gažová.

Dominik Bránka, Jana Sucháčková o obě nejmladší účastnice skončili
na soutěží agility v Blansku v první desítce.
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Letošní závod
hodně bolel

Drásala čekají
změny

Holešov (frs) - Krev, dřina, pot a slzy. Pro
řadu účastníků letošního Drásala byla parafráze věhlasného citátu britského expremiéra
Winstona Churchilla velmi aktuální. Čtvrteční
prudká bouře sice trať nijak zvlášť nerozblátila,
přesto museli záchranáři ze Sanity Car ošetřit asi
150 závodníků. K tomu nejvážnějšímu zranění
zřejmě došlo při sjezdu z Poschlé na Rusavu.
„Jeden ze závodníků utrpěl několikanásobnou
zlomeninu obratlů. V prvních okamžicích mu
podle našich informací pomohla dvojice, která tím
ztratila spoustu času, a tím pádem i své umístění.
Svým jednáním pravděpodobně postiženému
zachránili život. Vytáhli mu zapadnutý jazyk ...,“
stojí na drásalovském serveru. „Velké poděkování patří Liboru Foukalovi z Břeclavi a dalšímu,
zatím neznámému bikerovi za to, že poskytli
zraněnému první pomoc, zavolali záchranku
a dovezli kolo zraněného do cíle, čímž pro ně
závod skončil, přestože před touto událostí jeli
na dost dobré pozici,“ sdělil ředitel závodu, který
v této souvislosti poděkoval dalším pořadatelům,
kteří zraněné závodníky ošetřovali. Konkrétně
pracovníkům firmy Sanita Car, MUDr. Jožkovi
Pokornému a sestřičce Daně Tomečkové.

Za nepodložené fámy označili organizátoři
Drásala spekulace, podle nichž měl být letošní
ročník poslední. „Šestnáctý ročník Drásala se pojede 4. 7. 2009. Pravdivé jsou pouze informace,
že dojde k podstatným změnám na obou trasách.
Nové trasy by měly být známy nejpozději na podzim tohoto roku,“ uvádějí organizátoři.
Dva hlavní muži spojení s historií i současností holešovského Drásala - Jaromír Ondrušák
a Jaroslav Bachner - však chystají ústup s nejvyšších pořadatelských pozic. „Ohledně pořadatelské
budoucnosti mě s Jardou Bachnerem se dá říct
zatím to, že se určitou formou na pořádání dalších
ročníků jistě budeme podílet, jenom už po tolika
letech potřebujeme vystřídat na špičce pořadatelského pelotonu. Přesnější informace budeme
mít k dispozici nejpozději na podzim,“ zdůraznil
Jaromír Ondrušák.
Faktem zůstává, že zájem o prestižní závod
v Holešově roste. Potvrzuje to nejen velká účast
diváků, ale i nejrůznějších firem. Jak uvedl Miroslav
Kunc ze společnosti EMKA, která zajišťuje „elektrifikaci“ Drásala, počet připojených subjektů na zámeckou rozvodnu letos dosahoval jejího maxima.
(frs)

Bláto a krev. I takový byl letošní Drásal.

Poděkování

Kdo předával
ceny

Pořadatelé 15. ročníku Bike
Maraton Drásal tímto děkují všem,
kteří se o konání letošního ročníku zasloužili, zejména stovkám
organizátorů, které pochopitelně
nelze vyjmenovat. Zvláště pak
pořadatelé děkují Zlínskému kraji a jmenovitě hejtmanovi Liboru
Lukášovi, městu Holešov a jmenovitě starostovi Zdeňku Janalíkovi. Speciální poděkování patří
Jirkovi Režnému, který byl shodou
několika nepříznivých okolností
poměrně přísně diskvalifikovaný,
přestože svou kategorii nad 60 let
suverénně vyhrál.
Pořadatelé

Moderátor programu hovoří krátce po dojezdu s vítězem závodu
Ondřejem Fojtíkem.

