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Kulturní a společenský život v zámku byl obnoven
V průběhu uplynulých dvou týdnů byl několika
akcemi obnoven kulturní a společenský život v holešovském zámku. Dne otevřených dveří i dalších
možností využilo tisíce lidí, aby se přišli podívat
na doposud zrekonstruovanou část této historické
památky. První zámecká společenská a plesová
sezóna v novém tisíciletí však teprve začala. Pro
zájemce je v nadcházejícím období připravena
celá řada akcí. Více o nich i o slavnostním otevírání
zámku si můžete přečíst uvnitř čísla.
(frs)

Pozor v Zámecké ulici

Premiéru v nově opraveném velkém sále měl v rámci dne otevřených dveří také
Holešovský dětský sbor Moravské děti.

Nové parkoviště
Co vy na to,
pane starosto?
Nedostatek parkovacích míst v centru města
patří k dlouhodobým problémům, s nimiž se řidiči
potýkají. Na jeho řešení se
však postupně pracuje. Co
vy na to, pane starosto?
V posledních měsících
jsme při zvyšování počtu
parkovacích míst významně pokročili v oblasti Sušilovy ulice. Ještě před
začátkem zimy jsme dokončili rozšíření parkovací
plochy za lékařským domem. Po zahájení stavby
se práce poněkud zkomplikovaly, protože jsme narazili na řadu technických problémů, které nebyly
na první pohled vidět a které jsme museli vyřešit.
Konkrétně musel být celý prostor důkladně odkanalizován a také bylo třeba řádně zhutnit podloží.
Oproti původním předpokladům se tak stavba
prodražila a nepatrně zdržela, zato je však udělána
precizně. Parkovací plocha byla dokončena již
před začátkem zimy, na jaře nám zbývá namalovat
čáry pro jednotlivá stání. Rozšířené parkoviště
ulehčilo parkování v Sušilově ulici a výrazně pomohlo zejména návštěvníkům polikliniky.
Dokončení na str. 3

Holešov (frs) - V průběhu konání velkých
akcí na zámku bude k parkování kromě jiného
sloužit i Zámecká ulice. Z tohoto důvodu bude tato
ulice v době konání těchto akcí zjednosměrněna
ve směru od náměstí k Holajce. Řidiči o tom
budou informováni mobilními dopravními značkami. Při vjezdu do Zámecké ulice proto věnujte
zvýšenou pozornost dopravnímu značení.

Počet zapsaných dětí se meziročně zvýšil
Holešov (frs) - Celkem 138 dětí zapsali bude až skutečný počet dětí, které zasednou
ve třech holešovských základních školách od 1. září poprvé do školních lavic.
do prvních tříd pro příští školní rok. Zápis
Další informace na str. 3.
se uskutečnil v pátek 6. února. Ve 3. Základní škole by mělo
od září nastoupit 62
žáků a otevřou tři třídy,
v 1. Základní škole zapsali 51 budoucích prvňáčků a rozmístí je do
dvou tříd, a do jedné třídy se vejde 25 budoucích žáků zapsaných ve
2. Základní škole. V porovnání s počtem žáků
prvních tříd uvedených
ve výkazu ze září 2008
se jedná o nárůst
18 dětí, kdy školy evidovaly celkem 120 prvňáků. Meziroční zvýšení
žáků se dotklo všech
škol. 3. ZŠ měla v září
loňského roku 53 prváků, 1. ZŠ 47 a 2. ZŠ
20. Rozhodující pro meziroční srovnání však
Děti u zápisu ve 2. Základní škole.
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V Količíně plánují investice na deset let dopředu
Količín (frs) - Schůze osadního výboru (OV) v Količíně se uskutečnila ve středu 4. února v sále
místního hostince. Předsedkyně
osadního výboru Markéta Habrová na úvod seznámila zhruba čtyři
desítky přítomných občanů s předběžným plánem investičních akcí
pro letošní rok a také s dlouhodobým plánem investic na deset let
dopředu. (Konkrétní záměry jsou
vyjmenovány níže.) Připomněla
rovněž akce uskutečněné v roce
předcházejícím. Vedle celé řady
kulturních a společenských akcí,
které se v Količíně konaly, hovořila
například o položení nových obrubníků a výstavbě zdi za sportovním
areálem. Hosty jednání byli starosta
Holešova Zdeněk Janalík a místostarostové Josef Bartošek a Rudolf Seifert. Starosta zdůraznil, že
podle nových pravidel nyní jednotlivé osady dostávají od města peníze,
s nimiž si hospodaří podle vlastního

uvážení. Když peníze v jednom roce
ušetří, nemusí je vracet zpět do rozpočtu, ale mohou je použít v dalším
roce. Stejně tak přítomné informoval
o tom, že od letošního roku si bude
každá obec zajišťovat sečení trávy
ve vlastní režii.
Představitelé města rovněž
hovořili o připravované výstavbě
kanalizace v obci, která by měla
být vzhledem k hrozícím sankcím
ze strany Evropské unie zahájena
co nejdříve. Místostarosta Bartošek
uvedl, že realizace stavby v obci způsobí značné problémy. Vyzval proto
občany Količína k úzké spolupráci při
přípravě této náročné akce.
V následující diskuzi pak padla
řada otázek, námětů a připomínek.
Týkaly se suchých stromů u hřiště,
které jsou plné sršňů, možných
hlukových dopadů rychlostní komunikace R49, umístění laviček
kolem cyklostezky či veřejného
osvětlení v obci.

Předběžný plán úkolů v obci
pro rok 2009
• Renovace písma, případně celé pomníkové desky na zvonici u hrobu
padlých.
• Nákup sekačky a křovinořezu na sečení trávy v obci.
• Oprava rovných střech ve dvoře na budově osadního výboru.
• Dokončení stavebních úprav v zadní části sportovního areálu.
• Oprava chodníku před hospodou naproti autobusové zastávce.
• Oplocení části sportovního areálu.
• Zřízení projektu a žádost o grant u firmy Nestlé pro zbudování dětského hřiště ve sportovním areálu.
• Pokácení smrku na návsi a realizace náhradní výsadby v obci.
• Prohloubení potoka mezi areálem a prutníkem.

Dlouhodobý plán investic a stavebních
úkolů Količína s výhledem na 10 let
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schůze osadního výboru s občany se zúčastnili i představitelé
Městského úřadu v Holešově.

•
•

Kanalizace v obci.
Zprovoznění původního odtoku povrchové a spodní vody.
Oprava mostu přes polní cestu u sportovního areálu.
Zbudování odtokového koryta za zadní hranicí sportovního areálu
do přilehlého potoka.
Dokončení povrchových úprav v areálu, tedy chodníky, dlažby, cesty
a oplocení.
Zbudování víceúčelové sportovní plochy v zadní části hřiště.
Zbourání domku obecní váhy a místo něj zbudování nové vstupní
brány do parku.
Zřízení nové autobusové zastávky na návsi a na rozcestí.
Zbudování pevného dlážděného chodníku v Opletě.
Položení pevné cesty k domu č. 108 rodin Fuksových a domu rodiny
Mirynských.
Zbudování nové silnice v Nové ulici.
Vysazení nových stromů v obecním parku místo už odcházejících
přestárlých akátů.
Vysazení stromové aleje podél cesty od kapličky za Hliníkem
k remízu.
Ořez topolů za zahradami v Nové ulici.
Přestavění CO skladu na čítárnu propojenou s knihovnou.

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský
úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, Ostrava, pověřený k provedení exekuce v usnesení
o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Kroměříži ze dne 23.05.2006 č.j. 4 Nc
3418/2006-12, proti povinnému: 1/ AC CONT,
spol. s r.o., se sídlem Palackého 834, Holešov,
IČ: 41600452; 2/ Jaroslav C., bytem Slovenská
354, Holešov-Všetuly, dat. nar.: 14.12.1980
na návrh oprávněného: ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava, IČ: 25829653, práv. zast. advokátem
Mgr. Vladanem Tisovským, se sídlem Sokolská
třída 871/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ:
702 00 k vymožení povinnosti povinného zaplatit
oprávněnému pohledávku ve výši 114.000,-Kč
s příslušenstvím a soudnímu exekutorovi náklady
exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů, vydává v souladu s ust. § 52 odst. I a § 69
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a ve vazbě
na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému
na návrh oprávněného toto usnesení o nařízení
dražebního jednání (dražební vyhláška)
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I. Dražební jednání se koná dne 26. 2.
2009 v sídle Exekutorského úřadu Ostrava,
Poděbradova 41, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava v 10:00 hodin.
II. Předmětem dražby jsou následující
nemovitosti: spoluvlastnický podíl o velikosti
ideální jedné čtvrtiny na nemovitostech, a to
st. pozemek parcelní číslo 191/1, o výměře
15 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, st.
pozemek parcelní číslo 191/2, o výměře 9 m2,
druh: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek
parcelní číslo 77/20, o výměře 186 m2, druh:
ostatní plocha, budova bez čp/če, způsob využití: jiná st., stojící na st. pozemku parc.č. 191/1
a st. pozemku parc. č. 191/2, to vše zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně,
Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Hulín,
katastrální území Záhlinice na listu vlastnictví
č. 424. Součástí a příslušenstím nemovitosti
je příslušný spoluvlastnický podíl na septiku
z monolitického i montovaného betonu, plochy
z betonových dlaždic, lože z kameniva, plocha
z povrchového betonového monolitu. [Shora
uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek
a budou draženy s příslušenstvím a součástmi
jako jeden celek.]

III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práva jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu
celku činí částku ve výši 32.500,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši
dvou třetin výsledné ceny nemovitostí,
jejich příslušenství, práva jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku,
tj. ve výši 21.666,- Kč
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor
ve výši 10.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
bud‘ v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Ostrava,
Poděbradova 41, 702 00 Ostrava nejpozději
do zahájení konání dražebního jednání, nebo
bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 1035001489/5500, variabilní symbol 551061, vedeného u Raiffeisenbank, a.s.,
pobočka v Ostrava.
V Ostravě dne 6. 1. 2009
Mgr. Jiří Král
Soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava
(redakčně kráceno)
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Nové parkoviště
Co vy na to, pane starosto?
Dokončení ze str. 1
V dlouhodobém horizontu bychom chtěli toto parkoviště propojit přes
sousední zahrady s plochou bývalého učňovského střediska ČSAO. Vznikl
by tak velký parkovací prostor nejen pro Sušilovu ulici, ale i pro část Novosadů. Toto je však dlouhodobější vize, která zatím není na pořadu dne.

Telefónica O2 zruší telefonní
automat ve Všetulích
Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě
veřejných telefonních automatů (VTA) ruší společnost Telefónica O2
Czech Republic některé veřejné automaty. V průběhu března se tato
skutečnost dotkne i části Holešova. Společnost se chystá zrušit telefonní
automat v části Všetuly - kolonie.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane podle zástupců společnosti zachována.

Jednání zastupitelstva
Další jednání holešovského zastupitelstva se uskuteční
v pondělí 23. února od 16 hodin v zasedací místnosti
městského úřadu.

Úspěšný zápis žáků ve 3. ZŠ Holešov
K významným dnům ve škole patřil pátek 6. února, na který připadl
zápis žáků do 1. tříd. Do naší školy zavítalo v doprovodu rodičů 76 žáků.
Ze zapsaných žáků podalo žádost o odklad povinné školní docházky
14 žáků. V příštím školním roce nastoupí do 1. ročníku 62 žáků, kteří se
budou vzdělávat ve 3 třídách, z toho jedna třída bude speciální pro žáky
s vadami řeči. Ředitelství školy vyslovuje poděkování všem pracovníkům
školy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého zápisu. Současně
oceňuje příkladnou spolupráci vyučujících 1. tříd s MŠ Sluníčko pod vedením paní ředitelky Lenky Pacíkové.
Vážíme si důvěry rodičů zapsaných žáků a těšíme se na spolupráci
v příštím školním roce.
Mgr. Alena Grygerová, ředitelka školy

V rámci poslaneckého dne navštívili holešovského starostu Zdeňka
Janalíka poslanci Parlamentu ČR Zdeněk Škromach a Josef Smýkal.
Řešili zejména potřeby města související s jeho rozvojem a jejich případnou podporu v parlamentu.

Ze zápisu ve 3. Základní škole.

Ve 1. Základní škole se zápis dětí pravidelně koná v atriu školy.

SERVIS - INZERCE

Masarykovo nám. 9/5,

• Hledám nebytové prostory (1 místnost) pro
podnikání v Holešově. Může být i v RD. Tel.
605 067 683.
• Pronajmu byt 1+1 s balkonem, 56 m2, přízemí
na Novosadech. Tel. 602 953 642.
• Práce doma. www.jobdoma.cz
• Zhubni! www.topfigura.cz
• Koupím několikasvazkový román Emy
Destinnové Ve stínu Modré růže. Kontakt
728 370 423.
• 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
• Prodám byt 2+1 na sídlišti Novosady v Holešově
v OV (nová plastová okna, stupačky, lodžie). Tel.
776 620 050.
• Koupím součástky na předválečné auto
zn. Tatra. Příp. i na jiné značky, event. celý
vůz či jeho zbytek. Také sháním kompletní
předvál. bicykl v zachovalém stavu + moto/
velo katalogy. Volejte na 606 640 340.
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Tisíce lidí obdivovaly opravené části holešovského zámku
Obrovský zájem o prohlídku opravených
prostor holešovského zámku provázel den
otevřených dveří, který se v této historické
dominantě města uskutečnil v neděli 1. února
odpoledne. Tisíce lidí začaly do zámku proudit bezprostředně po otevření vstupních dveří. Kvůli probíhající rekonstrukci byl zámek
zpřístupněn ze zadní strany. Dlouhý zástup
návštěvníků se pozvolna posouval od brány
vedoucí ze Zámecké ulice do zahrady po dřevěném chodníku a lávce přes zámecký příkop
a zadním vchodem až do podloubí zámeckého
nádvoří, jehož část je nyní nově zasklená.
V otevřených prostorách prvního poschodí se
dav rozptýlil a lidé si postupně prohlíželi sály,
chodby a další opravené části zámku. Zastou-

peni byli zástupci všech generací. Ti mladí
tady byli většinou prvně, starší pak vzpomínali
na chvíle, kdy tady před dlouhými lety trávili čas
na nejrůznějších kulturních akcích.
Velký zájem přítomných vzbudila i beseda
o rekonstrukci zámku, která začala ve 14 hodin
ve velkém sále. Na dotazy přítomných odpovídali ti, kteří jsou za opravu zámku odpovědní.
Starosta města Zdeněk Janalík, místostarostové Rudolf Seifert a Josef Bartošek, autor
projektu architekt Ladislav Pastrnek, vedoucí
odboru silničního hospodářství a údržby města
Stanislav Julíček, výrobní ředitel hlavního dodavatele stavby společnosti Rapos Jan Chovanec
a zástupkyně Národního památkového ústavu
v Kroměříži Alexandra Hurtová.

