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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Bez nadsázky lze říci, že celá jedna generace čekala na tuto chvíli. Holešovský zámek začne od tohoto víkendu opět sloužit veřejnosti, byť
zatím pouze v omezené míře. Lze však říci, že očekávání mnoha Holešovanů se naplnilo. Po dlouhých letech začne tato historická dominanta opět
sloužit jako kulturní centrum města.
Rozhovor o rekonstrukci zámku na str. 4 a 5

Město a krize
Co vy na to, pane starosto?
Světová hospodářská krize se prohlubuje
a s ní i její dopady na
tuzemskou ekonomiku.
Odrazí se tento vývoj i
v letošním hospodaření města? Co vy na to,
pane starosto?
V souvislosti s tímto
vývojem máme obavy,
abychom naplnili všechny příjmy
tak, jak jsou schváleny v rozpočtu. Naší povinností je v první
řadě splnit všechny závazky, kte-

ré máme ke státnímu
rozpočtu. S městským
rozpočtem samotným
budeme muset nakládat velmi obezřetně.
Nesmíme připravené
peníze vyčerpat velmi
brzy. Musíme myslet na
zadní vrátka a mít připravenu rezervu na výdajové stránce pro případ, že by se
příjmy nevyvíjely podle představ.
Dokončení na str. 3

Program slavnostního otevření zámku
neděle 1. února 2009
13.00 - začátek dne otevřených dveří - vstup zadním vchodem
přes zahradu
14.00 - beseda s představiteli města k rekonstrukci zámku (velký sál)
16.00 - koncert pěveckého sboru Chór Lutnia z polského města
Pszczyna (velký sál)
17.15 - koncert Holešovského dětského sboru Moravské děti
(velký sál)
18.30 - ukončení prohlídky zámku
Prohlídky zámku budou po skupinách s výkladem, možné i jednotlivě.
Vchod do zámku je přes zámecký park - branou do parku ze Zámecké ulice a dále po dřevěném chodníku. Hlavní vchod je z důvodu
rekonstrukce uzavřen.
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Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou od 1. 1.
2007 novým nástrojem územního
plánování.
Povinnost pořizování ÚAP
obcí a krajů vyplývá ze zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“). ÚAP pořizují
příslušné úřady územního plánování pro své správní obvody v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro
pořizování územních plánů a regulačních plánů a krajské úřady pro
území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování
zásad územního rozvoje.
Úkolem ÚAP je především
zjišťování a vyhodnocování stavu
a vývoje území, jeho hodnot, omezení, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Za
tímto účelem je sledována široká
škála jevů, dotýkajících se všech
důležitých oblastí života kolem nás,
především životního prostředí, bydlení, výroby, občanské vybavenosti,
technické a dopravní infrastruktury,
kulturních památek atd.

Součástí díla jsou i podrobné
analýzy - vyhodnocení udržitelného
rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí
a hrozeb a zapracování jejich výsledků do grafické podoby „problémového výkresu a výkresu střetů“.

úkolem bylo data nejen digitálně
zpracovat, ale i převést do požadovaného datového formátu a zajistit
jejich umístění na mapový portál
Zlínského kraje. Během r. 2008 pak
proběhla ještě první větší aktualizace dat ÚAP. Zpracování rozborů

Ty by měly být jedním z hlavních
podkladů pro zpracování zadání
nových územních plánů.
Na ORP Holešov byla data
již v průběhu r. 2007 v souladu se
zákonem od všech poskytovatelů
průběžně shromažďována a následně předávána firmě T-Mapy
spol. s.r.o. ke zpracování. Jejich

udržitelného rozvoje území provádí
firma Ekotoxa, s.r.o.
Celá zakázka je vyhotovována s využitím prostředků strukturálních fondů, v rámci Integrovaného
operačního programu v rámci oblasti intervence 5.3 a) - MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ
TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK.

Územně analytické podklady jsou veřejně přístupné na mapovém portále Zlínského kraje
na adrese http://www.juap-zk.cz/
. Data ÚAP jsou tak k dispozici nejen projektantům zpracovávajícím
územně plánovací podklady obcí
v našem správním obvodu, lze do
nich nahlížet i širokou veřejností.
Termín realizace - červenec
2007 až leden 2009, celkové
náklady - 463.422,- Kč, finanční
zdroje, dotace ze strukturálního
fondu ERDF - 85 %, 393.909,- Kč,
dotace ze státního rozpočtu - 15 %,
69.513,- Kč, dotační titul - Integrovaný operační program, prioritní
osa 5 Národní podpora územního
rozvoje, oblast intervence 5.3a)
- Modernizace a rozvoj systémů
tvorby územních politik - projekty
na zavádění územně analytických
podkladů.
Ing. Petr Klenner
odbor územního plánování
a stavebního řádu
Městský úřad Holešov

Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2008
Plnění úkolů
stanovených
na rok 2008
V roce 2008 vykonali čtyři
strážníci zkoušku před komisí ministerstva vnitra a tímto splnili podmínky pro další výkon služby. Pro
kontrolu a zabezpečení bezpečnosti
na pozemních komunikacích byl zakoupen měřič rychlosti - tzv. radar.
Aby byla zabezpečena kontrola pohybu služebního vozidla při dodržování kontrolních bodů, pěších hlídek
nebo celkového pohybu služebního
vozidla, bylo toto vybaveno záznamovým zařízením GPS. Pro zajištění nepřetržité služby byla posílena
městská policie o jednoho civilního
pracovníka k obsluze kamerového
systému.

Organizační
struktura
V roce 2008 sloužila městská
policie v počtu jedenácti strážníků
s platným osvědčením pro výkon
služby. Dohled nad kamerovým systémem je prováděn třemi civilními
pracovníky na plný úvazek a dvěma
na poloviční úvazek. Tito jsou využíváni pouze v případě dovolených,
nemoci, školení a podobně. Tímto
počtem je zajištěna nepřetržitá služba Městské policie Holešov.

Výslednost
Činnost městské policie se
odvíjela od nutnosti řešení místní
problematiky na úseku dopravy,
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veřejného pořádku a potřeb města.
V součinnosti s jednotlivými odbory
MÚ jsou prováděny asistence při
výběru nebo odvodu finančních hotovostí, asistence při výběru financí z parkomatů, také je prováděn
dohled na veřejný pořádek při vyplácení sociálních dávek. Městská
policie se dále podílí na zajištění
kulturních, sportovních a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě. Strážníci městské policie dle
možností denně zajišťují kontrolu
přechodů pro chodce při příchodu
dětí do škol.

městským kamerovým dohlížecím
systémem bylo na odbor dopravně
správní agendy postoupeno 277
žádostí o lustraci majitele vozidla,
který byl podezřelý ze spáchání
přestupku na území města Holešova. Z tohoto počtu bylo 175 případů
řešeno městskou policií v blokovém
řízení, 102 případů bylo postoupeno na odbor dopravně správních
agend k dalšímu dořešení.

Nárůst případů

V rámci boje proti nalévání alkoholu osobám mladším18 let bylo
provedeno 78 kontrol restaurací
v Holešově. Tyto kontroly byly prováděny strážníky Městské policie
Holešov a v případě větších akcí
společně s Policií České republiky.
Zjištěné porušení zákona v případě akcí prováděných ve spolupráci
s Policií České republiky řešila Policie České republiky v rámci své
kompetence. Poškození dopravního
značení, oznámení o poruchách veřejného osvětlení, hrubých závadách
na pozemních komunikacích a dalších nedostatků v čistotě veřejných
prostranství na území města a okolí
byla předána v počtu 433 k rukám
starosty města k dalšímu opatření.
Na Policii ČR bylo předáno
33 případů spadajících do její kompetence. Jednalo se např. o zadržení řidičů řídících pod vlivem
alkoholu, sprejerství, poškození cizí
věci, krádeže, řízení motor. vozidla
bez řidičského oprávnění, předání
řidičů, jimž byl vysloven zákaz řízení, a v neposlední řadě 9 případů, při
nichž byly městskou policií zadrženy

V roce 2008 evidovala městská policie 2217 čísel jednacích,
což je o více než 1 000 než v roce
předešlém. To znamená v průměru
na jeden den evidovaných více než
6 čísel jednacích. V tomto sumáři
nejsou započítané uložené pokuty
a věci, které byly vyřízeny na místě bez potřeby evidence. V rámci služby bylo např. kontrolováno
a řešeno 24 vraků, bylo prováděno
43 zákroků v souvislosti se psy,
bylo doručeno 114 písemností,
které nemohly být doručeny jinou
cestou, bylo kontrolováno 164 záborů veřejného prostranství, řešeno
52 nálezů, na sociální odbor bylo
předáno 27 podezření z porušení
zákona, kterého se dopustily osoby mladší 18 let, do komise k projednávání přestupků bylo předáno
53 případů. V rámci zajištění asistence záchranné službě OO PČR,
zajištění kulturních, sportovních a jiných akcí se městská policie zúčastnila 160 případů. V rámci spáchání
dopravních přestupků zjištěných

Boj proti
alkoholismu

osoby, po nichž bylo Policií České
republiky vyhlášeno pátrání.

Pokuty
V blokovém řízení bylo uloženo
1 677 pokut vyřešených na místě.
Pokuty v dopravě byly uloženy většinou za porušení zákazu zastavení,
stání, neplacení parkovného, zákaz
vjezdu nebo překročení povolené
rychlosti. Ve veřejném pořádku to
bylo vylepování plakátů, drobné
krádeže, znečistění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nepovolené nalévání alkoholických nápojů, porušení tzv. tabákového zákona,
založení skládky, rušení nočního
klidu a jiné drobnější delikty.

Předpoklad na rok
2009
V roce 2009 musí čtyři strážníci vykonat zkoušky před komisí
Ministerstva vnitra ČR, aby splnili
podmínky pro výkon služby. Dva
strážníci budou vysláni na školení
na Veterinární a farmaceutickou
univerzitu do odborného kurzu pro
odchyt toulavých a opuštěných
zvířat. Jako velká akce čeká pravděpodobně v tomto roce městskou
policii stěhování do nových prostor
na zámku. Dále je nutno vyřešit používání měřiče rychlosti v závislosti
na přijetí nové právní úpravy. Pro
zkvalitnění výkonu služby hlavně
v rámci veřejného pořádku a čistoty města se bude městská policie
zabývat zakoupením přístroje na
vidění v noci.
Str. Antonín Zalabák
velitel MP Holešov
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Usnesení z 1. řádného zasedání
Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 19. ledna 2009
Přijaté usnesení č. 1/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Vojtěcha Jurčíka
a Gabrielu Hradilovou.
Přijaté usnesení č. 2/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení:
Ing. Ludvík Urban, Jaromíra Čajková a Ing. Miroslav Strnad.
Přijaté usnesení č. 3/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného
dne 19. ledna 2009.
Přijaté usnesení č. 4/2009. Zastupitelstvo města Holešova I 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. 1/2009
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně, II uložilo finančnímu
a kontrolnímu výboru předložit

zastupitelstvu města informaci
o zjištěných skutečnostech ve věci
porušení rozpočtové kázně v roce
2005 u investiční akce „Poliklinika Holešov“. Zodpovídá: Ludmila
Štaudnerová a Ing. Ludvík Urban.
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 5/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Městského kulturního střediska
Holešov, příspěvková organizace,
dle předloženého návrhu. Termín:
bezodkladně. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško a Mgr. Pavel Chmelík.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Vojtěch Jurčík
ověřovatel zápisu
Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu

Město a krize
Co vy na to, pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Případné škrty by se však neměly odrazit v investičních akcích. Ty jsou
z velké části dotovány z již schváleného státního rozpočtu a podmínkou
přidělení těchto dotací je, že se na těchto investicích musí určitou částkou
podílet i město. Teoreticky může hospodaření města skončit i se schodkem.
Této variantě se chci však za každou cenu vyhnout.

ZÁPIS
do prvního ročníku základních škol
v Holešově
pro školní rok 2009/2010 se koná v pátek 6. února 2009 od 12.00 hodin do
17.00 hodin
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2003.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2003
do 31. 12. 2003.
Doklady nutné k zápisu (vezměte s sebou): občanský průkaz zákonného
zástupce dítěte, rodný list dítěte.
Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž
školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí
pro dítě jinou školu.
Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od
1. 1. 2008 školské obvody určeny takto: 1. Základní škola Holešov (Smetanovy
sady 630, Holešov) Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova,
U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy. 2. Základní škola Holešov (Smetanovy
sady 625, Holešov) Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka,
Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny,
nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady,
Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy,
Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov. 3. Základní škola Holešov (Družby 329,
Holešov) 6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny,
Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od
křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská,
Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín
Ve školním roce 2009-2010 bude opět otevřena při 3. Základní škole Holešov
1. třída pro děti s vadami řeči. Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města

Usnesení z 1. řádné schůze
Rady města Holešova,
která se konala dne 12. ledna 2009
Přijaté usnesení č. 1/2009. Rada
města Holešova schválila nařízení města Holešova č. 1/2009,
kterým se zrušují vyhlášky bývalého Okresního úřadu Kroměříž:
1) Vyhláška ze dne 20. 5. 1994
o zákazu vypouštění uměle odchovaných populací kachny
divoké (Anas platyrhynchos)
a jejích kříženců na území okresu Kroměříž a
2) Vyhláška ze dne 16. 1. 1992,
kterou se prohlašuje ochrana
hlemýždě zahradního (Helix
pomatia) na území okresu Kroměříž. Zodpovídá: Ing. Markéta
Šubová. Termín: bezodkladně
Přijaté usnesení č. 2/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpočtové opatření města Holešova č. 1/2009 v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 19. 1. 2009.
Přijaté usnesení č. 3/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit změnu zřizovací listiny
Městského kulturního střediska
Holešov, příspěvková organizace, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 19. 1 2009.
Přijaté usnesení č. 4/2009. Rada
města Holešova schválila obsah
zápisu do kronik místních částí
Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy
za rok 2007 v předloženém znění.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 5/2009. Rada
města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu části
městských pozemků p.č. 1356/3,
ost. plocha, a p.č. 1356/4, zast.
plocha a nádvoří, o celkové výměře cca 40 m2, k.ú. Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 6/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
dohody o uznání dluhu a plnění
závazků s manžely: - Miroslavem
a Martou Hrkotovými, bytem Holešov, Josefem a Vladimírou Fridrichovými, bytem Holešov a Radkem
a Evou Useinovými, bytem Holešov
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 7/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Vlastou Tiefenbachovou, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1 + 1,
o výměře 84,60 m2, označeného
č. 4, v domě čp. 38 na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově do
31. 7. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 2. 2009.

Přijaté usnesení č. 8/2009. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s Evou Olšanskou na užívání bytu
č. 7 na ul. Palackého čp. 1400
v Holešově do 31. 1. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 2. 2009.
Přijaté usnesení č. 9/2009. Rada
města Holešova schválila ukončení nájmu městského bytu č.
2 v domě čp. 543 na ul. Grohova v Holešově, pronajatého
Miroslavu a Martě Hrkotovým,
výpovědí bez přivolení soudu
z důvodu neplacení nájemného.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 10/2009. Rada
města Holešova I odložila projednání žádosti Ing. Tomáše Veverky o pronájem části městského
pozemku před domem čp. 1381
na ul. Družby v Holešově za účelem parkování motorového vozidla
a II uložila Odboru ISÚ a Odboru správy nemovitostí zpracovat
komplexní návrh řešení budování
parkovacích míst svépomocí v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček a Ing. Eva Fryčová. Termín:
31. 3. 2009.
Přijaté usnesení č. 11/2009. Rada
města Holešova I projednala závěry přijaté kontrolním výborem ke kontrolám provedeným
ve III. a IV. čtvrtletí roku 2008 a II
uložila tajemníkovi městského
úřadu zabezpečit jejich splnění.
Zodpovídá: JUDr. Václav Lang.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 12/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
změnu úhrad v zařízení Centrum
pro seniory, příspěvková organizace, pro rok 2009.
Přijaté usnesení č. 13/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení rady města ze dne
29. prosince 2008.
Přijaté usnesení č. 14/2009. Rada
města Holešova uložila řediteli
Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, aby
vydal pravidla pro provoz městského zámku, schválená radou města
29. 12. 2008, na období leden červen 2009 a aby uzavřel nájemní smlouvu se společností RAMIREST, s.r.o. Holešov, o pronájmu
nebytových prostor v městském
zámku k provozování občerstvení
v dohodnutém znění. Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu
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Rozhovor se starostou města Zdeňkem Janalíkem na téma
otevření holešovského zámku
V rekordním čase jednoho a půl roku od zahájení rekonstrukce bude od února otevřena pro veřejnost podstatná část holešovského zámku.
Zatím sice pouze ve zkušebním provozu a zpřístupněna bude jen část této historické dominanty města, pro spoustu občanů Holešova je to nicméně
velmi důležitý okamžik. Po patnácti letech totiž budou moci opět navštěvovat kulturní a společenské centrum města, jehož jedinečná atmosféra je
dnes umocněna opraveným interiérem, především pak kouzlem rekonstruovaných sálů a chodeb v prvním poschodí. Mužem, který se stal v posledních dvou letech hlavním motorem této prioritní investiční akce, byl starosta města Zdeněk Janalík.
V roce 2005, krátce poté, kdy město
zámek koupilo, se pouze nesměle hovořilo
o tom, kdy bude zámek zpřístupněn pro
veřejnost, jak důkladná má vůbec jeho rekonstrukce být. Z hlediska ukončení oprav zámku jsem v Holešovsku roku 2005 zaznamenal
termíny 8, deset a více let. Je začátek roku
2009, neuplynuly ani čtyři roky od zakoupení
zámku, a jeho významná část je připravena
začít sloužit občanům města. V čem vidíte
důvod této obdivuhodné akcelerace řešení
problému zvaného zámek Holešov?
Od zakoupení zámku uplynuly sice čtyři
roky, ale od zahájení samotné rekonstrukce necelé dva roky, takže ta doba je, myslím, skutečně
velmi krátká. Zásadní pro tento vývoj byla otázka
stanovení priorit nového zastupitelstva. Důležitým argumentem při tomto rozhodování bylo
vědomí, že čím déle bude rekonstrukce probíhat,
tím bude dražší. Jestliže jsme tedy jako zvolení
zastupitelé rozhodli, že zámek chceme opravit,
pak jsme si také museli říci, že se tomu budeme
věnovat s maximálním nasazením. Nejdůležitější
částí pochopitelně bylo zabezpečení dostatku
financí. A tady musím říci, že jsme měli velký kus
štěstí, především to ale byla otázka osobního
nasazení konkrétních lidí.
Jak velkou roli hrál v tomto ohledu fakt,
že Holešov má v Parlamentu České republiky
hned trojnásobné zastoupení?
Tento fakt je zásadní. Sehnání takového
objemu peněz ze státních prostředků by za jiných
okolností bylo téměř nemožné. Vždyť doposud
jsme od státu obdrželi na rekonstrukci zámku
zhruba 65 milionů a letos bychom měli dostat
dalších 50 milionů korun. Sedmdesát milionů
korun je pak v tomto období investováno z prostředků města.

