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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Spolupráce
s univerzitou
Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu v Ostravě navštívilo v minulých dnech
vedení holešovské radnice
a holešovského gymnázia.
Kromě jiného zúčastněné strany probíraly možnosti vzájemné spolupráce. Vedení fakulty
například nabídlo pomoc při vyhledávání vhodných programů
financovaných z evropských
fondů pro budoucí rozvoj holešovské průmyslové zóny.
Podrobnosti na str. 3

Sběr odpadu
Na fotografii jsou účastníci galavečera třetího ročníku Holešovského talentu 2013,
který se konal v pátek 15. března ve Středisku volného času TYMY. Podrobnosti uvnitř čísla.

Zápis do školek
V průběhu prvního dubnového týdne se
uskuteční zápisy dětí do všech tří mateřských
škol v Holešově i do jejich odloučených pracovišť v místních částech. Součástí zápisu budou

i dny otevřených dveří v jednotlivých předškolských zařízeních.
Podrobnosti o letošním zápisu si můžete
přečíst na str. 2.

Tradiční sběr odpadu ze
zahrádek organizuje město
Holešov v sobotu 23. března
2013. Technické služby Holešov provedou sběr biologicky rozložitelného odpadu ze
zahrádek podle harmonogramu, který Holešovsko přináší
v tomto vydání na str. 2. Jiný
odpad než biologicky rozložitelný nebude svážen.

Starosta města Holešova informuje spoluobčany
Starosty města Holešova Pavla Svobody jsme se zeptali na aktuální informace
týkající se regionálního informačního čtrnáctideníku Holešovsko:
Časopis Holešovsko, který doposud
vycházel ve čtrnáctidenním intervalu, se
mění na měsíčník „HOLEŠOVSKO - Regionální měsíčník města Holešova“.
Vydáván bude zhruba každý dvacátý
den v měsíci, tzn., že jeho uzávěrka vychází na dvanáctý den měsíce. Poněkud
se změní rovněž grafická úprava tohoto
zpravodaje i vnitřní tematické uspořádání
jeho obsahu tak, aby byl přehlednější
a příjemnější pro čtenáře. Distribuován

bude do poštovních schránek domácností
občanů města Holešova a jeho místních
částí bezplatně s tím, že i nadále bude pro
ostatní zájemce k zakoupení na vybraných
prodejních místech jako doposud.
Jeho zaměření a náplň se mění v tom
smyslu, že bude výrazně kladen důraz
na aktuální informace o dění ve městě,
místních částech a obcích mikroregionu.
Chybět nebudou ani aktuality z Městského
úřadu Holešov.
Případné příspěvky do měsíčníku i informace o připravovaných akcích můžete
posílat na e-mailovou adresu: jana.zapletalova@holesov.cz; tel. 733 646 558. -red-
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Blíží se zápisy dětí do holešovských mateřských škol
Mateřská škola Masarykova
Zápis dětí do Mateřské školy Holešov,
Masarykova 636 bude probíhat v týdnu
od 2. 4. do 5. 4. 2013 denně v době od
9.30 do 11.30 hodin v budově mateřské
školy v Masarykově ulici v Holešově i pro
Mateřskou školu Žopy. Mateřská škola
v Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní
škola umístěná ve starší vile s velkou přilehlou školní zahradou. Součástí školy je
odloučené pracoviště v Žopích. Budova
tam stojí na okraji obce v blízkosti lesa
s možností krásných vycházek do přírody.
Školní vzdělávací program je založený na
integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi
a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího
programu je v MŠ vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý rok“. Ve školním
roce 2012/2013 je zapsaných 105 dětí.
Stravování dětí je zajištěno Ústřední školní
jídelnou v Holešově.
Mateřská škola Sluníčko, Holešov
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013 – 2014 proběhne v týdnu od 2. 4. do 5. 4. 2013 denně,
vždy od 8.00. do 13.00 hodin v prostorách
mateřské školy v Havlíčkově ulici (i pro
další místa poskytovaného vzdělávání - MŠ
Tučapy a MŠ Všetuly). Pedagogický kolektiv školy nabízí dětem vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu s názvem
Objevujeme svět se Sluníčkem. Ve školce
se snaží o výchovu sebevědomých dětí,
které v životě dokážou být ohleduplné
a citlivé k okolnímu světu, ve školce pod-

porují a posilují jejich touhu po vzdělání
a vědění. Mateřská škola Sluníčko, Holešov srdečně zve na Den se Sluníčkem
- den otevřených dveří, který se uskuteční
21. 3. 2013 od 8 do 10 hodin.
Mateřská škola RADOST
v Grohově ulici
MŠ připravuje pro děti radostné a po
hodové prostředí. V budově školy se nacházejí 4 třídy a zmodernizovaná školní
kuchyně. Ke škole patří i jedna třída MŠ
umístěná v Dobroticích. Škola se nachází
blízko centra města, přesto v klidném

a krásném prostředí. Již více než 10 let ve
školce rozvíjí program „MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Přijímání žádostí k přijetí dětí pro předškolní vzdělávání
bude probíhat v týdnu od 2. do 5. dubna
2013. Žádosti budou v těchto dnech přijímat
v době od 12.30 do 16.00 hodin v budově
mateřské školy v Grohově ulici. Den otevřených dveří, ve kterém mohou rodiče
s dětmi pobýt ve školce v průběhu celého
dne, připravují na středu 3. dubna 2013
od 8.30 do 16.00 hodin. Další informace
můžete získat na www.ms-radost.cz.
(sov)

Uskuteční se tradiční sběr odpadu ze zahrádek
Město Holešov organizuje
v sobotu 23. března 2013 tradiční sběr odpadu ze zahrádek.
Technické služby Holešov provedou sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek
podle následujícího harmonogramu (čas a místo odvozu):
8.00 - 8.30 hod. Količín u hasičské zbrojnice a sídliště U Letiště (u garáží u domu
č.p. 1216), 8.40 - 9.00 hod.
Za Cukrovarem (u topolů na
travnaté ploše) a ul. Malá (na
travnaté ploše), 9.10 - 9.30
hod. ul. Ovocná (za hřištěm)
nám. Svobody (naproti domu
č.p. 176), 9.35 - 9.55 hod. ul.
Sokolská (u bývalé mateřské
školky) a ul. Grohova (naproti
domu č.p. 1230), 10.00 - 10.20
hod. ul. Dukelská (u mostu)
a ul. Plačkov (u křižovatky ul.
Plačkov a Očadlíkova), 10.25
- 10.45 hod. ul. Družby (u křižovatky ul. Družby a Kráčiny)
a ul. Tyršova (tzv. Dudkova
zahrada), 10.50 - 11.10 hod.
ul. Havlíčkova (u křižovatky ul. Havlíčkova a Bartošova) a ul. Luhy (odstavná
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plocha u trati), 11.15 - 11.35
hod. ul. Školní (naproti domu
č.p. 450) a ul. Osvobození
(u Wastexu, spol. s r. o.), 11.40
- 12.00 hod. Novosady (před
domem č.p. 857) a ul. Zlínská
(parkoviště u policejní školy,
za stánkem s novinami), 12.05
- 12.25 hod. Holajka, 12.10 12.30 hod. Žopy - na návsi
vedle autobusové čekárny,
12.30 - 12.50 hod. ul. Nábřeží (vedle domu č.p. 788),
12.40 - 13.00 hod. Dobrotice
- Malá Stránka, 13.00 - 13.20
hod. Tučapy - za mateřskou
školou.
Technické služby upozorňují, že ve sbíraném odpadu
nesmí být kamení. Jiný odpad
než biologicky rozložitelný nebude svážen. Ostatní odpad
mohou občané odevzdat ve
sběrném dvoře v Květné ulici.
Další informace z oblasti
odpadového hospodářství
Příjezd do sběrného dvora
v areálu technických služeb je
z ulice Tovární. Provozní doba
je od dubna do října: pondělí

7.00 - 10.30 a 11.00 - 16.30,
úterý - pátek 7.00 - 10.30 a 11.00
- 18.00, sobota 7.00 - 12.00.
V neděli je zavřeno. Od listopadu do března je otevírací doba:
pondělí - pátek 7.00 - 10.30
a 11.00 - 16.30, sobota 7.00 12.00. V neděli je zavřeno.

Dále lze odevzdávat papír; železo je vykupováno za
aktuální ceny. Pro uložení odpadu je povolen vjezd osobních
aut nebo dodávek s celkovou
hmotností do 2,5 tuny. Případné dotazy: tel. 573 396 722,
ts_holesov@seznam.cz

Ve sběrném dvoře mohou občané města Holešova
a místních částí po předložení občanského průkazu
odevzdat:
- nebezpečné složky komunálního odpadu (obaly od barev
a jiných chemikálií, oleje, akumulátory apod.) zdarma,
- použité elektrozařízení podléhající zpětnému odběru
(lednice, televizory, zářivky
apod.) zdarma,
- biologicky rozložitelný odpad
(větve, tráva, listí) do 100 kg
zdarma,
- stavební suť do 500 kg zdarma,
- objemný odpad do 500 kg
zdarma (za některý druh odpadu dle platného ceníku),
- pneumatiky 100 Kč/ks.

Upozornění
Třídíme nejen pet láhve,
ale veškeré obalové plasty. Do
žlutých kontejnerů lze odkládat
nejen sešlápnuté PET láhve,
ale i další plastové obaly, jako
jsou kelímky od jogurtů, plastové tašky, obaly od pracích
a čisticích přípravků, balicí fólie
apod. Do kontejnerů nepatří
obaly se zbytky potravin a obaly od nebezpečných látek.
Informujte se u svých prodejců o možnosti zpětného odběru těchto odpadů: motorové
a převodové oleje, elektrické
akumulátory, galvanické články
a baterie, pneumatiky.
Děkujeme občanům, kteří nezakládají černé skládky
a odpad ukládají na určená
místa.
(ts)
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Návštěva u rektora Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava
Na pozvání prorektora pro vědu a výzkum profesora Bohumíra Strnadela navštívilo vedení holešovské radnice v úterý 12.
března VŠB - TUO. Po stručném představení rozlehlého areálu umístěného v Ostravě-Porubě delegaci přijal ve své kanceláři
rektor univerzity profesor Ivo Vondrák.
V úvodním slovu připomněl, že typické pro jejich univerzitu je skloubení výuky
tradičních oborů jako hornictví a geologie,
které se vyučují téměř 300 let, s obory
nejmladšími, jako je superpočítání (IT technologie) a nanotechnologie. Vydávají se
rovněž cestou mezioborů, např. biomedicínským inženýrstvím, protože medicína se
bez techniky do budoucna neobejde. A to
jsou témata, která oslovují nové zájemce o
studium. Techniků je málo a zájem o ně se
neustále zvyšuje.
V následující diskuzi se probíraly možnosti vzájemné spolupráce mezi VŠB, holešovskou radnicí a gymnáziem. Vedení
fakulty nabídlo pomoc při vyhledávání vhodných programů financovaných z evropských
fondů pro budoucí rozvoj holešovské průmyslové zóny.
Prvním krokem vzájemné spolupráce
bude prezentace VŠB v Holešově ve čtvrtek
20. června, a to dopoledne na gymnáziu
a odpoledne v holešovském zámku.
Na gymnáziu by měl vystoupit profesor
Jaroslav Sojka - proděkan pro pedagogic-

kou činnost VŠB, a profesor Ivan Zelinka,
který přednáší na fakultě elektrotechniky a
informatiky. Jeho specialitou jsou počítačové viry, kybernetika, umělá inteligence
a mimochodem je také Holešovan.
Odpoledne v zámku proběhne pro zájemce série přednášek. Úvodem promluví
rektor VŠB a po něm holešovský rodák
profesor Bohumír Strnadel. Dále vystoupí
profesor Vladimír Slivka, děkan hornicko
-geologické fakulty, specialista na mineralogii a petrologii průmyslových odpadů jako

potenciálních druhotných surovin a další
akademičtí a odborní partneři.
I když se definitivní program bude ještě
upřesňovat, předběžně je předjednán. Každý z výše uvedených profesorů je světově
uznávanou kapacitou ve svém oboru, což
lze přes internet snadno zjistit. Podaří-li se
jejich vystoupení zrealizovat, čeká zájemce
20. června odpoledne v holešovském zámku zajímavý program.
Jaroslav Chmelař

