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Nominace na Cenu Salvator
Na letošní Cenu Salvator, kterou každoročně uděluje Zlínský kraj
za mimořádné činy v oblasti ochrany zdraví, majetku a bezpečnosti
obyvatel, byl v kategorii dlouhodobá
činnost nominován velitel jednotky
dobrovolných hasičů v Holešově
Martin Horňák. V odůvodnění nominace stojí, že „nprap. Martin Horňák

dokázal jako velitel jednotky dobrovolných hasičů Holešov zajistit
akceschopnost jednotky i sboru,
který má nyní více než stovku členů. Stará se o obnovu hasičské
techniky, díky němu jezdí jednotka
k mnoha zásahům a lidé se na ni
s důvěrou obracejí.
Pokračování na str. 9.

Blíží se Den pro zdraví
V pořadí již druhý ročník Dne
pro zdraví se uskuteční v sobotu
25. dubna. Akce se koná pod záštitou místostarosty Holešova Rudolfa
Seiferta v prostorách ZŠ Družby Holešov, a to od 9 do 17 hodin.
Součástí programu budou ochutnávky zdravé výživy, přednášky, poradenství zdravé výživy, testy fyzické
kondice, ukázky první pomoci, prezen-

tace sociálních služeb, lázeňské pobyty, preventivní vyšetření - cholesterol,
glukóza, somatometrické měření,
měření tlaku krve a další. Na akci budou nabízeny různé pohybové aktivity,
prezentační a prodejní stánky.
Přihláška pro vystavovatele
a prodejce na e-mailu slovencikova@mks.holesov.cz nebo na tel.:
777 760 121, 573 396 797.

Meteorologové budou v novém
BĚŽECKÝ REKORD. O rekord na trati letošní Rohálovské desítky se
postaral běžec z černého kontinentu. Podrobnosti na str. 22 a 23.

Přívaly sněhu trápily město
Co vy na to, pane starosto?
Přívaly sněhu v druhé polovině února zasypaly Českou republiku a nejinak tomu bylo
i v Holešově. Jak se tyto rozmary počasí podařilo
zvládnout? Co vy na to, pane starosto?
Sníh a mráz v průběhu února zkomplikovaly
život řadě občanů i institucí. Přesto si troufám říci,
že na území Holešova a místních částí se neprojevily
větší obtíže a běžný život fungoval bez zásadních
komplikací. Městské komunikace udržovali ve schůdném a sjízdném stavu pracovníci Technických služeb
Holešov, na pomoc jsme povolali také občany, kteří pro město pracují
v rámci veřejně prospěšných prací. Myslím si, že společnými silami se
jim podařilo průběžně dostat sněhové přívaly pod kontrolu.
V souvislosti s oblevou si pak město bylo vědomo rizika, které hrozilo
při padání sněhu a ledu ze střech. Proto jsme v posledním únorovém
týdnu částečně omezili pohyb po chodníku před budovou městského
úřadu a povolali jsme dobrovolné hasiče. Ti s pomocí vysokozdvižné
plošiny odstranili vrstvy sněhu ze střechy. Podobně také zasahovali
i na budově 1. Základní školy.
(frs)

Holešov (red) - Meteorologové, kteří působí v Holešově již déle
než půl století, získají nové prostory ještě v prvním pololetí letošního
roku. Výstavbu jednopodlažní budovy zahájili stavbaři v únoru, její
dokončení pak plánují na konec
května. Meteorologové původně

působili v někdejší odletové hale
letiště, která byla před nedávnem
zbourána v souvislosti s postupující výstavbou Strategické průmyslové zóny Holešov. Do dokončení
nové budovy mají meteorologové
k dispozici provizorní prostory.
Další informace na str. 9

Hasiči shazují sníh ze střechy městského úřadu.
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Podnikání v zemědělství - upozornění
Samostatně hospodařícím
rolníkům, kteří dosud nepožádali v souladu s čl. II přechodného
ustanovení zákona č. 85/2004 Sb.,
kterým se mění zákon o zemědělství, o zápis zemědělského podnikatele do evidence a neučiní tak
nejpozději do 30. 4. 2009, zanikne
jejich podnikatelské oprávnění.
Osoby s trvalým pobytem
v obcích Holešov, Bořenovice,
Horní Lapač, Jankovice, Kostelec

u Holešova, Kurovice, Lechotice,
Ludslavice, Martinice, Míškovice,
Němčice, Pacetluky, Prusinovice,
Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice
mohou podat žádost u Městského
úřadu Holešov, odboru Obecní živnostenský úřad, Masarykova 628,
Holešov.
Ing. Jitka Martínková
vedoucí odboru ObŽÚ