Účastníci besedy se zajímali o podrobnosti
rekonstrukce i další záměry města. Několikrát se
v průběhu besedy ozval potlesk a jeden z přítomných návštěvníků veřejně poděkoval všem, kteří
se o rekonstrukci zasloužili. „Za vás hovoří činy
a tyto činy jsou vskutku veliké,“ uvedl a sklidil
potlesk velké části zaplněného hlavního sálu.
Od 16 hodin se pak ve velkém sále představil smíšený pěvecký sbor Chór Lutnia z družebního města Pszczyna v Polsku. Od 17.15
na mobilní pódium v čele velkého sálu nastoupily členky Holešovského dětského sboru
Moravské děti. Před zaplněným hledištěm tak
úspěšně absolvovaly premiéru v překrásném
prostředí nově opraveného sálu.
František Sovadina

Víte, že:
• Většina oken a dveří v zámku
byla repasována a pouze část
byla zcela vyměněna.
• Původní zůstaly dveře spojující
jednotlivé sály a vedoucí ze sálů
na chodbu.
• Dveře ve velkém sále jsou protipožární a byly zhotoveny jako
repliky původních dveří.
• Vnitřní zámecká okna jsou starší
než vnější, zámek měl totiž původně z venkovní strany žaluzie.
• Strop nad Modrým salonem
byl v dezolátním stavu a v průběhu rekonstrukce se jeho část
zřítila. Část historické konstrukce byla sanována a zbytek zrekonstruován.
• Nástropní malby a štuky budou
restaurovány po dokončení stavebních prací.
• Pro rozvody vzduchotechniky
a topení sloužily kromě jiného
rozšířené sopouchy vedoucí od
bývalých kamen.
• Přípojka kanalizace vede pod
silnicí až v hloubce devíti metrů.
• V nejbližší době začne na
zámku výstavba výtahu, který
bude sloužit imobilním občanům a také pro zjednodušení
zásobování.
• Součástí rekonstrukce nádvoří
bude i restaurování kašny. Už od
roku 2010 by měla být opravena, naplněna vodou a sloužit jako
fontána.
• Zámecký příkop nebyl nikdy
napuštěn vodou.
• Provozní náklady na chod zámku
jsou odhadovány na šest až sedm
milionů ročně.
• V přízemí zámku bude kromě jiného služebna městské
policie.
• Při zajišťování větších akcí bude
zjednosměrněna Zámecká ulice
ve směru k Holajce a bude sloužit
jako místo pro parkování.
• K zásadní rekonstrukci zámeckého parku a obory dojde až
po dokončení opravy budovy
zámku.
• Vchod do zámku zatím zůstane
kvůli pokračující rekonstrukci ze
zahrady.
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Součástí dne otevřených dveří byla i beseda s těmi, jejichž práce se na rekonstrukci zámku podepsala především.

Ze zápisků radostného návštěvníka
První únorovou neděli byl pro
veřejnost slavnostně otevřen holešovský zámek. Po rekonstrukci
tak byla zpřístupněna zejména
společenská část prvního patra.
Hned hodinu po poledni začaly
do zámku proudit zástupy prvních
návštěvníků, aby zhlédli výsledek
vydařeného díla.
Sledoval jsem s dojetím rozzářené oči návštěvníků nedělní prohlídky. Byla patrná jejich radost, údiv
a obdiv nad tím, jak se holešovský
klenot proměnil. Opět se ukázalo,
co všichni moc dobře víme. Lidé
žijící v Holešově a na Holešovsku
mají k památce, která je spojena
zejména s postavou Jana z Rottalu,
obrovský citový vztah.
Většina z nás má zámecké
prostory spojené s mnoha příjem-

nými životními zážitky. Bylo milé
občas zaslechnout slova z útržků
rozhovorů, která se zámeckým
éterem vznášela. Byla jimi: svatba,
maturitní večírek, taneční, Hraběna, divadlo, Expo, svatoštěpánská…atd. Bylo jich určitě mnohem
více. Já jsem se ovšem fascinovaně díval nalevo, napravo, nahoru
a dolů a nevěděl, co mám vnímat
dříve. Zdali nadšení návštěvníků,
stropní fresky nebo velmi vydařeně architektonicky pojatý interiér.
Propojení historických prostor s
moderním designem se autorům
rekonstrukce jedinečně podařilo.
Tím také tvůrci symbolicky naznačili, čím má zámek být. Budovou,
která se nemá stát pouze zakonzervovanou památkou, nýbrž má
být moderním a živým kulturním

stánkem, jehož historickou hodnotu a význam návštěvníci dobře
vnímají.
Během prohlídky jsem si uvědomil, že holešovský zámek není
pouze architektonickou dominantou našeho města a kraje. Je ale
také jakousi dominantou duchovní,
skrytou, kterou nejeden Holešovan
nosí v sobě.
Mgr. Tomáš Šenkyřík
P. S.: Spolužačku, kterou
jsem v neděli zahlédl v sále, kde
byly dříve šatny, jsem naposledy viděl na stejném místě před
dvaceti lety…to jsme tam hráli
s kapelou, kterou jsme čerstvě
založili, a mezitím mi někdo dole
kradl dvoukolák, na kterém jsem
dovezl reprobedny…
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Tisíce lidí si přišly v neděli 1. února prohlédnout holešovský zámek. Řada z nich neskrývala obdiv nad perfektně odvedenou prací.

Točité schodiště spojuje šatny účinkujících s prostorem sousedícím
s hlavním sálem.

Sál bývalé vinárny Hraběna v jihovýchodním
rohu zámku.

Sala terrena začne od února opět sloužit k pořádání
svatebních obřadů.

Ve velkém sále se představil pěvecký sbor z družebního města
Pszczyna v Polsku.

Svoji premiéru v opraveném velkém sále holešovského zámku měl i Holešovský dětský sbor Moravské děti. O koncert souboru byl velký zájem.
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Usnesení z 2. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 26. ledna 2009
Přijaté usnesení č. 15/2009. Rada
města Holešova schválila Centru
pro seniory, p.o., Holešov, Příční
1475, přidělení veřejné zakázky
„Rekonstrukce osobních výtahů“
společnosti VYMYSLICKÝ - Výtahy, spol. s r.o., Uherské Hradiště, Pivovarská 54, za cenu díla
2.181.630 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová,
ředitelka. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví České
republiky, zastoupené Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a to pozemku p.č.
1801/2, ost. plocha, k.ú. Dobrotice, z důvodu opravy komunikace. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 23. 02. 09.
Přijaté usnesení č. 17/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
sdružením „Rovina - KKS“, Hulín, Kroměřížská 134, na veřejnou
zakázku „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2009.
Rada města Holešova doporu-
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čila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 3302/5, 926/24, k.ú. Holešov,
a p.č. 685/90, k.ú. Všetuly, pod
již postavenými a zkolaudovanými garážemi v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 23. 02. 2009.
Přijaté usnesení č. 19/2009. Rada
města Holešova schválila Jaroslavu Vyňuchalovi, bytem Holešov,
provedení drobných terénních
úprav části městského pozemku p.č. 3302/4, ost. plocha, k.ú.
Holešov, za účelem vybudování
vjezdu k jeho pozemku p.č. 3311/1,
zahrada, vlastním nákladem. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2009. Rada
města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p.č. 3706/11, ost.
plocha, k.ú. Holešov, o výměře
74,00 m2, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
souhlasné prohlášení, uzavřené
mezi městem Holešov a manželi
Martou a Miroslavem Hladnými,

v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 23.
02. 2009.
Přijaté usnesení č. 22/2009.
Rada města Holešova schválila
vyhlášení výzvy k podání nabídky na stavební práce „Novosady
1580 - výměna oken - I. etapa“
v předloženém znění. Osloveny
budou firmy: Vondřejc spol.s.r.o., Kvítková 2434, Zlín, Termolux s.r.o., Mostní 100, Valašské
Meziříčí, VOKNO s.r.o., Skaštice 149, Kroměříž, A.O.P, s.r.o.,
Slušovice. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 27. 1. 2009.
Přijaté usnesení č. 23/2009. Rada
města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši 5.000 Kč turistickému oddílu mládeže TOM Medvědí stopa
Holešov, občanské sdružení, IČ:
71207287, na celostátní akci Kukla
2009 - Svátek múz, která se bude
konat v Holešově ve dnech 6. - 8.
2. 2009 pod organizační záštitou
tohoto oddílu. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 24/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování
stížností a petic v roce 2008.
Přijaté usnesení č. 25/2009. Rada
města Holešova schválila a) místnost nacházející se v přízemí holešovského zámku - sala terrenu,
za úředně určenou místnost k uzavírání manželství s účinností od 1.
února 2009, b) každou třetí sobotu
v měsíci jako dobu určenou k uzavírání manželství v úředně určené
místnosti. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka
Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 26/2009.
Rada města Holešova I. Jmenovala s účinností od 1. 2. 2009
do funkce vedoucí organizační
složky Mateřské centrum Srdíčko paní Evu Fuksovou, bytem
Holešov. II. schválila s účinností
od 1. 2. 2009 plat vedoucí organizační složky Mateřské cent-

rum Srdíčko, Evě Fuksové, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 27/2009. Rada
města Holešova schválila 3. Základní škole Holešov použití finančních prostředků z rezervního fondu
ve výši 147.967,49 Kč na vyrovnání hospodářského výsledku
této školy za rok 2008. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško, Mgr. Alena Grygerová, ředitelka. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 28/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o spolupráci
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha
3, IČ: 41197518, v předloženém
znění. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 29/2009. Rada
města Holešova schválila Středisku volného času Holešov
a) účetní závěrku za rok 2008
dle přiloženého přehledu hospodářských ukazatelů, b) rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal, Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 30/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení rady města ze dne
12. ledna 2009.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila Marcele Olšákové pronájem
části nebytového prostoru o výměře 16,3 m2 k rozšíření stávající
bytové jednotky o vel. 1+1, o výměře 52,40 m2, na nám. Sv. Anny
čp.1030 v Holešově. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
starosta města
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Na zámku začala plesová sezóna - první v tomto tisíciletí
Reprezentační ples města Holešova, který
se uskutečnil v sobotu 7. února, zahájil letošní
plesovou sezónu - první v nově rekonstruovaných společenských prostorách holešovského

zámku. Další zámecké plesy budou následovat
a pozvánky na některé z nich najdete i v tomto
vydání Holešovska. Tradiční prostory, na které
byla řada pamětníků zvyklá v minulém století,

se rozšířily o další sál v místě původní šatny.
Zasklení části podloubí navíc propojilo i sala
terrenu, takže rozlehlost využitelných sálů
a chodeb je až impozantní.

Plesovým večerem provázela Mahulena Bočanová, která zároveň předvedla taneční vystoupení se svým partnerem. Plesové hosty přivítal
starosta města Zdeněk Janalík. Hvězdou večera byl také Ondřej Havelka a členové skupiny Melody Makers.

V rámci předtančení vystoupili na úvod plesu ve velkém sále členové taneční školy A+A Mědílkovi.
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Dobrovolní hasiči z Holešova jsou v počtu zásahů na druhém místě
Třetím rokem zveřejňuje Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje přehledy výjezdů a pomocí
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji. Přehledy
za rok 2008 mohou sloužit nejen
pro potřeby obcí a jednotek, ale
i veřejnosti.

velních pohromách, ale také u záchran osob. Novinkou je zapojování
dobrovolných hasičů do nových
odvětví cvičení, která v minulosti
patřila výhradně profesionálům.

Hasiči nejezdí
pouze k požárům

Ve výjezdech dobrovolných
hasičů v roce 2008 znovu dominuje jednotka hasičů z povolání
města Rožnova pod Radhoštěm,
která svou pomocí převyšuje
i některé stanice profesionálních
hasičů Zlínského kraje. Za loňský
rok evidovali celkem 294 zásahů,
z nichž bylo 242 samostatných.
Druhou nejčastěji vyjíždějící stanicí
byla jednotka dobrovolných hasičů
z Holešova s 82 zásahy a pomyslné třetí místo zaujala jednotka
dobrovolných hasičů z Luhačovic
se 71 výjezdy.

Jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve Zlínském kraji stále
zlepšují své postavení při řešení
mimořádných událostí v regionu.
Rok 2008 byl však, stejně jako
u profesionálních hasičů, ve znamení méně výjezdů a zásahů u mimořádných událostí. Stále častěji
jsou dobrovolní hasiči využíváni
i při jiných typech událostí, než jsou
jenom požáry. Máme možnost je
vidět u dopravních nehod, při ži-

Pracují dobrovolně,
jsou však na špici

Součástí zásahů bývá i čištění vozovky po autonehodě.
Překvapením roku 2008 je
znovu počet výjezdů a četnost
nasazení jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Holešova. Přestože jde o jednotku stejného typu
JPO II/1, jako Rožnov p. R. a Zlín,
služba je zde vykonávána zcela
dobrovolně a není placena jako
zaměstnání ani hrazena jiným dotačním programem. Druhou nejvytíženější dobrovolnou jednotkou
v okrese Kroměříž jsou Koryčany
s 18 výjezdy a Kroměříž s Hulínem
měly shodně 15 výjezdů.

Pomoc profesionálům

Situace na místě výjezdů vypadají často velmi hrozivě.