Maratónu předávání cen vítězům všech kategorií se zúčastnilo
hned několik předních osobností města i kraje. Při gratulacích se postupně
střídali vedoucí holešovské pobočky
České spořitelny Vlasta Juráňová,
starosta města Zdeněk Janalík, místostarostové Josef Bartošek a Rudolf
Seifert, předávání cen hlavního závodu absolvoval i hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš. Ceny dále předávali poslanec Parlamentu ČR Pavel
Svoboda, náměstek hejtmana Josef
Slovák, který mimochodem sám absolvoval 55kilometrovou trasu, a radní Zlínského kraje Bronislav Fuksa.
Ceny pochopitelně předávali i oba
hlavní pořadatelé Jaromír Ondrušák
a Jaroslav Bachner.

Absolutní pořadí 120 km
1. FOJTÍK Ondřej 77 MEL 1. Toyota Dolák 4:59:24.4
2. JEŽEK Václav 77 MEL 2. SPINNING MB - ALPINE PRO 5:01:54.8
3. HAKL Oldřich 81 MEL 3. TOYOTA DOLÁK 5:03:29.4
4. HARTL Karel 77 MEL 4. Kelly‘s Racing Team 5:09:48.8
5. JANEČKA Svatopluk 72 M30-39 1. SUPERIOR RIDERS 5:13:20.3
6. JANOTA Miroslav 77 M30-39 2. Toyota Dolák I. 5:18:28.2
7. HAMAN Martin 84 MEL 5. SUPERIOR RIDERS 5:25:00.2
8. ŠÍBL Radoslav 80 M19-29 1. Bikezone.cz - MRX 5:28:46.9
9. STIEBER Zdeněk 72 M30-39 3. TOYOTA Dolák 5:31:18.8
10. NAJSER Tomáš 78 M30-39 4. Bike One 5:32:13.1

Absolutní pořadí 55 km
1. ZERZAN Pavel 78 MEL 1. ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 2:08:44.6
2. BUBÍLEK Michal 86 MEL 2. BIKE RANCH Team 2:08:53.5
3. BOUDNÝ Pavel 82 MEL 3. DEKHOME CANNONDALE 2:10:34.5
4. NOVOTNÝ Robert 74 MEL 4. FACTOR BIKE TEAM 2:10:40.1
5. FOJTÍK Jan 88 MEL 5. ČS MTB 2:15:10.3
6. NOVÁK Jiří numi 85 MEL 6. DEKHOME CANNONDALE 2:15:10.4
7. STRNAD Václav 83 M19-29 1. TJ Favorit Brno 2:15:12.7
8. KOBLIHA Ondřej 86 M19-29 2. Pelľs team 2:16:17.4
9. ZVONEK Milan 84 MEL 7. Eleven Agnesi 2:18:17.0
10. BROŽ Matěj 89 M19-29 3. alve mtb Verovice 2:20:24.6
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Účastníky Open jízdy překvapila v polích u Holešova
blátivá polní cesta.
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Holešovští vítězové jubilejního Drásala

V kategorii chlapců do 10 let vyhrál
Filip Musil ze Vsetína před Janem Andělem
z Holešova a Janem Zangem rovněž
z Holešova.

V kategorii dívky do 14 let se na 1. místě
umístila Petra Johnová z Hlubočiny, 2. byla
Nikola Klestílová z Rožnova pod Radhoštěm
a třetí skončila domácí Nikola Příleská.

Vítězové nejmladší kategorie
do 6 let.

Na 120kilometrovém Drásalovi stála
podobně jako vloni na stupních vítězů Soňa
Sovadinová ze Žop. V kategorii žen 30 - 39
let přijela na druhém místě v čase 7:41:57,
v absolutním pořadí mezi ženami pak
skončila na 10. místě. Vítězka této kategorie
Michaela Procházková z Kralup urazila trasu
za 7:39:18, třetí v pořadí Zuzana Kolingerová
z prestižní stáje Toyota Dolák Příbram trať
zvládla za 7:54:29.