Na opravě zámku se podíleli především
zaměstnanci z Holešova a blízkého okolí.
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„Musel jsem předložit vizi, kterou následně vedení města přijalo, a plně ji obhájit,“
říká starosta Zdeněk Janalík.
Součástí aktivit při obstarávání zdrojů byla, předpokládám, i loňská návštěva
poslanců vlivného Rozpočtového výboru
poslanecké sněmovny?
O státních dotacích se pochopitelně rozhoduje v Praze, nicméně je dobré, aby lidé, kteří o tom
rozhodují, viděli situaci přímo na místě. Mohli se
na vlastní oči přesvědčit, k čemu jsou tyto peníze
využívány, že jsou vynakládány efektivně a smysluplně na tu věc, na kterou jsou skutečně žádány.
Jejich postoj při rozhodování je pak pochopitelně
příznivější. Samozřejmě nejsou nadšeni všichni,
protože podobných akcí, na které jsou žádány
státní dotace, jsou po celé republice stovky.
Ještě před zahájením rekonstrukce ale
zaznívaly hlasy, že opravy nemusí být až
tak nákladné.
Takové hlasy skutečně zaznívaly. Že vlastně
stačí všechno jenom natřít a mírně opravit a objekt se může využívat. Kdo si ale prošel budovu
od sklepení až po půdu, musel vidět, jak zásadní
opravy musí být. Nefungovalo tam téměř nic. Což
bylo celkem logické. Míra devastace byla dána
dlouhými léty provozu a následným chátráním
v době, kdy objekt nebyl využíván. Nechtěli jsme
věci řešit formou Potěmkinovy vesnice, a proto
jsme přistoupili k razantním krokům.
Pamatujete si na okamžik, kdy jste se
jako starosta města plně ztotožnil s tím, že
zámek musí být opraven a pokud možno v co
nejkratší době?
Bylo to v okamžiku, kdy jsem nastoupil
do funkce. V tom momentě jsem tu věc vzal jako
zásadní prioritu města. Se všemi aspekty, které
k tomu přísluší. Včetně převzetí role lídra, který
kolem sebe musí šířit jakési fluidum optimismu,
a to i ve složitých situacích, které k tak velké akci
pochopitelně patří. Musel jsem předložit vizi,
kterou následně vedení města přijalo, a plně ji
obhájit. Musel jsem převzít odpovědnost za řadu
rozhodnutí, a to i takových, která nemusela být
v daném okamžiku populární, nicméně z dlouhodobého hlediska se jevila jako správná. K tomu

samozřejmě patří i míra odpovědnosti za praktické
kroky tak, aby všechno proběhlo v souladu s pravidly v případě financování i v dalších oblastech.
Zapochyboval jste někdy v průběhu těch
dvou posledních let, že se zámek nepodaří
otevřít ve stanoveném termínu?
Pochyboval jsem mnohokrát. Ovšem nemohl
jsem to na sobě nechat znát. Ještě dnes jsem
nervózní z toho, jestli se všechno povede tak, jak
bychom si představovali. Vnitřně jsem byl v nejistotě také v době, kdy byl krátce po zahájení prací
celý zámek rozkopán. Všechny sítě, sklepení,
chodby, sály… Tehdy jsem si říkal, že tohle snad
už nikdo nemůže dát dohromady. Měli jsme ale
jako město obrovské štěstí s výběrem firmy. Společnost Rapos odvádí naprosto fantastickou práci.
Precizní, pečlivou, promyšlenou. V souvislosti
s dodavatelskou firmou vidím ještě jeden důležitý
prvek, který mě naplňuje dobrým pocitem. Jestliže
se mně jako senátorovi, panu poslanci Svobodovi
především a předtím také panu poslanci Smýkalovi podařilo zabezpečit peníze z Prahy, podařilo
se nám tím nejen přispět k samotné rekonstrukci
zámku, ale také k zabezpečení práce pro místní
občany. Na zámku vidím pracovat lidi z Holešova,
Dobrotic, Tučap, nyní jsme například sály vybavili
židlemi z Tonu, spolupracovali jsme také s firmou
Lena. Jsem velmi rád, že na zámku pracují lidé,
kteří tady žijí. Tito pracovníci to obrovským způsobem vracejí v perfektně odvedené práci. O to více
si tuto skutečnost uvědomuji nyní, kdy ze všech
stran slyšíme o praktických dopadech hospodářské krize. My přitom máme ve státním rozpočtu
na opravu zámku připraveno 50 milionů korun.
A mě těší, že se nám tyto peníze podařilo obstarat,
a přispět tak v době očekávané hospodářské krize
k zaměstnanosti na Holešovsku. Podobný efekt
vnímám například i u výstavby kanalizace. O ní se
sice tolik nemluví a výsledek nebude tak viditelný
jako zámek, ale investice na výstavbu kanalizace
v Dobroticích a Žopích jsou srovnatelné s těmi
na opravu zámku.
(Pokračování na str. 5)
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Rozhovor se starostou města Zdeňkem Janalíkem na téma
otevření holešovského zámku
(Pokračování ze str. 4)
Jaký největší problém jste v průběhu
těch dvou let v souvislosti s opravou zámku
vnímal?
Je to subjektivní pocit. S největšími stavebně technickými problémy se potýkala dodavatelská firma a ta je řešila, aniž by s tím město
zatěžovala. A když bylo potřebné do řešení technických problémů zahrnout i město, projevila
se tady vynikající spolupráce mezi Raposem
a pracovníky města. Tady odvádí velkou práci
odbor investic, silničního hospodářství a údržby
města, konkrétně paní Stratilová a především
pak pan vedoucí odboru inženýr Julíček.
Já osobně jsem cítil největší problém v okamžiku, kdy se stavba začala díky vnějším vlivům
zastavovat nebo prodražovat. Cítím velkou odpovědnost za to, abychom peníze vynakládali efektivně, dodrželi časové harmonogramy, protože
státní dotace musí být do určité doby proinvestovány a vyúčtovány. Proto jsem toto ohrožení
časového plánu vnímal ze svého pohledu jako
největší problém. Nejčastěji se jednalo o odlišné pohledy nás jako investora a památkářů.
Nakonec jsme ale vždy našli nějaký kompromis
a domluvili se.
Bylo na zámku uděláno něco, s čím
byste osobně nesouhlasil?
Na nic zásadního si nevzpomínám. Jsou
jisté drobnosti, o nichž ještě budeme diskutovat
a které bychom chtěli vylepšit v sala terreně,
aby ještě více vynikla krása tohoto sálu. Jinak si
myslím, že se s podobou doposud provedených
oprav ztotožňuji. Jistě k tomu přispěla i práce
architekta Pastrnka, který jako někdejší občan
Holešova přistoupil k řešení projektu velmi citlivě,
takže se to podle mého názoru velmi povedlo.

V překrásném sále sala terreny zbývaly dodělat v době pořízení tohoto snímku
poslední úpravy.

Existovaly v zastupitelstvu zásadní odlišné názory na navržená řešení?
Jak už jsem řekl dříve, zpočátku byly rozdílné názory na to, jak rozsáhlé mají být opravy,
případně zda by město nemělo hledat nějakého
spoluinvestora a podobně. Nakonec ale převládl názor, že když už se město rozhodlo tuto
historickou budovu koupit, mělo by být jediným
garantem zodpovědným za rekonstrukci i následné využívání zámku. Poté, kdy jsme si tyto
věci vyjasnili, je v této věci v zastupitelstvu drtivě
většinová shoda.
K zámku neodmyslitelně
patří zahrada i obora. Jaká je
tam nyní situace?
Také v zámecké zahradě
i oboře byl v posledních letech
odveden velký kus práce. Myslím, že návštěvníci si všimnou
upravených chodníků i celkově udržovaných prostranství,
včetně výsadby nových stromů.
Zásadní rekonstrukce této části
města nás však teprve čeká.
Za důležité ovšem považuji,
že oproti minulosti je zahrada
i obora plně zpřístupněna veřejnosti. Lidé tam chodí na procházky, v době příznivých sněhových
podmínek tam sportují na běž„Historii sice píšou vždycky až ty další generace, nicméně už
kách. Ostatně když se podíváme
teď si troufám říci, že otevření zámku pro veřejnost je nesmírně
na letecký snímek, zabírá zahravýznamným okamžikem,“ konstatuje starosta města.
da s oborou zhruba šestinu rozlohy města. Neumím si představit,
Jak velký byl okruh lidí, kteří se na de- že by tento prostor byl uzavřený. Jsou to takové
nádherné a obrovské plíce Holešova.
tailech budoucí podoby zámku podíleli?
V sobotu 31. ledna dojde k oficiálnímu
Jednotlivé návrhy vznikaly v úzké pracovní skupině. Ta připravovala jakési pevné body, otevření zámku, byť jen jeho jedné části. Jak
od nichž se pak odrážela diskuze a rozhodnutí velký význam z hlediska historie Holešova
zastupitelstva, což byl pro mě mimochodem velmi přikládáte tomuto kroku?
Historii sice píšou vždycky až ty další genedůležitý úkol. Nastolit takový systém, aby v zásadních věcech panovala široká shoda napříč zastu- race, nicméně už teď si troufám říci, že otevření
pitelstvem. Oprava zámku není záležitost jednoho zámku pro veřejnost je nesmírně významným
volebního období, jedné politické reprezentace, okamžikem. Holešov je krásné historické město
která je momentálně v čele radnice. Oprava s obrovskou tradicí a holešovský zámek je jeho
zámku je strategickou záležitostí, která přesáhne zásadní dominantou. V posledních dvou letech
daleko do budoucnosti, a proto nemohla být zá- jsem byl při různých příležitostech nesčetněkrát
vislá na aktuální situaci ve vedení radnice. A tato v kostele Nanebevzetí Panny Marie a uvědomil
nutnost široké shody se netýká pouze zámku, ale jsem si, že jej dnes vnímám jinak, než tomu bylo
například již zmíněné kanalizace, řešení Školní v dobách mého mládí, kdy jsem tam chodil jako
chlapec či dospívající člověk. Dnes chápu jinak tu
ulice a dalších strategických záměrů.

neuvěřitelnou nádheru a bohatost jeho výzdoby,
a při rekonstrukci zámku jsem si uvědomil souvislost mezi bohatou výzdobou kostela, impozantní
budovou zámku a její historickou, estetickou
a kulturní hodnotou a dalšími historickými budovami ve městě. Uvědomil jsem si díky tomu
bohatou historii, kterou má Holešov za sebou
a která je zachycena právě v těchto dominantách.
V této souvislosti vnímám, že budova zámku
stojí právě v této době na počátku další historické etapy své existence. Existence, jejíž hlavní
náplní by mělo být motto, které jsme si vytkli
krátce po zakoupení této budovy – zámek, místo
setkávání. Můj oblíbený bonmot je, že každý
Holešovan vlastní jednu jeho dvanáctitisícinu, čili
všichni občané Holešova jsme teď zámečtí páni.
I z tohoto důvodu bych se chtěl omluvit všem, kteří
se nedostanou na tu či onu akci, které se letos
na zámku uskuteční. Zámek je ve zkušebním
provozu a z hlediska bezpečnosti je jeho kapacita
omezena. Pro letošní sezónu je plánováno osm
plesů a další kulturní akce. Věřím, že na některou
z těchto akcí se každý, kdo bude mít zájem, také
dostane. Stejně tak jako jsou všichni srdečně
zváni na den otevřených dveří v neděli 1. února
od 13 hodin, kdy si budou moci nádherné interiéry
zámku poprvé prohlédnout na vlastní oči.
Za rozhovor poděkoval František Sovadina

Prvním místem, kde většina návštěvníků
přijde, jsou šatny v přízemí zámku.
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Rozpočet města Holešova na rok 2009
Příjmy
Popis

Návrh rozpočtu
2009 v tis. Kč

Odbor finanční
22 000

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti

4 000

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 300

Daň z přidané hodnoty

30 000
46 000

Daň z nemovitostí

5 000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

5 700

Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Souhrnný dotační vztah
Příjmy z parkovacích automatů
Odvody příspěvkových organizací
Úroky z účtů
Celkem kapitola 11

230
2 000
800
1 500
22 500
700
2 000
400
144 130

Odbor správy nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

Daň z příjmů právnických osob

Odbor obecní živnostenský úřad

10
250

Celkem kapitola 15

Správní poplatky

20
300

Pronájem kanceláří na Tovární ulici

270

Sociální fond
Celkem kapitola 16

Správní poplatky

Pokuty a náklady řízení

50

Celkem kapitola 19

Poplatky za znečišťování ovzduší

360

Správní poplatky

150

Příjmy z EKOKOMu

500

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých
nerostů

130

Odbor kancelář starosty
Příjmy přestupkové komise

80

400

Pronájem Sádku Dobrotice

25

2 700

Pronájem kulturního domu Tučapy
Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje
Pronájem sálu zbrojnice

5 000

Celkem kapitola 22

Prodej nemovitostí

15 000

Odbor dopravně správních agend

Celkem kapitola 12

42 407

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Odbor kultury a školství

Správní poplatky
1 800
540
2 340

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města
40

Pronájem sloupů VO

40

Fond rozvoje bydlení

1 900

Celkem kapitola 14

6

1 210

7 200

477

Příjmy z věcného břemene

60

11 000

Prodej majetku (TS)

Správní poplatky

10

Poplatek za odnětí zemědělské půdy

220

Celkem kapitola 13

380

Odbor životního prostředí

Pronájem pozemků

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko

300
30

Celkem kapitola 20

Platby od obcí za náklady na žáky

1 640

Změny územního plánu

Pokuty a náklady řízení

Prodej pozemků

50

Odbor územního plánování a stavebního řádu

70

Pronájem kotelen

1 000

Rozvoz stravy a prádla

Pronájem lesa

Příjmy ze hřbitovních míst

410

Pokuty a náklady řízení

80

Nebytové prostory

60

Odbor správní a vnitřních věcí

Pronájem zahrádek

Byty

350

50
2 030

Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 23

5
130
10
250

450
2 650
800
3 900

Městská policie
Pokuty

750

Celkem kapitola 31

750

Mateřské centrum Srdíčko
Příjmy z činnosti centra

130

Celkem kapitola 61

130

Příjmy celkem

199 577
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Výdaje
Popis

Návrh rozpočtu
2009 v tis. Kč

Dotace občanským sdružením - festival židovské
kultury
Dotace na podporu tzv. akce milion

Odbor finanční

300

Příspěvek MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO

180

2 000

Účelový příspěvek MŠ Grohova

1 800

Dotace občanským sdružením

2 300

Cestovní ruch a propagace města

Účelový příspěvek MŠ Havlíčkova

500

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- MŠ Masarykova

800

Účelový příspěvek MŠ Masarykova

500

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1.ZŠ

3 600

1 300

Dotace občanskému sdružení na přípravu plesu

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- MŠ Grohova
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- MŠ Havlíčkova

50

Vedení kronik

80
500
40

Obnova památek

300

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko

800

Kulturní akce pořádané městem Holešov

700

Neinv. transfery občanským sdružením (tělocvičny)

200

Oslavy Dne učitelů

10

Celkem kapitola 13

4 600

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2.ZŠ

1 400

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3.ZŠ

3 600

Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského
hřbitova

20

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- ÚŠJ

1 700

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní
obslužnosti

620

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- MKS

7 400

Neinvestiční transfer kraji na provoz a aktualizaci
digitální mapy

37

Účelový příspěvek na zabezpečení provozu zámku

4 000

Rekonstrukce zámku

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- SVČ

1 900

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- SVČ (budova Školní)

100

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím CpS Holešov

800

Pojištění majetku města

1 200

Úroky z úvěrů

1 800

Ostatní
Celkem kapitola 11

200
35 600

Odbor správy nemovitostí
Provoz prodejních stánků
Provoz bazénu

2
3 000

Provoz koupaliště

290

Provoz sportoviště - stadion Míru

150

Byty
* z toho opravy a údržba
Nebytové prostory

7 500
900
3 700

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města

25 500

Vybavení zámku

8 000

Kanalizace Žopy - Dobrotice

9 310

Odpadové centrum Technických služeb

7 000

Drobné investice

1 500

Projektové dokumentace

2 610

Vybudování parkoviště v areálu polikliniky - doplatek

1 700

Vybudování cyklostezek

5 000

Vybudování lávky pro pěší u DPS Novosady

2 500

Poplatky k investicím a opravám
Údržba silnic
Údržba ostatních pozemních komunikací
Údržba autobusových zastávek
Dopravní značení
Rozbory odpadních vod
Údržba sportovních zařízení v majetku obce

50
2 000
500
40
200
10
300

Provoz a údržba veřejného osvětlení

3 500

Údržba veřejné zeleně

3 200

Úklid města

2 200

Fond rozvoje bydlení

1 500

* z toho opravy a údržba

600

Provoz hřbitova

800

Celkem kapitola 14

Provoz veřejného WC

450

Odbor správní a vnitřních věcí

77 297

Výkupy pozemků

6 500

* z toho koupaliště

5 000

Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím
(Svaz měst a obcí)

Ostatní komunální služby

1 300

Výpočetní technika

200

Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků

2 500

Programové vybavení

150

Celkem kapitola 12

26 192

Sbory pro občanské záležitosti

Odbor školství a kultury

Provoz pultu centrální ochrany

Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska

Náklady na provoz úřadu

Dotace Cyklistickému klubu Drásal

40
100

Výdaje sociálního fondu
Celkem kapitola 16

30

60
100
8 700
1 300
10 540
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Poradenské a právní služby

20
20

Neinvestiční dotace Charitě Holešov

400

Celkem kapitola 23

Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi

100

Městská policie

Komunitní plánování
Klub důchodců
Ostatní sociální záležitosti
Celkem kapitola 18

50
150
60
760

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3 900

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 370

Provoz městské policie
Umístění psů v útulku
Provoz parkovacích automatů

Změny územního plánu

200

Celkem kapitola 31

Ostatní podklady k územnímu plánování

200

Tajemník

Celkem kapitola 19

400

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje

Odbor životního prostředí
Příspěvek na přehlídku trofejí
Deratizace
Rozbory vod

7
120
5

Protierozní ochrana

30

Nebezpečné odpady

550

Komunální odpady

8 500

Tříděný odpad - Sběrný dvůr

1 500

Úklid skládek
Monitoring půdy a podzemní vody
Pořízení uniformy

100
25
6

Náhradní výsadba (Zlínský kraj)

1 600

Odborné zahradnické práce včetně koupaliště

1 000

Celkem kapitola 20

13 443

Odbor kancelář starosty
Ochrana obyvatelstva
Rezerva na živelné události

100

Náklady na činnost zastupitelstva

330

Soudní poplatky a náhrady

50

30
100
5 770

Odměny členům zastupitelstva

29 000
2 210

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

10 610

Celkem kapitola 41

41 820

Rada města
Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)

200

Celkem kapitola 51

200

Mateřské centrum Srdíčko
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Příspěvek sdružení mateřských center

200
70
1

Činnost mateřského centra

180

Celkem kapitola 61

451

Pomocná hospodářská správa
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

40

370

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Činnost PHS

1 200
430
10

Celkem kapitola 62

1 640

Výdaje celkem

222 803

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Dobrotice

500

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Količín

250

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
-Tučapy

330

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
-Žopy

250

Odbor finanční

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku

200

21 662

Provoz OV Količín včetně areálu

200

Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku
2008 zapojených do rozpočtu roku 2009

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu

250

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

15 000

Provoz OV Žopy

200

Hasiči Holešov
Hasiči Dobrotice

1 100
100

Hasiči Količín

70

Hasiči Tučapy

50

Hasiči Žopy

50

Celkem kapitola 22
Odbor dopravně správních agend

8

4 070

Financování
Popis

Návrh rozpočtu
2009 v tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP - kotelna zámek

-900

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB - vodovod Dobrotice

-536

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS - komunikace + zámek

-8 000

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB - zámek

-4 000

Celkem kapitola 11

23 226

Financování celkem

23 226
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Město se prezentuje na veletrzích cestovního ruchu
Brno (frs) - Svou kulturní, historickou a přírodní tvář představilo na nedávném veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2009 také město
Holešov. Na tradiční akci konané v areálu brněnského výstaviště se Holešov prezentoval
v rámci expozice regionu Východní Morava.
Od čtvrtka 15. do neděle 18. ledna nabízeli pracovníci Městského kulturního střediska
a odboru školství a kultury městského úřadu
propagační materiály a informace o Holešově
a jeho okolí.
U pultíku s označením Holešov se v průběhu veletrhu zastavily stovky návštěvníků nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. Zajímali se
o kulturní památky, možnosti sportovního vyžití
a ubytování, nejčastěji se pak ptali na holešovský

zámek. Návštěvníci si odnášeli spoustu propagačních materiálů vydaných městem, které slouží
ke zviditelnění Holešova a ve svém důsledku mají
vést k přilákání turistů do města a jeho okolí.
V expozici Východní Moravy byl poprvé
v historii použit originální prvek vodní stěny.
S tím souvisel i doprovodný program Východní
Morava - voda v pěti proměnách. Konkrétně se
jedná o slivovici, víno, vodu z Baťova kanálu,
vodu ze sv. Hostýna a luhačovické prameny.
Zlínský kraj prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy pro veletrh
Regiontour 2009 a vůbec pro celou nadcházející turistickou sezonu připravil řadu nových
propagačních materiálů, jejichž součástí je
také Holešov.