U rektora VŠB se sešlo 5 Holešovanů: zleva prorektor Bohumír Strnadel,
ředitel gymnázia Zdeněk Janalík, starosta Pavel Svoboda,
místostarosta Jaroslav Chmelař a zmocněnec ministra průmyslu Pavel Minařík.
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Zahrádkáři hodnotili i plánovali
Holešov - Na výroční členské schůzi, která proběhla v sobotu 9. března v Domě zahrádkářů na Dlažánkách, hodnotili
holešovští zahrádkáři uplynulou
sezonu, schválili plán své další
práce a činnosti a připomněli
si 65 let od vzniku zahrádkářské organizace v Holešově.
K 31. prosinci loňského roku má
organizace 104 členů, z toho
sedmnáct nad 80 let. Věkový
průměr je 62,45 roku. V minulém roce do organizace přijali pět nováčků. Schůzi vedla
předsedkyně Vlasta Čablová
společně se členem výboru Stanislavem Inquortem. Zahrádkáře přišli pozdravit oba holešovští místostarostové, kolegové
z Prusinovic a přítel Jiří
Pecháček z okresní zemské
organizace Kroměříž. Místo
starosta Seifert poděkoval za to,
že se zahrádkáři podílejí svou
činností na zpestření života
ve městě a zároveň přislíbil
podporu ze strany města při
pořádání zahrádkářských
akcí. V nejbližší době se jedná
například o jarní zahrádkářskou
výstavu a velikonoční jarmark.
Ta proběhne v prostorách
zahradnictví Stella a v zámeckém parku ve dnech 23. a 24.
března. Přislíbil také přizvat
zástupce organizace na kont
rolní den týkající se stavby

obchvatu Holešova z důvodu
projektu zaplánovaného oplo
cení severní strany zahrádek
na žopské zahrádkářské kolonii. Takřka hodinovou zprávu
Vlasta Čablová uvedla slovy:
„V této době nemáme zdaleka
tolik problémů, jaké měli naši
zakladatelé, ale máme daleko
méně nadšenců, kteří by se
chtěli do práce svazu zapojit.“
Dále pak pokračovala zpráva
o pracích na údržbě areálu,
kde se podařilo za nemalou
částku vyměnit plynová topidla
a uskutečnila se spousta dalších stavebních úprav. Organizace také v loňském roce
zakoupila náhradní lis a drtič
ovoce pro holešovskou zpracovnu. Na všech těchto pracích
i výstavách se členové podíleli
zhruba pěti sty hodinami. Předsedkyně především poděkovala
těm členům, kteří se spolupodíleli na přípravách a technickém
zajištění výstavy „Květy a plody léta“. Veřejné poděkování
vyslovila také příteli Jaroslavu
Svobodovi, kterému v moštárně prošlo rukama od srpna do
poloviny listopadu přes 10 tun
ovoce a bylo uvařeno asi 50
kg povidel. Na moštování se
chodí dívat i děti z mateřských
a základních škol. Zmínila také
úspěchy na výstavách v okolním regionu i mimo něj. Napří-

Vzpomínka na členky
Sokola Holešov
Před pěti lety, na začátku roku 2008, skončila životní pouť dlouholetých členek holešovského Sokola. V lednu zemřela sestra Liba
Sitková, která byla spoluzakladatelkou seniorského klubu Sokola
a několik let jej vedla. V únoru jsme se rozloučili s matrikářkou
a členkou výboru Sokola sestrou Norkou Pastrnkovou. Měsíc březen byl posledním pro sestru Marii Glosovou, která až do vysokého
věku dělala cvičitelku předškolákům, zúčastnila se sokolských
sletů a její zásluhou se o Sokole vědělo i z naší propagační skříňky.
Všechny tři byly už od svého mládí v Sokole, dlouhá léta pracovaly
ve výboru a byly aktivními členkami až do vysokého věku. Dnešní
připomenutí toho, že již mezi námi nejsou, patří vzpomínce na ně
a na jejich celoživotní práci pro holešovský Sokol.
Alena Neradilová

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.
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klad pohár od ústředí Českého zahrádkářského svazu za
nejlépe esteticky ztvárněnou
expozici. Účastníci si také vyslechli zprávu o hospodaření
v uplynulém roce. Zasloužilí členové převzali svazová ocenění,
s připravovaným zahrádkářským zákonem seznámil přítel
Pecháček z okresní organizace.
K zakoupení zde byly také produkty zdravé výživy, zahrádkářské, včelařské a chovatelské
potřeby. Oficiální program byl
ukončen diskusí, volnou zába-

vou, losováním bohaté tomboly
a také tanečkem při hudební
produkci p. Caletky. Vedení
města děkuje holešovské zahrádkářské organizaci a hlavně
její předsedkyni Vlastě Čablové
za záslužnou práci, kterou vykonává nejen pro potřeby svých
členů, ale především pro vyžití
veřejnosti. Na závěr zaznělo
z úst přítele Jiřího Pecháčka
poučné heslo „S pohankou
v těle budeme tu déle“.
Text a foto
Jana Zapletalová
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Na koho dopadne rušení slev na jízdném
První na ráně byli důchodci. Kromě snížené valorizace
penzí jim vzali i slevy pro cestování po železnici. Státní kasa si
tak měla polepšit. Asi ne dost,
když zatím poslední ministr
dopravy přišel s návrhem, že
důchodce by měli následovat
studenti. Vyčíslil, že tak eráru
ušetří bratru 200 miliónů.
Ministerstvo dopravy uvádí, že studentské a žákovské
jízdné je mnohdy zneužíváno
a že bude efektivnější jejich financování ze státního rozpočtu
zrušit. A je to stejné jako v mnoha jiných případech „rozpočtové odpovědnosti“ současné
vlády. Místo toho, aby ministerstvo hledalo způsoby, jak případnému zneužívání zamezit,
raději slevy rovnou zruší.

Návrh ministra má samozřejmě různé souvislosti. A jednou velmi důležitou je dopad
na rodiny s žáky a studenty. Za
situace, kdy jsou domácnosti
ždímány rostoucími cenami

na všechno, chtít po nich, aby
sáhly ještě hlouběji do kapsy,
je špatné. Žákům a studentům, potažmo jejich rodičům,
se tak cestování prodraží až o
stovky korun měsíčně. Například pro studenta, který každý
týden cestuje mezi Prahou a
Olomoucí, může konec slev
znamenat v účtech za dopravu 440 Kč navíc. A to už není
zanedbatelná částka. Mohu
uvést další konkrétní případy.
Třeba u nás ve Zlínském kraji,
kde se děti v některých případech do škol bez dojíždění
(a tedy bez slev) neobejdou.
A takových oblastí je v republice více. Zvýší se tím i finanční
náročnost (a to je hodně eufemistický výraz) studia na vysokých školách. A pokud bych

se na celou záležitost podíval
šířeji, pak takový postup je
v přímém rozporu s vládou
proklamovanou podporou
podmínek vzdělávání v ČR.
Půjde-li to takto dál, jsou
v pořadí postižení a jejich doprovod. Ti jediní by totiž po
uvedení posledního nápadu
ministerstva dopravy do praxe
měli (zatím) na slevu nárok.
Nemorální bylo a je už zrušení slev pro důchodce. Stejně
nemorální je rušení slev pro
studenty a žáky. Má se tím ušetřit 200 miliónů. Někdy, a to je
i tento případ, ty milióny za to
nestojí. Alespoň si to myslím.
Josef Smýkal
poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
www.josefsmykal.cz

U Páralů se konal košt přílepské slivovice
V sobotu 2. března se
po roce opět sešli v přílepské
hospodě „U Páralů“ milovníci
dobré slivovice, aby ohodnotili
poslední sklizeň a vybrali tu
nejlepší pálenku zahrádkářské
sezóny 2012. XI. ročník „Koštování přílepské slivovice“ zaznamenal letos mírnou změnu
pravidel. Jelikož minulá úroda
trnek patřila k těm chudším, ale
ovoce jako takového bylo dosti,
vyhlásili pořadatelé dvě kategorie. Trnková a ovocná. Tak
se kromě 25 vzorků pravé slivovice sešlo k okoštování také
15 vzorků jabkovice, hruškovice, meruňkovice či směsky.
Každý z vybrané jedenáctičlenné komise čítající
také tři ženy měl k dispozici
pro každý vzorek 0–20
bodů a jako každým rokem
hodnotili vůni, chuť a celkový
dojem. K neutralizaci chuti
bylo k dispozici kolečko
klobásky či kousek chleba

a všechny udělené body byly
připisovány k anonymním
vzorkům, vystupujícím pouze
pod startovním číslem.
Po zaprotokolování posledních bodů proběhlo vyhodnocení výsledků a po seřazení
od největšího počtu bodů byly
k jednotlivým dosud anonymním číslům vzorků připsána
jména jejich majitelů. Pak už
mohlo přijít s prvními tóny harmonikářské kapely také netrpělivě očekávané vyhlášení
výsledků. Držitelem putovního
poháru za nejlepší slivovici
se stal Jindra Grygera, nejlepší ovocnou směsku vypálil
Jarek Paštěka. Oba vítězové
převzali za potlesku přítomných ceny a jali se povinnosti
vítěze, což je přinést „litr té vítězné“. V každé kategorii bylo
odměněno taktéž druhé a třetí
místo. Tradičně bylo vyhlášeno
taktéž místo poslední, které je
odměňováno putovní přilbou

Vítězové přílepského koštu.
zvanou „dunihlav“. Veselým
zpestřením letošního ročníku
bylo, když pořadatelé po posledním vzorku rozdali členům
komise detekční trubičky a dle
nejzeleněji zbarvené tak mohli
vyhodnotit nejpoctivějšího koštýře.
Po vyhlášení výsledků
a předání cen pokračovala volná beseda v doprovodu harmo-

Hospoda U Páralů byla při koštu zaplněna do posledního místečka.

nikářské kapely a každý mohl
ochutnat jednotlivé vzorky,
ale hlavně vítěznou pálenku.
V průběhu večera ještě probíhala doprovodná soutěž v koštu domácího kysaného zelí, ve
které se většina shodla, že to
nejlepší v roce 2012 nakrouhal
a naložil Miloš Andrýsek.
U slivovice a ostatních
darů přírody čas rychle ubíhal
a při zpěvu a muzice harmonikářské kapely vydržel jen málokdo sedět a volný prostor se
rychle zaplnil tanečníky.
Ceny byly rozdány, nejlepší slivovice je známa a nám
nezbývá než čekat, až přijde
jaro, přílepské stráně se promění v bíle rozkvetlou kytici
trnkových květů, aby bylo za
rok opět co koštovat. Závěrem
ještě patří poděkovat všem, co
se na vydařené akci jakkoliv
podíleli, a popřát si, aby letošní rok přinesl bohatou úrodu,
nejen co se trnek týká.
Miroslav Sovadina
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Celostátní hodnotitelská komise soutěže o Cenu Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón navštívila Holešov
Od roku 1990 město Holešov zpracovává Program regenerace Městské památkové
zóny Holešov, dle příslušného
usnesení vlády ČR se tímto
programem řídí a zapojuje se i
do čerpání dotací, které v rámci tohoto programu poskytuje
na opravu kulturních památek
v městských památkových zónách a rezervacích. Součástí
Programu regenerace je i soutěž o Cenu Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón. Poprvé ve skoro
dvacetileté historii této soutěže vyhrálo město Holešov její

krajské kolo, kde se utkalo s
tak významnými památkovými
rezervacemi a zónami, jako je
Kroměříž či Valašské Meziříčí.
S výhrou v tomto krajském kole
je spojena mimořádná dotace
ve výši 100 tis. Kč na obnovu
památek v městské památkové
zóně a také účast v celostátním
kole, které je dotováno 1 mil. Kč
pro vítěze.
V pátek dne 8. března skutečně přijela hodnoticí komise
celostátního kola této soutěže
do Holešova, složená ze zástupců Sdružení historických
sídel, Ministerstva kultury ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj

ČR. Na radnici přijali členy komise místostarostové Mgr. Seifert
a Bc. Chmelař, tajemník MěÚ
ing. Fuit, zástupce Městského
kulturního střediska, římskokatolické farnosti a státní památkové péče. Po zodpovězení dotazů a prezentaci holešovského
Programu regenerace Městské
památkové zóny Holešov si
hodnotitelská komise prohlédla
holešovskou památkovou zónu
a zvláště holešovský zámek,
kde byla přivítána kostýmovanými průvodci - hrabaty Janem
z Rottalu, Františkem Antonínem z Rottalu a Rudolfem
Bruntálským z Vrbna, dále Malé

muzeum kovářství v bývalé Zemanově kovárně, kde je provedli kovář s kovářkou, Šachovu
synagogu a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde jsou
restaurovány s pomocí dotací
z Programu regenerace MPZ
boční oltáře a kde členy komise
přivítal holešovský děkan a farář
Mgr. Walczak. Členům komise
se dle jejich vyjádření Holešov
a péče o městskou památkovou
zónu a její regeneraci velmi líbily, takže nyní nezbývá než čekat
na výsledky celostátního kola
této soutěže.
Text Karel Bartošek
Foto Jana Zapletalová

Poslední Velikonoce P. Vojtěcha Rygala
Jednou z prvních obětí nastupujícího komunistického režimu po únoru 1948
v naší zemi se stal osmatřicetiletý holešovský katecheta P. Vojtěch Rygal. Před
65 lety - 27. března 1948 - byl zastřelen
na hranicích při pokusu o přechod státních
hranic v blízkosti Aše. Na nadaného a velmi
vzdělaného kněze, oblíbeného pedagoga,
obětavého vychovatele mládeže, velkého
vlastence a výborného sportovce vzpomínají
dodnes vděčně a s úctou jeho přátelé a žáci.
Rodák z Hulína absolvoval středoškolská studia na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži, poslední dva ročníky pak na
tamějším Státním reálném gymnáziu, kde
také maturoval. Rozhodnutí stát se knězem
a věnovat se mládeži ovlivnil tehdejší farář v

jeho rodném městě P. Albert Jadrníček. Od
studentských let byl Vojtěch Rygal činný ve
Skautě i v Orlu a tento zájem ho zvláště s
mládeží sbližoval i v jeho kněžské pastoraci. Po teologických studiích byl roku 1934
vysvěcen v Olomouci na kněze. Postupně působil v Pavlovicích, Bystřici p. H., v
Nákle a poslední dva roky v Holešově. Byl
všestranným sportovcem a agilním dopisovatelem katolického tisku. Jeho příchod do
Holešova znamenal velkou posilu pro rozvoj
orelského hnutí. Výrazně se podílel na zpracování ideového návrhu na přestavbu holešovského orelského hřiště na Újezdě na
moderní sportovní stadion a od zahájení pozemních prací na jaře roku 1947 patřil mezi
nejpilnější brigádníky. Nadějně se rozvíjející
orelské dílo však znemožnil zákaz Orla
v roce 1948. Už měsíc po komunistickém
převratu v roce 1948 bylo P. Vojtěchu Rygalovi zakázáno vyučovat na holešovských
školách. Uvědomil si, co může od nového
režimu očekávat, a proto se rozhodl pro

urychlenou emigraci. Při pokusu o přechod
státních hranic v blízkosti Aše byl však v
noci z Velkého pátku 26. 3. na Bílou sobotu
27. 3. 1948 bez jakéhokoliv předběžného
varování pohraniční hlídkou zastřelen. Stal
se tak první kněžskou obětí nastupujícího
totalitního režimu v ČSR, který měl trvat
dalších 40 roků. Jeho pohřeb v rodném
Hulíně byl vnímán i jako protest politický.
Naše vzpomínka v těchto dnech patří
statečnému knězi a obětavému vychovateli mládeže P. Vojtěchu Rygalovi, který
v touze po svobodě ztratil svůj život, když
se marně pokoušel projít obludnou železnou
oponou.
Ing. František Rafaja

Pronajmu byt
2+1 v Holešově U Letiště.
Tel. 739 884 472
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 25. února 2013
Přijaté usnesení č. 40/2013 - N
2825 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 11. února 2013.
Přijaté usnesení č. 41/2013
- N 2887 Rada města Holešova schválila 1. vyhlášení
výběrového řízení na veřejnou
zakázku «Zabezpečení IT
služeb pro Městský úřad
Holešov» prostřednictvím
firmy LM Engineering, s. r.
o., Kroměříž dle předloženého
návrhu. 2. členy a náhradníky
výběrové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Členové: Ing. Ladislav
Malůšek, Ing. František Fuit,
Bc. Jaroslav Chmelař, Mgr.
Zdeňka Konopecká. Náhradníci: Ing. Jaroslav Pospíšilík, Ing. Radek Doležel, Mgr.
Petr Chvátal. Zodpovídá: Ing.
František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2013 N 2878 Rada města Holešova
schválila plán odpisů dlouhodobého majetku města pro rok
2013 ve výši 18,3 mil. Kč dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 43/2013 - N
2880 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného
břemene na částech pozemků
p.č. 635 a p.č. 310/4, oba
v k.ú. Tučapy u Holešova, pro
společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
PSČ 370 49, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON
České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
IČ 25733591, v souvislosti
se stavbou „Tučapy - příp.

NN - Dědič“. Zodpovídá: Ing.
Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2013 - N
2882 Rada města Holešova I
schválila příspěvkovým organizacím: - 1. Základní škola Holešov - 2. Základní škola Holešov
- 3. Základní škola Holešov - Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž - Mateřská škola, Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž - Mateřská
škola Sluníčko Holešov - Středisko volného času, příspěvková
organizace - Ústřední školní jídelna Holešov - Městské kulturní
středisko Holešov, příspěvková
organizace - Centrum pro seniory, příspěvková organizace
rozpis finančního plánu na rok
2013 včetně plánu odpisů majetku dle předloženého návrhu IIstanovila závazné ukazatele: 1)
dodržení čerpání nákladů podle
syntetických účtů, 2) dodržení
výše čerpání fondů. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 45/2013
- N 2884 Rada města Holešova schválila dodatek č. 1
ke smlouvě o pronájmu bytových a nebytových prostor
se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
ze dne 07. 12. 2011. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 46/2013 N 2886 Rada města Holešova vzala na vědomí investiční
záměr společnosti FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o., Brno,
«Revitalizace areálu - stavebniny
při ulici Tovární v Holešově» v
předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 47/2013 - N

2879 Rada města Holešova
I schválila poskytnutí mi
mořádné finanční dotace ve
výši - 20.000 Kč Dívčímu
fotbalovému klubu Holešov,
IČ 26535360, Holešov, Tyršova 1561, na částečné pokrytí
nákladů na pořádání soustředění mládeže, uspořádání 5
turnajů mládeže a dopravu
na mistrovské zápasy a turnaje, - 5.000 Kč Běžeckému
klubu Holešov, IČ 47934921,
Holešov, Masarykova 1374,
na uspořádání jubilejního 20.
ročníku silničního běhu „Rohálovská desítka“, který se
uskuteční dne 23. 02. 2013
II neschválila poskytnutí finanční dotace Českému národnímu registru dárců kostní
dřeně, o.p.s., IČ 25228561,
Plzeň, Na Roudné 123, na vyšetření vzorků krve a jejich
zavedení do databáze registru
dárců a občanskému sdružení
EDUCO Zlín, tř. T. Bati 385, IČ
26986728, na jeho činnost.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 48/2013 - N
2881 Rada města Holešova vza-

la na vědomí ceník za pronájem
sportovní haly při 1. Základní
škole Holešov s účinností od
01. 07. 2013 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Jarmila
Růžičková Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 49/2013 - N
2897 Rada města Holešova
I vzala na vědomí informaci
o přípravě «Komunitního
plánu sociálních služeb
města Holešova» pro období
2015-2017 a II schválila proces jeho zpracování. Zodpovídá: Bc. Věra Lišková. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2013
- N 2898 Rada města Holešova schválila podání žádosti
o poskytnutí finanční podpory
do «XLIV. výzvy MŽP v rámci
Operačního programu «Životní
prostředí - oblast podpory 3.2.1
Realizace úspor energie» na
zateplení nové budovy 1. Základní
školy Holešov, Smetanovy sady
630. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Pavel Svoboda
starosta města
Luděk Hradil
ověřovatel zápisu

Přání ke Dni učitelů
Vážené dámy a pánové, vážení pedagogičtí pracovníci,
Váš svátek, Den učitelů, osobně chápu jako svátek všech
pedagogických pracovníků. Při této příležitosti bych rád
vyzdvihl Vaši významnou a prospěšnou úlohu, která si jistě
zaslouží velkou úctu celé společnosti. A chtěl bych Vám za
vaši každodenní práci poděkovat.
Rád bych Vám popřál co nejvíce tolerance, pevné nervy,
hodně sil do nových projektů. Samozřejmě také šikovné
a snaživé žáky a studenty a v neposlední řadě i chápající rodiče. Přeji Vám, aby Vaše vědomosti, ale i celá Vaše osobnost
představovaly pro studenty skutečný vzor.
Vše nejlepší do dalších let.
S úctou
Josef Smýkal
poslanec Parlamentu České republiky
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Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat
půjčku z fondu na základě
žádosti o zařazení do výběrového řízení. 2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na
podatelnu MěÚ Holešov do 25.
03. 2013 do 10.00 hod. Žádost
musí obsahovat: a) jméno nebo
název žadatele, b) adresu
bydliště nebo sídla u právnické
osoby, příp. IČO, č. tel., c) přesné označení předmětu půjčky:
- adresa, číslo popisné, číslo
parcely, - doklad o vlastnictví
(ne starší než 3 měsíce), (u členů byt. družstev kopii nájemní
smlouvy a kopie OP) - stavební
povolení či jiný příslušný doklad,
(u členů byt. družstev souhlas
bytového družstva) - nezbytnou
projektovou dokumentaci, d)
cenu akce, při svépomoci odhad nákladů, které budou při
realizaci dokladovány fakturami
a účty, e) předpokládanou dobu
dokončení akce, f) požadovanou částku úvěru, g) popis
účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček), h) potvrzení
o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy:
A1 - účel (obnova střechy,
případně přestavba ploché na
šikmou starší 10 let), splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
350 000 Kč na jeden dům.
A2 - vybudování přípojky na
stávající kanalizační řad v délce
více než 30 m, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 100.000 Kč.
A3 - zřízení malé čistírny
odpadních vod ke stávajícímu
domu tam, kde nelze provést
napojení na ČOV, splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
50 000 Kč na jeden dům.
A4 - dodatečná izolace
domu staršího 30 let, splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
150 000 Kč na jeden dům.

A5 - provedení zateplení
nebo obnova fasády včetně
oplechování, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 350 000 Kč
na jeden dům.
A6 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení,
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 100 000 Kč na jeden byt.
A7 - rekonstrukce rozvodů
vody, odpadní sítě, elektroinst. či
plynoinst., splatnost 4 roky, úroky
5 %, do 100 000 Kč na jeden byt.
A8 - zřízení nového systému
vytápění (plynové, elektrické,
tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího, 4 roky,
úroky 5 %, částka do 150 000
Kč na jeden byt.
A9 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (min. 50 m2
užit. plochy), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 300 000
Kč na jeden byt.
A10 - nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru,
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.
A11 - zřízení nové bytové
jednotky z nebytového prostoru,
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.
A12 - výměna výplní otvorů
domu staršího 20 let, splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
200 000 Kč na jeden byt.
A13 - rekonstrukce vnitřních
omítek a podlah domu staršího
20 let, splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 200 000 Kč na
jeden byt.
B) Bytové domy:
B1 - obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou
starší 10 let, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 750 000
Kč na jeden dům.
B2 - vybudování přípojky na
stávající kanalizační řad v délce
víc než 30 m, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 100 000 Kč.
B3 - dodatečná izolace
domu staršího 30 let, splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
750 000 Kč na jeden dům.

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.