Na trase 55kilometrového Drásala se
v kategorii ženy 30 až 39 umístila na druhém
místě Jana Zaoralová jezdící v barvách
OD Morava Holešov za čas 3:30:38.
V této kategorii
zvítězila Bohdana Půlpánová z Pardubic
v čase 3:15:42, na třetím místě přijela
Lada Mácová z Jindřichova Hradce
v čase 3:34:33.

Nejúspěšnějším Holešovanem na trati jubilejního
15. ročníku Drásala se stal Radoslav Šíbl, jezdící
v barvách Bikezone.cz -MRX. Vyhrál věkovou
kategorii muži 19 - 29 let a v absolutním pořadí
dojel osmý. Tento vítěz řady obtížných etapových
závodů jakými jsou Crocodile Trophy v Austrálii
či IronBike v Itálii, splnil slib, který si před závodem předsevzal, totiž nechat si poblahopřát na
stupních vítězů od starosty Holešova. Radoslav
Šíbl urazil 120kilometrovou trasu za 5:28:46 se
ztrátou 29:22 na absolutního vítěze.

Tandem Mazůrek - Mrázek z Drásal teamu
Holešov projel 120kilometrovou trať na svém
dvojkole za 10:08:43 a mezi tandemisty
skončil na 2. místě.

První dva tandemy na 55kilometrové trase
Dědič - Haderka z Drásal teamu Holešov
(4:04:33) a Lípová - Šantavý z ASP
- Bike shop (4:28:51).

Od pořadatelů získala pohár
i Ivana Klosová, nestorka závodů
holešovského Drásala.

Poděkování Drásal teamu Holešov

Ocenění v rámci 15. ročníku Drásala obdrželi i oba hlavní pořadatelé
Jaromír Ondrušák a Jaroslav Bachner. Z rukou starosty města převzali
pohár za úspěšnou organizaci patnácti ročníků Drásala, v průběhu nichž
se z provinčního závodu stal prestižní podnik, na který pravidelně jezdí
ti nejlepší bikeři. Drásal se tak stal jednou z nejdůležitějších akcí, která
šíří dobré jméno Holešova po celé republice.

První červencová sobota patří v Holešově již patnáct let nejstaršímu
a jednomu z nejlépe hodnocených MTB cyklomaratonů v České republice
- „Česká spořitelna Bikemaratonu Drásal“. Ten letošní proběhl v sobotu 5.
července a opět potvrdil, že se jedná o jednu z největších a nejvýrazněji
navštěvovaných akcí v našem regionu. Díky hlavním organizátorům,
pánům Jaromíru Ondrušákovi a Ing. Jaroslavu Bachnerovi, a mnoha
dalším členům klubu Drásal či dobrovolníkům a příznivcům, MKS Holešov,
přístupu firmy Rapos, všem sponzorům i dalším organizacím a jednotlivcům nezůstal také letošní jubilejní ročník nic dlužen stále zkvalitňované
úrovni celého podniku. O tom ostatně hovoří i rekordní počet účastníků
všech závodů - hlavního na 120 km, krátkého na 55 km a dětských
závodů - open jízdy či večerního společenského programu.
Za náročnou organizaci i reprezentaci města si zaslouží všichni,
kteří se na zajištění a průběhu akce jakkoliv podíleli, upřímné poděkování o ocenění.
Zdeněk Janalík, starosta
Rudolf Seifert, místostarosta
Josef Bartošek, místostarosta
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Mladí fotbalisté obhájili prvenství
I v letošním roce se podařilo družstvu mladších žáků SFK
Elko Holešov - TyMy pod vedením
trenéra Ladislava Lindy získat 1.
místo v krajské soutěži skupiny
A mladších žáků. Obhájili tak své
prvenství z loňského roku. Pohár,
který věnoval zlínský KFS, předal
předseda komise mládeže KFS
pan Jegla a starosta města Holešova pan Janalík 25. 6. 2008
na stadionu SFK Holešov.