Holešovský stánek byl součástí expozice Východní Morava v pavilonu
V brněnského výstaviště.

Expozice Zlínského kraje zabrala v pavilonu V plochu 225 metrů čtverečních. Představily
se v ní všechny regiony východní Moravy. Celkové náklady na vybudování a provoz expozice
a další aktivity související s účastí na veletrhu
stály Zlínský kraj 1,5 milionu korun. Tyto finance
pocházejí z ROP, konkrétně z projektu Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním
ruchu.
Brněnská výstava není jedinou akcí na začátku roku, kde má město své zastoupení.
V minulých dnech se Holešov prezentoval také
na veletrhu Slovakiatour 2009 v Bratislavě a začátkem února se chystají pracovníci Městského
informačního centra na středoevropský veletrh
cestovního ruchu Holiday World do Prahy.

Pracovnice holešovského informačního centra na veletrhu
v Bratislavě.
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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 5. 3. 2009 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) cena akce,
při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci dokladovány
fakturami a účty, e) předpokládaná doba dokončení akce, f) požadovaná
částka 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: (za označením půjčky je vždy uveden účel,
splatnost, úroky a částka)
A1 - obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou starší
10 let, 4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč na jeden dům.
A2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 metrů, 4 roky, 5 %, do 50 000,- Kč.
A3 - zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu
tam, kde nelze provést napojení na centrální ČOV, 4 roky, 5 %, do
35 000,- Kč na jeden dům.
A4 - dodatečná izolace domu staršího 30 let, 4 roky, 5 %, do
40 000,- Kč na jeden dům.
A5 - provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování,
4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč na jeden dům.
A6 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení,
4 roky, 5 %, do 50 000,- Kč na jeden dům.
A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst., 4 roky, 5 %, do 75 000,- Kč na jeden byt.
A8 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího, 4 roky, 5 %, do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A9 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (min. 50 m2 užit.
plochy), 4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč na jeden byt.
A10 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru,
4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč na jeden byt.
A11 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru, 4 roky,
5 %, do 150 000,- Kč na jeden byt.
A12 - výměna výplní otvorů domu staršího dvaceti let, 4 roky, 5 %,
do 150 000,- Kč na jeden dům.

B) Bytové domy (za označením půjčky jsou uvedeny účel
půjčky, splatnost, úrok a částka)
B1 - obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou starší
10 let, 4 roky, 5 %, do 500 000,- Kč na jeden dům.
B2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce více
než 30 m, 4 roky, 5 %, do 50 000,- Kč.
B3 - dodatečná izolace domu staršího 30 let, 4 roky, 5 %,
do 500 000,- Kč na jeden dům.
B4 - provedení zateplení nebo obnova fasády domu včetně oplechování, 4 roky, 5 %, do 500 000,- Kč na jeden dům.
B5 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení,
4 roky, 5 %, do 50 000,- Kč na jeden byt.
B6 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst., 4 roky, 5 %, do 50 000,- Kč na jeden byt.
B7 - zřízení nového systému vytápění, případně rekonstrukce
stávajícího (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), 4 roky, 5 %, do
75 000,- Kč na jeden byt.
B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (nad 50 m2 užitné
plochy), 4 roky, 5 %, do 300 000,- Kč na jeden byt.
B9 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru (nad
50 m2 užitné plochy), 4 roky, 5 %, do 300 000,- Kč na jeden byt.
B10 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (do 50 m2 užitné
plochy), 4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč na jeden byt.
B11- nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru
(do 50 m2 užitné plochy), 4 roky, 5 %, do 150 000,- Kč, na jeden byt.
B12 - provedení fasády na novém domě, 4 roky, 5 %, do 500 000,Kč na jeden dům.
B13 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru, 4 roky,
5 %, do 150 000,- Kč na jeden byt.
B14 - výměna výplní otvorů domu staršího 20 let, 4 roky, 5 %, do
50 000,- Kč na jeden byt.
B15 - obnova a statické zajištění balkónů, 4 roky, 5 %, do 30 000,- Kč
na jeden byt.
C) Ostatní - slouží pouze pro účely města Holešova (za označením půjčky jsou uvedeny účel, splatnost a částka).
C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje města, 4 roky, do
1 000 000,- Kč.
C2 - budování infrastruktury, 4 roky, 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 investic, silničního hospodářství a údržby města

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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Proč se stále mluví o projektech?
Projekt - to je slovo, které často slýcháte
nebo čtete v současné době v běžném tisku.
Projekty jsou v podstatě určité druhy žádostí,
které se zpracují k nějakému záměru a jejich
schválením získá daná organizace grant čili finanční příspěvek pro tento záměr nebo
činnost. Školy, školská zařízení či neziskové organizace se bez podávání projektů ve
své činnosti neobejdou, neboť jsou pro ně
významným přilepšením do jejich rozpočtu.
Existuje řada různých podniků či nadací, které neziskovým organizacím tímto způsobem
na činnost přispívají. V našem regionu je to
například Nadace Děti - kultura - sport nebo
TOS Hulín a Nestlé Holešov. Na opravdu velký
záměr však je třeba žádat přímo na krajských
úřadech a ministerstvech.
1. Základní škola Holešov měla již v minulosti zkušenosti s projekty nejen u výše uvedených institucí, ale i na ministerstvu školství.
Proto jsme si koncem loňského roku troufli na
nejvyšší možnou instanci - evropské fondy.
Paní učitelka Procházková sepsala projekt, jehož výsledkem bude rozšíření použití
počítačů a internetu ve výuce všech předmětů
na základní škole. Tento projekt má zvýšit

úroveň vzdělávání, přinese názornější výuku,
atraktivnější pro žáky i učitele.
Hlavní efekt spočívá v tom, že učitelé si
připraví výuku svých předmětů pomocí notebooků a dataprojektorů a žáci budou pracovat
u interaktivní tabule. Ve škole tedy nebude
vytvořena jedna či dvě učebny s interaktivní
tabulí, jako je tomu na jiných školách, ale
hned 9 učeben nebo tříd bude touto technikou
vybaveno, a to na 1. i 2. stupni školy.
Na projekt s oficiálním názvem Zvýšení
úrovně ve vzdělávání pomocí informačních
technologií získala škola více než 3 600 000
korun z ESF a MŠMT, které budou v následujících dvou letech proinvestovány právě na
potřebné vybavení a také na vytvoření nutných
výukových modulů. Pro učitele to bude jistě nelehká práce, neboť někteří ji budou dělat poprvé.
Avšak přínos pro žáky i školu bude obrovský.
Z vlastních prostředků bychom si takové vybavení nikdy nemohli dovolit. A vytvoření výukových hodin bude sice znamenat spoustu hodin
hledání a přemýšlení, ale v důsledku přinese
všem zúčastněným zábavnější, srozumitelnější
a modernější výuku odpovídající 21. století.
Mgr. Jarmila Růžičková

Děti učí děti
Myslíte, že se děti v současné době dokážou učit navzájem? Současné trendy ve školství
požadují dovednost „umět se učit“ jako jednu
z kompetencí, které mají žáci ve škole získat. Chtěli
bychom vám představit jeden z dalších nápadů
učitelek 1. Základní školy v Holešově. Není to
ostatně nic nového. Že se nejvíc naučíte tím, když
něco musíte vysvětlit druhému nebo ho to naučit,
je známá pedagogická zkušenost. Na naší škole
jsme takové „pokusy“ zkoušeli již v minulosti. Nyní
si dali žáci z devátých tříd za úkol naučit mladší
spolužáky bezpečně užívat internet. Jak na to?
Nejprve si sestaví jednoduchý dotazník, který
jim žáci od druhé do páté třídy vyplní. Tím zjistí, jak
jsou na tom žáci nižších tříd se znalostí internetu,
čemu nerozumí, co ještě neznají. Na to zaměří
svou pozornost a připraví si výuku pro určitý ročník
„na míru“. Součástí bude také samozřejmě poučení o bezpečnosti práce s tímto médiem. O internetu se snad dá říci s trochou nadsázky, že je tak
jako oheň: dobrý sluha, ale zlý pán. Kdo se jednou
seznámí s jeho úžasnými (téměř neomezenými)
možnostmi, lehko mu propadne. Že se ale také
dá zneužít k mnoha nebezpečným věcem, jako
je internetová šikana či zneužití fotografií a videí,
to se zanedlouho dozvíte právě od svých dětí či
vnuků z 1. ZŠ Holešov.
Mgr. J. Růžičková, ředitelka 1. ZŠ Holešov

Hledáme svědky dopravní nehody ze dne
19. 12. 2008 mezi obcemi Kurovice a Ludslavice. Osobním vozidlem byl poškozen pískovcový
kříž, který prošel v roce 2007 nákladnou rekonstrukcí. Za případné informace děkuje obec
Ludslavice. Tel. 603 548 273, 602 779 502.

SERVIS - INZERCE
• Pronajmu byt 1+1 s balkonem, 56 m2, přízemí
na Novosadech. Tel. 602 953 642.
• Práce doma. www.jobdoma.cz
Zhubni! www.topfigura.cz
• Daruji dvojhrob v centru holešovského
hřbitova, poblíž hlavního kříže. Kontakt
737 043 184.
• Chcete stavět bez starostí? Nabízíme provedení stavby ekol. a ekonom. domků na klíč dle
vašeho výběru, příp. i na vašem pozemku. Tel.:
773 093 428.
• www.levnekrmivo.cz

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Tříkrálová sbírka 2009 aneb jak to všechno dopadlo
V sobotu 10. 1. proběhla v Holešově již tradiční sbírka spojená se
svátkem Tří králů, letos již podesáté. Avšak svou pouť Holešovem
podnikli ještě o den dříve extra
tři králové ve složení: Otec děkan P. František Cinciala, ředitel
Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek
a zaměstnanec Charity František
Pirkl. V bryčce tažené koňmi putovali na městský úřad, finanční
úřad, úřad práce i do firem Jacom,
Rapos, Trachea, Jospo, DobeCar,
Sfinx a BM plus. Navzdory očekávané hospodářské krizi byli všichni
oslovení štědří, a tak se sešla v po-

kladničce této královské delegace
úžasná suma 37 787 Kč.
Následující den se na základně U sv. Martina shromáždili
všichni odvážní a otužilí koledníci s jejich dospělými doprovody.
Po nezbytných přípravách, oblékání kostýmů a občerstvení na cestu se všichni průvodem přesunuli
do kostela, kde jim Otec děkan
P. Cinciala udělil požehnání a zároveň posvětil křídy, kterými pak
koledníci označovali zárubně dveří
nápisem K+M+B 2009.
Pak už nic nebránilo koledníkům, aby se rozeběhli do všech

Účastníci Tříkrálové sbírky v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

částí města zazpívat koledu a poprosit o příspěvek. I přes mrazivé
počasí, které tuto sobotu panovalo, se všichni vrátili v pořádku
zpět, aby si dopřáli zasloužený čaj
a něco teplého do žaludku a samozřejmě sladkou odměnu jako poděkování za nadšení a nasazení,
se kterými se děti i dospělí svých
rolí zhostili.
Na závěr tímto děkuji všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do realizace Tříkrálové sbírky,
konkrétně všem koledníkům neboli
žákům základních škol a skautům,
zaměstnancům Charity Holešov,

Tříkrálové sbírky se konaly i v dalších obcích. Například v Přílepích.

Poděkování občanům Holešova
V průběhu podzimu se žáci Střední odborné školy - PaedDr. Stratil zapojili do tří
sbírek. 15. září to byl Srdíčkový den, pomáhali
jsme TYMY Všetuly, čtyři žáci třetího ročníku
prodali magnetky za 3.670 Kč, peníze jsou
určené na přístrojové vybavení dětských oddělení v nemocnicích a další potřeby pro kriticky
nemocné děti. Sbírku organizuje občanské
sdružení Život dětem.
Další sbírka, do níž se již tradičně zapojujeme, byla 23. září Světluška. Vybrané peníze
pomohou nevidomým dětem. Tentokrát pomá-

halo 6 žáků II. ročníku SVČ Duha, které sbírku
organizovalo v Holešově, vybrali 8.220 Kč.
15. října již 8 let organizuje Tyfloservis
sbírku, která jim pomáhá financovat programy
pro zrakově postižené občany. Učí je sebeobsluze, orientaci v prostoru, ovládat PC apod.
Nezklamali jsme organizátory ani letos a 9 zúčastněných žáků II. N vybralo do pokladniček
celkem 6.823 Kč.
Připojili jsme se také ke sbírce - Plyšák
pro radost, kterou má na svědomí Parlament
dětí a mládeže Holešov podporovaný TYMY
Všetuly. Do ekonomického kabinetu žáci přinesli
42 plyšáků.
Před Vánocemi se
8. prosince znovu konala sbírka Srdíčkový den,
tentokrát se dvě žákyně
II. ročníku vydaly pouze po třídách naší školy
a za magnetky získaly
1.681 Kč. Celkové skóre - na charitativní účely
jsme v průběhu podzimu
vybrali 20.394 Kč.
Děkujeme občanům
města Holešova za jejich
vstřícnost a solidaritu s potřebnými. Bez jejich pochopení bychom takovou
částku nikdy nevybrali.
Mgr. Milena Machálková
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usměvavým dobrovolnicím, sponzorům - firmám Espreso, Jospo,
Sfinx, Wastex a Luko. Za spolupráci a hladký průběh sbírky v obcích
děkuji všem starostům a předsedům osadních výborů. Poděkování
patří také Otci děkanovi za zapůjčení prostor U sv. Martina a aktivní
účast na sbírce. Nakonec velký dík
patří všem těm, kteří nenechali
před koledníky své dveře zavřené.
Celkový výtěžek na Holešovsku
letos opět předčil výsledek minulý
a dosáhl výše 425 473 Kč.
Veronika Drábková
Charita Holešov

Kurz tance
a společenské výchovy
V pátek 9. ledna 2009 se uskutečnilo
závěrečné vystoupení absolventů kurzu tance a společenské výchovy, který probíhal
od podzimu 2008 v Holešově. VPŠ a SPŠ MV
v Holešově zde zastupovali studenti 2. ročníků
čtyřletého maturitního studia, kteří absolvovali
výuku klasických a moderních tanců pod vedením tanečního mistra Aleše Mědílka ze stejnojmenné zlínské taneční školy. Studenti se
seznámili nejen se základy tanečního umění,
ale vyslechli si také mnohá poučení o společenském chování, které k taneční a plesové
zábavě nezbytně patří. Za organizaci kurzů
patří poděkování vychovatelce 4-MS paní
Haně Bendové.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Malíř Jan Konečný vystavuje v galerii obrázky z cest
Holešov (rr) - Přírodní scenérie ze svých zahraničních cest vystavuje v těchto dnech v Městské galerii Holešov kroměřížský kumštýř Jan
Konečný. Svou výstavu si uvedl v rámci vernisáže (proběhla ve středu
14. ledna) sám, kdy pohovořil před návštěvníky jak o své tvorbě, tak
o tom, kde všude vznikaly jeho obrázky. Ty prý vytvořil v minulých letech
na svých toulkách v cizině především akrylovými barvami.
Původním povoláním je ing. Jan Konečný vysokoškolský pedagog,
specialista na aplikace matematicko-fyzikálních metod, ale pravda je,
že od čtrnácti let začal uplatňovat své výtvarné sklony a že mezi jeho
pedagogy patřili akademičtí malíři Kučera, Sochor a Menšík. „Ale nejvíce
jsem rozvíjel svůj talent samostudiem, a to pomocí odborné literatury či
metodou pokusů a omylů,“ říká malíř.
Výstava Jana Konečného, kterou tvoří takřka šedesátka skic z cest
po Rakousku, Švýcarsku, Chorvatsku nebo Ukrajině, je v holešovské
galerii k vidění do 15. února.
Na snímku malíř Jan Konečný během vernisáže, kterou si sám uvedl. >

Autor zde vystavuje především to, co namaloval na svých
cestách v cizině.