8

B4 - provedení zateplení nebo obnova fasády domu
včetně oplechování, splátka
4 roky, úrok 5 %, částka do
750 000 Kč na jeden dům.
B5 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení,
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 100 000 Kč na jeden byt.
B6 - rekonstrukce rozvodů
vody, odpadní sítě, elektroinst. či
plynoinst., splatnost 4 roky, úrok
5 %, částka do 100 000 Kč na
jeden byt.
B7 - zřízení nového systému
vytápění (plynové, elektrické,
tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího, splatnost
4 roky, úroky 5 %, částka do
100 000 Kč na jeden byt.
B8 - půdní nástavba bytu
rušící plochou střechu (nad 50
m 2 užitné plochy), splatnost
4 roky, úrok 5 %, částka do
500 000 Kč na jeden byt.
B9 - nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru (nad 50 m2 užitné plochy),
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 400 000 Kč na jeden byt.
B10 - půdní nástavba bytu
rušící plochou střechu (do 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 300 000 Kč
na jeden byt.
B11 - nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru (do 50 m2 užitné plochy),
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 200 000 Kč na jeden byt.
B12 - provedení fasády na
novém domě, splatnost 4 roky,

úrok 5 %, částka do 750 000 Kč
na jeden dům.
B13 - zřízení nové bytové
jednotky z nebytového prostoru,
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.
B14 - výměna výplní otvorů
domu staršího 20 let, splatnost
4 roky, úrok 5 %, částka do
75 000 Kč na jeden byt.
B15 - obnova a statické zajištění balkónů, splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 75 000 Kč
na jeden byt.
B16 - rekonstrukce vnitřních
omítek a podlah domu staršího
20 let, splatnost 4 roky, úrok
5 %, částka do 200 000 Kč na
jeden byt.
B17 - obnova výtahů domu
staršího 20 let, splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 75 000 Kč
na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze
pro účely města Holešova):
C1 - výkupy pozemků v rámci
rozvoje města, splatnost 4 roky,
částka 1 000 000 Kč.
C2 - budování infrastruktury, splatnost 4 roky, částka do
1 000 000 Kč.
Jednotlivé účely půjček lze
kumulovat. Stejný účel nelze
použít opakovaně. O výsledku
výběrového řízení budou všichni
žadatelé vyrozuměni a vyzváni
k dodání dalších potřebných dokladů a následnému uzavření
smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru ISÚ
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Holešovský klub důchodců povede nová předsedkyně
Holešov (JZ) - Po desetiletém vedení Klubu důchodců
v Holešově odstoupila z funkce
v důsledku zdravotních problémů dosavadní předsedkyně jeho
samosprávy Ivanka Hanslíková.
Svou rezignaci oznámila na výroční členské schůzi, která se

sešla ve středu 13. března v prostorách bývalého Drive Clubu
v kině Svět. Ve vedení klubu ji
vystřídala Jana Navrátilová. Po
zahájení oficiálního programu
Anežkou Švábovou odstupující
předsedkyně bilancovala činnost klubu za uplynulý rok 2012.
„V loňském roce jsme si připomněli 50 let od založení Klubu
důchodců v Holešově. Byl to vý-
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znamný počin našich předchůdců,
kterým se podařilo vytvořit společenské prostředí, kde se mohou
senioři scházet. V současné době
lidé pociťují nejistotu, neklid, nezakotvenost. Vše se zrychlilo a
toto zrychlení se neustále zvyšuje.
Hodnoty ztratily svou platnost a to

vše se odráží ve společenském
prostředí, ve kterém žijí lidé seniorského věku. My, senioři, máme
proto mnohdy pocit, že stáří je
naší společností vnímáno spíše
jako hrozba, je zanedbáváno či
opomíjeno. Proto je důležité vytvořit klubový prostor jako místo
klidu, kde si lidé o svých starostech a problémech můžou volně
pohovořit, případně sdělit své zku-

šenosti.“ Klub důchodců je zařízení města Holešova a v současné
době registruje 74 členů. Řídí jej
devítičlenný výbor samosprávy.
Ta se schází jednou měsíčně. Pravidelné klubové schůzky se konají v prostorách bývalého Drive
Clubu v kině Svět vždy v pondělí
a ve čtvrtek. Organizace vykazuje zajímavou činnost. V loňském
roce to byla například důležitá
přednáška s příslušnicí Policie

dlová. V klubu také oslavují Den
matek, pořádají mikulášskou nadílku, vánoční a předsilvestrovská
posezení. Činnost zahrnuje také
zájezdy, prostřednictvím nichž
jejich účastníci navštíví spoustu
zajímavých míst republiky. Hojné jsou také vzájemné přátelské
návštěvy s Klubem důchodců
v Kroměříži. Důchodci si také rádi
zasoutěží, například v pétangue.
Z výčtu aktivit tohoto seniorského

ČR na téma „Ohrožení seniorů
před pachateli násilných činů
a podvodů“ či také beseda s Ing.
Janem Dúbravčíkem o historii
rodu Seilernů nebo posezení s
Miroslavem Olšinou na téma „Náměstí Holešov v prostorách času“
atd. Velmi oblíbené jsou oslavy
jubilantů, které se konají čtyřikrát
do roka. Dobrou náladu na nich
vylepšuje doprovodnou hudbou
Alois Cholasta. Tři členové klubu
dovršili v loňském roce devadesát
let a devadesátku již překročily
Ludmila Jedličková a Marie Ši-

klubu je zřejmé, že jeho činnost
není jednotvárná. Členové se
snaží vytvořit takové prostředí, ve
kterém se zvyšuje kvalita života
lidí v seniorském věku. Ivanka
Hanslíková nezapomněla poděkovalt vedení města Holešova a
pracovnicím sociálního odboru
za dobrou spolupráci i poskytnutí klubových prostor. V závěru
oficiálního programu předala slovo zástupcům města a kolegům
z kroměřížské organizace, kteří seniory přišli na jejich jednání
vyslechnout a pozdravit.
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Sokolové hodnotili uplynulý rok
Holešov - Stalo se již nepsaným pravidlem, že se zástupci vedení města Holešova účastní výročních členských schůzí,
hodnotících a plánujících činnost
nejvýznamnějších a nejpočetněji
zastoupených neziskových
organizací v Holešově. Jednou z
těchto organizací je i Tělocvičná
jednota Sokol Holešov, která
sdružuje celkem 209 členů.

Na své výroční členské schůzi
se sokolové sešli v úterý 12.
března v klubovně sokolovny
na Plačkově. Po procedurálních
záležitostech a volbě nového
výboru (řídily sestry Zdena Folknerová a Zuzana Poláková) se
slova ujala předsedkyně Irena
Smrčková. Přivítala zúčastněné
členy i oba místostarosty města
a poté zhodnotila, co se podařilo. „Celý výbor, všichni trenéři
a cvičitelé pracují zcela zdarma
a dobrovolně. Naším posláním a
cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, vychovávat
je k čestnému jednání v životě
soukromém i veřejném, k osobní
skromnosti a ukázněnosti. Jednota se snaží udržet činnost a

řádně spravovat majetek vybudovaný předchozími sokolskými generacemi. Organizuje
tělesnou výchovu, a vyplňuje
tak čas naší mládeže, dospělých
i seniorů.“ Dále uvedla, že mimo
pravidelná všestranná cvičení
zvládli holešovští sokolové nácvik na XV. všesokolský slet
v Praze a účast na mnoha veřejných vystoupeních. Poděkova-

la cvičencům, cvičitelům, všem
sponzorům, rodičům a těm, kteří
se na přípravách a organizaci
všech vystoupení podíleli. Kladně také zhodnotila, že během
celého roku se podařilo zajistit
všechnu činnost dle plánu. Podařilo se rovněž vyřešit nezbytné
opravy budovy sokolovny. Vyslovila poděkování sestře Anežce
Švábové - vzdělavatelce - která
vypracovala rodné listy k sokolským historickým praporům
a provedla archivaci písemných
materiálů. Ocenila práci sestry
Aleny Neradilové, která seřadila fotodokumentaci, věnuje se
propagaci organizace a vyrobila
velmi originální zdravici pro sokolky z Holešova na všesokolský

slet v Praze. Ta byla dokonce vystavena i v Tyršově domě. Dále
poděkovala sestře Zapletalové
za dlouhodobou a obětavou práci ve výboru Sokola Holešov,
kde spolehlivě vede evidenci
o výběru členských příspěvků
a od r. 1994 se jako cvičenka
zúčastnila všech všesokolských
sletů v Praze. Všem oceněným
předala květinový dar.
Nezapomněla ale také
připomenout, že dva sokolské
objekty - sokolovna a Sokolský
dům - začínají být ve špatném
technickém stavu a to se nepříznivě odráží na provozu. Jejich
opravy jsou vyčísleny na částku,
kterou organizace není schopna
ze svých prostředků zajistit. Kaž
dý rok se proto vedení pokouší
podávat žádosti o dotace na různé instituce. Doposud neúspěšně. K místostarostům se naopak
obrátila s poděkováním za každoroční podporu, která je využita především na úhradu energií
v sokolovně. Poté jim předala
slovo. Rudolf Seifert poděkoval
za práci starému výboru a popřál
mnoho úspěchů nově zvolené-

mu. Dále přislíbil: „Město bude
i nadále sokolskou jednotu v rámci svých možností podporovat.
Na lepší časy se blýská také dříve vyhlášené restauraci a hotelu
Sokolský dům v tom smyslu, že
se rýsuje solidní nájemce z Holešova. Snad se opět stane tou,
do které se budeme rádi vracet.
Rada města na svém posledním
jednání také řešila žádost Sokola
Holešov o finanční pomoc na
opravu sokolovny. Snažili jsme
se najít cesty, aby investice byla
co nejvíce efektivní. Věc je v řešení a město nějakým způsobem určitě pomůže.“ V závěru
popřál mnoho sil starostce Ireně
Smrčkové, poděkoval především
za práci s mládeží i za to, že
svou činností spolek rozvíjí vztah
k vlastenectví a k naší republice. Závěrečné slovo patřilo opět
sestře Smrčkové. „Idea Sokola
a jeho členů je založena na spolupráci, vzájemné pomoci a přátelství. I když je dnes jiná doba
a nepříznivá ekonomická situace, je na nás, abychom si život
v Sokole zpříjemnili.“
Text a foto Jana Zapletalová

Ve škole hledali
družinového malíře
Školní družina 1. ZŠ Holešov vyhodnotila děti ve výtvarné soutěži „Družinový
malíř“ na téma malované písničky a ilustrace
Heleny Zmatlíkové.
V době nepříznivého počasí v měsíci
únoru a březnu se naše družinka soustředila
na malování, a to nejen sněhuláků a zimní
krajiny, ale hlavně všechny děti byly vtaženy
do výtvarné soutěže. Vyhodnocené výkresy
máme umístěny ve vestibulu a na nástěnkách
v celém přízemí školy. Děti byly za svou snahu odměněny diplomem a cenou.
Text a foto I.D.