Caritas - VOŠs vzdělává
studenty pro sociální práci
Caritas - VOŠs Olomouc je významným vzdělavatelem v sociální
práci s více než 400 studenty v denním a dálkovém studiu. Po celou dobu
působení v oboru poskytuje vzdělávací služby také odborné veřejnosti.
Za tímto účelem bylo v roce 2002 zřízeno samostatné Vzdělávací středisko, které nabízí další vzdělávání nejen profesionálům, kteří pracují
v sociálních službách, ale i dobrovolníkům a zájemcům z řad odborné
veřejnosti. Svými aktivitami přispívá ke zvýšení kvality sociálních služeb
v ČR. Vzdělávací akce zahrnují širokou škálu kurzů a školení od jednodenních seminářů přes několikadenní kurzy a výcviky až po dlouhodobé
výukové programy.
Po dobu jeho existence navštívilo realizované semináře více než
5 000 účastníků, čímž se svým tematickým zaměřením stalo nejvýraznějším poskytovatelem vzdělávání dané cílové skupiny na území Moravy. Tento počet je nejen dokladem kvality realizovaných seminářů, ale
také vizitkou stálého zvyšování osobních kvalit pracovníků zadavatelů
a poskytovatelů sociálních služeb jakožto nezbytného standardu každodenní práce s klienty. Hlavní současnou snahou Vzdělávacího střediska
je vytvoření partnerského komunikačního prostoru mezi Vzdělávacím
střediskem a poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Tento vztah
přímo v praxi reaguje na poptávku po jednotlivých kurzech a stejně tak
nabízí nové trendy v oblasti sociální práce a v příbuzných oborech (nezaměstnanost, zavádění standardů, problematika zadluženosti, kvalifikační
kurzy atd.). Více informací o Vzdělávacím středisku Caritas - VOŠs
Olomouc naleznete na webových stránkách www.caritas-vos.cz.
Mgr. Jan Mochťák,
vedoucí Vzdělávacího středisko Caritas - VOŠs Olomouc
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Statistický přehled počtu výjezdů nemusí znamenat opravdový počet zásahů a jednotlivých
pomocí, kterých je ve skutečnosti
daleko víc. Například několik výjezdů jednotky dobrovolných hasičů
při povodních nebo odstraňování

následků živelních pohrom může
znamenat i desítky činností.
I v roce 2008 pokračoval trend
povolávání jednotek dobrovolných
hasičů na pomoc při požárech
objektů a budov na území obce
nebo při plošných požárech např.
v lesích, na loukách a polích. Základních důvodů je hned několik.
Prověření funkčnosti jednotky a její
akceschopnost, včetně techniky,
nezastupitelná role při kyvadlové
dopravě vody i do nepřístupných
míst, nezastupitelná role při dohašovacích a likvidačních pracích či
dohledová služba po požárech. Důležité jsou i pomoc svým spoluobčanům po požárech a dalších lidských
neštěstích nebo obětavá pomoc při
přírodních a živelních katastrofách,
jako jsou povodně, větrné smrště
a jiné přírodní kalamity.
(sov)

Společnost CASTELLUM HOLEŠOV s Technickými službami Holešov
a s o.s. Lions Club CECILIE si Vás dovolují pozvat na

VELKÝ ZÁMECKÝ PLES,
který se koná v sále a komnatách 1. patra holešovského zámku

v sobotu 21. února 2009 od 20 hodin
Vstupné 200 Kč, tombola a půlnoční překvapení.
Hrají Big Band Josefa Hájka a skupina RETROSPEKT.
Plesový program slovem doprovodí Eduard Hrubeš.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru.
Tělocvičná jednota Sokol Holešov
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER
v sobotu 28. února 2009 v 19.30 hod.
v sokolovně.
Vstupné 100 Kč Hudba RYTMIX.
Výbor TJ Sokol

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Byt 2+1 U Letiště
Od dubna 2009
volný
k pronajmutí.
Tel.: 774 329 505
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Výroční schůze Základní organizace Českého svazu včelařů v Holešově

Včelařů i včelstev neustále ubývá
Evropské včelařství prochází
velkou krizí, proto Evropský parlament žádá o přijetí naléhavých opatření pro všechny evropské včelaře
na záchranu proti značnému úbytku
našich včelstev. Starejme se proto
i my o svá včelstva, vysazujme třeba
pro ně medonosné stromy a keře.
I těmito slovy apeloval v závěru svého vystoupení na nedávné výroční
členské schůzi včelařů z holešovského regionu jednatel organizace
Inocenc Janalík na své kolegy.
Přes dramatický úbytek včelstev a včelařů v Evropě je tento velmi
užitečný koníček v regionu Holešovska i nadále velmi rozšířen. Svědčí
o tom do posledního místa zaplněný
zahrádkářský sál v budově na Dlažánkách, kde se v neděli 25. ledna
schůze včelařů konala.
Ze statistických čísel vyplynulo,
že v současné době organizace evi-

duje 137 včelařů, kteří ošetřují 1 198
včelstev. V průběhu roku ukončilo
členství 8 včelařů, přijato bylo 7 nových členů. Věkový průměr členské
základny nadále zůstává na hranici 62 let. Nejstarším včelařem je
Eduard Pravda z Hulína, kterému
bude 21. března 94 let. V regionu
se meziročně snížil počet včelstev
o 54. Nejvíce včelstev je v Holešově,
Roštění a Prusinovicích, absolutně
nejvíce včelařů pak bydlí v Prusinovicích. Včelaři z regionu vyprodukovali za rok 2008 celkem 21 800
kilogramů medu.
Jako již tradičně byla velká
část schůze včelařů věnována diskuzi na téma nemocí včel. Jednatel Janalík v této souvislosti mohl
konstatovat, že ani v loňském roce
nepostihly včelaře na Holešovsku
žádné větší úhyny včelstev. „Jen
se k nám přiblížil mor včelího plo-

Výroční zprávu za rok 2008 přečetl jednatel základní organizace
Inocenc Janalík.

Zahrádkářský sál byl zaplněn včelaři z Holešovska do posledního místa.
du, který byl odhalen v Loukově,
Chvalčově a Bystřici pod Hostýnem.
Z toho důvodu zůstávají i naše obce
Karlovice, Kostelec, Pacetluky, Prusinovice a Roštění v ochranném pásmu,“ konstatoval Inocenc Janalík
a vyzval přítomné, aby věnovali větší
pozornost prohlídkám, dezinfekci
a čistotě včelstev.
Holešovští včelaři se pravidelně snaží prezentovat svoji činnost
i veřejnosti. Vloni na podzim proto
opět uspořádali pro občany Holešova a okolí Medový den v kině Svět,
ve 3. Základní škole v Holešově pak
připravili přednášku pro žáky čtvrtých a pátých tříd.
Nově přijatí členové ZO Českého svazu včelařů v Holešově
Norbert Majkrič, Bořenovice,
Josef Barbořík, František Solař a Pavel Kubica z Holešova, Marek Beč-

ka z Prusinovic, Jindřich Macháček
z Přílep a Petr Navrátil z Dobrotic.
František Sovadina
Přehled obcí s největším počtem
včelstev
včelstva

včelaři

Holešov

141

19

Roštění

124

6

Prusinovice

113

21

Kostelec

97

10

Pravčice

98

8

Žeranovice

98

9

Kurovice

65

6

Jankovice

56

4

Pacetluky

52

5

Noví včelaři dostanou letos víc peněz
Zlínský kraj - Začínající včelaři se mohou
letos opět těšit na finanční podporu. Zlínský kraj
pro ně rozdělí z rozpočtu šest set tisíc korun
na nákup vybavení a včelstev. Je to o padesát
tisíc korun více než loni.
Krajská radní za životní prostředí Milena
Kovaříková to odůvodnila úspěšností projektu
v minulých letech. „Už od začátku v roce 2006
byl počet žádostí o dotace opravdu velký a stále
stoupal,“ uvedla. Proto se kraj rozhodl množství
peněz na pomoc novým včelařům navýšit.

Jeden začínající chovatel včel může získat
pět až deset tisíc korun. Podmínkou však je, že
musí být starší osmnácti let a nesmí mu být více
než padesát. Také musí být ze Zlínského kraje
a svůj chov mít rovněž na území kraje. Žádosti
mohou zájemci podávat do konce března.
Chov včelstev má velký význam pro rostlinnou výrobu a zásadní vliv má i na ochranu přírody
a krajiny. Program podpory začínajících včelařů
pokračuje ve Zlínském kraji už čtvrtým rokem,
poprvé mohli včelaři získat krajské dotace v roce

Podpora infrastruktury dopravy
v obci Zahnašovice
Již od roku 2004 zajišťuje obec
Zahnašovice údržbu místní účelové
komunikace Zahnašovice - Martinice,
a to smluvně ve spolupráci se SUS
Kroměříž. Komunikace, která byla
původně vybudována pro potřebu
zemědělské techniky místního ZD Zahnašovice, je dnes důležitou dopravní
spojnicí pro město Zlín i sídlo krajského úřadu a potřebuje rovněž údržbu.
Zlínský kraj poskytuje obci pravidelně

jednou ročně účelovou dotaci k zajištění těchto potřebných prací v hodnotě
zhruba 200 tisíc korun. Pro rok 2008
se celkem jednalo o částku 210 000
Kč, která byla vyčerpána na opravy
povrchu vozovky, údržbu vzrostlé
zeleně, sečení příkopů a částečně
na zimní údržbu. Průjezdnost komunikace je i v zimním období zajištěna
v potřebném rozsahu.
(zah)

2006. Do loňského roku hejtmanství podpořilo
nákup 526 nových úlů a 285 včelstev.
Bohužel v roce 2008 nebyla úroda medu
zrovna nejlepší. Rozhodně s ní včelaři ze Zlínského
kraje příliš spokojeni nejsou, podle nich nebyla
zdaleka tak dobrá jako o rok dříve. Negativně se
na množství medu podepsalo suché počasí a také
vyšší úhyn včelstev v zimních měsících. Tehdy
totiž Zlínský kraj zasáhl včelí mor. Hlavní ohnisko
nákazy bylo v té době na Kroměřížsku a částečně
na Zlínsku. Ve srovnání s rokem 2007 tak bylo loni
zhruba o třetinu medu méně.
(red)

PILA ŽOPY
BRÁZDIL & KOPŘIVA, s. r. o.
STAVEBNÍ A TRUHLÁŘSKÉ
ŘEZIVO
Pořez 1,2 m do 10,5 m
Kontakt: 602 716 378,
602 716 340
9
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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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Stavbaři zdemolovali hangáry a odletovou halu
Holešov - Stavbaři pracující od loňského října na výstavbě
základní technické a dopravní infrastruktury pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov zahajují
v těchto dnech demolici hangárů a bývalé odletové haly letiště.
Odstranění hangárů, které jsou
symbolem letiště, ale neznamená
definitivní konec provozu - letiště bude fungovat ještě do konce
března.
Veřejné vnitrostátní letiště
vzniklo v Holešově na konci 50.
let minulého století a provozovaly ho Československé aerolinie.
Jeho dráhy umožňovaly provoz
i větších dopravních letadel, pravidelný provoz byl ale ukončen na
začátku 80. let minulého století. Od
té doby využívá letiště především

holešovský aeroklub. V roce 2005
koupil areál letiště i s licencí k jeho
provozu kvůli přípravě strategické
rozvojové plochy Zlínský kraj.
Aeroklub na letišti stále působí v pronajatých prostorách a k dispozici má i jednu vzletovou a přistávací dráhu. „S jejím zrušením
počítáme v souvislosti s pokračující
výstavbou infrastruktury na konci března,“ poznamenal výkonný
ředitel společnosti Industry Servis
ZK Jakub Černoch. Tato Zlínským
krajem stoprocentně vlastněná
společnost má na starosti přípravu a následný provoz zóny. Provoz
letiště byl zásadně omezen již na
podzim loňského roku, kdy byla
mimo jiné zrušena jedna dráha.
(red)

Ostré střelby v Dobroticích
V únoru probíhají na posádkové střelnici v Dobroticích ostré střelby v následujících termínech. Čt 12. 2. 2009 - 07.00 - 11.00; Pá 13. 2.
2009 - 07.00 - 10.30; So 14. 2. 2009 - nestřílí se; Ne 15. 2. 2009 - nestřílí se; Po 16. 2. 2009 - 07.00 - 15.00; Út 17. 2. 2009 - 08.00 - 16.00;
St 18. 2. 2009 - 08.00 - 22.00; Čt 19. 2. 2009 - 08.00 - 16.00; Pá 20. 2.
2009 - 07.00 - 12.00; So 21. 2. 2009 - nestřílí se; Ne 21. 2. 2009 - nestřílí se; Po 23. 2. 2009 - 08.00 - 16.00; Út 24. 2. 2009 - 08.00 - 22.00;
St 25. 2. 2009 - 08.00 - 16.00; Čt 26. 2. 2009 - 07.00 - 14.00; Pá 27. 2.
2009 - 07.00 - 12.00; So 28. 2. 2009 - nestřílí se.

Počet lidí na záchytce
nepatrně klesl
Téměř dvě stě sedmdesát lidí bylo v uplynulém roce umístěno na
protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži. Oproti roku 2007, kdy noc
na záchytce vyšla na 2400,- Kč, se však počet nocležníků o čtyřicet
pacientů snížil. Největší klid byl na záchytce zaznamenán mezi svátky,
kdy tam v průběhu šesti dní nenocoval nikdo.
Hned v lednu však počet lidí, kteří na záchytné stanici strávili noc,
stoupl. Zatímco loni v lednu bylo na oddělení umístěno čtyřiadvacet lidí,
letos jich bylo šestadvacet. Výjimkou nejsou ani ženy, muži však na záchytné stanici, která je jediná ve Zlínském kraji, končí častěji. Jedna noc
za umístění na protialkoholní záchytné stanici stojí 12700,- Kč, někteří
tady i přesto končí opakovaně.

Podobné pohledy tomuto z minulého léta jsou už jen
nostalgickou vzpomínkou.

V regionu se konaly besedy
o průmyslové zóně
Holešov - Celkem šest besed s občany uspořádala v lednu
Zlínským krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK, která
má na starosti přípravu Strategické průmyslové zóny Holešov.
V Holešově a pěti okolních obcích
využilo možnosti získat informace
o největším rozvojovém projektu
ve Zlínském kraji přibližně 200 občanů. Podobná setkání s občany
uspořádala společnost i vloni.
Série besed odstartovala
v Holešově, následně se pak konaly v Přílepech, Zahnašovicích,
Martinicích, Bořenovicích a Třeběticích. „Cílem bylo seznámit
obyvatele sídel v blízkosti zóny
s postupem stavebních prací a vyslechnout si jejich názory a připomínky,“ poznamenal předseda
představenstva Industry Servis ZK
Jiří Němec.