Vernisáž navštívil i starosta Zdeněk Janalík,
který s malířem pohovořil.
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CD TIP
Helena Vondráčková: Blázen, kdo se
lásky zříká
Krásné „zmáčené“ fotografie Alana Pajera doprovázejí prozatím poslední
album Heleny Vondráčkové nazvané Blázen, kdo se lásky zříká. I když nejde o novinkovou desku, skýtá mnohá překvapení,
což už koneckonců prozrazuje její samotný
podtitul - Hity & rarity. Tím je ostatně dána
i hodnota alba, zejména pak pro skalní příznivce, kteří se dočkají nejen starých písniček, které na deskách nikdy nevyšly, ale
třeba i písní natočených v jiném aranžmá
(To se zvládne, Růže kvetou dál, Červená
řeka…) anebo mnohem později - jako je
tomu v případě hned dvou prvních písniček
- Zpívám své zpívání a Slza z tváře padá,
které zpěvačka natočila zcela nedávno
ve studiu Petra a Pavla ORMových. Zpívá
je sice poněkud jinak než kdysi, ale pořád
zůstává v „pohádkové“ náladě písní.
Samozřejmě že v albové nabídce
nechybějí tituly, které na CD už vyšly (mám
tím na mysli hity jako Má tě rád, Málo mám
lásky tvé, Kvítek mandragory nebo To je
štěstí) a které ve zpěvaččině repertoáru
něco znamenají, ale tentokrát si myslím,
že posluchačovu pozornost budou poutat zřejmě písně, které třeba ti později
narození příznivci možná ani nemohou
pamatovat. Například půvabná titulní písnička - zřejmě vůbec první věc, kterou pro
Helenu složil Vítězslav Hádl, anebo Kominík pro štěstí, která měla premiéru - jak si
dobře vzpomínám - v jednom televizním
silvestru. Pamatuji se, že písnička byla
natočena filmovou technikou a Helena při
ní skákala dokonce na trampolíně. Velkým
překvapením je i duet s Pavlem Novákem (Říkám ano), který poprvé zazněl
na televizní obrazovce, přičemž zpěváci
představovali nevěstu a ženicha.
Jedním z mimořádně chutných bonbónků je pak jazzově laděná skladbička
Stín s modrou oblohou z pera Dukea Ellingtona, kterou ovšem i interpretka dělá
báječně. Jiným šálkem čaje je nádherná
kantiléna Chviličku spát, kterou původně
zpívala Yvetta Simonová. Ovšem i Helena
ji zpívá technicky a výrazově obdivuhodně
a přitom patřičně „sametově“.
Nelze asi vyjmenovat všechny písně,
které toto album přináší, ale už z prvního
poslechu je jasné, že speciálně touto deskou udělá Helena svým fanouškům velkou
radost. Patří k nim zcela určitě i bonusy
v podobě tří písniček, které původně zpívají jiné zpěvačky a které Helena natočila
zcela záměrně opět pro televizní show,
kde si zpěváci své písničky jednoduše
záměrně prohodili - a tak ji můžeme slyšet jak v někdejším hitu Hany Zagorové
převzatém od Itala Drupiho (Málokdo ví),
tak ve skvostné písni Zpívání, která patří
do repertoáru Jitky Zelenkové, stejně jako
ve Svobodově hitu Jsi můj pán. Ten poprvé
zazněl v podání Lucie Bílé v muzikálu Dracula, ale i ve verzi s Vondráčkovou z roku
1999 prezentuje jedny z nejcennějších
tuzemských hlasivek. Tyto bonbónky jsou
navlečené jako korálky - a Heleně moc
sluší, navíc ji představují v písničkách,
na které i pamětníci už skoro zapomněli
- a nyní se k nim mohou konečně znovu
vrátit a vychutnávat si je.
Robert Rohál

ČAJÍRNA U PYTHONA
HOLEŠOV
Náměstí Svaté Anny
Si Vás dovoluje pozvat do příjemného a netradičního prostředí, kde můžete
ochutnat kromě velkého množství čajů
z celého světa také různé jiné nápoje
(saké, kagor, portské) či orientální pochoutky. A v arabském salonku vyzkoušíte některý z voňavých tabáků egyptské
vodní dýmky.
Mimo to jsou zde v prodeji různé
dárky z Orientu, keramika, oblečení z Nepálu či Indie.
Vaše návštěva bude pro nás potěšením.

Otevřeno: po od 17 h,
út - ne od 15 do 21.30 h
Rezervace
tel.: 728 664 131

Holešov (jz) - Dotisku se už brzo dočká
úspěšná publikace Vzlety a pády hraběnky Barbory
Wrbnové, kterou vydalo autoru Robertu Rohálovi
v edici Knihovnička Holešovska město Holešov.
Brožura by se měla objevit v Městském informačním centru a rovněž v nabídce holešovských
knihkupectví a trafikách během měsíce února.
„Jsem rád, jak rychle zmizel první náklad této
publikace, ale poměrně mě překvapuje, že je o ni
stále zájem,“ říká Robert Rohál, který pro příští
období chystá další brožuru. Tentokrát by se v ní
měl zabývat osobností F. X. Richtera.
Úspěšný je však i na tuzemském knižním
trhu, kde byly už koncem minulého roku rozebrány jeho poslední dva knižní tituly - „Osudy nehasnoucích hvězd“ a „Slavné filmové hlášky“, které
mu vyšly u pražského nakladatelství Daranus.
Zatímco prvně zmíněný titul se dočká „dvojky“,
druhý titul nemine dotisk.
„Chystám samozřejmě ještě další dvě knížky,
ale ze všeho nejvíc se těším na výstavu fotografií,
kterou budeme mít dohromady s Nelly Billovou
a Jiřím Lošťákem v holešovské Městské galerii
v dubnu,“ uzavírá Rohál.

Dekameron uvidí diváci naposledy v únoru
Ve středu 18. února v 19 hodin se Městské divadlo Zlín rozloučí s osobitou jevištní
adaptací Dekameronu, kterou pro zlínské
divadlo na motivy slavného díla napsal Jakub
Nvota. Tato inscenace si získala u diváků
velké sympatie, v anketě Aplaus 2008 bodovala na třetím místě - po Maryše a Kabaretu.
Publikum ocenilo sympatický humor, herecké
výkony a „léčivou moc“ tohoto dílka. Jeho hlavním hrdinou je neurotik Artur v neodolatelném
podání Zdeňka Juliny.
Tento muž, prolezlý tzv. civilizačním
morem čili různými fobiemi a bloky, stra-

chem z komunikace, zapšklostí, sobectvím,
sebestředností, a tedy i osamělostí, jakoby
zázrakem vnikne do světa Boccacciových
příběhů. Jedné noci jej totiž navštíví skupinka podivných rozverných lidí, kteří prý utekli
před černou smrtí - tedy skutečným morem
- a nebezpečné období míní přečkat v jeho
domě. Společnost chce jen jediné, aby Artur
naslouchal jejich příběhům a nechal se jimi
unášet. Prvotní odpor postupně mizí a do Artura začíná vstupovat radost, smyslnost,
zvědavost a touha.

VÝHLED ZA HUMNA
„Dostane se do středověké Itálie, setká
se se spoustou kuriózních lidí, krásných žen,
ale i podvodnic, zlodějů, šarlatánů a hlupáků,
stane se svědkem i aktérem příhod, které by
sám nikdy neprožil. Pozná i drsné stránky
této doby a dokonce mu půjde o krk. Svět
renesance, ve kterém vítězí přirozenost a živočišnost, mu ale zachutná. Projde očistnou
a životodárnou terapií a dokonce se i zamiluje.
Jak už to bývá, v nejlepším všechno končí.
Společnost mizí. Artur se ocitá v realitě. Už
je z něj ale jiný člověk, dostal řádnou injekci
chuti do života…,“ popisuje děj dramaturgyně
Jana Kafková.
V inscenaci, jejímž cílem bylo probudit
a rozveselit podobně okoralá srdce, kromě
zmiňovaného Zdeňka Juliny hraje spousta
dalších postav a postaviček Eva Daňková,
Petra Hřebíčková, Romana Julinová, Jana
Tomečková, Josef Koller, Rostislav Marek
a Zdeněk Lambor. Půvabná hudba pochází
z dílny Davida Rottera. Režijně nastudoval
autor textu Jakub Nvota.
Česká premiéra Dekameronu se uskutečnila 1. března 2008. Od té doby ji zhlédlo
deset tisíc diváků.
Na snímku Zdeněk Julina a Eva Daňková.

14

Dotisk „hraběnky“
bude příští měsíc

Hana Šmardová

hole‰ovsko 2/2009

Program kina Svět
Úterý 3. 2. a středa 4. 2. v 19 h: HLÍDAČ Č. 47
- ČR, drama. Nový film Filipa Renče na motivy
románu Josefa Kopty. Scénář Eduarda Vernera
vyzdvihl téma bolestného údělu člověka, který

je poznamenán hrůznými válečnými zážitky.
Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem
pod vlak. Muž se ovšem po incidentu zamiluje
do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí
hlídač Douša načas sluch. Ten se mu za určitý
čas vrátí, Douša svoji hluchotu i nadále předstírá...V hlavní roli Karel Roden.
Pátek 6. 2. v 17 h a neděle 8. 2. v 19 h: MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
- USA, muzikál/komedie v české verzi. Skvělá
muzika, úžasná taneční čísla, krásní mladí lidé!
Tento film je pro mladé publikum skvělou zábavou s elektrizující energií. V hlavních rolích Zac
Efron, Vanessa Anne Hudgens a další. Režie
Kenny Ortega.
Úterý 10. 2. v 19 h: UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE - USA,
erotické drama s titulky. Film je natočen podle
románu Philipa Rotha. Postarší intelektuál se
seznámí s mladou a atraktivní dívkou Consuelou, která v něm probudí nečekanou vášeň.
Vztah mezi dvěma lidmi, jejichž věkový rozdíl je
více než třicet let, však nebude snadný… Hrají
Penélope Cruz, Ben Kingsley, Denis Hopper
a další.

Ve filmu Hlídač č. 47 hraje titulní roli
Karel Roden.

Čtvrtek 12. 2. a pátek 13. 2. v 19 h: NOCI
V RODANTHE - USA, romantický film s titulky.
Film vychází z bestselleru Nicholase Sparkse
a vypráví sladkobolný příběh o lidech, kteří
objeví, že v jejich životech může být i druhé
dějství. V hlavních rolích: Richard Gere a Diane
Lane. Režie George C. Wolfe.

Program MKS a Drive Clubu
Čtvrtek 5. 2. v 18 h: JIŘÍ KUHL: KOLÁŽE
A OBJEKTY. Vernisáž známého holešovského
výtvarníka a performera v netradičních prostorách Drive Clubu.

ČESKÁ RAPublika (ČR, 2008)
První celovečerní dokument o českém rapu!
Orion, James Cole a Hugo Toxx na pódiu,
ale především mimo něj. Tři přední čeští
rapeři, deset skladeb, deset živých, někdy
i živelných filmových situací. Hrají členové
skupiny PSH, SuperCroo, Indy a Wich,
Orion, James Cole, Hugo Toxx, Hana Hegerová a další. Režie Pavel Abrahám.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
(ČR 2008)
Jsme opět na horské chatě, kde se všichni
naši - dnes již legendární hrdinové po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Hrají „staří známí“ Jan
Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová,
Eva Jeníčková a další. Režie Viktor Tauš.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
(Francie 2008)
Jacques Mesrine, největší francouzský
gangster všech dob. Jeho avantýry byly
lehkomyslné, drzé a jeho úmysly absolutně
nepředvídatelné. Na každou novou „fušku“
se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto
byl přezdíván „mužem tisíce tváří“. Národ
ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát
byl nepřítelem číslo jedna. Jeho odvážné
skutky, nesčetné útěky z vězení, milostné
románky, obrovský cynismus a výsměch
policii, z toho všeho vznikl pro Francouze
skutečný národní epos o člověku, který byl skutečným hrdinou nebo antihrdinou…V hlavních rolích Vincent Cassel,
Cecile De France, Gerard Depardieu a další. Režie Jean-Francois Rochet.
BABIČKA (Slovensko 2008)
Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě,
která chce vrátit čas... Pětapadesátiletá
Tamara má už dost mužů své generace,
které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé
a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát:
Zralá, mírně zvrhlá žena hledá chlapce
od 18 do 24 let... Od té doby nic jiného
nedělá, než třídí inzeráty, vybírá si chlapce a setkává se s nimi. Záhy zjistí, že jim
nahrazuje matku, učitelku sexu, léčitelku
duše atd. V hlavní roli Tamara Archlebová.
Režie Zuza Piussi.

Sobota 7. 2. v 19.30 h: REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA. K tanci a poslechu hrají Ondřej
Havelka & Melody Makers, Jazzzubs Zlín,
cimbálová muzika Rusava, Orchestr Dujeto. Součástí programu budou „dance“ kreace
v podání tanečních škol. Moderuje Mahulena
Bočanová. Zámek.
Středa 11. 2. v 19.30 h: KAREL PLÍHAL.
Koncert známého folkového zpěváka. MKS Holešov upozorňuje, že představení není vhodné
pro děti. Kinosál

Populární herečka Mahulena Bočanová
bude moderovat Reprezentační ples města.

Neděle 15. 2. v 17 h: POHÁDKOVÁ NEDĚLE - PÍSNIČKA PRO ANDĚLKU. První v řadě
pravidelných loutkových představení pro děti,
tentokrát si divadlo HVIZD vybralo poetickou
hru ze života andělíčků. Drive Club
Sobota 21. 2. v 19 h: KRAJÍC CHLEBA
A HOSTÉ. Studentský večer. Drive Club

Písničkář Karel Plíhal vystoupí
v holešovském kinosále.

FILMOVÉ TIPY

Úterý 24. 2. v 19.30 h: VĚRA ŠPINAROVÁ.
Koncert populární zpěvačky, jejíž hity a úchvatný hlas zůstávají v povědomí publika několika
generací. Interpretku doprovodí kapela Adama
Pavlíka. Zámek

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG
(Francie 2008)
Druhý díl o antihrdinovi Jacquesovi Mesrineovi, největším francouzském gangsterovi všech dob. Muž „tisíce tváří“ byl pro
stát nepřítelem číslo jedna… V hlavních
rolích Vincent Cassel, Cecile De France,
Gerard Depardieu a další. Režie JeanFrancois Rochet.
YVES MAN (USA 2008)
Jim Carrey se ve filmu představí v roli Carla
Allena. Ten uplatňuje poněkud zvláštní
techniku duševního zdraví, a to - říkat ANO
všemu, co mu v životě přijde do cesty.
Carlův život se silou jediného slova zpočátku nečekaně změní, brzy však zjistí, že
bezmezné otevírání se všem možnostem
pro něj v konečném důsledku může být
nebezpečné… V hlavní roli Jim Carrey.
Režie Peyton Reed.
Všechny tyto filmy uvede kino Svět v měsíci únoru 2009.
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Pozvánka
na maškarní ples
Žeranovská omladina si Vás dovoluje co
nejsrdečněji pozvat na druhý maškarní bál pro
dospělé, který se uskuteční 14. února 2009
v sále U Sedlářů v Žeranovicích od 19.30 hod.
Živá hudba, občerstvení a bohatá tombola
zajištěny. Těší se na Vás skupina mladých
organizátorů ze Žeranovic.
PET

VÝZVA
Jan Honek z Prahy hledá paní Helenku,
za svobodna Kromerovou, která asi před
čtyřiceti lety bydlela na Plačkově č. 598.
Příbuzní Heleny se jmenovali Hluštíkovi.
Kontakt na pana Honka:
mobil: 608 96 09 09,
e-mail: h.honek@seznam.cz,
adresa: J. Honek, Střešovická 41,
160 00 Praha 6

V ZÁMKU NEKOUŘÍME!
Celé město v těchto dnech prožívá zvláštní
emoce spojené s otevřením nově zrekonstruovaného 1. patra holešovského zámku. Den,
kdy budeme moci všichni nahlédnout do těchto
prostor, se kvapem blíží, bude to již v neděli
1. února 2009 od 13 hodin a připraven bude
také velmi zajímavý kulturní program spojený
s besedou s představiteli města a koncertem
Moravských dětí a Chóru města Pszczyna.
V průběhu února a března bude následovat
série plesů, významný bude také koncert skvělé
Věry Špinarové s kapelou Adama Pavlíka v úterý 24. února 2009.

Nová publikace

Důležitým upozorněním pro všechny návštěvníky zámku je však skutečnost, že v celém objektu
je přísný zákaz kouření! Prostory jsou vybaveny
speciálními čidly, která okamžitě spustí alarm, zachytí-li kouř z cigaret anebo z čehokoliv jiného. Důrazně tedy prosíme všechny, kteří se v prostorách
holešovského zámku budou pohybovat, aby dbali
tohoto zákazu kouření opravdu v celém objektu, tzn.
i v podloubí na nádvoří zámku. Prostor pro kuřáky
bude vymezen v areálu zámecké zahrady.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na příjemné chvíle strávené v nekuřáckém prostředí.
Jaroslav Radecki, správce zámku

Městská knihovna v Holešově vydala
2. část Malého průvodce po historii města Holešova - OSOBNOSTI, která je
tentokrát věnována regionálním spisovatelům, překladatelům, knihkupcům,
tiskařům a učitelům.
Dlouho očekávaný
sborník je doplněn bohatou
fotodokumentací a zakoupíte jej v Městském informačním centru a Městské
knihovně Holešov.
(lb)

Městské kulturní středisko Holešov slibuje divadelní zábavu
Středa 18. března, 1 + 1 = 3
Komedii anglického autora Raye Conneyho uvede Divadlo Kompanyje.
V režii Romana Štolpy uvidíte známé „seriálové“ herce (Jan Révai,
Markéta Plánková, Josef Pejchal, Miloslav Mejzlík, Petra Špindlerová,
Tomáš Valík a Otto Kallus).
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Čtvrtek 23. dubna
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
Komedie F. F. Šamberka, kterou uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové. V režii Milana Schejbala se představí v hlavních rolích Jaroslava
Obermaierová a Oldřich Navrátil.
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Nevedu si evidenci koncertů, říká zpěvačka Věra Špinarová
Které písně patří na koncertech k těm
nejúspěšnějším?
Všechny. Řekla bych, že si každý v mém
koncertním programu najde ten svůj hit, tu
svou písničku.

Představovat Věru Špinarovou by bylo asi
nošením dříví do lesa. Však se také holešovská
veřejnost, jak jsem stačil postřehnout, na její
koncert těší. V sále holešovského zámku proběhne 24. února. V předstihu jsem udělal se
zpěvačkou po telefonu rozhovor, který by měl
představit nejen to, co na koncertě předvede,
ale také její současné aktivity.

Zmínila jste, že chcete natočit nové
album. Kdo z autorů se na něm bude
podílet?
Tím, že jsem vystoupila v jednom televizním pořadu, kde jsem vyzvala všechny
autory, aby mi napsali a poslali písničku, se
mi jich sešla poměrně slušná kopa. Uvidíme,
co z těch „demáčů“, které mi poslali, všechno
vyberu. Ale v některých případech jde o fajn
muziku. Uvidíme…

Jak hodnotíte minulý rok? Máte spočítáno, kolik jste odzpívala koncertů?
A víte, že nevím, kolik jsem měla loni
přesně koncertů... Ale faktem je, že jsem objela celou republiku a že jich mohlo být tak kolem
šedesáti, možná i víc. Evidenci, kde a kolikrát
jsem zpívala, si opravdu nevedu. Určitě to ale
ví můj manažer Alan Janeček.

Jak často v měsíci koncertujete?
V průměru dělám patnáct vystoupení
do měsíce. Znamená to přibližně pět koncertů
s kapelou a zbytek jsou vystoupení na plesech
a nejrůznějších akcích.