Akciová společnost Vodní zdroje Holešov a.s.,
Tovární 1423, 769 01 Holešov,
přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici: pracovník průzkumných
a sanačních prací OBSLUHA VRTNÝCH SOUPRAV
Požadavky: řidičský průkaz sk.“C“, řidičský průkaz sk.“E“ výhodou.
Firma nabízí zaměstnanecké benefity /stravenky, příspěvek na penzijní
připojištění, ozdravný program/. Nástup: ihned
Kontakt: Petr Šíma
tel., mobil: 573 312 134, 602 504 193, fax.: 573 312 130,
e-mail: sima@vzh.cz

Záměry prodejů městského majetku
MĚSTO HOLEŠOV v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje následující
záměry:
1. záměr prodeje části městského pozemku p.č. 212/1, zahrada, o výměře cca 1.000 m2,
k.ú. Tučapy, za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené.
Zájemci o koupi této nemovitosti
musí podat žádost písemně, a to
buď poštou na adresu Městský
úřad, Masarykova 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
a to nejpozději do 06. 04. 2009
do 10.00 hod.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři
starosty města Holešova dne
06. 04 .2009 v 16.00 hod.
Žádosti musí obsahovat: řádné
označení zájemce (u fyzických
osob rodná čísla, u práv. osob
kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského listu), nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí,
termín a způsob úhrady kupní
ceny.
Kritéria hodnocení žádostí:
výše kupní ceny, účel využití pozemku, termín a způsob úhrady
kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listů vlastnických,
znaleckého posudku, geometrický plán, daň z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města
Holešova na jeho nejbližším zasedání.
2. záměr prodeje městského
pozemku p.č. 3302/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
25 m2, k.ú. Holešov, Miroslavu
Řehovi, bytem Holešov, za minimální kupní cenu 300,-Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené.
Zájemce o koupi městského
pozemku musí podat žádost,
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písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo
přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov, a to nejpozději do
06. 04. 2009.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití pozemků,
termín a způsob úhrady kupní
ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listu vlastnického,
znaleckého posudku, příp. geometrického plánu, daň z převodu
nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí
o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání.
3. záměr prodeje části městského pozemku p.č. 907/7,
ostatní plocha o výměře 8 m2,
k.ú. Holešov, Luďku Dorotíkovi, Václavu Hasilíkovi,
Mgr. Radku Strakovi, PaedDr.
Miloslavu Růžičkovi, Jaroslavu
Očadlíkovi, Michalu Sanétrníkovi za minimální kupní cenu
300,- Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemci o koupi městského pozemku musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu
Městský úřad, Masarykova 628,
769 01 Holešov, nebo přímo
na podatelny Městského úřadu
Holešov, a to nejpozději do 06.
04. 2009.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití pozemků,
termín a způsob úhrady kupní
ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listu vlastnického,
znaleckého posudku, příp. geometrického plánu, daň z převodu
nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí
o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání.

4. záměr prodeje městského
pozemku p.č. 926/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, k.ú. Holešov, Jiřině
Rozkopalové, bytem Kroměříž, za minimální kupní cenu
300,-Kč/m 2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemce o koupi městského
pozemku musí podat žádost,
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo
přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov, a to nejpozději do
06. 04. 2009.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, nabídku kupní
ceny, účel využití pozemků, termín
a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listu vlastnického,
znaleckého posudku, příp. geometrického plánu, daň z převodu
nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí
o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání.
5. záměr prodeje městského
pozemku p.č. 685/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
27 m2, k.ú. Všetuly, Zdeňku
Chvátalovi, bytem Holešov,
za minimální kupní cenu 300,Kč/m2 + náklady s tímto prodejem
spojené.
Zájemce o koupi městského
pozemku musí podat žádost,
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo
přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov, a to nejpozději do
06. 04. 2009.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití pozemků,
termín a způsob úhrady kupní
ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listu vlastnického,
znaleckého posudku, příp. geo-