Stavební práce na výstavbě
základní a technické infrastruktury zóny byly zahájeny loni v říjnu.
To se takřka okamžitě projevilo
zvýšenou dopravní zátěží v okolí.
„Je tak pochopitelné, že tento bod
byl na besedách častým tématem.
Děláme sice vše pro to, aby byly
dopady eliminovány, u tak rozsáhlého projektu je ale zcela vyloučit
nelze,“ poznamenal Němec.
Na vstup investorů bude zóna
připravena v samém závěru letošního roku. „Teprve nyní, kdy je znám
termín dokončení výstavby základní
technické a dopravní infrastruktury,
můžeme konečně zahájit již velmi
konkrétní jednání se zájemci o umístění investice. První jména investorů
tak bude možné zveřejnit již v letošním roce,“ uvedl výkonný ředitel
Industry Servis ZK Jakub Černoch.
(red)

Pálenice v Chomýži
oznamuje, že přijímá objednávky na pálení
slivovice na únor a březen. Zájemci se mohou přihlásit každé úterý přímo v pálenici
a v ostatní dny dle mé přítomnosti
v pálenici. Tel.: 573 393 847.

Vypnutí elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektrické energie, a to dne 26. února od 9 do
14 hodin v následujících částech Holešova:
ulice Hankeho čp. 239, 236, 233, 232, 840,
841, 240, 241, 242, 243, 244, 1086, 245, 246,
247, 762, 248, 249, 250, 1062, 251, 252, 1179,
763, 256, 257, 258, 178, 1170, 260, muzeum,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 1319, 268,
269, 270, 271, autoopravna Vykoukal, sportovní areál na Střelnici a chatová oblast směr
Dobrotice.
Děkujeme za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Pololetní prázdniny na Ledové Praze
Letos již poosmé holešovští pionýři a jejich kamarádi strávili pololetní prázdniny v Praze na celostátní akci pod názvem „Ledová Praha“.
A že Praha byla letos „ledová“, to mohou potvrdit všichni účastníci. Teplé
oblečení, dobré boty, čepice a rukavice byly nezbytnou podmínkou, takto
vybaveni jsme vyrazili večerní Prahou na Pražský hrad. Prošli jsme si
všechna nádvoří a obdivovali nasvícený svatovítský chrám. V sobotu
dopoledne jsme se vydali na Petřín, prošli zrcadlovým bludištěm a vyšlápli na rozhlednu. Naše cesta pokračovala do Strahovského kláštera,
kde jsme navštívili Muzeum miniatur a výstavu Jak se oblékají pohádky.
Ocitli jsme se v pohádkovém světě plném kostýmů z filmových pohádek.
Následovala procházka přes Malou stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavák. Někteří se vydali do pražských uliček, jiní do Muzea
voskových figurín. Večer jsme strávili s tisícovkou dětí na koncertě Děti
dětem, kde se na pódiu vystřídala řada dětských souborů z celé naší vlasti.
Nedělní dopoledne jsme strávili na Vyšehradě, také jsme prošli pietní místo
Slavín a uctili památku holešovského rodáka Mirko Očadlíka, po kterém
nese naše pionýrská skupina dlouhou dobu svůj název. S Prahou jsme
se rozloučili na Václavském náměstí a pak už následovala poslední cesta
metrem a hurá domů…
Účastníci „Ledové Prahy“

www.re-max.cz

550 000 Kč

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Tel.: 603 323 111

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Prodej celodřevěné zateplené chaty. Výměra poz.
1.511 m2, zast. plocha 29 m2 s povolením na rozšíření až na 60 m2. Součástí prodeje je nerez. obytný
přívěs, který umožňuje přespání dalších tří osob.
Vytápění chaty je na tuhá paliva nebo elektřinu.

1 300 000 Kč Tel.: 603 323 111

Cena v RK

Tel.: 603 323 111

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej řadového RD 3+1 v Bystřici pod
Hostýnem-Rychlově. Výměra pozemku
534 m2, obytná plocha 125 m2. Dům je
vytápěn plynem nebo krbovými kamny.

800 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1
o výměře 66 m2 v 1. patře činžovního
domu. Byt má navíc malou pracovnu,
komoru, prostorný sklep. Možnost parkování u domu.

Žopy, Zlínský kraj. Prodej zděné chatky
v Žopech u Holešova. Zastavěná plocha
51 m2, celková výměra poz. 400 m2. Chata je patrová, s balkonem a terasou. Vytápění na pevná paliva nebo elektřinu.

1 650 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 420 000 Kč Tel.: 739 486 441

Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 3+1
o výměře 74 m2 s nulovou anuitou, po
venkovní rekonstrukci fasády. Součástí
bytu je komora, lze ji využít jako malou
pracovnu. Parkování je možné u domu.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1
v OV o celkové ploše 55,9 m2. Byt je po
částečné rekonstrukci - nová plastová
okna, zděné jádro. Nachází se v posledním 4. podlaží panelového domu.

Kamarádi na dětské Portě
Již po šesté se letos zúčastnili holešovští pionýři finále dětské
Porty, která se koná v rámci celostátní soutěže „Sedmikvítek“. Porta
proběhla v pátek 30. 1. v divadle „Za plotem“ v pražských Bohnicích.
Skupina „Kamarádi“ zazpívala tři oblíbené táborové písničky, které
rádi uvádějí na společných akcích. Před profesionální porotou odvedli
výborný výkon, za který sklidili zasloužený potlesk. Kromě vystoupení skupin se zapojili do soutěže i solisté - Karolína Vaclachová
a Pavlína Javoříková. Holky odvedly výborný výkon na prknech, která
znamenají svět.
Děkuji všem zpěváčkům za jejich vystoupení.
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Vedoucí Jarka

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

www.re-max.cz
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Nejen zlínská filharmonie rozsvítila holešovský zámek
Holešov (rr) - Za účasti ministra kultury
Václava Jedličky, poslanců Zdeňka Škromacha,
Josefa Smýkala a Pavla Svobody proběhl v sobotu 31. ledna ve velkém sále holešovského

zámku slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín. Hosté koncertu si vyslechli skladby F. X. Richtera, Josefa Haydna a Antonína
Dvořáka.

Na slavnostním koncertě nemohl chybět ani holešovský starosta Zdeněk Janalík s chotí.

Správce zámku Jaroslav Radecki s poslanci Zdeňkem Škromachem
a Josefem Smýkalem.

Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.

Koncert, který sledoval zcela zaplněný sál
a který odstartoval společenské dění ve staro-novém kulturním stánku, dirigoval Stanislava Vavřínek.
Jako sólista na trubku se představil Pavel Skopal.

Koncert přilákal i hodně lidí z médií.

Starosta Zdeněk Janalík v rozhovoru se vzácnými hosty
těsně před zahájením koncertu.

Slavnostním koncertem zlínské filharmonie byl otevřen staro-nový kulturní stánek v Holešově.
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DVD TIP
Václav Neckář: Nejsem gladiátor
(Supraphon 2008)
Asi jen pamětníci a skalní fanoušci (či
fanynky) Václava Neckáře ocení tohle
DVD, přinášející průřez jeho repertoárem
zachycený kamerou. Hodně televizních
písniček je tudíž černobílých, což ovšem
ale platí jen pro vizuální dojem, protože
jinak je Neckářův repertoár i projev pěkně
barevný.
Je příjemné, že vše „jede“ pěkně chronologicky - a tak vidíme a slyšíme Vaška
Neckáře coby mladého kluka zpívajícího
své první velké hity (Ze soboty na neděli,
Lékořice, Chrám svatého Víta...). Přes
Mýdlového prince a písně, které zpěvák
natočil se svými Bacily, uvidíme i pěkná
taneční čísla, která absolvoval s Janou
Robbovou (Rok rok střídá) a Věrou Špinarovou (Nádhernej den). Nechybí
však ani Stín katedrál s Helenou
Vondráčkovou,
překvapivý duet
s Hanou Hegerovou (Levandulová) či slavný song
Časy se mění,
odzpívaný „live“
kompletní trojicí
Golden Kids.
Mimořádně příjemným bonusem DVD
je Neckářův černobílý recitál, který byl
na obrazovkách premiérově odvysílán
v roce 1973 a který ho představuje s první sestavou kapely Bacily. Je tu k mání
vše podstatné z té doby - včetně dvou
skvělých balad Kdo vchází do tvých snů,
má lásko a Neusínej, čímž DVD Nejsem
gladiátor skvěle graduje.
Robert Rohál

Film Prosíme přetočte je o lehkosti,
hravosti a vtipu
Režisér Michel Gondry se i navzdory krátké filmové kariéře už dokázal zapsat výrazným
písmem do historie nejen americké, ale i světové
kinematografie. Jeho snímky (mimo jiné Věčný
svit neposkvrněné mysli a Nauka o snech) charakterizuje originalita, lehkost, hravost a skutečná vtipnost (skutečná zdůrazňuji proto, že
opravdu vyvolává smích). A takový je i jeho
nejnovější počin Prosíme přetočte. Komedie založená na fantastickém nápadu předělávky nejúspěšnějších hollywoodských filmových trháků.
To bylo tak: Flákač Jerry (neodolatelný Jack
Black) se rozhodne pro sabotáž v místní
atomové elektrárně, dojde ovšem k nehodě
ozáření, po které je zmagnetizován a v kontaktu s kazetami v kamarádově videopůjčovně
veškerý záznam na nich smaže. S nastalou
situací se oba kamarádi Jerry a Mike (Mos Def)
samozřejmě poperou po svém. Rozhodnou
se filmy znovu natočit. Začnou Krotiteli duchů.
A že byli čtyři a oni jsou dva? Žádný problém:

Přiznám se, že při mém zaměstnání v DVD
půjčovně mě konkrétně tohle hodně pobavilo.
Je úleva vidět americkou komedii, kde se humor nepojí pouze s nejrůznějšími fyziologickými
funkcemi a hrubozrnným slovníkem 4. cenové
skupiny, kde chybí sex i nahota. Ve filmu nezazní jediné vulgární slovo, milostná scéna se realizuje nesmělým polibkem, a co se týče tělesných proporcí, tak se divák pokochá maximálně
pohledem na svalnatá lýtka Jacka Blacka.
Ze snímku dýchá každičkým políčkem filmového pásu čirá radost z filmařiny a daří se
mu připomenout známou pravdu, že film je
masová zábava. Krom toho obsahuje ale i další
nenásilná ponaučení o tom, jak je důležité si
jít za svým snem, při překonávání překážek
táhnout za jeden provaz, bojovat za zachování
historie a neodhazovat minulost jako nepotřebný balast, cítit odpovědnost k místu, kde žijeme.
Na jeden docela skromný americký snímek to
není vůbec málo.
Marie Rysová

KINORECENZE
„Ty budeš Bill Murray a já všichni ostatní.“ A takhle to jde ráz na ráz. Následují Křižovatka smrti,
Robocop, Lví král, Řidič slečny Daisy, Muži
v černém, Carrie atd. Přetočené neboli ošvédované verze, jak tomu říkají hlavní hrdinové, mají
nečekaný úspěch a v půjčovně je brzy narváno.
Humor Gondryho filmů není úplně pro každého
a i tady je jasné, že nejvíc se bude bavit divák
aspoň trochu zasvěcený. Ten si užije hlavně
komiku situační spojenou s natáčením: vynalézavé převleky hlavních hrdinů, jejich invenci
při řešení akčních scén či novátorský přístup
v oblasti animace. Nechybí ale samozřejmě
ani humor slovní. Aby kamarádi získali čas pro
natáčení, vyžadují k registraci od zákazníků
mimo jiné potvrzení o zaplacení činže, poslední vysvědčení, souhlas matky, krevní testy.

Film Prosíme přetočte uvedlo kino Svět
v Holešově 28. 1. 2009.

Roztomilá Eva z pera Fan Vavřincové si ve Zlíně podmaňuje
diváky všech generací
Proč jezdit za muzikálem až do Prahy,
když nám „přímo u nosu“ - ve Zlíně nastudovali a předvádějí učiněnou lahůdku: retromuzikál Eva tropí hlouposti. Hru podle knižní
předlohy Fan Vavřincové, proslulé zejména
Takovou normální rodinkou, připravila režisérka
Hana Mikolášková. Velký vzor samozřejmě
pro režisérku představuje filmové zpracování
Martina Friče z roku 1939 v hlavních rolích
s nepřekonatelnou Natašou Gollovou a Oldřichem Novým. Hana Mikolášková k tomu
sama uvedla: „Bude to pocta herectví Nataši Gollové, Oldřicha Nového a dalších, které
mám velmi ráda a jejichž herectví mě ve filmu
okouzlilo natolik, že jsem si řekla, že bych
tuto komedii chtěla někdy převést na jeviště.“
Ve Zlíně se v hlavních rolích ztřeštěné Evy
a jejího bratra Michala objevují Kateřina Liďáková (jedna z nejmladších členek souboru)
a osvědčený Gustav Řezníček. A oba excelují.
Je to pro ně velmi náročný úkol, protože každý
je samozřejmě se slavnými herci z Fričova
filmu podvědomě srovnává. Jejich výkon je ale
obdivuhodně vybalancovaný na jedné straně
nepokrytou inspirací a na straně druhé osobním
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vkladem, přirozeným šarmem, temperamentem
a charizmatem. Zatímco Liďáková se snaží
připomenout nezapomenutelnou crazy komičku
Gollovou hlavně gesty a pohybem, Řezníčkovi se dokonale daří napodobit nejen intonaci
a dikci proslulého prvorepublikového milovníka

VÝHLED ZA HUMNA
Oldřicha Nového, ale i jeho nonšalanci. Samozřejmostí jejich výkonu je dokonalá hlasová i taneční dispozice. Hlavně hlas Gustava Řezníčka
má velmi příjemné zabarvení.
Ale je třeba vyzvednout i další protagonisty: elegantní Petru Domžalovou, neselhávajícího Dušana Sitka, Radovana Krále,
který opětovně potvrzuje svůj vysoký standard. V menší roli nápadníka Fredyho doslova září Zdeněk Julina, jehož výkon je
v některých scénách rázu až akrobatického.
Zazní mnoho písní z 30. let a rovněž nechybí
řada tanečních čísel. Jen je trochu škoda, že
písně slouží jen jako ozdoba, chybí jim větší
funkčnost a opora v příběhu. Většinou nevy-

plývají z děje ani ho neposouvají dál. Ale to je
jen drobná vada na kráse. Na své si přijdou
i divačky vyžívající se v módních záležitostech. Dobové kostýmy jsou úžasné a herci
je často v souladu s požadavky doby, kdy se
bylo zvykem několikrát denně převlékat, mění.
Scéna je řešena jednoduše, ale efektivně, tvoří
ji hlavně schodiště a kulisy zahrady s neodmyslitelnou houpačkou. Na začátku inscenace
dokonce nechybí dobový a pojízdný automobil!
Zlínské představení zachovává ducha předlohy
a svou vtipností ji ještě umocňuje. Je vidět, že
vznikalo s velkou láskou, entuziasmem a radostí, které se daří přenášet na diváka.
Marie Rysová
Městské divadlo Zlín: Eva tropí hlouposti, režie a jevištní adaptace: Hana Mikolášková, dramaturgie: Vladimír Fekar, hrají:
Kateřina Liďáková, Gustav Řezníček, Petra
Domžalová, Radovan Král, Tamara Komínková, Jana Tomečková, Romana Julinová,
Jan Leflík, Dušan Sitek, Zdeněk Julina a další. Premiéra 29. listopadu 2008.
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Program kina Svět
Čtvrtek 12. 2. a pátek 13. 2. v 19 h: NOCI
V RODANTHE - USA, romantický 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.
Sobota 14. 2. v 19 h: ČESKÁ RAPublika ČR, dokument. První celovečerní film 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.
Úterý 17. 2. a středa 18. 2. v 19 h: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH - ČR,
nostalgická komedie. Jsme opět na horské
chatě, kde se všichni naši - dnes již legendární
hrdinové - po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. V hlavních rolích:
Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva
Jeníčková a další. Režie Viktor Tauš.
Čtvrtek 19. 2. a pátek 20. 2. v 19 h: VEŘEJNÝ
NEPŘÍTEL č. 1 - Francie, akční krimi s titulky.
Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob. Jeho avantýry byly lehkomyslné,

Hlavní roli ve filmu Veřejný nepřítel hraje
Vincent Cassel.