ROZHOVOR
Co máte všechno v plánu letos? Rýsuje se nějaký zajímavý projekt, třeba
nějaký muzikál?
Muzikál asi žádný letos dělat nebudu,
i když kdoví… Ale ráda bych natočila novinkové cédéčko. To mám v plánu a ráda bych
tento zamýšlený projekt dotáhla do konce
- natočit nahrávku a pak ji dostat na CD k posluchačům.
Jak vypadá váš současný koncertní
program? Co v něm všechno zpíváte?
Doprovází mě kapela, která si říká Adam
Pavlík Band, kterou mám za zády už osm let.
A co na koncertech zpívám? Řekla bych, že jde
o průřez celým mým dosavadním repertoárem.
To znamená, že v programu nesmějí chybět
především písničky typu Raketou na Mars,
Meteor lásky, Bílá Jawa 250 anebo slavná
melodie z filmu Tenkrát na Západě, která se
v české verzi jmenuje Jednoho dne se vrátíš…
Ale pochopitelně že na živých koncertech
dělám i novější věci.

Živé koncerty jsou zpěvaččinou silnou zbraní.

Baví vás to ještě po všech těch letech?
Strašně mě baví živé zpívání s kapelou.
To mě neopustilo.

Věra Špinarová vystoupí příští měsíc
v Holešově.

VĚRA ŠPINAROVÁ
(*23. 12. 1951 Pohořelice)

Zpěvačka. V dětství se učila hrát
na housle, později jako samouk na kytaru. V patnácti letech vyhrála krajské
kolo soutěže Májový křišťál a postoupila do celostátního finále, kde skončila
jako pátá. Roku 1966 začala zpívat se
skupinou Flamingo, poté krátce s kapelou Royal Beat. V roce 1968 se stala zpěvačkou skupiny Majestic, která
s příchodem Iva Pavlíka (1971) změnila
název na Orchestr Iva Pavlíka. Od roku
1984 vystupovala s rockovou kapelou
Special, krátce potom se skupinou Notabene a zpívajícím bubeníkem Vítězslavem Vávrou. Po roce 1989 zpívala
s barovou kapelou Pan Tau, následovala spolupráce s hitmakerem Petrem
Šiškou. Vedle koncertů se zpěvačka
představila v inscenaci Komik, kterou
uvádělo ostravské Divadlo Jiřího Myrona, ale také v muzikálech Mrazík a Pudr
a mejkap. Díky prodeji alba Největší hity
se v roce 2000 stala (hned po Heleně
Vondráčkové) druhou nejprodávanější
českou zpěvačkou. V posledních létech
má za zády kapelu, kterou vede její syn
Adam Pavlík. Hity: Music-box, Máme
máj, Raketou na Mars, Grandhotel U Tří
strun, Jednoho dne se vrátíš, Meteor
lásky, Bílá Jawa 250.

Co vy a relax? Jak, kde a s kým obvykle relaxujete? Četl jsem, že žijete někde
na statku v horách...?
Tak to bych ráda upřesnila. Nežiju v horách, nýbrž na vesnici. Je to vesnička s pár
baráky, ale mám tam pohodu a klid, což je pro
mě i mou rodinu to pravé ořechové. Je tam
i můj syn, snacha i vnučka Johanka. A občas
přijede i moje máma s manželem…
Co vaše vnučka Johanka? Bude taky
zpívat - anebo už zpívá?
Johanka zpívá úžasně, ale jestli bude
zpívat tak jako já, to fakt nevím. Nechám to
spíš na ní samotné.
A váš nejsilnější hudební zážitek z poslední doby?
Zpěvák Joe Cocker, jehož koncert se
uskutečnil loni v Ostravě a já v něm dostala
možnost zazpívat si s mojí kapelou - v roli
hosta - devět písniček. Byl to super zážitek
zpívat s takovým Panem Zpěvákem na jednom
jevišti. Bomba.
Robert Rohál

Zpěvaččina image z 80. let.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
Vážení čtenáři,
dočetli jste soubor holešovských pověstí.
Jako jejich sběratel vás prosím o pochopení
a shovívavost - jsou to jen pověsti, tedy „to, co
se povídá“, co koluje ústním podáním a v žádném případě to nejsou historicky věrné a přesné
studie, vždy je v nich tu větší, tu menší podíl
fantazie vypravěčů. Tím, jak tyto příběhy kolují
prostorem - mezi lidmi i časem - často i mezi
stoletími, podstatně se vyvíjejí, to znamená, že
najednou existuje několik, někdy i mnoho víceméně odlišných verzí jednoho příběhu. Může
se tedy stát, že jste slyšeli nebo z vyprávění
znáte jinou, odlišnou verzi té které pověsti,
kterou jsme v minulých číslech našeho časopisu vydali, i když jsem se snažil různé verze
jednotlivých pověstí, pokud jsem na ně narazil,
alespoň ve stručnosti uvádět. Určitě existují také
další pověsti, vztahující se k Holešovu a jeho
nejbližšímu okolí.
V holešovských pověstech jsou jasně
zřetelné různé vrstvy a vlivy. Netvoří souvislý
celek, ale jsou - jako pověsti všech českých
a moravských měst či oblastí - směsicí různých,
často velmi odlišných a nesourodých forem
a příběhů.
Typickou legendou, tedy popisem a jakýmsi zdůvodněním svatých skutků, života a smrti je
historicky relativně věrně zobrazené působení
Jana Sarkandra v Holešově a z něj vyplývající
jeho mučednické smrti. Jedná se o do značné
míry reálný příběh, zpracovaný řadou historiků,
církevních i světských, opírající se o relativně
bohaté archivní podklady. Ale i v něm jsou
samozřejmě fantazijní prvky, které z něj dělají
jednu z hlavních holešovských pověstí.
Další skupinou příběhů - tu historicky věrnějších, tu jen odleskem vzdáleně se opírajících
o některé reálné osoby či děje, jsou pověsti
o majitelích holešovského panství a zámku
- hrabatech z Rottalu a Wrbna. Jim kraluje
ve dvacátém století velmi oblíbený příběh
o zlém Rottalovi. Je samozřejmě otázkou, zda
tato oblíbenost není způsobena jeho beletristickým zpracováním v knize Čeňka Kramoliše
„Za cizí viny“. Tato pověst, i když není výlučně
holešovskou, je navíc relativně originální, temný
motiv osudové tragické smrti syna provinilého
velmože není příliš častý, i když je odvozen
od typicky barokních motivů velmi oblíbených
„Božích soudů“ (viz např. Kozina a Lomikar).
Další příběhy holešovských pánů jsou už
jen variacemi tohoto příběhu - pověst o zlém
jelenovi je takovým vzdáleným odleskem, složeným z různých vlivů - skutečnosti (zřejmě
aktivně probírané jako „klep“ holešovskou měšťanskou společností), kdy v zámecké oboře
napadl tam chovaný ochočený jelen na začátku
20. století hraběte Rudolfa Eugena Wrbnu
a musel být zastřelen, morganatických (nerovnorodých) svazků některých členů hraběcího
rodu v této a následující době (rovněž rovina
„klepů“) a samozřejmě stále se v Holešově
vynořujícím motivem smrti nevinného dítěte,
potomka hraběcí rodiny. Tato pověst je velmi
mladá, její vznik lze vysledovat někdy do dvacátých let dvacátého století.
Příběhy o tragické smrti posledního hraběte Wrbny a o úkrytu příbuzných hraběte
Stauffenberga jsou zase ozvěnou velmi reálných událostí - jejich převyprávěním a samozřejmě určitou úpravou obyvateli města,
kteří byli současníky, i když ne zcela přesně
informovanými, těchto dějů.
Motiv koní, často se vyskytující ve vztahu
k hrabatům z Wrbna, je logickým obrazem
vášně zejména posledního Wrbny k těmto
ušlechtilým zvířatům. Zajímavě se propojil se
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středomoravským motivem oblíbené proměny
vodníka v koně (viz např. zlínské pověsti).
Rovněž historickým, i když lidově převyprávěným příběhem je přepadení měšťana Tomaštíka loupežníky - příběh varuje jen
ve výkladu pozadí a místa tohoto přepadení či
jeho přesného průběhu, sama skutečnost se
přenáší ústním podáním čtvrt tisíciletí, i když
toto ústní podání je vždy „opravováno“ různými
přednáškami a popularizační literaturou zvláště

SERIÁL

jako v Praze byl takovýmto katalyzátorem příběhů Maharal, rabi Loew.
Snad nejrozšířenější holešovská pověst
(odehrávající se ale v Dobroticích), pověst
o Propadeňáku, je typickou pohádkou, jejíž
příběh putuje skoro po celé Evropě. Katalyzátorem jeho vzniku (převzetí) byly v té době
těžko vysvětlitelné pozůstatky dobrotské tvrze.
Na tuto pověst potom navazují různé varianty pohádkových příběhů o pokladech - ať už
na Propadeňáku samém nebo přímo v Holešově. Rovněž toto jsou velmi rozšířené pověsti
a báchorky, vyskytující se u nás i v okolních
zemích. Zajímaví jsou zdejší hlídači pokladů
- nejčastější motiv černého kohouta je motivem typicky středomoravským, hanáckým.
Pověsti - pohádky tohoto druhu jsou svým
původem většinou z pozdního baroka, tedy
někdy z poloviny osmnáctého století. Jsou to
vlastně lidové variace na tehdy módní příběhy
svatých a mučedníků, často pohádkově podávané a strukturované.
Specifikem holešovských pověstí pohádkového charakteru je zřejmý nedostatek
nadpřirozených bytostí. Kromě častého motivu vodníka je jejich panteon relativně velmi
chudý, například se zde vůbec nevyskytují
v Čechách tak oblíbení čerti. Proti nim stojí
hojné zastoupení zvířat, ať už nadpřirozených
(hlídači pokladů) nebo reálných, která ovlivňují
chování lidí. Svědčí to o donedávna ryze zemědělském, venkovském charakteru Holešova
a Holešovska vůbec, kde nakonec vždy převládaly přírodní motivy (ostatně vodník, představitel živlu, do kterého neměli lidé přístup, a byl
tedy sám o sobě velmi tajuplný a tajemný, je
oproti ostatním nadpřirozeným bytostem silně
vázán rovněž na přírodní prostředí) nad motivy městskými, ovlivňovanými více církevními
obřady a ikonografií.
Kromě písemných pramenů (publikace
Františka Sovadiny-Trébského a Jindřicha
Spáčila, zabývající se pověstmi z našeho regionu, a romány Čeňka Kramoliše a samozřejmě několikrát písemně zpracovanou legendou
o sv. Janu Sarkandrovi), obecně známých
pověstí, předávaných v Holešově z generace
na generaci, a nově i pramenů o židovských
dějinách Holešova, zprostředkovaných mi
znalci této problematiky pány Jiřím Richterem
a Vratislavem Brázdilem, jsem vycházel při
sestavování této sbírky z povídání, příběhů
a informací tří osob, které se značnou měrou
zapsaly do mého života.
(Pokračování na str. 19)

v posledních sto padesáti letech. Jedná se
o unikátní barokní pověst prokazatelně holešovského původu, i když motivy přepadení poutníků
lupiči a jejich zázračného zachránění a votivních slibů přepadených jsou častou barokní
variací, podporovanou církví, protože vytvářela
určitou normu chování (ale spíše šlechty než
měšťanů - typické je, že Tomaštík byl sociálně
někde mezi měšťanem a šlechticem).
Skupina pověstí o vodnících je typickou
„putující“ variací, oblíbenou v Čechách i na Moravě, a jedná se vlastně o pohádky. Množství
motivů je přejatých z jiných oblastí. Na druhou
stranu mají holešovští vodníci některé vlastnosti,
které jsou typické pro vodníky ze střední Moravy
- pro vodníky z okolních vesnic, ze Zlína - které
ale už nejsou tak časté u vodníků vzdálenějších.
Holešovští vodníci se především vyznačují velmi
úzkými, přátelskými vztahy s lidmi. Prakticky se
nevyskytují vodníci topící či unášející lidi - hlavně
mladé dívky, naopak holešovští vodníci lidem
pomáhají. Pokud už se takový vodník rozhodne
někoho alespoň naoko topit, je to od něj projev
krajního rozhořčení nad lidskou zlobou či nad
jiným zlým skutkem. Většinou to topení nedotáhne a použije ho jako výchovný prostředek,
který ho mrzí možná víc než postiženého. Velmi
zajímavý je motiv starého, nemohoucího vodníka, přežívajícího z milosti a s pomocí lidí. Ten se
rovněž opakuje v holešovském okolí a zřejmě
vychází z pohledu mládeže na skrčené, zkroucené, skřehotající „staříčky“, kteří dožívali svůj
život někde na výměnku nebo na peci - reálné
osoby, působící trochu strašidelně a současně
vzbuzující soucit svou nemohoucností. Jedná
se o motiv vzniklý někdy v 19. století.
Zvláštní skupinou
jsou pověsti židovské
- vypjatá atmosféra
židovské obce, ovlivňovaná chasidskými
a jinými náboženskými
blouznivci a současně pocitem trvalého
existenčního ohrožení
byla nejen v Holešově
semeništěm pověstí
a příběhů, díky židovskému přístupu k vědění a literatuře sofistikovanějších, tajemnějších
než pověsti křesťanské.
V Holešově je přirozeně
velkým zdrojem těchto
příběhů osoba velkého
Jeden z netypických snímků holešovského zámku
učence, Šabataj ben
ze začátku 20. století.
Meir ha Kohena, tak
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
(Pokračování ze str. 18)
Byla to především paní Františka Šidlová
(nar. 1883), která se jako člen domácnosti mých
prarodičů a potom i rodičů významně podílela
na mojí výchově. Tato svérázná, energická
vypravěčka těžce zkoušená osudem se dožila
požehnaných 93 let. Rodačka ze Štípy odešla
již v 19. století do služby v Holešově a vdala
se zde za řezníka Václava Šidlu, který měl
pronajatý krámek v tehdy fungujících masných
krámech na náměstí. Měla s ním tři syny, ale
velmi brzy ovdověla. Obec jí jako nezaopatřené vdově s malými dětmi povolila provozovat
na Plačkově krupařský krámek (něco jako donedávna na venkově běžné „smíšené zboží“).
Postupem doby se stala jednou z aktivních
členek holešovských spiritistických skupin,
které zde mezi válkami byly velmi významné
a rozšířené, a dostávala se tak do kontaktu
s různými duchařskými historkami a veškerým
tajemnem, které se v Holešově tradovalo. Stala
se ale i obětí podvodníků a vinou své důvěřivosti
přišla o krámek i o domek na Plačkově. Živila se
potom jako hospodyně v měšťanských domácnostech, až zůstala u mojí babičky, majitelky
Brančíkovy pekárny, kde se stala členkou rodiny. Když jsem byl dítětem, fascinovalo mne její
povídání - jak o událostech z jejího pohnutého
života, tak i různé tajemné příběhy, odehrávající
se v Holešově a jeho okolí, které se ona zřejmě

dozvěděla od účastníků spiritistického kroužku
někdy ve dvacátých letech minulého století.
Byla jistě rovněž ovlivněna tehdy kolujícími
městskými klepy zvláště o životě hraběcí rodiny
na zámku. Všechny tyto děje brala jako zajímavé vyprávění bez ohledu na jejich případnou
pravdivost nebo naopak pohádkovost a sama
v sobě je vlastně přetavovala do podoby verzí
jednotlivých pověstí.
Zcela jiného druhu bylo vyprávění mých
dvou prastrýců - bratrů ing. Josefa Šráčka
a prof. Jana Šráčka. Pocházeli ze známého mlynářského rodu Šráčků, jejich dědeček
byl v 19. století nájemcem panského mlýna
na náhonu u zámecké zahrady. Oba patřili
k výkvětu meziválečných, prvorepublikových
vzdělanců, Josef byl mezinárodně uznávaným
odborníkem na železniční stavitelství, Jan byl
významným regionálním činitelem - politikem,
pedagogem, žurnalistou, organizátorem veřejného a kulturního života v Holešově. Oba
byli mimořádně sečtělí a všeobecně, jazykově
i odborně vzdělaní, zkazky a pověsti, hlavně
o vodnících a mlynářích, které zřejmě sami
slýchávali v dětství, kriticky hodnotili a brilantně
a vtipně komentovali, a to včetně úvah o jejich
vzniku. Protože oba zažili počátek dvacátého
století a své dětství prožili na Plačkově, který
měl v té době ryze venkovský charakter, byli
plni vzpomínek na vyprávění místních stařeč-

ků a stařenek a dovedli zaslechnuté příběhy
skvěle předávat a analyzovat, a to včetně jejich
historických kontextů a vazeb.
Pamětníků, vyprávěčů a milovníků zasutých
příběhů je v Holešově jistě ještě mnoho a pevně
věřím, že zde, v kolektivním vědomí našeho
města a jeho blízkého okolí, existují a možná
i vznikají ještě další pověsti, které zde nebyly
otisknuty, nebo aspoň další, odlišné verze pověstí již otištěných. Dovoluji si proto s laskavým
svolením redakce obrátit se na všechny čtenáře
Holešovska s prosbou a výzvou - znáte-li další
holešovské pověsti, znáte-li další - odlišné verze
otištěných pověstí, pomozte jejich zachování
a napište je (stačí 2 - 3 věty objasňující základní
příběh, ostatně v takto krátké formě se většina
pověstí reálně zachovává, ta ostatní „omáčka“
už je jen literární zpracování) a předejte redakci
Holešovska. Měly by to ale být pouze pověsti,
povídačky vztahující se k Holešovu a okolí,
historická fakta a údaje jsou něco jiného a patří
do jiných souborů. Pokusíme se společnými
silami holešovské pověsti doplnit o vaše příspěvky a případně někdy vydat co nejkompletnější
sbírku holešovských pověstí knižně. Ale ani ona
nebude úplná. Protože pověsti jsou plodem
lidské fantazie, jsou přetavením skutečných
příběhů, stále vznikají nové, takže kdoví - za sto
let se budou vyprávět v našem městě pověsti
z naší doby a budou třeba o nás…
KONEC

Stěhování vzácného piana z kinosálu do zámku proběhlo v rekordním čase
K přemístění vzácného koncertního křídla
z jeviště holešovského kinosálu do velkého sálu
holešovského zámku došlo v sobotu 24. ledna.
Podle Jany Slovenčíkové se stěhování ujala stěhovací firma pana Pechtora ze Zlína, tři dobrovolní
hasiči a tři pracovníci MKS, celkem sedmnáct
mužů. Nutno uvést, že firma měla předem připravenou strategii, která klapla na jedničku.