metrického plánu, daň z převodu
nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí
o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání.
6. záměr prodeje městských
nemovitostí - objekt čp. 1636
stojící na pozemku p.č. 59/2
a pozemek p.č. 59/2, zast. plocha, o výměře 121 m2, k.ú. Holešov, za minimální kupní cenu
400.000 Kč + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu
Městský úřad, Masarykova 628,
769 01 Holešov nebo přímo
na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do:
06. 04. 2009 do 10.00 hod.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty města 06. 04. 2009
od 16.30 hod.
Žádosti musí obsahovat: řádné
označení zájemce (u fyzických
osob rodná čísla, u práv. osob
kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského listu), nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí,
termín a způsob úhrady kupní
ceny.
Kritéria hodnocení žádostí:
výše kupní ceny, účel využití pozemku, termín a způsob úhrady
kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní
cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené,
tj. vyhotovení listů vlastnických,
znaleckého posudku, geometrický plán, daň z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí o prodeji
bude učiněno Zastupitelstvem
města Holešova na jeho nejbližším zasedání.
Bližší informace o prodejích
podá odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová,
tel.: 573521400, nebo paní Jitka
Hanslíková, tel.: 573521406.

hole‰ovsko 5/2009

Sorry klub oslaví 40 let

Vyhlášení konkurzního řízení

Slavnostní koncert k 40. výročí Sorry klubu Holešov

Rada města Holešova vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurz
na funkci ředitele / ředitelky 3. Základní školy Holešov, která má
sídlo Družby 329, 769 01 Holešov.
Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná kvalifikace v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění,
- znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných
předpisů.
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
- doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení),
- doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem,
- podrobný životopis,
- koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4),
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad
o jeho vyžádání,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců).
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do
31. 3. 2009 na adresu: ŠK, město Holešov, Masarykova 628, Holešov
769 17. Obálku označte heslem KONKURZ ZŠ - NEOTVÍRAT.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2009.

se uskuteční v pátek 17. dubna
v 18 hodin v kině Svět.
Všichni jste srdečně zváni.

SERVIS, INZERCE
• Vyřizujeme půjčky! Vhodne pro
všechny! Volejte: 733 359 016,
i přes víkend.
• Restaurace v Holešově přijme
číšníka - servírku. Nevyučené zaučíme. Dobré platové podmínky.
• Práce doma. www.jobdoma.cz
• Zhubni! www.topfigura.cz
• Prodám RD 5+1 v Přílepích,
stáří 22 let, podsklepený, garáž,

2x WC, 240 m2 užitné plochy,
2x terasa, kompletní IS, velmi
dobrý stav, volný, ihned k nastěhování. Pozemek 590 m2. Tel.
731 946 646.
• www.levnekrmivo.cz
• Prodám dětské kolo Velamos
Galaxy 12 žluté barvy, velmi zachovalé + přídavná kolečka. Cena
1000,- Kč. Tel.: 605 401 173.

ZO ČZS Holešov nabízí
PRONÁJEM
sálu + kuchyně se zařízením k rodinným oslavám,
schůzkám a jiným akcím v Domě zahrádkářů
na Dlažánkách.
Kontaktní osoba: př. Vladislav Daněk, tel. 728 402 273.