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.
Pondělí 23. 2. v 19 h: BABIČKA - Slovensko,
dokument. Erotická tragikomedie o stárnoucí
ženě, která chce vrátit čas. 55letá 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. V hlavních roli Tamara Archlebová a jiní.
Režie Zuza Piussi.
Středa 25. 2. a čtvrtek 26. 2. v 19 h: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1: EPILOG - Francie,
akční krimi s titulky. 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 Jean-Francois Rochet.
Pátek 27. 2. a sobota 28. 2. YES MAN - USA,
komedie s titulky. Slavný americký herec 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 titulní roli Jim Carrey. Režie
Peyton Reed.

FILMOVÉ TIPY
Peklo s princeznou (ČR 2008)
Co se stane, když má hodný král starosti
a tvrdohlavá princezna Aneta si nechce
vzít prince Jeronýma? Bude válka, nebo
svatba? Kdepak... Z pekla peklo, v pekle
pomsta a na zemi pěkná mela... Hlavně
spousta legrace! A taky plno falešných
i pravých čertů, kteří umějí pěkně zkomplikovat život! Princezna Aneta (Tereza
Voříšková) se nechce vdávat - a už vůbec
ne za nešikovného prince Jeronýma (Jiří
Mádl) ze sousední země, kterému byla
jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu království před výbojnými
nájezdy. Král Leopold (Petr Nárožný) by
rád dceru uchránil před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib.
Zrušení svatby by znamenalo válku
s mocným vojevůdcem, králem Bedřichem (Václav Postránecký). A tak Leopold
vymyslí velkolepou lest: pošle sousedovi
zprávu, že se o princeznu uchází sám
Lucifer (Martin Stránský). Netuší ovšem,
jakou lavinu nepředvídatelných událostí
spustí, že vyvolá nejen hněv pekla, ale
hlavně Muribany (Alžběta Stanková),
žárlivé nevěsty samotného Lucifera...
Filmovou pohádku Peklo s princeznou,
kde v režii Miroslava Šmídmajera dále
hrají ještě například Zlata Adamovská,
Miroslav Táborský, Jana Doleželová,
Roman Vojtek nebo Filip Blažek, uvede
holešovské kino Svět 16. a 17. března.
Dále kino připravuje na březen:
2. Ježíš je normální
4. - 5. Podivuhodný případ
Benjamina Buttona
7. - 8. Kdopak by se vlka bál
9. - 10. Výměna
11. - 12. Ocas ještěrky
14. - 15. Madagaskar 2
19. Anténa (Projekt 100)

Program MKS a Drive Clubu
Neděle 15. 2. v 17 h: POHÁDKOVÁ NEDĚLE - PÍSNIČKA PRO ANDĚLKU. Loutkové
představení pro děti připravilo Divadlo Hvizd.
Tentokrát uvede poetickou pohádku ze života
andělíčků. Drive Club

PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA BŘEZEN:
Neděle 8. 3. v 15 h: JAK SE HONZA UČIL
ČAROVAT. Pohádka pro malé i velké publi-

Středa 18. 2. v 17 h:
VERNISÁŽ - JAROMÍR
LEŠŤANSKÝ. Výstava
obrazů (olej, akryl) zlínského malíře. Výstava
potrvá do 10. 3. 2009.
Městská galerie

Středa 11. 3. 2009 v 17 h: VERNISÁŽ KRESBY SVĚTLEM 5. Výstava fotografií Jiřího
Lošťáka ml., Nelly Billové a Roberta Rohála.
Městská galerie
Pátek 13. 3. Ve 20 h: KOA. Koncert známé
skupiny, která hraje v obsazení Mário Bihári,
František Raba, Omar Khaouaj a Camilo Caller. Drive Club
Středa 18. 3. v 19.30 h: 1 + 1 = 3. Konverzační
komedie anglického autora Raye Conneyho.
V režii Romana Štolpy hrají členové Divadla
Kompanyje - například Jan Révai, Markéta
Plánková, Josef Pejchal, Tomáš Valík, Petra
Špindlerová, Otto Kallus a Miloslav Mejzlík.
Kinosál

Sobota 21. 2. v 19 h:
KRAJÍC CHLEBA A HOSTÉ. Studentský večer. Drive Club
Úterý 24. 2. v 19.30
h: VĚRA ŠPINAROVÁ
A ADAM PAVLÍK BAND.
Koncert populární zpěvačky slibuje jeden hit za druhým. Velký sál zámku

kum. Inscenaci uvede pražská nezávislá scéna
Divadlo Pohádka. Kinosál.

Protagonisté komedie 1 + 1 = 3, kterou uvidí 18. března
také holešovské publikum.

Neděle 29. 3. v 19.30 h: LAKOMEC. Slavná
Moliérova hra, kterou uvede v premiéře a režii
Jana Nejedlého holešovský ochotnický soubor
Divadlo 6. května. Kinosál
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Pozvánka na akce v regionu
únor - duben 2009
ÚNOR
• 14. 2. 2009 - Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov - zámek Holešov
• 21. 2. 2009 - Ples o. s. Castellum Holešov a dalších organizací
města - zámek Holešov
• 24. 2. Věra Špinarová - koncert - zámek Holešov (velký sál)
• 26. 2. Slavnostní koncert ZUŠ Holešov - zámek Holešov (sala terrena)
• 28. 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
• 28. 2. 2009 - Tradiční rybářský ples - o.s. MRS Holešov - zámek
Holešov
BŘEZEN
• 7. 3. Divadelní ples - ples Divadla 6. května Holešov - zámek Holešov
• 14. 3. Retroples - návrat do 60. a 70. let minulého století - zámek
Holešov
• 21. 3. Ples 2. Základní školy Holešov - zámek Holešov
• 22. 3. Zámecký karneval - pořádá MKS ve velkém sále zámku
• 28. 3. Ples lidových řemesel a mysliveckého sdružení - zámek
Holešov
• 30. 3. Den učitelů - zámek Holešov
DUBEN
• 7. (8.) 4. Přišlo jaro do vsi - celodenní folklorní program - SVČ
Holešov (Sokolská ul.)
• 11. 4. Velký velikonoční jarmark - náměstí Dr. E. Beneše - pořádá město
Holešov a o.s. Klub umění a řemesel - www.klubremesel.cz
• 17. 4. Noční pochod k uctění památky paraskupiny Clay Eva (Hostišová - Bystřice p.H.) - pořádá Junák Holešov
• 23. 4. Faust - dramatické čtení tragédie J. V. Goetha - Pořádá Castellum Holešov - sala terrena zámku
• 25. 4. Den zdraví - Setkání příznivců zdravého životního stylu besedy, ukázky, ochutnávky. Pořádá: MKS Holešov a 3. ZŠ Holešov
- 3. Základní škola Holešov, ul. Družby

Městské kulturní středisko Holešov a Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov
pořádají ve čtvrtek 26. února 2009 od 18 hodin v sala terreně holešovského zámku

KLAVÍRNÍ KONCERT
Lubora Horáka a Miluše Venclíkové
Zazní skladby J. S. Bacha, F. Busoniho, A. Skrjabina, F. Schuberta a F. Chopina.
Vstupné dobrovolné - bude věnováno na charitativní účely.

Dotisk „hraběnky“
Dotisku v počtu 1000 kusů se dočká úspěšná publikace „Vzlety a pády hraběnky Barbory
Wrbnové“, kterou vydalo koncem loňského roku
Robertu Rohálovi v edici Knihovnička Holešovska město Holešov. Reedice brožury se objeví
jak v nabídce Městského informačního centra,
tak na pultech holešovských knihkupectví a trafik během měsíce února.
(red)
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Jednoduše jsem jakýmsi všudypřítomným duchem celého místa,
říká novopečený správce zámku Jaroslav Radecki
Spolehlivost, solidnost, znalost historie, elegantní vystupování, noblesa podobná „prvorepublikovému“ šarmu Oldřicha
Nového... To jsou nepopiratelné znaky
člověka, který začal nedávno pracovat
ve funkci správce holešovského zámku.
Jmenuje se Jaroslav Radecki. I když je teď
v jednom kole, přece jen poskytl našemu
listu následující rozhovor.

ROZHOVOR
Není to tak dlouho, co jste začal pracovat ve funkci správce holešovského
zámku…
Vždycky jsem si přál pracovat a něco
dělat pro holešovský zámek, vždy mne zajímala historie, a jakmile se naskytla příležitost
pracovat zde jako správce, byla to pro mne
jasná trefa do černého. Po dohodě s ředitelem
MKS Mgr. Pavlem Chmelíkem jsem byl přijat
na toto místo, kterého si velmi cením.
Co všechno obnáší, respektive bude
obnášet vaše práce v tak rozsáhlém objektu?
Jako správce mám na starosti celý provoz
budovy. Ve spolupráci s Janou Slovenčíkovou,
ředitelkou pro kulturu zámku, se staráme,
aby zámek byl vždy perfektně připravený
na akce, aby bylo zajištěno jak zázemí pro
účinkující, tak pro hosty. Pravidelně kontroluji
technický stav celého objektu. To je někdy
složitější, neboť zámek je stále ještě z větší
části staveniště, ale za vzorné spolupráce
s firmou RAPOS se snažíme, aby se návštěvník cítil dobře. Dohlížím na úklid, zajišťuji
průvodcovskou činnost, koordinuji práci ostatních pracovníků zámku - zahradníků, údržby,
šatnářek, pořadatelů apod. Jednoduše jsem
jakýmsi všudypřítomným duchem celého místa a dohlížím na poklidný průběh veškerých
kulturních akcí. Práce je to pestrá, ale velmi
mě baví a vážím si, že mi město dalo důvěru,
proto se budu snažit nezklamat a být dobrým
správcem.

Zámek má do budoucna jistě co nabídnout. Konečně tu máme krásný kulturní stánek,
který v Holešově chyběl, a chci podotknout, že
tato kulturní památka si to jistě zasloužila. Jak
je již známo, budou se zde konat různé koncerty, plesová sezona na zámku odstartovala
již v sobotu 7. února Reprezentačním plesem
Města Holešova - a samozřejmě se na zámek
vrátí i různé kulturní i školní pořady, například

také taneční kurzy a společenská výchova,
pro kterou v Holešově léta chyběly důstojné
prostory.
Jakmile proběhne rekonstrukce druhého
patra, nabídneme návštěvníkům samozřejmě
i prohlídkový okruh, do zámku se přemístí také
muzeum a galerie, uvažuje se i o přestěhování
knihovny. Brzy bude také slavnostně otevřena
hvězdárna, budeme pořádat pravidelně dny
otevřených dveří a také
připravujeme různá zajímavá překvapení, například noční prohlídky
zámku apod.
Jaké máte z nově
otevřených zámeckých prostor a z celého slavnostního
otevření pocity?
Pocity mám velice
příjemné, krásně zrekonstruované prostředí
zámku, v němž se pohybuji, mě k tomu samo
vybízí.

Nový správce holešovského zámku Jaroslav Radecki.

Máme za sebou
slavnostní otevření
části zámku, a tak se
musím zeptat, s jakými názory jste se
v posledních dnech
setkal u lidí, kteří
se do zámku dostali
po řadě let?
Jsem rád, že u veřejnosti převažují kladná hodnocení a pozitivní názory. Lidé, kteří
do zámku přišli po tolika letech jeho uzavření,
jsou příjemně překvapeni zdařilou rekonstrukcí, a to je, myslím,
velmi dobře.

Jaroslav Radecki se svou „pravou rukou“ - Jiřinou Ježíkovou.

Robert Rohál

Není žádným tajemstvím, že vás zajímá historie a že jste v tom hodně kovaný. Znáte i tu holešovskou a potažmo
zámeckou?
O historii jsem se vždy zajímal, už od mládí je to můj koníček. Pořád se učím a něco
nového objevuji. Co se týče historie holešovského zámku, byl bych špatným správcem,
kdybych o ní nic nevěděl.
Slyšel jsem, že pocházíte z aristokratického rodu... Můžete nám o tom něco
povědět?
Ano. Pro spoustu Holešovanů je to veřejným tajemstvím, ale já sám nemám momentálně potřebu toto téma rozebírat v médiích. Snad
každý, kdo se malinko o historii zajímá, zná
mého předka, slavného maršála Radeckého,
jehož socha stojí ve Vídni.
Zpět k holešovskému zámku. Jaké
jsou vaše vize do nedaleké budoucnosti
- co všechno bude moci zámek veřejnosti
nabídnout?