V 8.10 je křídlo posunuté na okraj jeviště,
musí se ale ještě položit, sundat pancéřová
deska, rozebrat - a dál se už přenáší bez nohou.
V cestě je několik překážek - sloup v kině, úzké
dveře a 47 schodů. V 8.15 je křídlo už pod schody. V 8.35 se křídlo podařilo naložit na připravený
vozík tažený octavií zaparkovanou před budovou
kina Svět. Teprve potom je čas na kouřovou

pauzu. V 8.45 projíždí auto zámeckou branou.
V 8.50 parkuje u vchodu a „stěhováky“ čekají
další schody. V 8.55 se již křídlo nachází v první
části schodiště. Uf. V 9.00 je křídlo na plošinách
před velkým sálem. V 9.10 křídlo stojí opět „na
svých nohou“. V 9.15 se skupina siláků loučí a
je ráda, že to má za sebou...
(rr)
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V Luhačovicích zasedalo Evropské fórum mládeže
Ve dnech 20. - 22. 1. se konalo
v Luhačovicích významné zasedání
Evropského fóra mládeže (EFM),
kterého se měli možnost zúčastnit
i zástupci Krajského parlamentu dětí
a mládeže ZK (KPDM) a Študentské
rady středních škol (ŠRSŠ). EFM
bylo založeno spolky mládeže a je
tvořeno federací více než 90 národních rad mládeže a mezinárodních
nevládních organizací pro mládež.
Dohromady spojuje 10 milionů mladých lidí z celé Evropy za účelem
prosazení společných zájmů.
Hlavními tématy luhačovického setkání byla:
kvalita pracovních míst
podnikání a rozvoj nových
dovedností
V Luhačovicích nechyběli ani zástupci z Holešova.
mobilita
Tato témata se probírala ve třech work- jednání probíhal také oficiální program. Tohoto
shopech, kterých se měli možnost zúčastnit se zúčastnili různí významní hosté: hejtman
i zástupci KPDM. Kromě těchto pracovních Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, sená-

PLESY A AKCE V ZÁMKU
• 7. 2. 2009 - První reprezentační ples města Holešova - zámek Holešov
První ples města Holešova v nově opravených prostorách zámku Holešov
• 8. 2. 2009 - Koncert České komorní filharmonie - uzavřená akce (zámek)
• 13. 2. - Farní ples
Ples Římskokatolické fary Holešov v zámku Holešov
• 14. 2. 2009 - Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov - zámek Holešov
Ples holešovského gymnázia v nově opravených prostorách zámku
• 21. 2. 2009 - Ples o. s. Castellum Holešov a dalších organizací města
zámek Holešov
• 21. 2. 2009 - Rohálovská desítka - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích. Pořádá
běžecký klub a obec Prusinovice. Kontakt O. Němec, tel.: 573 386 236; e-mail: rohalovska.
desitka@seznam.cz
• 26. 2. Slavnostní koncert ZUŠ Holešov
zámek Holešov (sala terrena)
• 28. 2. 2009 - Tradiční rybářský ples - o.s. MRS Holešov, zámek Holešov
•
•
•
•

7. 3. Divadelní ples - ples Divadla 6. května Holešov - zámek Holešov
14. 3. Retroples - zámek Holešov (?)
21. 3. Ples 2. Základní školy Holešov - zámek Holešov
28. 3. Ples lidových řemesel a mysliveckého sdružení - zámek Holešov

torka PaedDr. Alena Gajdůšková,
starosta Luhačovic PhDr. František
Hubáček, člen Rady ZK Mgr. Josef Slovák, zástupci Evropského
parlamentu a Rady Evropy a další
významní hosté.
Mladí lidé z našeho kraje měli
možnost navázat spoustu kontaktů
s lidmi z téměř celé Evropy. Zasedání EFM se konalo v předvečer
setkání ministrů EU, tato významná událost ovlivnila také celkovou
atmosféru i tohoto jednání.
Chtěla bych poděkovat organizátorům za možnost zúčastnit se
tohoto setkání EFM v Luhačovicích.
Pro všechny zúčastněné zástupce
KPDM a ŠRSŠ to byl velký zážitek
a další životní zkušenost.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
koordinátorka KPDM

SOUSEDSKÁ VESELICE
VE VŠETULÍCH
V sobotu 17. ledna se uskutečnila již tradiční Sousedská veselice aneb Ples Všetuláků
v tělocvičně SVČ. Kromě „sousedů“ - Všetuláků se přišli pobavit také lidé z Holešova
a nejbližšího okolí. Tradičně se Sousedská
odehrávala v příjemné rodinné atmosféře,
ke které přispěla také kapela RETROSPEKT.
Tělocvičnou celý večer až do ranních hodin
zněla příjemná taneční muzika. Přestávky mezi
tancem byly vyplněny pestrým programem.
Svoji generálku před nedělní soutěží měly děti
z kroužku společenského tance, předvedly
celkem šest ukázek různých tanců. Na Sousedské nechybělo ani vystoupení kouzelníka,
tentokrát svým kouzlením potěšil a pobavil
mistr Šeklin. Vyvrcholením programu bylo již
tradičně tažení tomboly, která byla tentokrát,
díky sponzorům, velmi bohatá. Děkujeme
všem firmám i jednotlivcům za jejich příspěvky do tomboly. Poděkování si také zaslouží
všichni dobrovolníci, rodinní příslušníci, kteří
nám s přípravou i organizací pomohli. Těšíme
se na další společná setkávání u nás v TYMY,
kterých se v letošním roce uskuteční několik.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Romantický a zábavný
únor v Mateřském
centru Srdíčko
Pondělí 2. února

Narozeninová party

Středa 4. února

Praktická ena
- valentýnský věnec
na dveře

Pondělí 16. února Karneval
pro nejmenší
Pondělí 23. února Narozeninová party
Pátek 27. února

Masarykovo nám. 9/5,
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Dámská jízda
- zahřeje vaše srdce...
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SVČ Všetuly, příspěvková orgnizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Nabídku kroužků a akcí naleznete na www.tymycentrum.cz, www.svc-duha.
cz nebo na tel.: 573 39 69 28, 573 39 53 55.
ZVEME VÁS
29. 1. Tvořeníčko s Bárou - malování na hedvábí od 14.30 do 17.30, malba, batika, šátky, šály,
kravaty, polštáře, materiál zajištěn, určeno pro
děti od 10 let, mládež, maminky s dětmi, cena:
dle velikosti zhotovovaného výrobku od 110,do 180,- Kč, pro menší děti zajištěn výtvarný
program (přihlášky do 27. 1. v kanceláři)
29. 1. Dárek za vysvědčení - od 15.00 do 17.00
na všechny děti, které přijdou do kanceláře TYMY
s vysvědčením, čeká malá odměna
29. 1. Taneční krůčky - náborová schůzka
od 15.30, tanečky pro děti od 3 do 5 let pod
vedením Olgy Peškové
30. 1. Turnaj ve stolním fotbálku - od 14.00,
přezůvky s sebou, startovné 10,-/os.
30. 1. - 1. 2. „LEDOVÁ PRAHA“ - procházky
Prahou, královská cesta, prohlídka muzeí dle
výběru dětí, cena: 790,31. 1. Otevřený barák od 14.00 do 17.00 - kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, oáza
PŘIPRAVUJEME
7. 2. Turnaj ve florbale
8. 2. Turnájek mladých fotbalistů - hala Holešov
12. 2. První pomoc pro veřejnost
13. 2. Valentýnská čajírnička - od 15.00
14. 2. Beseda s p. Hanákem o stélkách do obuvi - od 9.00, stélky do obuvi, s jejichž pomocí je
možno zbavit se problémů s chodidly, páteří
a s klouby i dalšími zdravotními problémy
21. 2. Countrybál - k tanci a poslechu hraje
skupina TEXAS
24. 2. Poradna pro vaše dobré zdraví aneb co
o vás prozradí váš obličej a oči vám prozradí M.
Černoch (přihlášky v kanceláři TYMY do 20. 2.)
25. 2. Kurz pletení košíků - od 15.30, pro začátečníky i pokročilé, pletení z materiálu pedig,
práce není náročná, s sebou nůžky a ručník, cena:
250,-/os. (přihlášky do 23. 2.)
26. 2. Tvořeníčko s Bárou - vyrábíme s fimohmoty
28. 2. Kurz kineziologie
1. 3. Taneční polepšovna - od 17.00 zahajovací
hodina (přihlášky do 25. 2.)

MULTI SPORT - pro děti od 10 do 14 let, které rády
sportují a hrají basketbal, házenou, fotbal a florbal,
přijďte si zahrát každý pátek od 15.00 v tělocvičně
TYMY, vedoucí Bruno Diaz, cena: 300,-/pol.
JUDO - pro chlapce od 14 let každý čtvrtek
od 14.45, cena: 300,-/pol.
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI - pro ženy a dívky,
které chtějí zdravě, zábavně a bezpečně cvičit
na gymnastickém míči
EKOKROUŽEK - pro žáky 1. stupně se zájmem
o přírodu a její ochranu, každé úterý od 16.00
v DUZE, 400,-/pololetí
BROUK PYTLÍK - výtvarné a pohybové techniky
pro nejmenší děti od 4 let, každou středu od 15.00
na DUZE, 400,-/pololetí
MALÝ MODELÁŘ - pro chlapce, kteří rádi kutí,
staví stavebnice, lepí modely. V sudé pondělí
od 15.30 v DUZE, cena: 400,-/pololetí
STOLNÍ TENIS - pro děti od 8 let v pondělí
od 17.00, 300,-/pol.
NÁBOR DO FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Do hanáckého folklorního souboru Klásek hledáme kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají
na hudební nástroje - zkoušky souboru bývají
vždy ve středu od 15.30 v TYMY. K nám do souboru zveme i „dospěláky“, kteří by nám chtěli
pomáhat udržovat tradice Holešovska, rádi si
zazpívají a zatancují.
NÁBOR DO KROUŽKU „FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI“
Všechny kluky, kteří rádi hrají fotbal a jsou rok
narození 2003, zveme do kroužku fotbalových
benjamínků, kteří trénují pod vedením pana Lindy
v pondělí od 16.00.
SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme s KENNY - BABY CLUB, který
nabízí hlídání v podobě MINIŠKOLIČKY pro děti
od 1 roku - hlídání dětí s cíleným programem pravidelný pobyt dítěte ve stálém kolektivu dětí
a instruktorek, 3hodinový program je zaměřený
na psychické i fyzické otužení dítěte, na rozvoj
hrubé, jemné motoriky, řeči ve spojení s hudebními, tanečními a výtvarnými prvky.
Cvičení pro rodiče s dětmi od 2. měsíce roku zpestření denního režimu dítěte i maminky na mateřské dovolené, získání informací o potřebách,
možnostech a psychomotorickém vývoji dítěte,
vyvážený vývoj dítěte v jednotlivých oblastech vývoje - rozvoj hrubé a jemné motoriky, řeči, sluchu,
zraku, hmatu, rovnováhy, orientačních doved-

ností i koordinace pohybů,
psychické i fyzické otužení dítěte i rodiče a zlepšení obranyschopnosti organismu.
POZVÁNKA DO DIVADLA
MONA LISA 7. 3. 2009
Muzikál představující Monu Lisu jako ženu s velkým srdcem a tvrdou hlavou. V novém muzikále
v divadle Broadway zazní skladby charismatického zpěváka a skladatele Drupiho. Cena: 990,Muzikál CARMEN v Praze 30. 5.
Muzikál inspirován příběhem Carmen, nechybí
odvážná cirkusová čísla, cena: 1.150,- (přihlášky
do 15. 3.)
EVITA (upřesnění termínu v průběhu února)
muzikál v Městském divadle v Brně - předběžné
přihlášky v kanceláři TYMY.
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.

Karneval v TYMY aneb „Z pohádky do pohádky“
V sobotu 24. ledna přijala pozvání řada malých
i velkých pohádkových bytostí na karnevalový
bál „Z pohádky do pohádky“ do tělocvičny SVČ.
Karneval zahájila květinková a motýlková víla,
která všem účastníkům a hostům ukázala cestu
do královského zámku. Za zvuku fanfár a v doprovodu královské družiny vstoupila královna - uvítala
všechny přítomné hosty a zahájila karnevalový rej.
Poté patřil parket reji masek, které se představily
jak královně a její družině, tak všem přihlížejícím
rodičům, babičkám i dědečkům. A že se bylo na co
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
dívat! Parket „prozářily“ princezničky i rytíři, beruš„SNĚŽNOU DOLINOU“ - pondělí 9. 3. - pátek 13.
ky a broučci, vodníci, ale i čarodějnice a mnoho
3. 2009 pro lyžaře i nelyžaře, děti
dalších pohádkových postaviček.
i rodiče s dětmi, ubytování na TroSpolečně si všichni zaskotačili, zajáku, možnost lyžařského výcviku
tančili i zasoutěžili. Všechny masky
s instruktorem, cena: 2.290,-/dítě,
byly oceněny medailí a sladkostí.
2.690,-/dospělý (v ceně ubytování,
Doprovodný program zpestřily tadoprava, plná penze, program, peneční páry, tančící pod vedením midagogický a zdravotní dozor, matestrů tance v kroužku společenského
riál, odměny).
tance, a také děti z taneční skupiny
Babydance a hip-hopu. Závěr odNOVÉ KROUŽKY (přihlášky v kanpoledne vyvrcholil losováním velké
celáři TYMY)
tomboly a slosováním losů masek
BARVIČKA - pro děti od 3 do 9 let,
dětí, kdy výhrou byl živý králíček.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
netradiční výtvarné techniky a tvopodnikatelům a firmám, kteří nám
ření, každý čtvrtek od 17.00, cena:
do naší bohaté tomboly přispěli.
400,-/pololetí
Bavili se malí i velcí. S krásným poJEZDECTVÍ - zájemci, hlaste se
citem odcházeli jak všichni účastníci
v kanceláři TYMY, bližší informace
karnevalu, tak i organizátoři a pov průběhu února, cena: 950,-/pol.
mocníčci, kterým za pomoc velmi
MAGIC KLUB - nejstarší a nejúspěšděkujeme. I přes chřipkovou epinější sběratelská karetní hra na světě,
demii nás překvapil bohatý počet
určeno pro děti od 8 let, které mají
návštěvníků a už se těšíme na další
rády zábavu, logiku, strategické komsetkávání s vámi u nás v TYMY.
binace i překvapení, schůzky v pátek
Za zvuku fanfár a v doprovodu královské družiny vstoupila královna
Hanka S.
od 17.00 v TYMY, 200,-/pol.
- uvítala všechny přítomné hosty a zahájila karnevalový rej.
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VÝROČÍ - ÚNOR 2009
1. 2. 1869 Narozen ČERVINKA, Inocenc Ladislav, historik, muzejní pracovník, archeolog,
konzervátor Archeologického ústavu pro oblast
Moravy, redaktor časopisu Pravěk, numizmatik,
redaktor (+ 3. 10. 1952) - 140. výr. narození
2. 2. 1944 Zemřel v Holešově HIKL, Jan,
kanovník kroměřížský, arcikněz, děkan a farář
v Holešově, zakladatel Spolku katolických tovaryšů a Katolického spolku Sušil, režisér divadelních
ochotníků, spisovatel, autor knih s náboženskou
tematikou (* 28. 1. 1860) - 65. výr. úmrtí
3. 2. 1889 Narozen PROKOP, Josef, kreslíř, malíř, pedagog, sochař, maloval portréty,
zátiší, krajiny, městské veduty (+ 21. 7. 1969)
- 120. výr. narození
4. 2. 1939 Narozen TUČEK, Petr, filmový režisér, filmový scenárista, televizní režisér, televizní
scenárista (+ 20. 7. 1990) - 70. výr. narození
5. 2. 1594 Zemřel AENEAS, Jan, archivář, kulturní organizátor, překladatel, řídil práce na bratrském překladu bible (* 1537) - 415. výr. úmrtí
6. 2. 1879 Narozen JADRNÍČEK, Albert, spisovatel, překladatel, duchovní, působil v Hulíně
(+ 29. 3. 1968) - 130. výr. narození
7. 2. 1889 Narozen WINDER, Ludwig, žurnalista, německy píšící česko-židovský spisovatel
evropského formátu, redaktor (+ 16. 6. 1946)
- 120. výr. narození
8. 2. 1884 Narozen VYDRA, Josef, literární
publicista, výtvarný teoretik, zabýval se uměleckoprůmyslovou tvorbou a lidovým uměním (+ 27.
7. 1959) - 125. výr. narození
9. 2. 1884 Narozen KRECAR, Jarmil, básník,
divadelní kritik, dramatik, knihovník, literární kritik,
překladatel, výtvarný kritik, vydával bibliofilské
edice, autor novoromantické lyrické poezie (+ 9.
9. 1959) - 125. výr. narození
10. 2. 1909 Narozen RUSINSKÝ, Milan, divadelní kritik, filmový scenárista, literární historik, literární kritik, literární publicista, knihovník, prozaik,
překladatel, rozhlasový pracovník, kulturně-osvětový pracovník, autor literárně historických studií,
románů, povídek, rozhlasových her a literárních
pásem (+ 8. 11. 1987) - 100. výr. narození
11. 2. 1979 Zemřel MIKOLÁŠ, Jaroslav Ludvík,
bibliofil, bibliograf, folklorista, kulturně-osvětový
pracovník, publicista, vlastivědný pracovník, vydavatel, vydával regionální drobné tisky (* 16. 8.
1889) - 30. výr. úmrtí
12. 2. 1874 Narozen BREITENBACHER, Antonín, archivář, hudebník, knihovník, historik,
působil v Kroměříži (+ 8. 8. 1937) - 135. výr.
narození
13. 2. 1999 Zemřel GALUŠKA, Zdeněk, ilustrátor, malíř, spisovatel, humorista, lidový vy-