E-mailová adresa ČSSD
Místní organizace ČSSD Holešov informuje o zřízení e-mailové
adresy hol.cssd@seznam.cz. Adresa slouží pro připomínky občanů jak
k práci místní organizace, tak k podnětům pro zastupitele za ČSSD.
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Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. února 2009
Přijaté usnesení č. 50/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Kamilou Stykovou, bytem Kroměříž, na užívání
městských nebytových prostor
v objektu čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově za nájemné: nebytové prostory 68,00 m2 á 300
Kč/m2/rok, společné prostory 2,70
m2 á 150 Kč/m2/rok s účinností
od 1.3.2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 51/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
se Stanislavem Murkou, IČ:
64410561, na užívání části městského pozemku pod prodejní
buňkou (hostinská činnost)
na p.č. 3706/11, ost. plocha,
o výměře 74 m2, k.ú. Holešov,
za nájemné 400 Kč/m2/rok. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 52/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
1. revokovat usnesení č. 162/2008
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 15.12.2008, týkající se prodeje
městských nemovitostí - objektu
čp. 1636 na pozemku p.č. 59/2
a pozemku p.č. 59/2, zast. plocha,
o výměře 121 m2, k.ú. Holešov, a 2.
zveřejnit záměr prodeje městských
nemovitostí - objektu čp. 1636
na pozemku p.č. 59/2 a pozemku
p.č. 59/2, zast. plocha, o výměře
121 m2, k.ú. Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 02. 03. 2009.
Přijaté usnesení č. 53/2009.
Rada města Holešova schválila ukončení nájmu městského
bytu č. 1 v domě čp. 54 na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově pronajatého Dušanu Fialovi výpovědí
bez přivolení soudu z důvodu
neplacení nájemného. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2009. Rada
města Holešova I schválila ukončení nájemní smlouvy s Romanou
Sedlářovou na užívání městského
nebytového prostoru v objektu č.p.
64 (dětský bazar oděvů) v Holešově na ul. Masarykova výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj.
ke dni 31. 5. 2009, z důvodu jejího
neplnění a II. uložila místostarostovi
Josefu Bartoškovi zabezpečit uzavření dohody o uznání dluhu včetně splátkového kalendáře s Romanou Sedlářovou se splatností
do 31.5.2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 55/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Ing. Ladislav Alster - projektová kancelář A - S, Holešov, Družby
1381, na vypracování projektové
dokumentace na akci „Silnice
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II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 56/2009. Rada
města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Holešov cyklostezka
Holešov“. Osloveny budou firmy:
1. STRABAG a.s., Tovární 3, Brno,
2. KKS, spol. s r.o., Příluky 386, Zlín,
3. SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 4. ALPINE stavební společnost
CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 5. Stavby silnic a železnic, a.s., Vídeňská 104, Brno.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 57/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se pozemku p.č. 84/1,
83/3, k.ú. Dobrotice, s Pavlou
Zbrankovou, bytem Dobrotice,
v souvislosti se změnou projektové dokumentace na akci
„Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 58/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
pozemku p.č. 114/4, k.ú. Dobrotice, s Jaroslavem Kratochvílem,
bytem Holešov, v souvislosti se
změnou projektové dokumentace
na akci „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 59/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene týkající se pozemku p.č.
1824/1, k.ú. Dobrotice, s Ludmilou Harárovou, bytem Dobrotice,
v souvislosti se změnou projektové dokumentace na akci
„Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
pozemku p.č. 114/5, 120/31, 120/1,
120/32, 123, 124, 126, 127, 128, vše
k.ú. Dobrotice, se společností VPK
Reality, a.s., Slovenská 3657, Zlín,
v souvislosti se změnou projektové
dokumentace na akci „Dobrotice,
Žopy - odkanalizování“ v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 61/2009.
Rada města Holešova schválila
udělení Pamětního listu v deskách Jiřině Pechekové, bytem
Holešov, za dlouholetou práci
v příspěvkové organizaci Měst-

ské kulturní středisko Holešov.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Holešov dle dodatku č. 6 v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 23. 2. 2009.
Přijaté usnesení č. 63/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace typového projektu - Czech
POINT - Kontaktní místo (Upgrade) v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák,

představitel e-GON centra. Termín: ZM 23.3.2009.
Přijaté usnesení č. 64/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
uzavření smluv o spolupráci s obcemi v působnosti ORP Holešov
při zavádění a realizaci projektu eGovernment v obcích. Zodpovídá:
Ing. Ivan Slezák, představitel e-GON
centra. Termín: ZM 23. 3. 2009.
Přijaté usnesení č. 65/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady
města ze dne 9. února 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu

Vydávání pasů bude pozastaveno
Upozorňujeme občany, že v období od 25. března do 31. března 2009
budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (také Městský úřad Holešov) odpojeny od systému „Cestovní doklady s biometrickými prvky“, a proto
nebude možné podávat žádosti o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pasy) ani v této době nebude
možné vyrobené e-pasy vyzvednout.
Od 1. dubna 2009 na základě výše uvedené odstávky budou vydávány
e-pasy, které budou obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat
u občanů starších 6 let.
Žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů bude možné podat
nejpozději do 24. března 2009.
Mgr. Zdeňka Konopecká, odbor správní a vnitřních věcí
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Starosta města Holešova Zdeněk Janalík tvrdí:

Spolupráce členů zastupitelstva je nadstandardní
V minulých číslech Holešovska jsme postupně zveřejnili sérii
rozhovorů s představiteli zastupitelských klubů v holešovském
zastupitelstvu. Dnes tento pomyslný seriál končíme rozhovorem
se starostou města PaedDr. Zdeňkem Janalíkem ze zastupitelského
klubu ODS. Dalšími členy tohoto
klubu jsou Gabriela Hradilová,
MUDr. Ludmila Joklová, ing. Miroslav Strnad, Josef Jakubčík a Pavel Svoboda.
Jste bezmála dva a půl roku
starostou Holešova. V čem se
naplnila očekávání, s nimiž jste
šel do této funkce, a v čem vás
naopak tato práce překvapila?
Očekávání se naplnilo v tom,
že je to na jedné straně velmi obtížná práce, na straně druhé však
činnost velmi pestrá. Překvapilo
mě to především v tom, že ta obtížnost je ještě mnohem větší, než
jsem očekával. Snažím se tuto
práci dělat, jak nejlépe dovedu,
a z tohoto faktu plynoucí náročnost
a zodpovědnost jsou skutečně
značné. Což ovšem neznamená,
že splním všechno a všem. Požadavky a potřeby lidí jsou mnohdy
značně protichůdné a často také
nerealizovatelné, i když by člověk
měl sebelepší vůli je splnit.
Čas od času vám někdo
vytýká fakt, že sedíte na dvou
židlích. Zastáváte funkci starosty a zároveň jste senátor.
V tomto si myslím, že mám
naprosto čisté svědomí a že plním
obě tyto činnosti svědomitě bez
toho, že bych jednu nebo druhou
z nich zanedbával. Naopak je čím
dále tím zřetelnější, že kumulace těchto dvou funkcí je výrazně
prospěšná pro Holešov. Město se
sice dá řídit pouze z křesla v mé
kanceláři, ale pokud chce člověk
něco pro město vyzískat navíc,
musí do Prahy. Takže moje pobyty
v hlavním městě jsou z velké části věnovány záležitostem města
a dnes dokážu tyto dvě činnosti
efektivně skloubit. K přejezdům
většinou používám brzká rána
nebo pozdní večery. Pochopitelně
obě funkce jsou časově náročné
a fyzické i psychické vypětí je větší.
Je to ale moje vůle a nijak si tímto
nestěžuji. A lidé, s nimiž spolupracuji, snad mohou potvrdit, že práci
v Praze nevykonávám na úkor povinností v Holešově.
V minulém období jste
působil jako neuvolněný člen
rady, na podzim 2006 jste začal
pracovat na plný úvazek. Změnil se díky této skutečnosti váš
pohled na fungování městského
úřadu?
Neuvolněný člen rady či zastupitelstva, byť pracuje naplno,
nemá logicky možnost vniknout
do všech podrobností fungování
města a městského úřadu. Při nástupu do funkce jsem pochopitelně

měl své představy, ale ty poslední
dva roky na postu starosty byly
dobou tvrdého učení, objevování
nových věcí a ta realita se poněkud posunula nebo lépe řečeno
podrobnějším pohledem a vnímáním věcí v souvislostech jsem
získal plastičtější pohled, který se
přece jen poněkud liší od pohledu
z vnějšku. V této souvislosti musím
říci, že je u nás takovým národním
sportem nadávat na úřad, úředníky, městskou policii či politiky,