Jeden z nepříliš typických pohledů na holešovský zámek.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH KUMŠTÝŘŮ: JIŘÍ LOŠŤÁK ML.
Snímky holešovského fotografa Jiřího Lošťáka ml. (*1985) zahajujeme nový seriál, který
postupně představí zajímavé kumštýře z řad
malířů, fotografů, dřevořezbářů či sochařů.

SERIÁL
I když Jiří Lošťák ml. fotografuje teprve tři
roky a především ve svém volném čase, má už

na svém kontě i jedno vítězství ve fotosoutěži.
Zřejmě zaujal také svým širokým záběrem, což
ostatně dokumentuje i tato prezentace.
Jiří Lošťák ml. je členem Fotoklubu Kroměříž a za pár týdnů představí svou tvorbu
holešovské veřejnosti. Spolu s Nelly Billovou
a Robertem Rohálem bude prezentovat své
fotografie v rámci výstavy Kresby světlem
5. Vernisáž v Městské galerii Holešov proběhne
ve středu 11. března.

Holešovský fotograf Jiří Lošťák ml.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH KUMŠTÝŘŮ: JIŘÍ LOŠŤÁK ML.
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Mateřské centrum Srdíčko, Sokolovská 70, Holešov-Všetuly
(v prostorách bývalé MŠ)
Tel.: 573 39 71 63, e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz, http: www.srdicko.estranky.cz
MC Srdíčko je otevřeno
Po
Út
St
Čt

8.00
8.00
8.00
8.00

-

18.00
16.00
15.00
18.00

Proč jsou mateřská centra přitažlivá? Protože
člověk je tvor plný vztahů, toužící po přátelství,
podané ruce, protože člověk je tvor tvořivý. To,
co zná, touží předávat dál.
Mateřské centrum Srdíčko Holešov
• je komunitní centrum zaměřené svým programem především na rodiny s malými dětmi
• je místem, kde jsou děti vítány
• je sbírkou nových nápadů a inspirací, nových
přátelství, zkušeností a pohledů na výchovu
dětí
• poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
• posiluje sebevědomí maminek

• je místem umožňujícím užitečně a příjemně
prožívat mateřskou dovolenou
• děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků
• rodičům nabízí poradenství - ve spolupráci
s odborníky
• najdete zde inzertní službu, zdarma přístup
na internet a stálý bazárek dětského oblečení
• díky vybavení: kuchyňka (mikrovlnná trouba,
sporák, varná konvice), přebalovací pult,
dětské židličky, zařízená herna s míčkovým
bazénem, a pestrému programu je vhodné
a vyhledávané místo, kam mohou maminky
během dne kdykoli přijít

Út 17. 2. 10.00 Zpívánky s Majkou, 15.00 Výtvarné hrátky, 15.30 Cvičení na míčích pro těhulky
St 18. 2. 9.30 Malování pro šikulky, 10.00
Volná herna
Čt 19. 2. 8.30 Motoráček, 9.00 Volná herna
Po 23. 2. 10.00 Cvičení pro čiperky - tělocvična
TYMY, 15.30 Notička, 16.00 Narozeninová party
Út 24. 2. 10.00 Zpívánky s Majkou, 15.00
Výtvarné hrátky, 15.30 Cvičení na míčích pro
těhulky

Program do konce února:
Čt 12. 2. 8.30 Motoráček, 9.00 Volná herna

St 25. 2. 9.30 Malování pro šikulky, 10.00 Vaříme chutně - zapékaný pórek a závin se zelím,
15.00 Křeslo pro hosta - Isabela Pospíšilová
nejen o látkových plenách

Po 16. 2. 9.30 Karneval pro nejmenší - tělocvična TYMY, 15.30 Notička

Čt 26. 2. 8.30 Motoráček, 9.00 Volná herna,
pá 19.00 Dámská jízda

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.

Veterinární ordinace Hulín
MVDr. Tomáš Žák
poskytuje
komplexní veterinární preventivní,
léčebnou a poradenskou činnost
v chovech malých zvířat
RTG, USG, prodej krmiv

Stříhání psů
stříhání, trimování, koupání,
prodej kosmetiky pro psy

773 621 424, 777 621 424
www.veterina-hulín.cz

Snímkem z dětské Porty, která proběhla nedávno v Praze, se ještě vracíme k holešovské skupině Kamarádi. V programu zazpívala tři táborové písničky a u publika měla vyhráno. Sólově se
představily Karolína Vaclachová a Pavlína Javoříková.
(rr)

MALUJTE PRO SANDOKANA!

Hrdinové zlínské inscenace Sandokan a piráti z Mompracemu.
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Městské divadlo Zlín vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž Malujte
pro Sandokana! Malí výtvarníci mohou své obrázky Sandokana nebo
jiných hrdinů z představení Sandokan a piráti z Mompracemu odevzdat
v pokladně divadla nebo zaslat poštou na adresu: Městské divadlo Zlín,
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín. Do rohu obálky by neměli zapomenout
napsat heslo „SANDOKAN“ a na zadní stranu svého obrázku uvést svůj
kontakt (pokud možno včetně e-mailu a telefonu). Uzávěrka soutěže je
v úterý 10. března.
Všechna díla pak budou k vidění na výstavě ve foyer divadla od
druhé poloviny března 2009.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pátek 20. března na představení Sandokan, které se bude hrát při příležitosti Světového dne
divadla pro děti a mládež. Z malých umělců vybere Sandokan tři nejlepší,
kteří získají ozdobně zarámovanou a podepsanou fotografii zlínského
Sandokana Pavla Vacka a také tričko se Sandokanem.
(hš)
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
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
12. 2. První pomoc pro veřejnost
13. 2. Valentýnská čajírnička - od 15.00 výroba
přáníček, koutek pro děti, stolní hry, sladké překvapení, nabídka čajů z různých koutů světa
14. 2. Valentýn v Praze - mimořádná nabídka
- volná místa v autobusu, odjezd v 7.00 AN Holešov, cena: 500,- (doprava), předpokládaný odjezd
z Prahy v 19.30
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
15. 2. Valentýnské kouzlení aneb Diskohrátky
s překvapením od 15.00, hry, kouzelník, masky
vítány, vstupné: 20,- dítě, 30,- dosp.
18. 2. Kurz smaltování - od 15.00 v Duze, výroba smaltovaných šperků různých velikostí, tvarů
a barev, cena: 60,- (v ceně materiál), s sebou
přezůvky a zástěru
18. 2. Canisterapie aneb Hrátky s pejsky
od 16.00 v TYMY, fyziologické aktivity se psem,
které zlepšují psychický i fyzický stav, nácvik koncentrace a paměti, pomáhá při odbourání stresu,
podporuje duševní rovnováhu, cena: 60,21. 2. Turnaj v biliáru - od 14.00 do 16.00,
startovné 20,21. 2. Countrybál - od 19.30 k tanci a poslechu
hraje skupina TEXAS, předtančení, bohatá tombola, vstupné 80,24. 2. Poradna pro Vaše dobré zdraví aneb co
o Vás prozradí Váš obličej a oči Vám sdělí 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 20. 2.)
26. 2. Tvořeníčko s Bárou - vyrábíme s fimohmoty od 14.30 (přihlášky do 20. 2.)
28. 2. Kurz kineziologie
PŘIPRAVUJEME
1. 3. Taneční polepšovna - od 17.00 zahajovací
hodina (přihlášky do 25. 2.)
16. 3. Břišní tance od 18.00 - pro začátečnice
ukázková hodina ZDARMA
22. 3. Vítání jara - procházka do Přílep plná her,
soutěží, táborák
27. 3. Výprava za bludičkou Světlankou - pohádková stezka plná kouzelných bytostí
27. - 28. 3. Noc s Andersenem - dobrodružství
s přenocováním
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
„SNĚŽNOU DOLINOU“ - pondělí 9. 3. - pátek
13. 3. 2009 pro lyžaře i nelyžaře, děti i rodiče
s dětmi, ubytování na Trojáku, možnost lyžařského výcviku s instruktorem, cena: 2.290,-/
dítě, 2.690,-/dospělý (v ceně ubytování, doprava, plná penze, program, pedagogický
a zdravotní dozor, materiál, odměny).
Jarní prázdniny - příměstský tábor:
LOUPEŽNICKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Program připraven od 9. 3. do 13. 3. vždy
od 8.00 do 16.30 - loupežnické výpravy, tvoření masek, dovádění ve vodě (aquapark
Vyškov), hrátky se psy, loupežnický bál.
Vhodné pro děti od 6 do 10 let (po domluvě
možné přijmout i děti starší). Cena za celý
tábor: 900,-/os. (v ceně program, 4x oběd,
pitný režim, pedagogický dozor, vstupné,
doprava). Je možné přihlásit se na každý
den zvlášť (po, út, čt, pá - 200,- a st 250,-).
Přihlášky do 27. 2.

LÉTO S TYMY
Léto u moře - Lanterna Chorvatsko: 9. - 21.
6. a 12. - 21. 6.
Letní tábory:
Beskydy Sulov - 6. - 15. 7., 6. - 10. 7., 10. - 15.
7.
Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
(bližší informace na www.tymycentrum.cz během
měsíce února)
NOVÉ KROUŽKY
(přihlášky v kanceláři TYMY)
BARVIČKA - pro děti od 3 do 9 let, netradiční výtvarné techniky a tvoření, každý čtvrtek od 17.00,
cena: 400,-/pololetí
JEZDECTVÍ - zájemci, hlaste se v kanceláři TYMY,
bližší informace v průběhu února, cena: 950,-/
pololetí
MAGIC KLUB - nejstarší a nejúspěšnější sběratelská karetní hra na světě, určeno pro děti od
8 let, které mají rády zábavu, logiku, strategické
kombinace i překvapení, schůzky v pátek od 17.00
v TYMY, 200,-/pololetí
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
v 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 mají rok
narození 2003, zveme do kroužku fotbalových
benjamínků, kteří trénují pod vedením pana Lindy
v pondělí od 16.00.

V rámci tvořivé dílničky Tvořeníčko s Bárou si děti
i rodiče vyzkoušeli malovat na hedvábí.

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.
OHLÉDNUTÍ
Děti z TYMY v Českém rozhlase
Středisko volného času se zapojilo do soutěže
„Poselství krále Jiřího z Poděbrad“ a za splnění
řady úkolů bylo vybráno, aby reprezentovalo Moravu v rozhlasové soutěži „Poselství krále Jiřího“.
Za středisko se soutěže, která proběhla v ČR2
v Praze, zúčastnili - Pepa, Bětka, Venda a Pája.
Soutěž byla vysílána živě ve středu 28. 1. od 19:00
v pořadu Domino. Otázky byly zaměřeny na Evropskou unii a naše předsednictví. Umístili jsme
se na krásném druhém místě - gratulujeme.
Hanka S.
Dárek za vysvědčení
Ve čtvrtek 29. 1. uspořádalo středisko akci pro
všechny školáky - dárek za vysvědčení. Každý kluk
i holka, kteří přinesli do TYMY i DUHY ukázat své
vysvědčení, dostali sladkou odměnu.
Tvořeníčko s Bárou
Ve čtvrtek 29. 1. proběhlo v TYMY tvořeníčko
s Bárou. V rámci této tvořivé dílničky si děti i rodiče
vyzkoušeli malovat na hedvábí. S výsledky své
práce pod vedením Báry Winklerové byli spokojeni
všichni účastníci kurzu a domů si odnášeli
krásné kousky batikované i malované, které
originálním způsobem obohatí jejich šatník.
S Bárou se můžete pravidelně setkávat vždy
poslední čtvrtek v měsíci od 15.00. Tématem
únorového tvoření je práce s FIMO hmotou.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vyhodnocení lednové fotosoutěže
Tématem lednového kola fotosoutěže byly
Vánoce a vánoční výzdoba. Příspěvků se
nesešlo mnoho, ale o to více nás překvapily
svojí nápaditostí. Pro jejich různorodost bylo
těžké zvolit vítěze, a proto jsme se rozhodli
dát všem zúčastněným malou odměnu. Děti,
které s námi soutěžily, zveme 15. 2. od 15.00
na kouzelnické představení. Při příchodu je
čeká volná vstupenka. V březnu se můžete těšit na další téma s velmi lákavou odměnou.
Martina
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Socha svaté Panny Marie v Martinicích
V jednom z minulých vydání Holešovska
jsem vypsal trojici božích muk, která jsem nemohl
identifikovat. Díky ochotě několika dobrých lidí,
kteří se mě telefonicky ozvali, jsem mohl určit,
alespoň jeden objekt, a tím je socha svaté Panny
Marie v Martinicích.
Na tomto případu je krásně vidět, že platí
přísloví „Pro samé stromy neviděl les“. Když jsem
totiž jezdil po Martinicích a hledal všechna boží
muka, zajel jsem pochopitelně i na hřbitov, kde stojí
centrální kříž. Z vrchu hřbitova je hezký rozhled po
okolí. Vzpomínám si, že jsem tehdy prohlížel krajinu
okolo a říkal si, že ta pole jsou jak dělaná pro boží

muka. Odjel jsem, aniž bych si všiml sochy Panny
Marie stojící u stromu na jednom z polí. Dostanete
se k ní polní cestou pár metrů před hřbitovem. Stále
stojí na svém místě, jen s tím rozdílem, že je u ní
už jen jeden strom. Socha je dosti zvětralá a nápis
těžko čitelný. Pamatuje nešťastnou událost, kdy
zde zemřel člověk po úderu blesku.
Ale zpět k všeobecnému problému poloh
božích muk. Socha není vůbec na mapě - a také
od občanů Martinic jsem se tehdy o ní nedozvěděl. Je to podobný případ jako socha svatého
Josefa, která stojí skrytá v keřích u Količína
(ostrůvek v poli lze vidět i z cyklotrasy).

Tak vypadá dnes socha sv. Panny Marie v Martinicích.

Detail sochy sv. Panny Marie.

Vážení kolegové, kolegyně, přátelé,
příznivci někdejšího SORRY CLUBU,
ozvěte se!
V pátek 17. dubna 2009 se chceme po čtyřiceti letech
setkat v holešovském kině Svět,
tentokrát za účasti představitelů našeho města
a, jak doufáme, četných hostů.
Poskytněte nám - přípravnému výboru - vámi uchovávané tehdejší programy,
plakáty, fotografie nebo dopisy... Zkrátka všechno, co se nějak váže k činnosti
SORRY CLUBU.
Nabídněte i jakoukoliv účast při přípravě setkání na: www.sorryclub.cz

Vzpomínka na režiséra Petra Tučka
Sedmdesáti let by se 4. února dožil významný český režisér Petr Tuček, který natočil
například úspěšnou filmovou komedii Copak je
to za vojáka anebo seriály Slovácko se nesúdi
a Legenda o živých mrtvých.