PROFIL
Zdeněk GALUŠKA
* 11. 7. 1913, Uherský Ostroh
† 13. 2. 1999, Nivnice
Autor humoristických próz
Od 1935 studoval externě na Škole
uměleckých řemesel v Brně. Své výtvarné
schopnosti využil již v mládí, kdy maloval pro
dílnu v Uherském Hradišti slovácké obrázky,
i později při ilustraci své knížky povídek. Za
války byl nasazen na práci do Německa, později zastával funkci vedoucího v Úřadovně
pro domácí práce v Uherském Hradišti. Od
r. 1951 až do důchodu pracoval v Moravské
ústředně v Brně.
Od 1935 psal do Moravských novin
soudničky, které posléze začal přepracovávat do literární podoby. Vystupoval estrádně
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pravěč, publikoval v novinách a časopisech
(* 11. 7. 1913) - 10. výr. úmrtí
14. 2. 1919 Narozen ZIKMUND, Miroslav,
cestovatel, publicista, spisovatel, působí ve Zlíně
- 90. výr. narození
15. 2. 1899 Narozen HLOBIL, Josef, lékař, za
1. světové války italský legionář, za okupace v odbojovém hnutí (+ 26. 1. 1943) - 110. výr. nar.
16. 2. 1904 Narozen ŘEZNÍČEK, Zdeněk, básník, publicista, překladatel, působil v Kroměříži
(+ 17. 4. 1975) - 105. výr. narození
17. 2. 1824 Narozen HANSMANN, Leopold Josef, básník, dramatik, folklorista, prozaik, překladatel, redaktor, sběratel lidových písní a lidových
přísloví, vydavatel, zakladatel moravské venkovské prózy, působil na Hané, Kroměřížsku a Novojičínsku (+ 7. 7. 1863) - 185. výr. narození
18. 2. 1734 Narozen MORAVEC, František
Adolf, filozof, historik, sepsal moravské dějiny do 18. století, působil v Kroměříži a Příboře
(+ 22. 11. 1814) - 275. výr. narození
19. 2. 1929 Narozen DRAHOTUŠSKÝ, Oldřich,
sochař a restaurátor - 80. výr. narození
20. 2. 1614 Zemřel PONTANUS z Breitenberka, Jiří Berthold, humanistický prozaik, básník,
dramatik, napsal teologické, rétorické a historické
spisy (* ca 1550) - 395. výr. úmrtí
21. 2. 1929 Zemřel KLUSÁČEK, Karel Ludvík,
malíř, ilustrátor, organizátor kulturního života,
autor četných dekorativních alegorií a historických
obrazů, psal básně, organizátor kulturního života
v Praze (* 25. 10. 1865) - 80. výr. úmrtí
22. 2. 1944 Zemřel KONAŘÍK-BEČVAN, Bedřich, dramatik, literární kritik, prozaik, redaktor,
osobnost Valašska (* 13. 4. 1878) - 65. výr. úmrtí
23. 2. 1939 Narozen DOHNAL, František, architekt, působí ve Zlíně - 70. výr. narození
24. 2. 1904 Narozen KREJCÁREK, Ladislav,
entomolog, autor odborných článků (+ 6. 7. 1982)
- 105. výr. narození
25. 2. 1924 Narozen POKORNÝ, Jaroslav,
kreslíř, malíř, textilní návrhář, designer (+ 21. 10.
1985) - 85. výr. narození
26. 2. 1939 Narozen EČER, Rudolf, fotograf,
grafik, keramik, autor uměleckých a dokumentárních tisků, filmů, grafických úprav knih, působí
v Kroměříži - 70. výr. narození
27. 2. 1854 Narozen ČECH, Leader, literární
kritik, literární historik, literární teoretik (+ 27. 7.
1911) - 155. výr. narození
28. 2. 1999 Zemřel BÁRTEK, Stanislav, kulturní
pracovník, ředitel Okresního archivu se sídlem
v Holešově, inicioval vznik Vlastivědného kroužku
v Holešově, zakládající člen Divadla 6. května
(* 13. 10. 1933) - 10. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 2. 1899 Narozen ŽALUD, Stanislav, dirigent,
hudební skladatel, ředitel kůru, působil ve Valašském Meziříčí a Vranově, skládal mše, písně,
sbory, suity (+ 10. 11. 1967) - 110. výr. narození
2. 2. 1959 Zemřel LETFUS, Oldřich, hudební
aranžér, hudební skladatel, pianista, autor scénické hudby, klavírních, komorních a symfonických
skladeb (* 28. 8. 1900) - 50. výr. úmrtí
6. 2. 1894 Zemřel ILLNER, Josef, hudební
teoretik, sbormistr, hudební skladatel, autor oper,
jako kritik přispíval do mnoha časopisů, majitel
hudební školy v Brně (* 27. 8. 1839) - 115. výr.
úmrtí
9. 2. 1899 Narozena CIVÍNOVÁ, Růžena, hudebnice, organizátorka hudebního života, ve Valašském Meziříčí spoluzakládala Hudební středy
(+ 14. 12. 1981) - 110. výr. narození
12. 2. 1994 Zemřel PRZEBINDA, Josef, dirigent, sbormistr, hudební skladatel, psal taneční
hudbu, prováděl sborové úpravy lidových písní,
skládal klavírní i orchestrální skladby, scénickou
hudbu (* 26. 10. 1919) - 15. výr. úmrtí
15. 2. 1744 Zemřel MÍČA, František Václav, dirigent, hudební skladatel, autor kantát,
oper, symfonií, sonát (* 1694) - 265. výr. úmrtí
16. 2. 1684 Narozen ČERNOHORSKÝ, Bohuslav
Matěj, český hudební skladatel, přední představitel české barokní hudby (+ 1. 7. 1742) - 325.
výr. narození
17. 2. 1934 Zemřel VANĚK, Bohumil, dirigent, sbormistr, hudební skladatel, varhaník,
organizoval sbory, úpravy lidových písní, působil
v Kroměříži, Buchlovicích, Olomouci (* 13. 2.
1902) - 75. výr. úmrtí
19. 2. 1804 Zemřel KROMMER, Antonín Matyáš, hudební skladatel, varhaník, autor skladeb
chrámových a symfonických (* 7. 1. 1742) - 105.
výr. úmrtí
22. 2. 1809 Narozen WUTSCHEK, Eduard,
hudební pedagog, sbormistr, hudební skladatel,
autor klavírních skladeb, písní, mužských sborů
a skladeb chrámových (+ 15. 7. 1881) - 100.
výr. narození
25. 2. 1879 Narozen OSTRČIL, Otakar, český
hudební skladatel a dirigent (+ 20. 8. 1935) - 130.
výr. narození

se Strouhalovou dechovou sedmičkou, natáčel pořady pro rozhlas
a televizi, začátkem 70. let vydal
několik gramofonových desek.
Pro brněnskou televizi zdramatizoval třináctidílný televizní seriál
Slovácko sa nesúdí (1976, r. Petr
Tuček, na některých příbězích
s Galuškou jako scenárista spolupracoval Jaroslav Dietl).
Galuškova kniha Slovácko sa
súdí shrnuje prózy, které autor vydával
v novinách; soudničky a povídky v ní obsažené
líčí drobné sousedské spory, konflikty a příhody.
Humorný tón a základní významový rozměr
vyprávění jsou založeny nejen na situační komice, ale hlavně na komice jazykové. Tradice lidového humoru zde vychází především
z vypravěčské formy skazu orientující se na
mluvní projev, který ve stylu lidových vypravěčů
využívá slováckého nářečí. Jednotlivé příběhy
jsou zasazeny do rámce nadčasových událostí
vesnického života tak, jak je utváří pravidelný

rytmus ročních období; drobnokresbou vesnických figurek pak vytvářejí téměř patriarchální obraz
zemité mentality moravského
Slovácka a jeho svérázných
obyvatel. Obdobně laděna je
i druhá autorova knížka Slovácko sa nesúdí. Přináší však jisté
zpomalení vypravěčského tempa,
sevřený zkratkovitý děj je rozšířen
o objektivizační reflexi, vnášející do
humorných situací hodnotící etický pohled
a z plynutí času vycházející prvek nostalgie.

VÝZNAMNÉ DNY
11. 2. Světový den nemocných
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Den obětí zločinu
22. 2. Den myšlenky bratrství
- celosvětový svátek skautů
H.K.

BIBLIOGRAFIE
Beletrie: Slovácko sa súdí (PP 1947); Slovácko sa nesúdí (PP 1972). Souborné vydání:
Stařeček Pagáč vyprávjajú (1977, obsahuje
obě knihy); Slovácko sa súdí aj nesúdí (1981).
Na zvukových nosičích: Slovácko sa súdí (LP
1973); Slovácko sa súdí (soubor 4 LP, 1974);
Stařeček Pagáč vyprávjajú (MC 1991).
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na leden a únor
Beletrie
BATOK Petra - A pak už jen tma: Rodinné
drama pro čtyři osoby a alkohol.
BENAMOV G.-M. - Mnichovský přízrak: Román
mistrně oživuje historickou událost, jež se stala
symbolem hanebné politiky ustupování agresi
a porušování mezinárodního práva.
BRDEČKOVÁ Tereza - Listy Markétě: Šest
záhadných a volně propojených povídek a novel o tajemství srdce, snů, zrcadel i záhadách
minulosti.
BŘEZINOVÁ Anna - Nehodná dcera rodu Smiřických: Historický milostný román se odehrává
na počátku 17. století a je inspirován skutečnými
událostmi.
GRISHAM John - Nevinný: Skutečný příběh
nespravedlivě odsouzeného Američana Ronalda
Williamsona.
KOHOUT Pavel - O ničem a o všem. Krátká čtení 1975-2008: Kniha seznamuje čtenáře
s autorovými publicistickými texty, zejména pak
s fejetony a novinovými sloupky.
LUSTIG Arnošt - Zloděj kufrů: Příběh z terezínského ghetta o prvním milostném citu, který válka
odsoudila k tragickému konci.
MAM Somaly - Prodaná nevinnost: Burcující obžaloba sexuálního zotročování žen a dětí
v Kambodži.
MLYNKEC Tomáš - Slavíci kamenného mostu: Kniha je smyšlenou kronikou života Matěje
Václava Jäckela, sochaře a řezbáře z období
českého baroka.
PRATCHETT Terry - První příběhy ze Zeměplochy: Jubilejní vydání prvních dvou knih z cyklu
Úžasná Zeměplocha.
STEPHENSON Neal - Rtuť: 1. díl trilogie Barokní
cyklus, bestseller, za který autor získal cenu A. C.
Clarka za rok 2004.
UPDIKE John - Terorista: Dramatický příběh,
který se chce vyrovnat s jedním z nejpalčivějších
problémů dneška.
VAŇKOVÁ Ludmila - Kdo na kamenný trůn:
Historický román o osudech Přemysla I. Otakara
z období 3. křižácké výpravy do Svaté země.
VIEWEGH Michal - Román pro muže: Tři sourozenci středního věku a mladá striptérka na společném lyžařském výletě, který jen díky náhodě
neskončí vraždou... .
VONDRUŠKA Vlastimil - Letopisy královské koruny III: Další příběhy královského písaře Jiřího Adama z Dobronína, který vyšetřuje záhadné případy.
NAUČNÁ LITERATURA
BOBKOVÁ L; BŘEZINA L.; ZDICHYNEC J. Horní a Dolní Lužice: Další svazek z řady dějin
států a historických regionů nastiňuje komplikované dějiny geopoliticky problematického teritoria.
CÍLEK Václav - Dýchat s ptáky: Autor se opět
ve své knize esejů a úvah zabývá životním prostředím, klimatem, krajinou, místy.
DVOŘÁK J.; FORMÁČKOVÁ M. - Netahej čerta
za fousy: Pokračování úspěšného Vzpomínání
české herecké legendy.
FIKEJZ Miloš - Český film. Herci a herečky.
3. díl: S-Ž: Závěrečný díl rozsáhlé encyklopedie
mapující osobnosti českého a slovenského filmu.
GAJDA Radola - Moje paměti: Autobiografické
paměti generála Československé armády o střetu
českých legií s rodící se bolševickou mocí.
JANÍČEK Jeroným - Když úzkost bolí: Kniha
poslouží jako praktický průvodce pro lidi trpící
úzkostnými poruchami.
JAROLÍMKOVÁ Stanislava - Co v průvodcích
nebývá: 3. díl knihy nabízející méně známé zajímavosti o Praze, o jejích stavbách a zákoutích
i událostech a osobách s ní svázaných.
KERSSENROCK F. - Paracelsus. Jeho život
a doba: Fascinující portrét muže, jenž neomylně
lpěl na svobodě ducha a naznačil nové cesty
myšlení.

LANGHAMMEROVÁ Jiřina - Čtvero ročních
dob v lidové tradici: Publikace přibližuje čtenářům čtyři roční období - jaro, léto, podzim a zimu
- v souvislosti s lidovými tradicemi, které se k nim
vztahují.
O ČEŠTINĚ. 2: Knižní podoba dalších 20 dílů
oblíbeného televizního seriálu O češtině, které
připravuje Česká televize ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro jazyk český AV ČR.
RICHTER Karel - Zločin, který unikl trestu.
Masakr v Katyni: Literatura faktu o podepsání
sovětsko-německého paktu, kterým Stalin dodatečně Hitlerovi umožnil útok na Polsko a jehož
následkem byla i masová vražda více než 15 000
polských důstojníků v Katyni.
RŮŽIČKOVÁ Martina - Ota Pavel. Osobnost
dvou tváří: V této biografii jsou čtivou formou zachyceny radostné i stinné stránky života Oty Pavla.
Knihu ilustroval Leon Svobodník z Holešova.
DAVID P.; SOUKUP V. - Velká turistická encyklopedie. Liberecký kraj: 5. svazek rozsáhlého
a kompletně zpracovaného přehledu turisticky
pozoruhodných míst České republiky.
WALKER Petr - Po stopách Ježíše: Ilustrovaný
průvodce Svatou zemí.
WIMMER Magda - Proroctví Mayů: Autorka
ve své knize publikuje informace o mayské kultuře,
spiritualitě i proroctví.
ZIMÁK Alexandr - Mezi třemi světadíly. I. a II.
díl: Dějiny mořeplavectví a obchodování na vlnách
Středozemního, Černého a Rudého moře.
TIP PRO VÁS
ROHÁL Robert - Slavíci a slavice (Zlatý a Český
slavík 1962 - 2007)
Zlatý - a posléze Český - slavík je v československé a české populární hudbě trvalým fenoménem, který se zrodil na počátku šedesátých let
a úspěšně přežil jak normalizaci, tak hektickou
porevoluční dobu a následný příval hudby západní
provenience. Získal si tak pevné místo v povědomí
všech, kteří tuto hudbu sledují, a dokonce je již
několik desetiletí jednou z nejvíce sledovaných
akcí šoubyznysu. Je s podivem, že s ohledem
na výše uvedené dosud nevyšla opravdu reprezentativní publikace, která by mapovala celou
dlouhou historii Slavíka od jeho zrodu v roce 1962
až po současnost. Kniha, kterou připravil zkušený
publicista Robert Rohál, tento dluh napravuje
a podrobně mapuje pět desetiletí Slavíka a také
osudy jeho nejúspěšnějších protagonistů včetně
těch, kteří jsou dnes již téměř zapomenuti, ale také
těch, kteří nasbírali nejvíce „cenných kovů“. Tento
rozsáhlý a přitom navýsost čtivý text je doplněn
množstvím rozhovorů se zpěváky a zpěvačkami,
statistikami a také obrazovou přílohou.

dostane k Vánocům ten nejúžasnější dárek - její
velká láska Michálek se stěhuje do Prahy …
DISNEY - Nejkrásnější pohádky pro princezny: V této nádherné knížce najdete dvanáct
pohádek o nejoblíbenějších postavách filmů Walta
Disneye.
FOGDEN Emma - Příhody Bořka Stavitele. 2:
Nové příběhy Bořka a jeho pomocníků, kteří každý
den něco pilně budují a opravují.
DOSKOČILOVÁ H.; MILER Z. - 2 veselé pohádky: Knížka obsahuje dvě humorné pohádky: Drak
Barborák a Ztracený král Kulajda.
FOMBELLE T. de - Tobiáš Lolness II. Elíšiny
oči: Druhý, závěrečný díl velkého dobrodružství
miniaturního Tobiáše Lolnesse.
GOLDFLAM Arnošt - Standa a dům hrůzy:
Strašidelný příběh pro děti, které se rády bojí.
GORDON R.; Williams B. - Hlouběji do Podzemí: Pokračování světového bestselleru Ztracený
svět v Podzemí odhaluje nová hrozivá tajemství.
JÍNOVÁ Šárka - Za tvou lásku díky!: Příběhy
dětí, které žily samy na ulici, nikdo je nechtěl,
nemiloval, nehladil. Ony přesto doufají, že láska
jednou potká i je.
KROLUPPEROVÁ Daniela - Sedmilhář Josífek:
Prvňáček Josífek je malý neposlucha, rád si vymýšlí a často i lže. A ne a ne se to odnaučit...
LAUBIER M. de - Gaston, chlapeček, který se
pořád ptal: Dvanáct otázek zvídavého chlapečka
Gastona, který přemýšlí o tom, jak funguje svět
a jaký je jeho smysl.
MOORE Ulysses - První klíč: Nadešel okamžik
pravdy. Konečně děti najdou odpověď na všechny
své otázky, ale dosud nenašly to, co chtějí získat
všichni: První klíč, který dokáže odemknout kteroukoliv z Bran času.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - S Klárkou za dobrodružstvím: Klárka společně s Knotkovic kluky objeví
tajný vchod do domu, ale také do spletitých chodeb podzemí...
SHAN Darren - Zabijáci úsvitu. Kniha devátá:
Při honbě na Pána vampýrů padnou Darren a jeho
společníci do pasti, z lovců se stanou štvanci.
STORK P. A. - Veselý vesmír: Bohatě ilustrovaná
populárně-naučná publikace pro malé čtenáře
o vesmíru, doplněná CD-romem.
STUCHLÁ Dana - Šíleně smutná princezna:
Krásná a oblíbená filmová pohádka z roku 1968
přichází v knižní podobě.
VAŠÍČEK Arnošt - Na lovu záhad: Sto nejzajímavějších záhad z celého světa doplňují zábavné
úkoly a testy pro začínající luštitele.
VELKÁ cesta po světadílech: Bohatě ilustrovaný průvodce po světadílech pro nejmenší děti,
doplněný CD-romem.
WERNER Helmut - 1000 dinosaurů: Encyklopedie uvádí údaje o více než 300 rodech dinosaurů,
nalezištích, kde byli objeveni a jak žili.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BURDOVÁ Michaela - Zrádné hory Dragor. Po- Další knižní novinky a fond knihovny na www.mks.
selství jednorožců: Vydejte se za dobrodružstvím holesov.cz nebo www.knihy.mks.holesov.cz.
IŽ
do Lilandgarie, země posvátných jednorožců.
COLFER Eoin - Legenda o zubech kapitána Krákory: Nové
dobrodružné, ale i humorné příběhy o duchu
zlotřilého piráta kapitána Krákory.
DEARY Terry - Zločinci: Seznamte se
s těmi nejhoršími padouchy a objevte cestu
lemovanou strachem
Pořez 1,2 m do 10,5 m
a utrpením.
DENKOVÁ Melita Kluk, před kterým tě
Kontakt: 602 716 378,
máma varovala (jen602 716 340
že je boží): Deníkové
zápisky Maxi, která

PILA ŽOPY
BRÁZDIL & KOPŘIVA, s. r. o.
STAVEBNÍ A TRUHLÁŘSKÉ
ŘEZIVO
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Projekt financovaný z evropských fondů opět na holešovském
gymnáziu
Už v prvním období, kdy bylo možné čerpat
finanční zdroje z ESF v rámci OP RLZ, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov úspěšně realizovalo projekty, ve kterých mělo pozici žadatele
nebo partnera. O jejich průběhu jsme vás několikrát informovali i na stránkách Holešovska.
Prvním partnerským projektem byl Pilot G,
ve kterém škola spolupracovala s VÚP Praha
a ve kterém pokračujeme v dalším dvouletém
období pod názvem Kurikulum G. Druhý partnerský projekt byl zaměřen na celoživotní učení
a pomohl škole zařadit se do krajské sítě škol,
které budou plnit funkci vzdělávacího střediska.

Pravidelné studium
judaistiky a biblistiky
Na programu čtení z Tory, ale také seznámení s kodexem židovského práva a zvyklostí atd.
Pořádá OLAM, společnost Judaica, sekce
vzdělávání a redakce týdeníku Šavua tov. každý první pátek v měsíci v Šachově synagoze
v Holešově.