Přerušení dodávky

Pravčice (red) - K přerušení dodávky elektrické energie v Pravčicích
dojde v pondělí 25. března, a to v době
od sedmi do patnácti hodin.
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TYMY slaví už 10 let!
V sobotu 9. března uplynulo právě 10 let od první velké
akce, která se uskutečnila v budově bývalé ZŠ ve Všetulích,
v dnešním SVČ - TYMY. Jednalo se o odpoledne společenských
tanců, akce byla připravena společně s TK Gradace Kroměříž.
Večer téhož dne se pak uskutečnila ukázková hodina břišních tanců s Jasmínou. Tyto dvě akce odstartovaly právě před
10 lety činnost volnočasového střediska. Za dobu 10 let prošly
naším zařízením tisícovky dětí i dospělých, kteří tak mohli trávit
smysluplně svůj volný čas.
Letošní rok považujeme celý za mimořádný, během roku
si na spoustě akcí budeme připomínat uplynulé období. Hlavní
narozeninové oslavy chystáme na květen. Připravujeme dny
otevřených dveří, setkání bývalých i současných spolupracovníků,
setkání sponzorů a také spoustu akcí pro děti. Hlavní oslavy směřujeme na 17. – 19. května. Připravujeme také vernisáž a výstavu
v kavárně Cinema na náměstí v Holešově. Těšíme se na setkání
s našimi spolupracovníky, dětmi, rodiči i všemi, kteří nás podporují.
Srdečně vás všechny zveme do TYMY, které si na oslavy připravuje spoustu novinek a také nový „kabát“.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Holešovský fotograf představí svou tvorbu v Městském divadle Zlín
Rozsáhlou fotografickou výstavu
Roberta Rohála můžete vidět přibližně od poloviny dubna do konce května v horním foyer Městského divadla
ve Zlíně. Fotograf vystaví ve zlínském
divadle kolekci nazvanou ROBERT
ROHÁL RETRO. Dominantní bude
cyklus „Romance o Krásce a Zvířeti“,
který autor doplní ještě o část kolekce
„Šedesátá“, přičemž nebude chybět
volná tvorba.
„Opět půjde o vekoformátové černobílé fotografie, které jsem nechal
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převést díky firmě KOSPOL na plátno
- a nevypadá to špatně. A navíc - Karolína Bubelová je skvělá modelka,“ říká
Robert Rohál, jemuž v současné době
běží dvě menší výstavy. Jedna v multifunkčním domě v Lechoticích, druhá
ve vegetariánské jídelně v Holešově.
Letos by měl ještě vystavovat v zámku
Doudleby nad Orlicí, Bratislavě, Paříži
a Ostravě.
Dana Ehlová
Fotografie z cyklu
Romance o Krásce a Zvířeti.
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM

KOMORNÍ KONCERT TŘÍ SÓLISTŮ

11. dubna - 19.30 - zámek Holešov - velký sál

Radek Baborák - horna, Josef Špaček - housle, Karel Košárek - klavír. Program: Schumann - Adagio
a Allegro op. 7, Beethoven - Sonáta pro hornu a klavír op. 17, Saint-Saëns - Sonáta pro housle a klavír
op. 75, Brahms - Trio pro hornu, housle a klavír op. 40.

březen 2013

VŠETULSKÁ HŮLKA

KULTURNÍ AKCE

NADĚJNÉ VYHLÍDKY

BLUE EFFECT

13. dubna - zámek Holešov
Přehlídka mažoretek.

vstupné: 75,-

17. dubna - 17.30 a 19.30 - kino SVĚT

23. března - 19.00 - zámek Holešov

Jedenáctiletý sirotek Pip se zamiluje do Estelle - chráněnky své zaměstnavatelky slečny Havishamové.
Ta však jeho láskou pohrdá. O deset let později se vše zcela změní.
Přístupný od 12 let. Kriminální komedie. Velká Británie. Bontonfilm, 109 min.

VÝSTAVY

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU

vstupné: 100,-

Unplugget koncert legendární skupiny s excelentním kytaristou Radimem Hladíkem.

ZTRACENÁ TVÁŘ MĚSTA

vstup volný

7. března - 31. května - studovna Městské knihovny
7. března - 17.00

Stavební proměny Holešova na historických fotografiích. Putování po místech, budovách a drobných památkách, které již v našem městě a jeho okolí nenajdeme.

vstupné: 55,-

27. března - 17.30 - kino SVĚT

Flákač Fred si užívá života bez práce, ale pouze do té doby, než autem srazí velikonočního zajíčka.
Pod tíhou černého svědomí slíbí, že se postará jak o něj, tak i o jeho velikonoční povinnosti.
Přístupný. Rodinná komedie, USA. Bontonfilm, 95 min.

PŘIPRAVUJEME
NOC S ANDERSENEM

5. - 6. dubna - 18.00 - 8.00 - Městská knihovna Holešov

Vrací se oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, tygra
Diega a krysoveverčáka Scratta, aby prožili napínavé dobrodružství.
Přístupný. Animovaná komedie. USA. Bontonfilm, 95 min.

KRISTINA S KAPELOU

27. dubna - zámek Holešov
Koncert známé slovenské zpěvačky.

KINO SVĚT HOLEŠOV
HOP

vstupné: 60,-

24. dubna - 17.30 - kino SVĚT

Již třináctý ročník celostátního pohádkového nocování mezi knihami. Děti čeká kouzelná noc plná
her, soutěží a dobrodružství.

KONCERT „DVA SBOROVÉ SVĚTY“

28. dubna - 17.00 - zámek Holešov - velký sál

Účinkují: Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno, sbr. Michal Vajda, a Moravské děti Holešov,
sbr. Lenka Polášková.

Změna programu vyhrazena.

Další akce, které jsou v plánu
Holešovský Gulášfest (1. června)
Folkový festival Na zámku s Kyďákem a…
(23. - 25. června)
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Joseph Haydn: Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži
Koncert Holešovského komorního orchestru
a Holešovského chrámového sboru
V neděli 24. března proběhne v holešovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie koncert
Holešovského komorního
orchestru a Holešovského
chrámového sboru.
Na programu bude
skladba Josepha Haydna
Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži
Jako sólisté během
koncertu vystoupí Kristýna
Vylíčilová (soprán), Kateřina Hloušková-Dostálová
(alt), Jan Gottwald (tenor)
a Roman Hoza (baryton).
Koncert bude dirigovat
Jaroslav Mikuš, který už
léta žije v Portugalsku
a se kterým Holešovsko
loni přineslo interview. Začátek koncertu je v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.
Více informací na www.
holesovskyorchestr.cz
Robert Rohál

Roman Hoza.

Kateřina Hloušková-Dostálová.

Holešovský komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor.

Kristýna Vylíčilová.
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Vernisáží byla zahájena v knihovně výstava
Ztracená tvář města

Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek
7. března ve studovně Městské knihovny
v Holešově zahájena výstava nazvaná
„Ztracená tvář města. Stavební proměny
Holešova na historických fotografiích“.
Zahájení se ujal ředitel MKS Pavel
Chmelík, aby dál předal slovo Jiřině Šaškové a posléze Ondřeji Machálkovi a Karlu

Bartoškovi. Hudební program přitom obstarala část souboru Corda Magico - Nelly
Billová a Dana Pospíšilová.
Zajímavou expozici sestavenou z informativních panelů a starých fotografií,
které ukazují dnes už neexistující starý Holešov, připravili Karel Bartošek, Miroslav
Olšina, Jiří Valenta a Ondřej Machálek.

Výstava, jejíž slavnostní otevření přilákalo větší množství lidí, připravila Městská
knihovna ve spolupráci s Městským muzeem a galerií a vlastivědným kroužkem.
Výstava bude ve studovně holešovské
knihovny otevřena do konce letošního
května.
Text a foto Robert Rohál
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Karneval v Žopích
Karneval pořádala jako
každoročně Kulturní skupina při
Osadním výboru Žopy. Uskutečnil se v sobotu 9. března
ve staré škole. Pro děti byla

připravena diskotéka, soutěže
s odměnami, tombola. Poděkování všem sponzorům za ceny.
Odkaz na foto z akce:
www.zopy.cz.

28. a 29. 3. VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY V TYMY
zajištěn program pro děti
od 9.00 do 12.00 (cena: 30,-),
od 13.00 do 16.00 (cena: 30,-)
zájemci, přihlaste se do 26. 3. v kanceláři TYMY
po celý den - spontánní aktivity
(trampolína, pin-pong,
stolní fotbálek, kulečník…)

V TYMY proběhl již pátý ročník soutěže
MISS KVÍTEK - MISS POUPĚ 2013.
Ve starší věkové kategorii si titul MISS
KVÍTEK 2013 odnesla Viktorie Podhajská,
MISS TALENT - Ivana Botosová a MISS
SYMPATIE - Sára Karolová.
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Zajímavý nález v holešovském zámku
Od podzimu loňského roku probíhá
další fáze rekonstrukce holešovského
zámku - díky mimořádným dotacím získaným vedením města Holešova se opravuje
nádvorní část střechy a fasády zámku.
Součástí této rekonstrukce je rovněž nové
oplechování vikýřů střechy. A při sundávání plechu z hlavního vikýře nad vjezdem
do zámku objevili pracovníci společnosti
RAPOS, která tyto práce provádí, mezi
plechem a dřevěnou - prkennou konstrukcí
kus starého papíru. Naštěstí jej nevyhodili,
ale opatrně vyjmuli a předali vedení města
Holešova. Zjistilo se, že se jedná o jednou
přeložený výkres menšího formátu A2 ze
zažloutlého tvrdého papíru, nyní již rozpůlený, na kterém je tuší vyvedena konstrukce „Konve dle modelu“, dne 13. 11. 1912
jej v Holešově narýsoval Ševčík In. ze
2. A a mimo nákresu obsahuje údaj
„prac.12 hod.“, což může znamenat, že
na výrobu této plechové konve bylo normováno 12 hodin pracovního času.
Zajímavá je ale zadní strana jedné
půlky tohoto výkresu. Je na ní tužkou
vyvedený nápis, sestávající ze 14 řádků,
přičemž je zřejmé, že 9 řádků psala jedna
osoba a 5 řádků osoba druhá. Protože byl
tento nápis bohužel na vnější straně přeloženého papíru, je částečně poškozený
a hodně zašpiněný, přesto se jej podařilo,
až na jednu číslici, přečíst. A zde je tento
text vzkazu, který k nám putoval přesně
sto let (nijak jsme jej neupravovali, aby
vynikla milá čeština a rovněž gramatické
chyby z počátku století): „Památka ze
své pokračovací školy roku 1913. Pra-

coval na Holešovským zámku a tyto
okna roku 1913. Ševčík Inocenc učeň
u Pana F. Buchingra rozený roku 189?
Na Kašavě okres Holešov.“
A druhou rukou: „Kleofáš Hejtman
ženatý (slovo „ženatý“ je napsáno
nad text a opatřeno vsuvkou do textu) klempířský pomocník zaměstnán
u p. Ferd. Buchingra rozený v Lipníku
1889 okres Hranice předělával tato
okna na zámku pana haběte Vrbna.“

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
A znovu prvním rukopisem: „Kdo
to bude oddělávat ať si nás zpomene. Ševčík Inocenc a Kleofáš Hejtman
klempíři“
Je tedy zřejmé, že spoluautor vzkazu
- Inocenc Ševčík - je i autorem výkresu,
který zřejmě vytvořil jako žák oné pokračovací školy, na kterou vzpomíná. Oba naši
klempíři byli zaměstnanci největšího holešovského klempířského a pokrývačského
závodu pana Ferdinanda Buchingera.
Velmi zajímavá je datace jejich pamětního zápisu - poněkud vysvětlující záhadu
zámecké střechy. O jejím stavebním vývoji
na konci 19. a na začátku 20. století nemáme mnoho zpráv. Doposud jsme se domnívali, že někdy na počátku 20. století postihl
zámek požár, který strávil starší střechu.
Po něm měla být vybudována provizorní,
nízká sedlová střecha (vč. stříšek věžiček).
Ta je ale fotograficky zdokumentována už

Zadní strana dokumentu - konvice.
v osmdesátých letech 19. století, je tedy
otázkou, jestli se jedná jen o omyl, a tedy
že požár na zámku na přelomu století
nebyl, nebo požár zničil stejnou nízkou
střechu, která byla na počátku 20. století
jen obnovena. V každém případě ale v této
době byl nad velkým sálem v zámku zřízen nový, železobetonový strop, je tedy
zřejmé, že nahradil strop starší - trámový,
klenutý? Nevíme tedy ani, proč došlo
k výměně stropu, jestli starší strop padl
rovněž za oběť požáru a kdy tento požár byl. Potom měla
být v roce 1907 nízká,
„provizorní“ střecha
nahrazena střechou
současnou, mansardovou. Ale objevený
zápis z roku 1913 dokumentuje, že tehdy
došlo k nějaké rozsáhlé přestavbě střechy,
lze tedy předpokládat,
že rok 1913 je tím rokem, kdy vznikla současná střecha.
A tak tedy vyplňme přání oněch dvou
mladých klempířů, Inocence a Kleofáše, a
„zpomeňme“ si přesně
po stu letech na jejich
dílo. A doufejme, že
šťastně přežili hrůzy
první světové války,
která hned rok po jejich vzkazu zachvátila
celou Evropu a zmařila životy milionů mladých mužů.
Karel Bartošek
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Ve Středisku volného času TYMY vybrali talent roku 2013

Holešov - První výběrové kolo
3. ročníku soutěže Holešovský talent 2013
se uskutečnilo 16. února. Celkem se přihlásilo 20 různých vystupujících. Jednalo
se o jednotlivce, dua i taneční kolektivy.
Porota měla nelehký úkol vybrat polovinu
čísel do slavnostního galavečera. Deset
soutěžících postoupilo hned a dvěma porota později ještě udělila divokou kartu.
Do finále tak postoupilo celkem 12 soutěžních vystoupení.