Děkujeme všem mladým
a nadějným fotbalistům a přejeme jim hodně dalších sportovních
úspěchů. Poděkování patří také
jejich rodičům za podporu a spolupráci. Největší dík si zaslouží
pan Ladislav Linda, dlouholetý
a obětavý trenér.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly

Holešovský triatlon startuje již 2. srpna
Druhý ročník Holešov(wo)man
sprint triatlonu se uskuteční v sobotu
2. srpna. Prezentace závodníků se
uskuteční od 8 do 9.30 na holešovském stadionu Míru. Na účastníky
závodu čeká nejprve půl kilometru
plavání, následuje 30 kilometrů jízdy
na horském kole a na závěr musí
uběhnout trať pět kilometrů dlouhou.
Startuje se v kategoriích 0 až 19, 20
až 45 a 46 a více let. Samostatnou
kategorii tvoří ženy.

Start je v 10 hodin na holešovském koupališti, vyhlášení
výsledků se uskuteční v 16 hodin na stadionu Míru.
Startovné činí 200 korun a je
třeba jej zaplatit do 27. července,
v den závodu bude startovné o 50
korun dražší. Podrobné informace
najdete na internetových stránkách
www.holesovman.cz.
(frs)

Tenisový turnaj v Jankovicích
Ve dnech 25. července - 2. srpna 2008 se v Jankovicích uskuteční 22. ročník tenisového turnaje O pohár starostky obce. Turnaj ve
dvouhrách bude rozdělen do kategorií muži, ženy a mládež. Ve stejné
době proběhne i tradiční turnaj ve čtyřhrách. Bližší informace k systému
turnaje a přihlášky na e-mailu: jankovice@knet.cz, případně na stránkách klubu http://atps.converter.cz/ nebo na tel. 604 736 777. Losování
všech kategorií proběhne v pátek 25. července 2008 v 18.00 hodin na
tenisovém kurtu v Jankovicích. Zveme všechny příznivce bílého sportu
do příjemného prostředí našeho sportovního areálu.
(ou)

Nohejbalisté zvítězili ve Zlíně
Úspěšní trenéři se svými hráči.

Nohejbal v Kurovicích
Třetí ročník Memoriálu Radima Fuksy v nohejbalu se uskuteční ve
sportovním areálu za hospůdkou v Kurovicích v sobotu 2. srpna 2008.
Začátek je v 8 hodin.

Holešovští nohejbalisté porazili na soupeřově půdě v osmém kole krajské soutěže mužů Sokol Zlín-Prštné 6:4. Domácí kolektiv vstoupil do zápasu
vítězně, hosté ovšem v další fázi střetnutí otočili vývoj ve svůj prospěch (2:1),
aby šel Zlín později do vedení na 4:2. Závěrečné čtyři duely však ovládl opět
Holešov, který si tak z Prštného odvezl cennou výhru. Velký boj byl ovšem
o šestý hostující bod. V poslední partii celého utkání totiž Ondřej Košatka
s Honyszem podlehli až ve třech sadách Chvátalovi s Tiefenbacherem.
(red)

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

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

573 509 213
602 155 976
26

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

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

573 506 454
602 155 980
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Velká fotbalová událost v Holešově
Slavia Praha získala pohár pro nejlepší mužstvo republiky

Mladí fotbalisté Holešova (v pruhovaných dresech) při úvodním zápase s FC
Sparta Brno. S druhým nejlepším celkem České republiky prohráli 3:0.

Bez nadsázky se dá říci, že šlo o velkou
fotbalovou událost nejen pro Holešov, nýbrž celý
region a Zlínský kraj, zhodnotil Týdeník Kroměřížska celostátní turnaj nejmladších přípravek,
který se uskutečnil 25. a 26. června na hřištích
Všetuly a Střelnice. Turnaj uspořádal Českomoravský fotbalový svaz společně s městem
Holešov a SFK Holešov. Záštitu nad turnajem
převzal starosta Holešova Zdeněk Janalík, který
se také rozhodující měrou zasloužil o to, že se
celostátní finále uskutečnilo právě v Holešově.
Finálového turnaje se zúčastnili vítězové
krajských přeborů, Zlínský kraj pak reprezentovaly FC Vsetín, FC Elseremo Brumov a holešovská přípravka zastupovala pořádající město.
Turnaj se hrál ve čtyřech základních skupinách na hřištích ve Všetulích a na Střelnici. Na
základě výsledků pak jednotlivé celky hrály ve
skupinách o 13. až 16., 9. až 12., 5. až 8. a 4. až
1. místo. Vítězný pohár si nakonec z Holešova
odvezli fotbalisté pražské Slavie.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Marek Stříbrský z SK Slavia Praha, nejlepším
střelcem se šesti brankami Patrik Žitný z SK
Junior Teplice, nejlepším brankářem turnaje se