ale já jsem poznal, že na úřadě
působí v drtivé většině profesionálové, kteří pracují velmi dobře,
byť se ne vždy podaří všechno
udělat stoprocentně a jistě je stále
co zlepšovat.
Předpokládám, že jste
do funkce nastupoval s představami, které zahrnovaly i změny v organizaci a řízení města.
Které tyto změny se vám podařilo prosadit a u kterých se to
naopak nedaří?
Změny v tak složitém organizmu, jako je město či úřad, to je
vždycky běh na delší trať a projeví se vždy až po delším čase. To
ovšem není pro mě nic nového, je to
moje životní zkušenost. V žádném
případě bych nechtěl, aby to snad
vyznělo, že se tady po mém nástupu musely dělat nějaké zásadní
změny. Je ale logické, že každý
člověk má své představy a snaží se je prosadit. A tak tomu bylo
i v mém případě. A já si myslím, že
tyto mé představy se daří naplňovat. Někde více, jinde méně. Tak si
například myslím, že se už podařilo
vnést nový systém do práce zastupitelstva i rady, že byla nastavena
mnohem širší komunikace jak uvnitř
úřadu, tak vůči občanům. Jiným
způsobem jsme nastavili realizaci
investic, nastartovali jsme strategické plánování ve městě. Pak jsou
oblasti, kde jsme tak napůl cesty.
Dále musíme směřovat k efektivitě
práce úřadu, účelnějšímu využívání lidských zdrojů a optimálnímu
výstupu činností úřadu směrem

k občanům. A z věcí, které se příliš
nedaří, bych jmenoval například
informovanost občanů prostřednictvím internetových stránek. Samozřejmě zásadní limity, které brzdí
ještě větší rozvoj například v oblasti
investic, přináší omezené množství finančních zdrojů. Určitě tak
zůstane celá řada věcí otevřených
do dalšího volebního období. Což
je ale naprosto přirozené, protože
město je živý organismus a práce na jeho rozvoji nikdy nekončí.
Ve skutečnosti tak uspokojení nemůže nastat v žádné oblasti.
Kdyby jste měl absolutní
moc a nemusel se ohlížet na politické partnery a jiné okolnosti,
dělal byste něco ve své práci
zásadně jinak?
Já bych nechtěl absolutní
moc. Ale i kdybych ji měl, nedělal
bych nic zásadně jinak. Strategické rozhodování jde napříč všemi
politickými stranami a v zásadních
krocích se vždycky shodneme.
Myslím si, že všichni členové zastupitelstva spolupracují nadstandardně a jde jim o město. Neshodneme-li se na prodání té či oné
zahrádky, to není vůbec podstatné.
To k tomu patří a je to v pořádku.
Na zásadních věcech jsme však
vždy našli shodu. Povinností starosty je hledat konsenzus. To, co
nás ve městě limituje, není nedostatek rozhodovací pravomoci, ale
málo peněz. Když už bych něco
chtěl, pak by to byl prsten princezny Arabely, abych mohl jedním
otočením spravit všechny chodníky, veřejné osvětlení či vybudovat
nová parkoviště. A protože tento
prsten mít nebudeme, musíme se
více na celostátní úrovni zasazovat
o změnu v rozpočtovém určení
daní ve prospěch samospráv, čímž
by se zvýšily i příjmy města.
Odhlédneme-li od velkých
investičních akcí typu rekonstrukce zámku, kanalizace či
příprava jihovýchodního obchvatu, o nichž píšeme poměrně
často, existuje pro vás osobně
něco zásadního, co byste rád
dotáhl v rámci tohoto volebního
období do konce?
Vedle zmiňovaných investic
bych se chtěl ve zbývajícím období zaměřit na revizi mandatorních
výdajů, tedy na efektivní hledání
úspor uvnitř města. Dále by se

měl stát předmětem zájmu majetek města a jeho restrukturalizace.
Ten na straně jedné neustále roste,
na straně druhé však jeho udržování stojí velké peníze. Musíme si
proto položit otázku, který majetek
je z hlediska jeho využití a údržby
efektivní a který není, a na toto téma
zahájit debatu. Výsledkem by mělo
být určení strategického rozvoje
do budoucna, ať už budu město řídit
já nebo někdo jiný. Zaměřit se musíme také na rozvoj oblastí životního prostředí, volnočasových aktivit
a bydlení. A měli bychom si říci, co
bude záležitostí města a co soukromých subjektů. Zároveň bychom
si měli do konce volebního období
ujasnit, kudy zhruba se bude město
ubírat v období po volbách.
Možná je tato otázka předčasná, přesto se zeptám. Hodláte se ucházet o post starosty
Holešova i v dalším volebním
období?
Ano, hodlám se ucházet
o funkci starosty i v následujícím
volebním období. Samozřejmě je
to limitováno tím, zda budou mít
zájem i občané. Navíc je to ještě dost dlouhé období, takže je to
také otázka toho, jak se budu cítit
po zdravotní stránce. Jde o to, že
za jedno volební období se všechny
věci, které by člověk chtěl učinit, při
sebelepší vůli stihnout nedají. V tom
druhém období se dají zúročit získané zkušenosti, dotáhnout do konce
rozpracované věci. Osobně si však
myslím, že dvě volební období jsou
maximum. Člověk má potom tendenci upadat do určitého stereotypu
a nemá chuť ke změnám. Zvláště
v politice, si myslím, to takto funguje. Je to ale můj subjektivní názor,
který nikomu nevnucuji. Stoprocentně však vím, že o třetí volební
období už se ucházet nebudu.
Existuje něco, na co jste
jako Holešovan skutečně pyšný,
a je naopak skutečnost, na kterou jako Holešovan příliš hrdý
nejste?
Neexistuje nic, na co bych
nebyl v Holešově hrdý. Byť jsou
drobné věci, které je třeba napravit,
ale s těmi se popereme. Jinak intenzivně zjišťuji, že čím jsem starší, tím
hrdějším občanem Holešova jsem.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