Slavnostní galavečer se uskutečnil
pátek 15. března opět v tělocvičně SVČ
TYMY. V sedmičlenné porotě, která měla
opravdu nelehkou roli, zasedli studenti univerzity v Suthamptonu a držitel zlaté Ceny
vévody z Edinburghu Petr Kolařík, dále
pak ředitelka okresní organizace Českého
červeného kříže Alice Juračková, majitel
firmy RAAB Computer Ing. Ladislav Ráb,
tanečník a trenér TK Gradace Kroměříž
Ing. Dušan Stareček, hudební šéf firmy
PROMEDICAL Ing. Ladislav Čapek, bývalá ředitelka 3. Základní školy Holešov
Mgr. Alena Grygerová a chybět nemohl
starosta města Holešova, dlouholetý hudebník a zpěvák skupiny Proměny Pavel
Svoboda. Všichni přítomní by mi jistě dali
za pravdu, že v bezmála dvouhodinovém
programu zhlédli diváci vystoupení hodné
profesionálů. Obzvláště kategorie těch
nejmenších dětí doslova ohromily diváky
svou šikovností a dovednostmi. Výsledek
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určitě nespočívá pouze v jejich houževnatosti, ale potřeba je poděkovat především
jejich rodinám, vedoucím kroužků a pedagogům, kteří se dětem věnují. Ke každému zvlášť se pak vyjadřovali a slovně
hodnotili členové poroty. Po jistě nelehké
poradě udělila porota sedm cen. S vlastní písní zvítězila čtrnáctiletá zpěvačka
z Kroměříže Nicole McEvoy, která se také
sama doprovodila na keyboard. Druhé
místo obsadila Michaela Brixová, která
předvedla téměř akrobatické
prvky aerobiku a zumby. Pochází z Otrokovic. Na třetím
místě skončily holešovské
mažoretky Lentilky, které potěšily oko nejen svým bezchybným výkonem, ale také
překrásnými kostýmy, účesy,
líčením i doplňky. Je vidět,
že jejich vedoucí si potrpí
na detaily. Dále byla porotou
oceněna Ester Dvořáková
za hru na saxofon. Ta své
originální vystoupení uvedla
vtipnou divadelní scénkou.
Inu, jablko nepadlo daleko
od stromu. Velký aplaus publika sklidili mladí tanečníci
a tanečnice skupiny SVČ Holešov Funky
chacha, kteří zaujali páté místo. Šestý

skončil mladý holešovský kouzelník Radek Šimčík. Vítězové získali mimo jiné také
finanční odměnu. Zvláštní cenu si odnesly
nejmladší účastnice holešovského talentu
Nela Pazdérová a Alena Vaculíková za hru
na flétnu. Vyhlášena byla i Cena diváků.
Tu získali mladí tanečníci z kroužku společenského tance SVČ TYMY s choreografií
Funky chacha. V doprovodném programu
vystoupili loňští úspěšní finalisté - vítězka
Holešovského talentu 2012 Natálie Garguláková a taneční skupina Sundance,
která se vloni umístila na druhém místě.
Hosty večera byly sestry Valáškovy, účastnice celostátního kola Dětské porty. Ty
divákům zahrály ve stylu country a folk.
Ceny předali členové poroty a nejúspěšnějším talentům přišli popřát také vítězové
předcházejících dvou ročníků - Natálka
Garguláková a Jan Nezval. Pořadatelé
děkují jmenovitě všem těmto sponzorům:
Zdeňku Grygerovi, Mgr. Aleně Grygerové, Ing. Ladislavu Rábovi, Ing. Ladislavu Čapkovi, Pavlu Svobodovi, bistru
Labužník a bistru U zlaté rybky. Na závěr
poděkovala ředitelka SVČ Mgr. Jarmila
Vaclachová všem účinkujícím, divákům,
organizátorům i porotě a pozvala je na
4. ročník Holešovského talentu 2014.                       
Text a foto Jana Zapletalová
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30
- 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00. Objednávky
tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři na
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
21. 3. BESEDA - ZDRAVÍ PŘICHÁZÍ
Z PŘÍRODY - JUST - od 16.00 v čajírně
TYMY, zdarma
21. 3. TVOŘIVÉ DÍLNIČKY - VELIKONOČNÍ MOTIVY - od 16.00 do 18.00,
cena: 20,-/ks
22. 3. JARNÍ CYKLOSTEZKA - od 15.30
do 17.00, zábava o přírodě na cyklostezce
ve Všetulích
22. 3. ŠPERKY A COKOLIV JINÉHO
z fimo hmoty - od 15.00, cena: 20,-/3
výrobky, přihl. do 19. 3.
24. 3. VÍTÁNÍ JARA sraz v 9.00 u ZUŠ
Holešov - první jarní vycházka do přes
Žopy do Přílep s lesákem p. Macůrkem,
pozorování přírody, pestrý program na myslivecké chatě, táborák, opékání špekáčků,
lanové aktivity, atd.
26. 3. PŘIŠLO JARO DO VSI - dopolední
program pro děti MŠ a ZŠ - vystoupení
folklorních souborů z Hané a Valašska
26. 3. VERNISÁŽ KRASLIC - od 16.00
v prostorách SVČ
28. a 29. 3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V TYMY - zajištěn program pro děti od 9.00
do 12.00 (cena: 30,-), od 13.00 do 16.00
(cena: 30,-) zájemci přihlaste se do 26. 3.
v kanceláři TYMY, po celý den spontánní
aktivity (trampolína, pin-pong, stolní fotbálek, kulečník…)
OD BŘEZNA NABÍZÍME NĚMECKOU
KONVERZACI S RODILOU MLUVČÍ ARIANOU
každý čtvrtek od 15.00 v ICM (TYMY), téma:
média, kultura, vlastní výběr, cena: 500,PŘIPRAVUJEME
5. - 6. 4. NOC S ANDERSENEM - sraz
v pátek v 16.00 v TYMY, ukončení v sobotu
v 9.00, pohádky, hry a večerní dobrodružství
s přenocováním v TYMY, pro děti 6-12
let, cena: 50,-/dítě, v ceně nocleh, pitný
režim, program, odměny, materiál, snídaně,
pedagogický dozor), přihlášky do 2. 4.
6. 4. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - od
14.00, startovné: 10,-, přihlášky do 4. 4.
13. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - mažoretkový festival na zámku v Holešově, začátek
v 9.00, předpokládané ukončení v 17.30,
soutěžní disciplíny: miniformace hůlka, sku
piny hůlka, skupiny pompony, vstupné: 70,16. 4. MEGA BUBLINY - od 16.00 na zahradě TYMY, vypouštění obrovských bublin
19. 4. TANEČNÍ SHOW - od 19.00 ve
společenské hale TYMY, exhibice formací
a párových show, vystoupí mistři a vicemistři
České republiky 2013, závěrečné taneční

vystoupení dětí z projektu „TY tančíš, MY
tančíme“, vstupné: děti: 40,-, ostatní: 90,20. 4. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S KIN
BALLEM - od 14.00, pro všechny věkové
kategorie, cena: 20,-/účastník, přihlášky
do 18. 4.
22. 4. DEN ZEMĚ - od 15.00 v areálu
SVČ, oslava Země hravou formou, pro děti
i rodiče, vstup zdarma
27. 4. VELKÁ KULIČKIÁDA - od 15.00
v zámecké zahradě, kuličky s sebou, startovné: 10,-/os.
27. 4. DÁMSKÁ JÍZDA - od 17.00 ve
společenské hale TYMY, vstupné: 50,v předprodeji, 70,- na místě
28. 4. POHÁDKA PRO DĚTI - ve spolupráci s divadélkem HVÍZD - od 15.00
v TYMY - vstupné: 40,29. 4. SVÁTEK TANCE V TYMY od 17.00
v tělocvičně - taneční workshopy, vstup
zdarma
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na
zahradě u TYMY, pro všechny čarodějky
a čaroděje je připraveno odpoledne plné
znalostí, her, tance a zpěvu, společný
táborák s opékáním špekáčků, vstupné:
10,- (v ceně špekáček, perník, čaj)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
7. - 4. 7. - Winx klub (990,-)
8. 7. - 12. 7. - Holešovský sporťák 2013
(1.190,-)
15. 7. - 19. 7. - Letní keramické tvoření
(1.290,-)
15. 7. - 19. 7. - Znakový jazyk hrou (1.190,-)
22. 7. - 26.7. - Barevné prázdniny (1.190,)
29. 7. - 2. 8. Pohádkové dobrodrůžo (1.190,)
5. 8. - 9.8 - Toulky za zvířátky (1.190,-)
12. 8. - 16. 8. - Putování s Pokémony (1.290,-)
12. - 16. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,)
19. - 23. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-)
19. - 23.8. - Týden plný sportování (1.190,-)
26. - 30. 8. - U nás v TYMY (1.190,-)

ČČK KROMĚŘÍŽ NABÍZÍ PLAVÁNÍ DĚTÍ
OD 6 TÝDNŮ
VANIČKOVÁNÍ - ve spolupráci s ČČKpro děti od 6 týdnů do 1 roku - informace
a přihlášky na tel. 777 627 440, e-mail:
plavani-cck@seznam.cz

OZDRAVNÉ POBYTY
4. - 13. 6. CHORVATSKO - MAKARSKÁ
RIVIÉRA - DRVENIK
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, cena:
5.390,-/dosp., 4.190,-/osoba na přistýlce,
2.400,-/dítě do 3 let bez lůžka, možnost
zajištění stravy: polopenze: 2.500,-/dospělý/
pobyt, 1.250,-/děti do 12 let/pobyt
14. - 23. 6. CHORVATSKO - ISTRIE LANTERNA - ozdravný pobyt pro rodiny
s dětmi - cena: 6.460,-/dosp., 5.960,-/dítě
do 12 let, 2.200,-/dítě bez lůžka
- možnost zajištění stravy: polopenze:
2.975,-/dospělý/pobyt, 1.995,-/děti do 12
let/pobyt, večeře: 1.925,-/ dospělý/ pobyt,
1.295,-/dítě do 12 let/pobyt
- pojištění léčebných výloh - 190,- dospělí
a 130,- děti do 18 let, pojištění komplexní
- 295,- děti i dospělí, pro zájemce - kurz
muzikoterapie s Jitkou Králíkovou - příplatek
1.200,-Kč
23. 8. - 1. 9. ITÁLIE - CAORLE - ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování ve
stanech, plná penze, cena: 4.290,-

LÉTO S TYMY 2013
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři TYMY.
POBYTOVÉ TÁBORY
28. 6. - 6. 7. - Rybářské léto - Horní Lideč - organizuje SVČ Rožnov p. R. a SVČ
Valašské M. (2.600,-)
30. 6. - 4. 7. - Hotel Zubříč - Podhradní
Lhota - Harryho kouzelný ateliér (2.290,-)
7. 7. - 13. 7. - Podhradní Lhota
- s tanový tábor - Dobrodružství s indiány,
Poznáváme přírodu Hostýnských vrchů,
Léto s tancem (1.990,-)
5. 8. - 9. 8. - Jedovnice - kemp Olšovec
- Moravský kras na kole (2.890,-)
12. 8. - 16. 8. - RETASO - Horní Bečva
- Sportovci dobývají Beskydy (2.790,-),
Výtvarné dobrodrůžo (2.890,-), Léto na koni
(3.190,-), Taneční léto (2.790,-), Pokusmanie (2.790,-), Hravá angličtina (2.790,-), Hip-hop a Breakdance (nejen to) (2.790,), Čáry
máry (2.790,-), Muzikoterapie pro dospělé
(2.590,- bez dopravy, 2.990,- s dopravou +
2.200,- muzikoterapie)
21. 7. - 3. 8. - Podhradní Lhota - Dobrodružství pod stanem, ve spolupráci s PS
M. Očadlíka (3.300,-)

V neděli 10. března 2013 se konal ve
Středisku volného času Holešov již
V. ročník soutěže „MISS KVÍTEK - MISS
POUPĚ 2013“
Akce byla určena pro holčičky a malé slečny z Holešova a širokého okolí a soutěžilo
se ve dvou věkových kategoriích 4–7 let
a 8–12 let. Soutěžní disciplíny byly celkem
tři. Rozhovor s moderátorkou (o zálibách
dívek, o škole, rodině...) módní přehlídka (dívky si na sebe oblékly to, co mají
nejraději, v čem se dobře cítí - sportovní,
společenské, domácí oblečení…) volná
disciplína (dle výběru dívek, např. tanec,
zpěv, hudební nástroj...). Kromě hodnocení
odbornou porotou probíhalo také divácké
hlasování, ze kterého byla zvolena MISS
sympatie. Vítězné dívky získaly věcné ceny,
dárkové poukazy a samozřejmě nemohly
chybět šerpy a krásné korunky. V mladší věkové kategorii se MISS POUPĚ 2013 stala
Viktorie Anna Vyhlídalová, MISS TALENT
- Laura Sikorová a MISS SYMPATIE - Julie
Nikol Benešová. Ve starší věkové kategorii
si titul MISS KVÍTEK 2013 odnesla Viktorie
Podhajská, MISS TALENT - Ivana Botosová
a MISS SYMPATIE - Sára Karolová.