Ve třetím projektu Rozvoj klíčových kompetencí
formou terénních cvičení jsme byli žadateli
a příjemci finanční podpory.
V roce 2008 byla vyhlášena 1. výzva
na čerpání finančních dotací, a to v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro roky 2007-2013. Rozhodli
jsme se znovu vytvořit projekt a přihlásit se
do soutěže o udělení grantu.
K naší nemalé radosti se nám podařilo se
žádostí o finanční podporu uspět, a tak jsme
od 3. listopadu 2008 zahájili práci na dvouletém
projektu Zvýšení efektivnosti environmentální
a osobnostně sociální výchovy žáka formou
terénních aktivit. Tento projekt plynule navazuje
na předchozí projekt a klade důraz zejména
na herní, prožitkové, komunikativní, kooperativní
a psychosociální aktivity, pomocí nichž pracujeme na osobnostně sociálním rozvoji žáků.
Všechny aktivity budou probíhat mimo
budovu školy, v přírodě, v terénu. Jak už název naznačuje, budou
zaměřeny především
na problematiku environmentální a eko-

NOVÝ SERIÁL UŽ PŘÍŠTĚ
Už v dalším vydání Holešovska bude zahájen nový seriál,
který postupně představí některé holešovské kumštýře z řad
malířů, sochařů či fotografů.
(red)
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logické výchovy a na problematiku spojenou
s pochopením vztahu lokálních a globálních
problémů lidstva, které budou muset budoucí
generace řešit. Doplňkem terénních cvičení
bude soustava osobnostně sociálních aktivit,
jež umožní žákům lépe poznat sebe sama
a zároveň povedou k lepší soudržnosti kolektivu třídy.
Předchozí projekt byl určen nejmladším
žákům naší školy, tj. prvním čtyřem ročníkům
osmiletého studia. Projekt vyčerpáním finančních prostředků neskončil, ucelený program
terénních cvičení se stal součástí našeho školního vzdělávacího programu Heuréka. Podobně
i nový projekt, tentokrát určený žákům druhých
ročníků a sexty a třetích ročníků a septimy, bude
po svém završení nedílnou součástí našeho
školního vzdělávacího programu.
Mgr. Kubíčková Blažena
vedoucí projektu
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MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. poschodí objektu č.p. 1400 na ul. Palackého v Holešově o výměře 68 m2 za min. nájemné 300 Kč/m2/rok a spol.
prost. o výměře 2,70 m2 za min. nájemné 150 Kč/m2 /rok + zálohy
na energie cca 25.000 Kč/rok.
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628,
769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov
nejpozději do 5. 2. 2009. Žádost označená heslem „Palackého 1400“
musí obsahovat:
- řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, telefon)
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
- nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
- nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
- způsob využití nebytových prostor
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400,
Ing. Eva Fryčová, příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová.
Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce
v termínu od 20. 1. 2009 do 5. 2. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Fotbalistky DFK Holešov trénují
i na běžkách
V sobotu 24. ledna 2009 uskutečnil Dívčí fotbalový klub Holešov
zimní projížďku členek oddílu na běžkách. Za sněhem se musely hráčky
a jejich maminky vydat až do Velkých Karlovic, protože momentální stav
sněhové pokrývky je v okolí Holešova velmi špatný, ale sobotní výlet stál
rozhodně za to. Od parkoviště u sjezdového areálu Razula se vydalo
osm statečných lyžařek nejdříve v lyžařské stopě ke sportovnímu areálu
Machůzky a dále okruh pokračoval zpět přes Razulu, hotel Gálik a podél
cyklistické stezky k hotelu Horal. Je nutné dodat, že některá z přítomných
děvčat měla běžecké lyže poprvé
v životě na nohou,
a proto jejich výkony při této turistické projížďce byly
více než úctyhodné. DFK Holešov
v této aktivitě bude
pokračovat i nadále a tuto zimu
uskuteční další výlety na běžkách.
Mgr. Svatava
Ságnerová

Plesová zábava DFK Holešov
První velkou společenskou akcí Dívčího fotbalového klubu Holešov byla
1. plesová zábava, která se konala 17. ledna 2009 v prostorách internátu VPŠ
a SPŠ MV v Holešově. Sešly se zde hráčky současného týmu žen se svými
rodiči, partnery, fanoušky a příznivci ženské kopané a dobré zábavy. Celou
akci zahájil starosta města Holešov a senátor Parlamentu ČR PaedDr. Zdeněk Janalík, který krátce zhodnotil podzimní sezónu DFK a předal přítomným
hráčkám malou pozornost v podobě krásných růží. K tanci a poslechu hrála
velmi dobře všem přítomným hudební skupina PRESS a na tanečním parketu
byla ve svých společenských róbách k vidění děvčata, která zná mnohý
obyvatel Holešova pouze v civilním oděvu či ve fotbalovém dresu. Všichni
účastníci si hudebního večera do sytosti užili a na taneční kreace hráček
s trenérkou budou ještě dlouho vzpomínat…
Další akcí, na kterou se děvčata připravují, bude kondiční soustředění,
které se uskuteční začátkem února v Rajnochovicích, a také mezinárodní
halový turnaj v Diakovcích na Slovensku.
Všechny zájemkyně o dívčí kopanou od 8 let zveme mezi nás;
trénujeme 2x týdně v Holešově ve středu a v pátek v tělocvičně
3. ZŠ. Kontakt na trenéry: 605 702 141.
Mgr. Svatava Ságnerová

Poslední volná místa za sněhem do Francie
Milovníkům zimních sportů,
kteří si u nás sněhu ještě neužili
do sytosti, nabízíme posledních
deset volných míst na zájezd do
Francie. Proto pokud máte zájem
pořádně si zalyžovat, příliš dlouho
neváhejte. O jarních prázdninách
ve dnech od 6. do 15. března
2009 vyráží Klub přátel alpského
lyžování opět do francouzského
střediska Le Corbier.
Le Corbier patří mezi pět skutečných alpských francouzských
skvostů, a to za poměrně dobré
ceny. Zimní středisko je součástí
páté největší lyžařské oblasti francouzských Alp - Les Sybelles.
Les Sybelles dále zahrnuje
pět následujících středisek: St.
Sorlin d´Arves, St Jean d´Arves,
La Toussuire, Les Bottieres a St.
Colomban des Villards a čítá 310
km sjezdových tratí. Všechna
střediska jsou propojena doko-

nalým systémem lanovek a vleků. Ubytování je ve vybavených
studiích a apartmánech přímo na
sjezdovkách, takže výhodou je,
že nemusíte nikam dojíždět skibusem a nejste na nikoho vázáni.
Po lyžování si můžete odpočinout
ve vyhřívaném venkovním bazénu,
sauně nebo vířivce.

CENA ZAHRNUJE: ubytování
na 7 nocí; skipas na 6 dní, dopravu
luxusním autobusem; pobytovou
taxu; delegáta; pojištění cestovní
kanceláře proti úpadku. Rozšířený
skipas - 650 Kč příplatek.

Účastníci zájezdů z minulých
let 200 Kč sleva.
Více informací, přihlášky a katalog na tel. čísle 605 200 085
Mgr. Irena Seifertová

Info k lyžování: 1550 (1300)
m - 2265 (2620) m; 90 (310) km
sjezdových tratí; 1 (5) černých,
6 (31) červených, 10 (40) modrých, 9 (20) zelených sjezdovek;
8 (25) sedaček, 15 (51) vleků
studio 4

studio 2

obs.
4 os.

obs.
3 os.

obs.
2 os.

obs.
2 os.

9350

9950

10990

10250
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Kvalifikaci ve florbale vyhrály severomoravské týmy
21. ledna uspořádala Vyšší
policejní škola a Střední policejní
škola MV v Holešově a Krajská
rada Asociace školních sportovních
klubů ČR Zlínského kraje ve sportovní hale 1. ZŠ kvalifikaci skupiny
E na republikové finále ve florbalu středních škol. Celou soutěž
zahájili krátkými projevy starosta
města Holešov a senátor Parlamentu ČR PaedDr. Zdeněk Janalík
a za pořádající školu plk. Ing. Bc.

Andrej Rohál, kteří popřáli přítomným sportovcům hodně úspěchů.
Na turnaji se střetly vítězné týmy
děvčat a chlapců ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého
kraje a k vidění byly velmi pěkné
sportovní výkony.
Po urputných soubojích si
nakonec právo reprezentovat tuto
část Moravy na republikovém finále v Jedovnici vybojovala družstva
děvčat z Gymnázia Petra Bezruče

Frýdek-Místek a hoši ze Střední
průmyslové školy stavební Havířov,
přičemž o celkových umístěních rozhodovalo skóre utkání. Za hladký
průběh soutěže patří poděkování
florbalovým rozhodčím Marku Zavadilovi a Ondřeji Filipčíkovi, kteří
bez problémů řídili celou soutěž,
dále technické četě studentů VPŠ
a SPŠ MV v Holešově a vedení
1. ZŠ v Holešově, které průběh soutěže ve sportovní škole umožnilo.

Výsledky: Dívky:
1. Gymnázium PB Frýdek-Místek 6 bodů
2. Slovanské gymnázium Olomouc
1 bod
3. Obchodní akademie
Valašské Meziříčí
1 bod
Hoši:
1. SPŠ stavební Havířov
4 body
2. Slovanské gymnázium Olomouc
4 body
3. SPŠ Zlín
1 bod
Mgr. Svatava Ságnerová

Nastoupené týmy a oficiální hosté při slavnostním vyhlášení turnaje.

Akciová společnost Vodní zdroje Holešov,
Tovární 1423, 769 01 Holešov
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici:

RUCE - PATY
Marcela Dohnalová

soustružník-frézař-montážník.

nám. Dr. E. Beneše 56, Holešov
oznamuje rozšíření služeb o:

Požadavky: praxe při práci na soustruhu a fréze,
řidičský průkaz sk. B výhodou.
Firma nabízí zaměstnanecké benefity
(stravenky, příspěvek na penzijní připojištění,
ozdravný program).

nehtovou modeláž a design
zpevňování přír. nehtů UV gelem
ošetření poškozených neht. plotének
biostimulačním laserem

Nástup: leden 2009
Kontakt: Petr Šíma, tel., mobil: 573 312 134, 602 504 193
fax.: 573 312 130, e-mail: sima@vzh.cz

objednávky na tel.: 608 860 792
M. Janušková

Pohár restaurace Barborka podruhé pro Petra Jurčíka
Všetuly - Již pojedenácté uspořádala v závěru loňského roku všetulská restaurace „Barborka“ velký kulečníkový turnaj. Ten vyvrcholil
tradičně na sv. Štěpána, tzn. 26. prosince 2008.
Ve finále obhájil své loňské vítězství Petr Jurčík
a stejně jako v ročníku 2007 porazil pětinásobného

vítěze tohoto turnaje Roberta Stokláska. Třetí místo vybojoval Miroslav Fuksa (zúčastnil se všech
11 ročníků!) a čtvrtý skončil Pavel Novotníček.
Restaurace Barborka připravila na Štěpána
pro hosty nejen vyvrcholení kulečníkového turnaje, ale také všem na závěr dne zahrála dechová

Vítěz turnaje Petr Jurčík (druhý zleva) s majitelkou restaurace a hosty.
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hudba a pro hosty byl připraven skvělý zvěřinový
guláš. Všetulské kulečníkové turnaje si získaly již
věhlas a obohacují společenské dění v této části
Holešova. Již nyní se mohou zájemci těšit či připravovat na 12. ročník. Zahájen bude s příchodem
letošního podzimu.
R. Seifert

K dobré atmosféře turnaje přispěla i živá hudba.
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PROPOZICE 16. ROČNÍKU SILNIČNÍHO BĚHU

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA
Prusinovice: sobota 28. 2. 2009 u kulturního domu
• 1. závod MORAVSKO-SLOVENSKÉHO běžeckého poháru 2009
a Velké ceny vytrvalců Olomoucka
• Pořadatelé: BK Holešov OÚ Prusinovice
• Časový pořad: 9:00 - 10:30
8:30 - 10:00
11:15
12:30
13:30

prezentace pro hlavní závod
v tělocvičně
prezentace žák. a dorost.
kategorií v kult. domě
start hlavního závodu na 10 km
losování tomboly
vyhlášení výsledků

Startovné: v hlavním závodě 60,- Kč, mládežnické kategorie bez startovného.
V rámci 16. ročníku Rohálovské desítky jsou vypsány také kategorie
pro závodníky Mikroregionu Holešovsko (Bořenovice, Holešov, Horní
Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice,
Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice,
Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice)
kategorie muži: do 39 let (ročník nar. 1970 a mladší)
nad 40 let (ročník nar. 1969 a starší)
kategorie ženy: ženy mají vypsanou jednu kategorii bez rozdílu věku

Přípravný fotbal
SFK ELKO Holešov
TJ Spartak Hulín - SFK ELKO Holešov
1 (0:0) 1
Po pár trénincích se hráči Holešova střetli hned na úvod se soupeřem
z popředí divizní tabulky na umělé trávě v Hulíně. Opět se ukázalo, že
s dobrým soupeřem jde nahoru také výkon. Domácí měli více šancí
k zakončení a po bezbrankovém poločase vyměnili hned osm hráčů.
Po zaváhání hostí při odkopu v 68. minutě se Hulín dostal do vedení.
Po zaváhání domácího brankáře přišel jeho faul a Bejtkovský z pokutového kopu v 80. minutě vyrovnal na 1:1. Utkání dobře řídil před
60 zkřehlými diváky rozhodčí Ligas z Hulína.
Holešov: Krejčí - Charuza, Šimík, Bačík, Vávra - Barták, Münster, Ohlídal,
Bejtkovský - Roubalík, Slováček. Ve druhé půli přišli na hřiště Hlobil,
Marek a Frybort. Trenér Martin Malík.
Spartak Zborovice - SFK ELKO Holešov B
3 (1:0) 0
Na turnaji v Chropyni zastoupila rezerva Holešova A mužstvo, které
ve stejnou dobu hrálo v Hulíně. Navíc byla sestava hodně pozměněná
a tak byl soupeř z krajského přeboru nad síly holešovského mužstva.
FK Chropyně - SFK ELKO Holešov
4 (2:0) 0
Druhé utkání zimní přípravy mnoho neukázalo, a tak na hřiště nastoupili
i hráči B mužstva a dorostu. V chaotickém utkání odešli hráči vysoko
poraženi, když domácí ještě další šance neproměnili. Hosté se mezi
tyče prakticky netrefili.
(hr)

první tři závodníci v kategorii obdrží medaile a věcné ceny
Dalších 50 cen od firmy ASICS bude vylosováno v tombole pro závodníky!
Prémie za traťový rekord: Muži: 2009,- Kč (30:02 Miroslav Vanko 2007)
Ženy: 2009,- Kč (34:37 Petra Kamínková 2002)
Závodníci startují na vlastní nebezpečí
Linkový autobus odjíždí z Holešova do Prusinovic v 9:15 hod.
Program žákovských a dorosteneckých soutěží
Ročník nar.

Kategorie

Hodina startu

Délka tratě

Přípravka
- dívky

9:00

680 m

Přípravka
- kluci

9:10

680 m

Mladší žákyně

9:20

680 m

Mladší žáci

9:30

680 m

Starší žákyně

9:40

800 m

Starší žáci

9:50

800 m

Mladší - holky

10:00

280 m

Mladší - kluci

10:10

280 m

Nejmladší
- holky

10:20

140 m

Nejmladší
- kluci

10:30

140 m

1992 -1993

Dorostenky

10:40

1500 m

1990 - 1991

Juniorky

10:40

1500 m

1992 - 1993

Dorostenci

10:50

1500 m

1990 - 1991

Junioři

10:50

1500 m

1998 - 1999

1996 - 1997

1994 - 1995

2000 - 2002

2003 a mladší

SPORTOVNÍ AKCE V TYMY
30. 1. Turnaj ve stolním fotbálku - od 14.00, přezůvky s sebou,
startovné 10,-/os.
31. 1. Otevřený barák od 14.00 do 17.00 - kulečník, stolní tenis, stolní
fotbálek, oáza.
PŘIPRAVUJEME
7. 2. Turnaj ve florbale
8. 2. Turnájek mladých fotbalistů - hala Holešov

Další informace - tel.: 602 427 505, 573 386 236
Ondřej Němec 768 42 Prusinovice 397
rohalovskadesitka@seznam.cz, www.rohalovskadesitka.cz,
www.asics-eshop.cz
Celková účast v 15. ročníku byla 522 závodníků.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka čtyřicet čtenářů našeho listu reagovalo na fotohádanku
z čísla 23/2008. Na fotografii správně poznali fragment sousoší (Radostná rodina), které je umístěno v centru kašny v parčíku v Masarykově ulici.
„Co je na fotografii, uhodl náš šestiletý syn. Chodíme zde často
na procházky, takže mu to sousoší v parčíku v Masarykově ulici uvázlo
v paměti,“ napsal do redakce pan O. Münster z Holešova, který se stává
výhercem pizzy v Restauraci Kanada. Druhým výhercem, respektive
výherkyní se stává paní Božena Hladišová z Holešova, která si zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět vylosovaným - Janě Rezkové z Holešova a Marii Krajcarové
z Holešova.
A tady je dnešní
hádanka: poznáte,
v jaké ulici byl tento
snímek pořízen? Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko,
MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká
ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské
ulici, Pizzerií U Letiště
a MKS Holešov.
(red)

Dotazník Holešovska
Mgr. Ilona Augusti,

zástupce vedoucího
odboru školství a kultury
Vaše životní krédo?
Nic neponechat náhodě (akorát že si mě ta náhoda
vždycky najde).
Ke které knize se ráda vracíte?
Egypťan Sinuhet, Tulák po hvězdách, knížky Bohumila
Hrabala. Když si chci odpočinout, ráda se vracím ke knížkám Terryho Pratchetta
o Zeměploše nebo ke Stopařovu průvodci po galaxii od Douglase Adamse.
Váš oblíbený umělec?
Mám ráda hudbu Boba Marleyho, filmy Pedra Almodóvara a Modrý akt
od Matisse.
Jaký sport vás oslovuje?
Krasobruslení, ovšem z křesla při televizním vysílání.
Co máte ráda na talíři?
Všechno a je to na mně vidět.
Kde si ráda posedíte?
S přáteli všude.

POHODA JAZZ. Nějak takhle bych nazval tuhle fotografii, kterou
jsem pořídil koncem loňského roku v mateřské škole v Masarykově ulici.
Děti právě skončily se svačinou a s úsměvem na rtech čekaly na jednu
vzácnou návštěvu - měl je totiž navštívit zástup Mikulášů, andělů a čertů.
Ale jak je vidět, většina z dětí má pro strach uděláno. Ještě radostněji
se však tvářily po návštěvě bíle či černě oděných osmáků a deváťáků
ze Druhé základní školy.
(rr)

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Jsem vdaná teprve dva roky, takže ještě stále s manželem.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Tak to se hned tak nestane, vždycky mě paralelně napadá, že bude nějaké
„ale“.
Z čeho máte největší obavu?
Z bezmoci a bezvýchodnosti.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Vzhledem k tomu, že jsem žena, tak ne dříve než po polovině devatenáctého století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Sama se tomu divím, ale jsou to severní Čechy, kde jsem studovala a ráda
se tam vracím.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Cestovatel, dá se to považovat za profesi?
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
S přibývajícím věkem můj optimismus stále klesá.