Petr Tuček (uprostřed s ruční kamerou)
během natáčení Legendy o živých mrtvých.
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Stále ale nad několika objekty visí otazník.
Pokud mi můžete pomoci, podívejte se na stránku: http://hvezdarna-holesov.wz.cz/krize.html,
kam jsem umístil seznam všech neobjasněných
případů božích muk.
A ještě jedna dobrá zpráva: před několika
týdny se díky městu Holešov podařilo obnovit
kamenný podstavec sochy svatého Vendelína,
který dříve stával v poli u jatek - a nyní je k vidění
u silnice naproti sběrnému dvoru. Socha samotná byla zničena za války a původně pochází asi
z roku 1760.
Patrik Trnčák

Petr Tuček se sice nenarodil přímo v Holešově, nýbrž ve Zlíně, ale v Holešově vyrůstal.
Navštěvoval tu základní školu a gymnázium.
Po maturitě byl sice přijat na vojenskou školu,
ale nakonec si vše rychle rozmyslel a vrhl se
na umění - vystudoval pražskou FAMU. Svůj
absolventský film Divná holka natočil v roce
1966 a od té doby se věnoval výhradně režii ať
už ve filmu nebo v televizi. Z celovečerních filmů
můžeme zmínit ještě snímky Stopař nebo Čekání na Patrika. Pro televizi natočil seriály Ctná
paní Lucie, Slovácko sa nesúdi I a Slovácko se
nesúdi II. Dva seriály natočil v Holešově. Vedle
zmíněné Legendy o živých mrtvých natočil i její
volné pokračování Muž, který nesmí zemřít.
Petr Tuček zemřel předčasně a nečekaně
20. července 1990. Bylo mu teprve jedenapadesát let.
Robert Rohál

Nový podstavec pro sochu sv. Vendelína.

KNIŽNÍ TIP
Malý průvodce po historii města Holešova
OSOBNOSTI
Druhou část Malého průvodce po historii města Holešova - OSOBNOSTI, která je tentokrát
věnována regionálním spisovatelům, překladatelům, knihkupcům, tiskařům a učitelům,
vydala v minulých dnech v rámci Knihovničky
Holešovska Městská knihovna Holešov.
Zatímco první kapitola publikace se zabývá
regionálními spisovateli, knihkupci a tiskaři
počínaje Janem Aloisem Hanke z Hankenštejna a konče autory typu Zdeňka Zapletala, Jiřího Zapletala nebo Roberta Rohála,
druhá kapitola je
věnována regionálním překladatelům.
V pětapadesátistránkové brožurce
nechybí ani přílohy
(Školství v Holešově, osobnost Jana
Aloise Hankeho
z Hankenštejna)
stejně jako bohatá
fotografická dokumentace ať už při- Obálka nové publikace
nášející historické
pohledy na město Holešov anebo snímky
z besed se spisovateli, které proběhly v holešovské knihovně. Nechybějí ani ty, na kterých
je například besedující Zdeněk Zapletal nebo
Jethro Spencer McIntosch, vlastním jménem
Jiří Sehnal.
Dlouho očekávaný sborník, který může sloužit jako metodický sborník pro školy a který
byl vydán v počtu 500 ks i díky grantové
podpoře Ministerstva kultury ČR, zakoupíte
jak v Městském informačním centru, tak
Městské knihovně Holešov.
(lb)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Ludvík Kozel - Kvasice
Věra Rychtárechová - Kvasice
Jubilanti
únor 2009
Jarmila Procházková - Holešov
Františka Sedláčková - Holešov, č. Dobrotice
Zdeněk Skácel - Holešov
Anežka Klanicová - Holešov
Miloslav Navrátil - Holešov
Marie Grossová - Holešov
Blažena Kubíčková - Holešov
Vlasta Slováčková - Holešov, č. Dobrotice
Josefa Zehnalová - Holešov, č. Žopy
Jindřiška Tihlářová - Holešov
Jaroslava Galetová - Holešov
Stanislav Válek - Holešov
Albertina Malošíková - Holešov
Alžběta Krajíčková - Holešov

Marie Barotová - Holešov
Květoslava Zavadilíková - Holešov
Drahomíra Malaníková - Holešov
Irena Sovadinová - Holešov
Vilma Chytilová - Holešov, č. Tučapy
Zdeňka Dovrtělová - Holešov, č. Žopy
Antonín Zapletal - Holešov
Josef Možíš - Holešov
Narození
Marek Krumpolc - Holešov
První občánek města Holešova roku 2009
Alžběta Kučerová - Holešov
Jakub Mikšánek - Holešov
Vanesa Šimková - Holešov
Eliška Loučková - Holešov
Vendula Klimková - Holešov
Miloslav Navrátil - Holešov, č. Tučapy
Anna Vávrová - Holešov

Lucie Zemánková - Holešov
Matouš Vodička - Holešov
Štěpánka Šikulová - Holešov
David Nesvadba - Holešov, č. Količín
Úmrtí
Marie Fibrichová - Holešov
Emilie Trglíková - Holešov, č. Žopy
Miloslav Fridrich - Holešov
Anežka Halenčáková - Holešov
Jiřina Macháčová - Holešov
Marie Hápová - Holešov
Milada Manetová - Holešov
Drahomíra Michálková - Holešov
Marie Gambasová - Holešov, č. Količín
Jaroslav Rafaja - Holešov
Milada Chvátalová - Holešov
-JM-

VZPOMÍNKA

Kdo Tě znal,
vzpomene,
kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene
Dne 15. února 2009 vzpomeneme páté
smutné výročí úmrtí mého manžela,
našeho tatínka a dědečka,
pana
Tak vypadá počítačově zpracovaná vize zámecké sala terreny.
Skutečnost však vypadá dokonce ještě mnohem líp.

Jana Mikulíka
z Holešova.

Stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Za vzornou lékařskou i ošetřovatelskou
péči, kterou jste věnovali po dobu pobytu
v Centru pro seniory Holešov mojí sestře
Marii Hápové, srdečně děkuji.
Jindra Háp

MKS Holešov připravuje
na čtvrtek 23. dubna
komedii

BLÁZINEC V PRVNÍM
POSCHODÍ
A tak pamatují zámeckou sala terrenu Holešované. Je dobře, že se tam už mohou
zase vrátit nejen kvůli svatebním obřadům.

Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.
V hlavních rolích Jaroslava Obermaierová
a Oldřich Navrátil.
Vstupenky v tradičním předprodeji.
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Pohádkový karneval ve školní družině 3. ZŠ Holešov
Středeční odpoledne 27. ledna od 13.30
patřila tělocvična 3. Základní školy pohádkovým
bytostem při tradičním karnevalu, který pořádaly
paní vychovatelky školní družiny pro všechny
děti z prvního stupně.
Karnevalové veselí zahájil rozverný klaun
pořádným pískáním na píšťalku.

MKS Holešov uvede
ve středu
18. 3. 2009 v 19.30 hod.

komedii 1 + 1 = 3
V režii Romana Štolpy
hrají Jan Révai, Markéta Plánková,
Otto Kalus, Petra Špindlerová,
Tomáš Valík a další.

Všichni trpaslíci, čarodějnice, princezny,
víly, rytíři a ostatní masky se pustili do karnevalového veselí. Taneční kreace střídaly
veselé hry a soutěže, do kterých se zapojily
všechny maskované děti. Odměnou za jejich
výkony byla lízátka, žvýkačky, bonbony nebo
oblíbený popcorn.

MKS Holešov uvádí
v neděli 29. 3. 2009
v 19.30 hodin

MOLIÉRE: LAKOMEC
Hrají členové Divadla 6. května.
Vstupenky v tradičním
předprodeji.

Každý rok je velmi těžké rozhodnout, která
z masek je ta nejkrásnější, a při letošním počtu
70 masek by bylo rozhodování ještě těžší. Proto
jsme odměnili každou masku malým balíčkem
sladkostí. Spolu s maskami jsme všichni strávili
hezké odpoledne plné smíchu a veselí.
Jana Budišová
Vychovatelka ŠD při 3. ZŠ Holešov

MKS vás zve
ve středu 18. února v 17 hod.
na vernisáž obrazů

zlínského malíře
JAROMÍRA
LEŠŤANSKÉHO
Městská galerie na náměstí
Dr. E. Beneše

Hrají HOLEŠOVSKÝ BIG BAND JOSEFA HÁJKA a skupina RETROSPEKT. Plesový program slovem doprovodí známý televizní
moderátor EDUARD HRUBEŠ. Ples slavnostně zahájí J. M. František Antonín hrabě Rottal s manželkou Cecílií a svým doprovodem.
Vstupenky v předprodeji v Městském informačním centru Holešov.
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Výroční členská schůze TJ Sokol Holešov
V Sokolu hledají mladé cvičitele
Činnost své organizace v průběhu minulého roku a také záměry
pro období příští hodnotili v úterý 3.
února od 17 hodin na své výroční
schůzi členové TJ Sokol Holešov.
V současnosti má holešovský
Sokol 330 členů, což je o 42 méně
než v roce 2007. Z této základny
tvoří žactvo do 18 let 109 členů,
žen je 169 a mužů 62.
Výroční zprávu o činnosti
jednotlivých složek organizace
přednesla starostka Sokola Irena
Smrčková.

Sportovní aktivity
Celoroční činnost se odbývá
v oddíle všestrannosti a dále v jednotlivých oddílech, konkrétně se
jedná o sportovní gymnastiku, orientační běh, šachy a box. Součásti

aktivity holešovského Sokola tvoří
kolektivy s rekreačním zaměřením
na florbal, odbíjenou, badminton
a nově vzniklý paintbol. Volných
hodin využívají i žáci 2. ZŠ Holešov, odborného učiliště Holešov
a děti z MŠ Grohova. O činnosti
jednotlivých oddílů pak informovali
jednotliví náčelníci.
Zásadním problémem, který
v současné době pálí členy holešovského Sokola, je nedostatek
mladých cvičitelů. Po roce 1993
bylo vynaloženo nemálo finančních
prostředků na školení mladých
cvičitelů, ze kterých však nezůstal
ani jediný. O to větší poděkování
pak patřilo těm cvičitelům a trenérům, kteří v současnosti připravují
a vedou cvičební hodiny. „Dobrým
příkladem je cvičitelka Zuzana
Poláková, která vede cvičení rodičů s dětmi, a to velmi svědomitě

Schůze TJ Sokol Holešov se zúčastnili také představitelé města.
a dobře. Potřebovala by však dva
další pomocníky, aby v případě
nemoci nezůstalo cvičení neobsazeno,“ uvedla Irena Smrčková.
Poděkování cvičitelům adresoval
i starosta Holešova Zdeněk Janalík, který se schůze zúčastnil společně s místostarostou Rudolfem
Seifertem. Zvláště pak vyzdvihl
fakt, že se v Sokolu věnují sportovní gymnastice, a ocenil Antonína
Pešku za výbornou reprezentaci
celého města v závodech orientačního běhu.

Oprava sokolovny

Z jednání výroční schůze holešovského Sokola.

TJ Sokol Holešov se vloni prezentoval i na mimosportovním poli.
Především se jednalo o generální
úklid sokolovny. Byly vymalovány části chodeb a kluboven. Dále

Co trápí členy České obce Sokolské
Na úvod výroční členské schůze TJ Sokol
Holešov přečetla vzdělavatelka sestra Švábová článek, který publikoval starosta České
obce Sokolské Jaroslav Bernard. Z vybraných
pasáží, které zveřejňujeme v Holešovsku,
plyne, jaké problémy jsou v současnosti pro
Českou obec Sokolskou zásadní.
„Milé sestry, vážení bratři, sokolská mládeži.
Rok 2008 uplynul v pilné práci a jsme na prahu
roku 2009. Jaký bude? Zřejmě jedním z nejtěžších
a nejnáročnějších v novodobé historii Sokola. A to
nejen kvůli hospodářským problémům doléhajícím
na celý svět. Pro naši politickou reprezentaci
v současné době je mimo jiné charakteristické nedocenění pravidelných pohybových aktivit široké
veřejnosti, zejména mládeže na nevrcholové úrovni. Jak jinak vnímat skutečnost, že ve schváleném
státním rozpočtu na rok 2009 přes nárůst kapitoly
MŠMT oproti roku 2008 o více než 11 miliard korun
se státní podpora sportu z MŠMT snížila oproti
roku 2008 o 334 milionů korun.
Zvláště zarážející, v době stále se zvyšujících
nákladů na média a energie a zvýšení DPH u služeb, je trvalé snižování státní dotace na údržbu
a ztráty z provozu tělovýchovných zařízení. Pokles
oproti roku 2008 je o více než 13 % a oproti roku
2007 o neuvěřitelných 70 %. Tato situace ČOS
zasahuje zvláště tíživě, protože většina našich sokoloven je starší 80 let, jsou však historicky cenné

a často památkově chráněné. Proto jsou z hlediska
provozu a údržby zvlášť nákladné. Dochází k přeceňování reprezentačních úspěchů na úkor výchovného, zdravotního a sociálního významu sportu
zejména pro děti a mládež… Při vědomí těchto
negativních dopadů požádalo sportovní prostředí
Poslaneckou sněmovnu, aby při schvalování státního rozpočtu na rok 2009 částečně eliminovala výše
zmíněný propad navýšením dotace na program
VIII. „Údržba a provoz sportovních zařízení“ o 150
milionů korun. Tento návrh sněmovna zamítla, aby
vzápětí schválila navýšení státní dotace na Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci o dalších
189 milionů korun. Co k tomu dodat?...
Sokolské hnutí od svého počátku upřednostňuje harmonický rozvoj člověka zaměřený
na fyzické i duševní zdraví svých členů všech
věkových kategorií. Velmi důležitá je výchova
k hrdosti na rodnou zem a k čestnému jednání
ve sportu i v životě. Od těchto základních principů
sokolství nesmíme ustupovat ani v dnešní obtížné
době. Pohled na obézní děti s ochablými svaly
a chybným držením těla by měl být alarmující.
Tato mravenčí, ale velmi záslužná práce i s méně
talentovanými dětmi není možná bez práce mnoha
nadšenců. Dobrovolným cvičitelům, jejichž nezištná práce je společností nedoceňována, patří náš
dík především…“
(redakčně kráceno)

byl obnoven odpad do městské
kanalizace, proveden generální
úklid kuchyňky a instalace nového
nábytku i teplé vody. Ve své zprávě
starostka Smrčková poděkovala
sestře Švábové, která se zasloužila
díky své dřívější profesi stavebního
technika o poměrně rychlé vyřízení
kolaudačního protokolu, který je
nutný k provozu sokolovny.
V letošním roce si výbor
Sokola stanovil za cíl provést odvlhčení sokolovny i Sokolského
domu a řádné odvětrání hlavního
sálu. „Věříme, že se nám podaří
obě akce realizovat s podporou
města, které nám vychází vstříc
a podporuje naši činnost,“ dodala
sestra Smrčková s tím, že finanční požadavky směřují i na Župu
Hanáckou.
(frs)