ANKETU„SRDCE NA DLANI“- dejte své
hlasy svým oblíbeným vedoucím kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům do
31. 3. 2013, anketní lístky + schránka jsou
k dispozici u služby TYMY a také ve školách
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na březen 2013
Beletrie
BIRCH, Carol - Jamrachův zvěřinec:
Velké historické dobrodružství, poutavé
vylíčení našeho vztahu ke světu přírody
a divočiny. Autorka se díky této knize ocitla
v užší nominaci na Man Booker Prize.
CASEY, Jane - Beze stopy: Román
je napínavou psychologickou detektivkou se strhující atmosférou; přestože jde
o debutovou prózu, ocitla se kniha záhy
na žebříčku britských bestsellerů.
ČECHOVA, Dora - Nechtěl jsem být Leninem: Povídkový soubor přináší Rusko
v krystalické podobě, jak ho známe z velké
literatury, čtivý střet klasiky a současné
šedi, honosné minulosti a banální přítomnosti, tužeb a životní reality.
DAVIS, Lindsey - Cesta ctnosti: Milostný příběh císaře Vespasiána, který po
letech nesvárů nastolil v Římě mír, a jeho
milenky, propuštěné otrokyně Antonie
Caenidy.
DORN, Wulf - Mrazivé ticho: Magnetofonová nahrávka končící náhlým, nesnesitelným tichem. To je všechno, co
Janovi po mladším bratrovi zůstalo. Před
třiadvaceti lety Sven beze stopy zmizel.
Tu noc havaroval za záhadných okolností
i otec obou chlapců. Ani jeden z případů
se nikdy nepodařilo objasnit...
GAVALDA, Anna - A taková to byla láska...: Když Chloé opustí manžel, rozhodne
se strávit nějaký čas ve venkovském domku se svým tchánem. Brzy zjišťuje, že také
on potřebuje zapomenout na tragickou
lásku. Prostřednictvím vzájemných rozhovorů najde Chloé ke zdánlivě chladnému
a přísnému tchánovi cestu.
HAKL, Emil - Skutečná událost: Hlavní
postavy románu jsou tři kamarádi. Jeden
z nich - vypravěč - se ocitá v Oslu těsně
po tragické střelbě na ostrově. Z tíživé
atmosféry se vrací zpátky do Prahy, aby
zjistil, že jednomu z trojice zabavilo kvůli
banální pohledávce exekutorské komando
dům a ještě k tomu mu jen tak pro zábavu
vyděsili ženu natolik, že skončila v psychiatrické léčebně. Kamarádi se sejdou, aby
podpořili postiženého...
LASICOVÁ, Hana - O dcerách a milenkách: Jednoho dne zazvoní v Irmině bytě
telefon a rozjařený otec jí oznámí, že má
novou přítelkyni a chce, aby se s ní Irma
seznámila. Ta však jeho nadšení nesdílí.
Proč si hezká mladá dívka vybrala právě
jejího stárnoucího, plešatého otce?
MITCHELL, David - Atlas mraků: Autor
ve svém rozsáhlém románu maže hranice mezi styly, žánry i časovými rovinami
a poutavým způsobem se zamýšlí nad
nebezpečím lidské touhy po moci i jejími
možnými důsledky.
MURAKAMI, Haruki - 1Q84: Kromě
efektních dějových zvratů a suverénního
vypravěčství s citem pro detaily nabízí
Murakami v této knize i mohutnou alegorii
dobrovolné osamělosti a těžkého hledání
cesty z ní.
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REINEROVÁ, Lenka - Adiós, Španělsko: Poslední rukopis poslední německy
píšící autorky z Prahy, Lenky Reinerové.
Příběhy této knihy jsou inspirovány skutečnými zážitky československých interbrigadistů, kteří bojovali ve španělské občanské
válce (1936–1939).
TESAŘÍKOVÁ, Jana - Leť, volavko, leť:
Autorka zachycuje nesmazatelné okamžiky prožité s velkou českou herečkou
Jiřinou Jiráskovou, jejíž tělo sice bylo sužováno těžkou chorobou, avšak citlivá
duše měla stále navrch.
WEISSOVÁ, Helga - Deník 1938–1945:
Autentické svědectví dívky z pražské židovské rodiny, která přežila hrůzy druhé
světové války.
ŽÁČEK, Jiří - Tak pravil XY: Vtipnými,
lakonickými a mnohdy nekorektními komentáři se autorovo alter ego s označením
XY vyjadřuje k různým stránkám našeho
současného života.
Naučná literatura
ČERMÁK, Petr - Člověk Jágr: Autor
v této knize představuje život výjimečného
sportovce, který proslavil Česko více než
stovka vládních delegací.
DOLEŽALOVÁ, Alena - Domácí krabičková dieta: Publikace přináší mnoho
praktických kuchařských rad, zaměřuje se
hlavně na to, jak nestrávit zbytečně mnoho
času přípravou krabičkových pokrmů, jak
hospodařit s nakoupenými surovinami či
jak si jednoduše vytvořit vlastní jídelníček.
DVORNÍK, František - Dějiny katastrálního úřadu v Holešově: Publikace dlouholetého ředitele katastrálního pracoviště
v Holešově mapuje dějiny katastrálního
úřadu a měřičckých služeb na Holešovsku.
HAMANN, Brigitte - Hitlerův ušlechtilý Žid: Kniha ani zdaleka není pouhým
životopisem židovského lékaře Eduarda Blocha, který se narodil v jihočeské
Hluboké. MUDr. Eduard Bloch „vstoupil
do dějin“ tím, že v roce 1907 v Linci léčil
matku Adolfa Hitlera.
HORA-HOŘEJŠ, Petr - Toulky českou minulostí: Třináctý, předposlední
díl známého historického cyklu se v souboru dílčích témat věnuje období přelomu
19. a 20. století.
POULLAIN, Ch.; ZINDELOVÁ, M. Chantal: Herečka v knize autobiografických vzpomínek otevřeně mluví o svém
životě a o svých životních postojích.
SCHWARZENBERG, K.; HVÍŽĎALA, K.
- Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem: Rozhovory z let 1990–2012
představují Schwarzenbergovy životní
osudy, názory na domácí nebo vnitřní
politiku. Příloha pak poodhaluje historii
šlechtického rodu Schwarzenbergů.
URBAN, Jan - Management lidských
zdrojů: Vysokoškolská učebnice zaměřená na personální management.
YAP, Joey - Feng-šuej pro dům: Proslulý mistr feng-šuej uvádí ve své barevné

publikaci vynikající rady pro bydlení, při
jejichž dodržení každý pocítí zásadní příliv
životní energie.
Knihy pro dětské čtenáře
BREZINA, Thomas - Klub čarodějek.
Velká záchranná akce: Cosima, Pim a
Emily mají velké starosti. Ztratil se jim
čarodějný králík Houdini a získat ho zpět
není žádná hračka...
ČECH, Pavel - O zahradě: Jsou světy,
které mohou spatřit jen dětské oči, jsou
tajemství, jejichž kouzlo dospělé srdce
nezachytí. O jednom takovém vypráví tato
knížka pro děti i dospělé.
FARDELL, John - O hrůzném padouchu
Manfredovi: Svérázné a humorné dobrodružství, obrázková knížka pro velké i malé,
ve které se všechno zlé v dobré obrátí.
HAAS, Meike - Prima kluk: Tak to je fakt
trapas! Třináctiletá Pauline touží zazpívat
si s frontmanem školní kapely Emanuelem. Když má splnění svého snu na
dosah ruky, všechno zkazí. Nezná totiž
noty a Emanuel se jí vysměje. Vypadá to
na konec světa...
HANRAHAN, Gareth - Tolkienův svět:
Vydejte se na neuvěřitelnou cestu do Středozemí, plnou kouzel, legend a hrdinů
s čistým srdcem. Autoři této knihy vás
nechají nahlédnout, jak je inspirovalo dílo
J. R. R. Tolkiena.
HICKS, Esther - Sára. Kniha druhá:
Volné pokračování předchozího příběhu
o Sáře vás vtáhne do děje hned první
větou a nepustí, dokud nedočtete poslední
řádek.
HROZBA z hlubin: Věřte nevěřte! Po
stopách záhadných událostí se vydává
supertajný R-tým a vy můžete být při tom!
OPATŘIL, Jan - Dobrodružství kapříka
Metlíka: Půvabné povídání o kapříkovi
a jeho rybích přátelích. Děti se dovědí o
způsobu života ve vodě, poznají rybí říši
a fandí rybím přátelům v jejich náročných
výpravách.
PIPE, Jim - Bájné bytosti: Nenechte se
zmást - magické příšery a bytosti číhají
všude na světě! Tato kniha vás zavede do
říše fantazie, kde se s těmito tvory potkáte
tváří v tvář.
SOCHA, Radomír - Zhoubné houby:
Knížka hravou formou přibližuje známé
i neznámé, jedlé i velmi nebezpečné houby.
ŠPAČEK, Ladislav - Dědečku, vyprávěj:
Knížka je určena dětem od tří let. Vypráví
o světě etikety pohledem malého děvčátka
a jejiho trpělivého a laskavého dědečka.
TURK; DE GROOT R. - Leonardo: Komiks, který se již definitivně zabydlel na
české komiksové scéně. Patří k nejúspěšnějším humorným seriálům vydávaným
u nás a získává si stále více příznivců.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.knihovna.holesov.info nebo www.
knihy.holesov.info
IŽ
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Den zdraví ve 3. Základní škole již po šesté

Holešov - Přišli jste si otestovat, zda
jste zdraví? Takovou možnost měl každý
z návštěvníků již 6. ročníku Dne pro zdraví, který proběhl 9. března ve 3. Základní
škole Holešov. I letos jej zaštítil a přišel
podpořit místostarosta města Rudolf Seifert. Tradičními pořadateli této akce jsou
Městské kulturní středisko Holešov (MKS),
Hana Sovišová z Centra zdraví, VITAL
LIFE, s. r. o. a hostitelská 3. Základní
škola, která je zároveň „Školou podporující
zdraví“. Je třeba říci, že Den pro zdraví je
„dítětem“ programové pracovnice MKS
Holešov Jany Slovenčíkové, za což jí patří
velký dík, protože se stala akcí tradiční
a veřejností oblíbenou. V úvodu téměř celodenního programu promluvila a přítomné
návštěvníky i pořadatele přivítala ředitelka
školy Mgr. Jitka Heryánová. O smyslu
projektu Green life pohovořila Hana Sovišová. Krátce pozdravil místostarosta
Seifert, dále zazpíval dětský pěvecký sbor

3. ZŠ Plamínek a po slovech Sovišové
„Žijte šťastně, žijte zdravě a žijte rádi“ se
všichni rozešli k prezentacím, o které měli
zájem. V rámci celodenního programu
si u prezentačních a prodejních stánků
v celém prostoru školní auly návštěvníci
mohli otestovat nejen svůj zdravotní stav
v poradně zdraví s odbornou konzultací
a výslednou diagnostikou zdravotního stavu, ale třeba také ve školní jídelně ochutnat jídla zdravé kuchyně. Na programu
byly i pohybové aktivity, cvičení, ukázky
první pomoci. Po celý den probíhaly v jedné z učeben odborné přednášky a besedy.
Veškeré aktivity zde byly zaměřeny na
ochranu přírody a k podpoře českého
projektu Green life.
Co přesně znamená pojem „Škola
podporující zdraví“, vysvětluje Mgr. Jitka
Heryánová, ředitelka 3. ZŠ Holešov:
Od roku 1993 byla naše škola zařazena do evropské sítě „zdravých škol“