Žáci SKP Holešov při vyhlašování vítězů na trávníku
hřiště Střelnice.

stal Filip Leznar z FC Sparta Brno a nejlepším
obráncem byl vyhlášen Mikuláš Jáša z SK
Dynamo Č. Budějovice, který obdržel speciální
cenu - kopačky věnované českým reprezentantem Zdeňkem Grygerou.
Holešovská přípravka se turnaje zúčastnila
jako zástupce pořádajícího města a v plejádě
význačných českých klubů si nekladla velké
cíle. Přesto však domácí hráči sehráli se svými
věhlasnějšími soupeři důstojné zápasy a nasbírali tak zkušenosti, které by jinak jen velmi
těžko získávali.

Fotbalová exhibice
Součástí celostátního finálového turnaje
žákovských přípravek byl i exhibiční zápas
mezi internacionály České republiky a Starými
pány z Holešova. Bývalí reprezentanti nakonec
vyhráli 4:2, když dvakrát skóroval Drulák a po
jedné brance přidali Kafka a Příložný. Za holešovské fotbalisty dali branky Sedlařík a Hábl.
Celý turnaj, včetně exhibičního utkání, se
hrál za velmi teplého počasí, díky němuž také
pořadatelé zrušili úvodní ceremoniál, který se

Staří páni Holešova sehráli s internacionály Československa vyrovnané střetnutí. A kdyby rozhodčí domácím uznal branku v situaci, po níž
následovala neproměněná penalta, kdoví, jak by zápas dopadl.

měl konat ve středu 25. června v pravé poledne
na ploše hřiště na Střelnici. I přes tropické teploty však fotbalový svátek v Holešově přilákal
do ochozů stovky diváků.
František Sovadina

Celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Slavia Praha
FC Sparta Brno
SK Sigma Olomouc
SK Dynamo Č. Budějovice
FC Hradec Králové
FC Vítkovice
FK Ostrov n/Ohří
SK Kladno
FK Jablonec
FC Elseremo Brumov
FK FŠ Třebíč
MFK Pardubice
SK Junior Teplice
FC Vsetín
Okula Nýrsko
SFK Holešov

Starosta Holešova Zdeněk Janalík blahopřeje hráčům
vítězného týmu.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Asi dvacet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi do soutěží z čísla 12/2008. Ani tentokrát nepřišla špatná odpověď.
Na fotografii jste správně poznali zahradní vázu, která je umístěna už
celá léta v zámeckém parku poblíž hvězdárny. „Na snímku je kamenná
květinová mísa a snímek byl pořízen v zahradě holešovského zámku,“
napsal nám Ladislav Drábek z Holešova, který se stává výhercem
pizzy v Restauraci Kanada. Druhou výherkyní se stává Martina Šálená
z Holešova, která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné
SUDOKU posíláme volné
vstupenky do kina Svět našemu pravidelnému a úspěšnému luštiteli Romanu Krajcarovi z Holešova a dále pak
Olze Logajové z Holešova.
Poznáte, co představuje
dnešní fotografie a kde byla
pořízena? Napovíme jen to,
že snímek nebyl pořízen
v Holešově, ale v nedaleké
obci... 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
na Zlínské ulici, Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
(red)
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Příjemnou dovolenou,
pohodové prázdniny a spoustu
nevšedních zážitků, ať už před
nebo za hranicemi všedních dnů,
přeje čtenářům
redakce Holešovska