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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Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 23. února 2009
Přijaté usnesení č. 6/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu Bc. Janu
Slovenčíkovou a Ing. Miroslava
Strnada.
Přijaté usnesení č. 7/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi
ve složení: Libor Liška, Miroslav Kunc a Vojtěch Jurčík.
Přijaté usnesení č. 8/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a doplněný program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 23. února 2009.
Přijaté usnesení č. 9/2009. Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů
města od posledního jednání
Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 10/2009. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova
ze dne 15. prosince 2008 a 19.
ledna 2009.
Přijaté usnesení č. 11/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro
zastupování státu ve věcech
majetkových, a to pozemku p.č.
1801/2, ost. plocha, o výměře cca 186 m2, k.ú. Dobrotice,
z důvodu opravy komunikace.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 12/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 47 odst. 5) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, zadání
Změny č. 13 územního plánu města Holešova v předloženém znění.
Zodpovídá : Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 13/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 907/7, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 8 m2,
k.ú. Holešov, pro výstavbu
garáží v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 02. 03. 2009.
Přijaté usnesení č. 14/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č.
3302/5 a p.č. 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: 02. 03. 2009.
Přijaté usnesení č. 15/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 212/1, zahrada, o vý-
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měře cca 1.000 m2, k.ú. Tučapy,
v předloženém a upraveném
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 02.03.2009.
Přijaté usnesení č. 16/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
souhlasné prohlášení, týkající se
stavby bez čp. na pozemku p.č.
1868/19, k.ú. Holešov, uzavřené
mezi městem Holešov a manželi
Martou a Miroslavem Hladnými,
bytem Holešov, v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 17/2009. Zastupitelstvo města Holešova
odložilo projednání revokace
části usnesení č. 165/2008 Zastupitelstva města Holešova ze
dne 15.12.2008 z důvodu vyjasnění skutečné výše kupní
ceny do příštího jednání zastupitelstva města. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 18/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej částí městských
pozemků p.č. 1017/4, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 3 m2, p.č.
1017/3, zast. plocha - zbořeniště,
o výměře určené v GPL 81 m2
a p.č. 907/20, ost. plocha, o výměře určené v GPL 64 m2, vše k.ú.
Holešov, do ideálního podílového
spoluvlastnictví, a to: PaedDr. Miloslavu Růžičkovi, bytem Holešov,
k 1/6, Mgr. Radku Strakovi, bytem
Holešov, k 1/6, Luďku Dorotíkovi,
bytem Holešov, k 1/6, Jaroslavu
Očadlíkovi, bytem Holešov, k 1/6,
Václavu Hasilíkovi, bytem Holešov,
k 1/6, Michalu Sanétrníkovi, bytem
Holešov, k 1/6 za kupní cenu 300
Kč/m2 + náklady s tímto prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 19/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. prodej městských pozemků p.č. 1377/4,
zast. plocha, o výměře 23 m2,
p.č. 1386/3, zast. plocha, o výměře 22 m2, vše k.ú. Holešov,
manželům Liborovi a Zdeňce
Došlíkovým, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
2. prodej městského pozemku
p.č. 1377/5, zast. plocha, o výměře 68 m2, k.ú. Holešov, Lence
Sklenářové, bytem Olomouc,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
3. prodej městského pozemku p.č. 1377/6, zast. plocha,
o výměře 21 m2, k.ú. Holešov,
Miroslavu Štěpaníkovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené, 4. prodej městského pozemku p.č. 1377/7, zast.
plocha, o výměře 21 m2, k.ú.
Holešov, Ing. Miloslavu Šefránkovi, bytem Holešov, za kup-