Vegetariánská jídelna v Masarykově ulici
v Holešově

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ROBERTA ROHÁLA
Výstava byla zahájena 4. března a potrvá do 10. dubna 2013

a svými aktivitami se zaměřuje na ozdravení života školy a propagaci zdravého životního stylu. Na rozvoji a rozšiřování Škol
podporujících zdraví se podílejí Světová
zdravotnická organizace, Rada Evropy a
komise Evropské unie, v ČR je hlavním
garantem Státní zdravotní ústav v Praze.
Škola podporující zdraví se snaží vytvořit: 1) pohodu prostředí; 2) zdravé učení; 3) otevřené partnerství. Při zavádění
ozdravných projektů chceme respektovat
a uspokojovat přirozené lidské potřeby
žáků, tak často opomíjené potřeby učitelů
i správních zaměstnanců školy. Věříme,
že naše cesta ke zdraví povede ke škole,
kam budou děti chodit rády, kde budou
učitelé i správní zaměstnanci rádi pracovat a kam budou rodiče s potěšením
posílat své děti.
Text a foto
Jana Zapletalová

Cinema cafe milk bar Holešov
(v budově kina Svět)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ŠÁRKY BALGOVÉ

EKVÁDOR (BANÁNOVÁ REPUBLIKA)
Březen - duben 2013
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Na recepci s princem Edwardem, synem královny Alžběty II.
U příležitosti státní návštěvy anglického hraběte
z Wessexu, prince Edwarda
- syna vévody z Edinburghu
a královny Alžběty II. se ve středu 13. března na Ministerstvu
zahraničních věcí konala zlatá
ceremonie v rámci mezinárodního programu Cena vévody
z Edinburghu. Jako jeden z třiceti pěti mladých lidí jsem měl
i já možnost se tohoto ceremoniálu zúčastnit a převzít si
své zlaté ocenění z rukou právě
prince Edwarda.
Po této slavnostnější části
jsme byli pozváni (pouze absolventi se svými vedoucími)
na soukromou recepci s princem do předsálí Masarykova

bytu, kde jsme se mohli zapojit
do hromadné diskuse s ním.
Nicméně díky britské velvyslankyni, se kterou jsme se
potkali už dva roky předtím,
jsem měl možnost si s princem
Edwardem popovídat soukromě
a společně s mojí vedoucí Jarkou Vaclachovou mu předat
i malý dárek od SVČ TYMY ve
Všetulích, kde jsem se programu věnoval.
Přestože pochází z jedné z nejdůležitějších současných královských rodin, princ
Edward působí dojmem spíše
obyčejného člověka s přátelským vystupováním. Z diskuse
po ceremonii bylo evidentní, že
k mladým lidem a jejich aktivi-

tám má opravdu blízko a patronem programu Cena vévody
z Edinburghu je tedy právem.
Pro mě osobně to byl neuvěřitelný zážitek, obrovská čest,
příležitost, která se naskytne
možná jen jednou za život.
Když se ohlédnu zpět na tento
den a ještě dál na ty dva uplynulé roky, kdy jsem se zlatému
stupni věnoval, byl bych velmi
rád, kdyby tato tradice pokračovala nadále a Cena vévody z
Edinburghu zaujala, inspirovala
a motivovala ještě více mladých
lidí z našeho okolí. Jsem si jistý, že jim program může zcela
změnit svět k lepšímu. Mně ho
převrátil vzhůru nohama a vůbec toho nelituji.

Jakožto úspěšný absolvent programu bych ještě rád
na závěr poděkoval všem,
kteří mě během plnění mých
cílů v rámci Ceny vévody
z Edinburghu podporovali a motivovali, konkrétně Jarce Vaclachové, mé vedoucí, která mě
k programu dovedla a dohlížela
na mě v celém jeho průběhu,
dále Středisku volného času ve
Všetulích a jeho pracovníkům,
kde jsem se věnoval dobrovolné činnosti v rámci programu,
a také mým učitelům z Gymnázia Holešov, přátelům a mé
rodině, která mě v účasti na
programu podporovala.
Petr Kolařík

Školní cena Fair play za rok 2012 patří Markétě
Klub fair play Českého olympijského
výboru se v letošním školním roce rozhodl
věnovat velkou pozornost sportujícím dětem
a mládeži. Na sportovních soutěžích Asociace školních sportovních klubů ČR si ve
spolupráci s pořadateli vytyčil jako hlavní cíle
popularizovat a propagovat činy Fair play na
školách a v médiích. Školní sportovní kluby,
okresní a krajské rady AŠSK ČR mohou
samy tuto cenu udělovat nebo navrhovat
mladé sportovce na udělení Školní ceny Fair
play ČOV, jejímiž garanty jsou Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy společně
s Olympijskou akademií a Českým klubem
fair play Českého olympijského výboru.
V říjnu 2012 jsem v tisku popsala událost, která se přihodila při okresním kole v
přespolním běhu středních škol, který se

DURDA MILAN
Holešov, F. X. Richtera 985

Drobné stavební
a obkladačské
práce
v Holešově a okolí.
Mobil: 736 731 776
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Markéta se spolužačkou, které poskytla při závodě pomoc.
konal v Bystřici p. H.: při závodě družstev
žákyně holešovského gymnázia upadla
a nepříjemně si podvrtla kotník - když zjistila
její kolegyně z týmu Markéta Možíšová, co
se stalo, okamžitě přerušila závod, pro
zraněnou spolužačku se vrátila a pomohla jí
s nepříjemným zraněním dojít za přítomnými
zdravotníky, přičemž zraněné kamarádce
během transportu vydatně pomáhala. Protože celá událost splňovala podmínky pro
udělení výše zmíněné ceny, navrhla Krajská
rada AŠSK ČR Zlínského kraje Markétu na
toto ocenění.
V minulém týdnu obdržela Markéta Možíšová pozvánku na slavnostní vyhlašování
Školní ceny Fair play za rok 2012, které
proběhne 19. března 2013 v Kongresovém
sále Centra pohybové medicíny v Praze. Za

Krajskou radu AŠSK ZLN, všechny sportovce a trenéry Markétě srdečně blahopřeji
a děkuji ji jí za férové sportovní chování, které sice znevýhodnilo její družstvo
při závodě, ale ukázalo všem sportovcům
i přihlížejícím divákům, co znamená chovat
se fér - pomoci kamarádce i za cenu znevýhodnění vlastního družstva.
Idea novodobého olympismu vyjadřuje
odvěké tužby po přátelství a spolupráci
a svou podstatou se prolíná s pokrokovým
chápáním výchovy a vzdělání. Stala se tak
významným výchovným prostředkem, protože je odrazem dávného ideálu harmonicky
tělesně i duševně rozvinutého člověka.
Proto je tak důležité šířit zásady fair play
především mezi školní mládeží a dětmi.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Josefovský turnaj se letos konal již podesáté
Holešov (sov) - Již desátý ročník Josefovského turnaje v halové kopané se konal
v sobotu 16. března ve sportovní hale 1. Základní školy.
Turnaj již tradičně pořádá vždy
v březnu holešovský poslanec
Parlamentu ČR Josef Smýkal.
Letos jeho pozvání přijaly čtyři
týmy. Nejúspěšnějšími nakonec byli fotbalisté SFK Holešov - veteráni, na druhém místě
skončil tým KSK Retro Holešov,
třetí byly Prusinovice - staří páni
a poslední příčku obsadil celek
HC Tučapy. Mezi jednotlivci byl
oceněný jako nejlepší brankář
Milan Bubela (KSK RETRO
Holešov) a nejlepší hráč Aleš
Ryška (SFK Holešov - veteráni).
Sympaťákem turnaje se stal Petr
Čuba z týmu Prusinovice - staří
páni. Vyhlášení výsledků byla
přítomna za město Holešov zastupitelka Svatava Ságnerová.

Poslanec Smýkal předává ocenění nejlepšímu týmu Josefovského turnaje.

Pravidelnými účastníky Josefovského turnaje jsou i fotbalisté
Prusinovic.

Holešovské děti v pohybu podruhé
V pátek 15. března 2013
se v tělocvičně 3. Základní
školy Holešov uskutečnilo další kolo pohybového programu
Holešovské děti v pohybu. Tentokrát si pod dohledem osmi
žáků této školy zacvičilo 51
prvňáčků, kteří již absolvovali
tento projekt v uplynulém roce
jako žáci mateřských škol. Že

se děti na cvičení těší, bylo
patrné od začátku - rozesmáté tváře malých sportovců
ze tří tříd zaplnily celou tělocvičnu a absolvovali s radostí
a nadšením připravený program. V letošním ročníku se
v roli cvičitelů opět objevili žáci
základních škol a tento krok
se ukázal být správným - žáci

jedné školy se navzájem znají
a starší spolužáci jsou pro
mladší vzory i rádci zároveň.
V březnu a dubnu proběhnou další kola programu
a vrcholem bude opět městské finále, které se bude konat
18. června 2013 ve sportovní
hale 1. Základní školy Holešov.
Mgr. Svatava Ságnerová

< Malí účastníci dalšího kola
pohybového programu Holešovské děti v pohybu v tělocvičně 3. Základní školy.
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Přehlídka

Sudoku

vítězných outdoorových filmů v Holešově

Holešovský New Drive Club hostil v sobotu 9. března zhruba
70 návštěvníků přehlídky ECHO, vítězných outdoorových filmů
z 10. mezinárodního festivalu. Filmová představení se promítala
ve dvou blocích, přičemž navštívenější byla 2. část - večerní
produkce. Promítal se dobrodružný film GO!, dále nejlepší film
podle poroty Pygmejovia a film s horolezeckým tématem. Již
nyní si vás dovoluje Městské kulturní středisko Holešov pozvat
na 11. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který
proběhne v Holešově v termínu od 18. do 20. října 2013. Tento
ročník bude obohacen o pestrý doprovodný program - přednášky,
besedy, výstavy atd.
Text a foto Jana Zapletalová

Akce na nejbližších 14 dnů
Výstavy
Černobílé fotografie Roberta Rohála
- Vegetariánská jídelna, výstava trvá do
10. dubna
Výstava fotografií Šárky Balgové:
Ekvádor (Banánová republika) - Cinema
cafe milk bar, výstava trvá do konce dubna
Přednášky, koncerty, kino
Pátek 22. 3. Přednáška Zdraví - životní
styl, beseda Anny Bakalové - Dům zahrádkářů
Pátek 22. 3. Juraj Schweigert - The Groove Time, koncert slovenského zpěváka
a hráče na foukací harmoniku - zámecký
New Drive Club od 20 hod.
Sobota 23. 3. Blue Effect, koncert legendární rockové kapely s excelentním
kytaristou Radimem Hladíkem - zámecký New Drive Club od 19 hod.
Na snímku Pavla Pospíšilová a Karolína
Bubelová, fotografie Roberta Rohála
z cyklu Šedesátá.

Sobota 23. 3. - neděle 24. 3. Jarní
zahrádkářská výstava a velikonoční
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jarmark - Zahradnictví Stella a zámecký
park
Neděle 24. 3. Předvelikonoční koncert:
Sedm posledních slov Spasitelových na
kříži (oratorium), hraje Holešovský komorní orchestr, zpívá Holešovský chrámový
sbor - kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 16 hod.
Středa 27. 3. Hop, rodinná komedie USA
- kino Svět od 17.30 hod.
Sobota 30. 3. Otevření zámku pro letní
sezónu 2013 s programem - zámek
Pátek 5. 4. - sobota 6. 4. Noc s Ander
senem - 13. ročník celostátního pohádkového nocování mezi knihami - Městská
knihovna od 18 hod.
Čtvrtek 11. 4. Komorní koncert tří sólistů (v rámci festivalu Musica Holešov),
Radek Baborák, Josef Špaček a Karel
Košárek - velký sál zámku od 19.30 hod.
RR

Výherci soutěží z čísla 4: Zatímco Lenka Václavíková
z Kurovic a Ladislav Drábek z Holešova vyhrávají pizzu
v restauraci Kanada (správně uhodli, že písnička pocházela
z filmové pohádky Pyšná princezna), dvě volné vstupenky
do kina Svět získávají Olga Logajová z Holešova a Vladimír
Riemer z Holešova.
Vylosovaným gratulujeme! A díky za přízeň!
(red)