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
1740
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Policisté z holešovské policejní školy závodili na běžkách
Ve dnech 12.- 13. ledna uskutečnila Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově přebor v běhu na lyžích. 30 účastníků přeboru
z řad studentů a zaměstnanců školy se utkalo v běhu na lyžích volným
a klasickým způsobem a ve štafetovém běhu smíšených týmů. Závodilo
se v biatlonovém areálu v Nové Vsi u Rýmařova a již první den soutěžící
a rozhodčí řádně prověřil, neboť teplota se při závodech pohybovala
kolem - 9°C. Večerní populární štafeta proběhla za umělého osvětlení
a další den se za hustého sněžení konal závod klasickým způsobem.
Ženy závodily oba dny na tratích dlouhých 4 km, muži uběhli v každém
závodě po 8 km. Nejlepší závodníci postoupili na Přebor policejních škol
a útvarů MV v Kryštofových Hamrech. Celou akci zorganizovalo oddělení
služební a tělesné přípravy v čele s kpt. Mgr. Pavlem Kubíčkem, který
byl duší celého závodu.
Výsledky:

Muži do 35 let:

Muži
nad 35 let:

Ženy:

běh volným
způsobem

běh klasickým
způsobem

1. kpt. Mgr. Antonín Nášel

1. kpt. Mgr. Antonín Nášel

2. stržm. Tomáš Kadeřábek

2. Adam Pohl

3. Adam Pohl

3. stržm. Tomáš Kadeřábek

1. kpt. Mgr. Pavel Kubíček

1. kpt. Mgr. Pavel Kubíček

2. Alois Tkadlec

2. stržm. Jan Bláha

3. Alois Tkadlec

3. stržm. Jan Bláha

1. Petra Podvalová

1. Petra Podvalová

2. stržm. Žaneta Stanovská

2. kpt. Mgr. Svatava
Ságnerová

Nejlepší lyžaři z policejní školy.
Ženy

3. stržm. Barbora Krištofová

3. stržm. Žaneta Stanovská

1. stržm. Barbora Krištofová,
JUDr. Vlastislav Pacík, kpt. Mgr. Antonín Nášel
Štafeta:

2. stržm. Žaneta Stanovská, kpt. Mgr. Karel Pospíšilík,
JUDr. Vladimír Martínek
3. kpt. Mgr. Svatava Ságnerová, stržm. Milan Hruška,
Alois Tkadlec
kpt. Mgr. Svatava Ságnerová

Přebory policejních škol a útvarů MV v lyžování
Ve dnech 19. - 21. 1. 2009 se v Kryštofových Hamrech uskutečnil Přebor zástupců
policejních škol a útvarů MV v běhu na lyžích.
Závodilo se v náročných podmínkách v krušnohorském biatlonovém areálu nedaleko Božího
Daru, kde Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Holešově reprezentovalo celkem
13 studentů a zaměstnanců školy. Bojovnost
a výborné výkony všech závodníků přinesly
své ovoce v podobě velmi dobrých umístění
na stupních vítězů. Celkem škola získala tři
1. místa, sedm stříbrných a osm bronzových
příček. V pomyslném hodnocení úspěšnosti
policejních škol se holešovská škola umístila
suverénně na první pozici.
Díky možnosti reprezentovat holešovskou policejní školu na této sportovní soutěži
a na základě podaných výkonů členů výpravy
zvýšilo toto vystoupení prestiž sportovců VPŠ
a SPŠ MV v Holešově ve srovnání s ostatními
policejními školami.
Výsledky reprezentace VPŠ a SPŠ MV
Holešov na Přeboru policejních škol a útvarů
MV v lyžování.

Závod klasickou technikou
kpt. Mgr. Antonín Nášel
3. místo - 1. věková kategorie
stržm. Jan Bláha
2. místo - 2. věková kategorie
kpt. Mgr. Pavel Kubíček
3. místo - 2. věková kategorie
stržm. Tereza Jansová
1. místo - ženy
Petra Podvalová
2. místo - ženy
stržm. Žaneta Stanovská
3. místo - ženy
Závod volnou technikou
kpt. Mgr. Antonín Nášel
2. místo - 1 věk. kategorie
stržm. Jan Bláha
2. místo - 2 věk. kategorie
kpt. Mgr. Pavel Kubíček
3. místo - 2 věk. kategorie
stržm. Tereza Jansová
1. místo - ženy
Petra Podvalová
2. místo - ženy
stržm. Žaneta Stanovská
3. místo - ženy

Závod ve sprintu - muži
kpt. Mgr. Pavel Kubíček
stržm. Bláha Jan
Závod ve sprintu - ženy
stržm. Tereza Jansová
Petra Podvalová
stržm. Žaneta Stanovská

3. místo
5. místo
1. místo
2. místo

3. místo
Štafetový závod
2. místo stržm. Tereza Jansová, kpt. Mgr. Pavel
Kubíček, stržm. Tomáš Kadeřábek
3. místo stržm. Barbora Krištofová, kpt. Mgr. Jiří
Lisý, JUDr. Vladimír Martínek
Družstvo VPŠ a SPŠ MV v Holešově vybojovalo na Přeboru policejních škol drtivou
většinu medailových pozic a na základě těchto
výsledků bylo z naší školy nominováno 6 závodníků do osmičlenného týmu policejních škol
a útvarů MV na Mistrovství policie v lyžování,
které se uskutečnilo 9. - 12. 2. 2009 v Novém
Městě na Moravě.
kpt. Mgr. Pavel Kubíček

Jarní prázdniny na horách - Karolinka 2009
Nevíte co dělat o jarních prázdninách?
My Vám poradíme, pojeďte s námi o prázdninách na hory… Zalyžujete
si a užijete si spoustu legrace…
Termín: 8. 3. 2009 - 13. 3. 2009
Ubytování: Horská Chata Karolinka Bzové - Velké Karlovice
Cena: 1995,- Kč
(zahrnuje ubytování 5x + plná penze + celodenní pitný režim + doprava
tam a zpět) - „nelakujeme“ tím, že jsou součástí i odměny a ceny pro
Vás za účasti v hrách a soutěžích, to je automatické.
LYŽAŘSKÉ VLEKY NEJSOU V CENĚ!!!
Pro zdatné lyžaře je možnost lyžování ve Ski areálu Razula
Policisté v bílé stopě.
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Bližší informace: Bartošková Yvetta, tel.: 602 853 110
Šmakal Dalibor (Šmakin): 721 289 989
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Pozvánka na besedu s cestovatelem

Zimní turnaj v Chropyni
SFK ELKO Holešov - FC Želátovice
2
(2:0)
0
Utkání zimního turnaje se hráčům Holešova povedlo a hlavně v prvním
poločase předváděli dobrý technický fotbal. Mužstvo přitom stále není kompletní, neboť některé hráče stále trápí zranění. Chyběli Bejtkovský, Hlobil,
Odstrčilík a Žiak. Mnoho šancí navíc hráči neproměnili. První branka padla
již v 16. minutě, když centr Roubalíka nádherně usměrnil hlavou Barták - 1:0.
Ve 31. minutě prošel přes polovinu hřiště Belza, poslal finální přihrávku na
Roubalíka a ten zvýšil na 2:0. Ve druhé půli došlo ke změnám v sestavě, hra
ztratila na přesnosti, ale co zahodila obě mužstva, to se jen tak nevidí.
Sestava: Krejčí - Frybort, Bačík, Ohlídal, Charuza - Belza, Münster,
Roubalík, Barták - Vávra, Marek. Ve druhé půli nastoupili Šimík, Slováček
a Přívara Vl.

KČT Holešov zve všechny členy a příznivce na „Klubový večer
s cestovatelem“ Josefem Kozákem, který se bude konat v úterý
24. února 2009 v 17.00 hod. v Drive Clubu v Holešově (v přízemní
hale kina vpravo.)
Josef Kozák je zcela výjimečný typ cestovatele, který nám již o svém
putování na kole po světě vyprávěl v besedách 9. 12. 2003 „Cesta na východ aneb Jak se dá z Hostkovic na Hané dorazit na kole do Vladivostoku“,
30. 1. 2007 „Z Hostkovic do Polynésie a USA a přes Velkou Británii, Belgii
a Německo domů“ a 12. 2. 2008 „Cesta na sever“. Protože se mu na severu Evropy velice líbilo, tak se v roce 2008 vydal na Island přes Skotsko
a na zpáteční cestě si ještě vylezl na Mont Blanc. O radosti, strasti a své
pocity z této loňské cesty se s námi chce cestovatel Pepa Kozák podělit na
besedě, kterou jsme nazvali „Na kole na Island a v pohorkách na Mont
Blanc“. Vyprávění Josefa Kozáka bude provázeno promítáním diapozitivů.
Po besedě je možné zakoupit knihu Josefa Kozáka „Z cest po světě“.

Florbalová sobota v tělocvičně TYMY
Florbal je poměrně novým sportem a dá se
říct, že zažívá u holešovských dětí a mládeže
zlaté období. Na sobotní turnaj v TYMY se dostavilo více než 30 amatérských hráčů i hráček,
kteří na místě sestavili 5 týmů: FBC Holešov,
7.A team, Blue stars, Černí jezdci a Medvědi.
Přestože šlo o předem nesehrané skupinky dětí, byly podávány kvalitní sportovní výkony.
Celému turnaji velel pan Kolář a náš francouzský asistent Bruno Diaz. Klání se protáhlo až do
odpoledních hodin a po napínavém finálovém
zápase si radost z vítězství vychutnalo a z rukou
paní ředitelky ocenění přebralo družstvo FBC

Holešov ve složení: Jan Němeček, Jiří Provazník, Lukáš Jakubec, Vít Máček, Nikola Příleská
a Josef Pělucha.
V nabídce sobotního programu v TYMY
bylo možno si zasoutěžit také ve znalostech
o Evropské unii. Ze zúčastněných 28 dětí si
nejlépe vedl Jiří Provazník a Lukáš Jakubec
z I. ZŠ.
Moc děkujeme organizátorům a vítězům
sportovní i vědomostní soutěže gratulujeme.
Věřím, že se v takto hojném počtu setkáme
i při další florbalové akci, která je plánována
na březen.

Tělovýchovná jednota Holešov
oddíl házené pořádá

v sobotu 28. února 2009
od 20 hodin

SPORTOVNÍ PLES
v prostorách internátu
SPŠ MV Holešov
Hrají hudební skupina BENE Olomouc
cimbálová skupina RADOVAN
Vstupné 170 Kč místenka + občerstvení
Předprodej vstupenek
Městské kulturní středisko
- informační centrum.

Pozvánka
na mezinárodní zápas

Účastníci sobotního turnaje v TYMY.

Dívčí fotbalový klub Holešov ve spolupráci se sportovní agenturou Taupo zve všechny své příznivce
v pátek 13. února 2009 ke zhlédnutí přípravného
zápasu proti týmu fotbalové SUM Academy z Nigérie. Utkání proběhne od 12.30 hodin na umělé
trávě v Hulíně, v týmu soupeře se představí několik
fotbalových reprezentantek Nigérie.

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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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třiatřicet čtenářů našeho listu reagovalo na fotohádanku z čísla
1/2009. Na fotografii správně poznali věž holešovského kostela sv.
Anny.
„Na obrázku v č. 1/2009 je kostel sv. Anny, který byl vystavěn,
spolu s vedlejší klášterní budovou, z popudu F. A. Rottala a předán
řádu trinitářů,“ napsal do redakce
Ambróz Leporis
z Holešova, který
se stává výhercem
pizzy v Restauraci
Kanada. Druhým
výhercem, respektive výherkyní se
stává Božena Halašková z Dobrotic, která si zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně
vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Bohumilu
Vašíkovi z Holešova a Magdě Kubáčové z Holešova. Všem vylosovaným
redakce gratuluje!
A tady je dnešní hádanka: poznáte, kde 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
PhDr. Jaroslav Zámečník,
ředitel ZUŠ Holešov

Vaše životní krédo?
Nedělej to, co nechceš, aby dělali druzí tobě!
Ke které knize se rád vracíte?
K Hovorům s TGM a k čemukoliv od Karla
Čapka.
Váš oblíbený umělec?
Johann Sebastian Bach, otec veškeré pozdější hudby.
Jaký sport vás oslovuje?
Stále více cyklistika.
Co máte rád na talíři?
Cokoliv chutného se spoustou zeleniny.
Kde si rád posedíte?
S rodinou na zahradě v Tučapích.

Sousedský ples v Tučapech
V pátek 6. února se v sále kulturního domu Tučapy konal tradiční
Sousedský ples, který uspořádal místní osadní výbor. K tanci a poslechu
všem přítomným hrála výborná hudební skupina Alex, která rozproudila
krev tanečníkům všeho věku; osadní výbor pak pro návštěvníky připravil
výborné pohoštění a tradiční půlnoční tombolu. Všichni hosté se výborně
pobavili a těší se již na tuto akci v příštím roce.
(svat)

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 chtěl být na pustém ostrově?
S Ferdou Mravencem, protože ten si umí vždy se vším poradit.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Úspěšné zakončení školního roku a začátek prázdnin.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci svých blízkých.
Ve které historické době byste chtěl žít?
V žádné. Po prostudování Palackého Dějin národa českého jsem
rád, že žiji v současné době.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Tento rodný kraj, Hostýnské vrchy a celé Valašsko.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Vždy takovou, která bude spojena s hudbou.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ano, i když to někdy trvá velmi dlouho.