ní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené, 5.
prodej městského pozemku p.č.
1377/8, zast. plocha, o výměře
21 m2, k.ú. Holešov, Aleši Přikrylovi, bytem Rymice, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené, 6.
prodej městského pozemku p.č.
1377/9, zast. plocha, o výměře
21 m2, k.ú. Holešov, Antonínu
Dokoupilovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
7. prodej městského pozemku
p.č. 1377/10, zast. plocha, o výměře 21 m2, k.ú. Holešov, Luďku
Ondruchovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
8. prodej městského pozemku
p.č. 1377/11, zast. plocha, o výměře 21 m2, k.ú. Holešov, Rostislavu Mlčákovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
9. prodej městského pozemku p.č. 1681/9, zast. plocha,
o výměře 21 m2, k.ú. Holešov,
Moravskoslezskému sdružení
Církve adventistů sedmého dne
se sídlem v Ostravě, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené, 10.
prodej městského pozemku p.č.
1386/4, zast. plocha, o výměře
21 m2, k.ú. Holešov, do ideálního podílového spoluvlastnictví
Ing. Martinu Podolovi, bytem
Brno, k 1/2, Petru Podolovi, bytem Kostelec u Holešova, k 1/2,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené,
11. prodej městského pozemku
p.č. 675/7, zast. plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Všetuly, Antonínovi a Boženě Daňkovým, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené, 12. prodej městských
pozemků p.č. 675/8, zast. plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Všetuly, Pavlu Darmovzalovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené a 13. prodej městského pozemku p.č. 685/2, zast.
plocha, o výměře 23 m2, k.ú.
Všetuly, Ladislavu Navrátilovi,
bytem Holešov, za kupní cenu
300 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej části městského pozemku p.č. 2728/1, zahrada, o výměře
cca 28 m2, k.ú. Holešov, Jiřímu
a Boženě Daňkovým, bytem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené,
2. prodej části městského pozemku p.č. 2728/1, zahrada, o výměře
cca 28 m2, k.ú. Holešov, Josefu

a Ireně Smýkalovým, bytem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené,
3. prodej části městského pozemku p.č. 2728/1, zahrada, o výměře
cca 28 m2, k.ú. Holešov, Jitce Talašové, bytem Holešov, za kupní
cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené a 4. prodej části
městského pozemku p.č. 2728/1,
zahrada, o výměře cca 28 m2, k.ú.
Holešov, Vlastimilu Štoplovi, bytem Holešov, za kupní cenu 300
Kč/m2 + náklady s tímto prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej části městského pozemku p.č. PK 289,
o výměře cca 300 m2, k.ú. Žopy,
Ing. Karlu Fenzovi a Mgr. Zdeňce Fenzové, bytem Přerov,
za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené
a 2. prodej části městského
pozemku p.č. PK 289, o výměře
cca 200 m2, k.ú. Žopy, společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., IČ:49451871, se
sídlem Kroměříž, za kupní cenu
100 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 22/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. revokaci usnesení č. 162/2008
Zastupitelstva města Holešova,
ze dne 15. 12. 2008, týkající se
prodeje městských nemovitostí
- objektu čp. 1636 na pozemku
p.č. 59/2 a pozemku p.č. 59/2,
zast. plocha, o výměře 121 m2, k.ú.
Holešov, a 2. zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí
- objektu čp. 1636 na pozemku
p.č. 59/2 a pozemku p.č. 59/2,
zast. plocha, o výměře 121 m2,
k.ú. Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 02. 03. 2009.
Přijaté usnesení č. 23/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření města Holešova
č. 2/2009 v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 24/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s § 118 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, plán práce finančního
výboru na rok 2009 v předloženém
a upraveném znění. Zodpovídá:
Ing. Ludvík Urban. Termín: dle
plánu práce.
(Pokračování na str. 7)
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Štáb České televize pátral po stopách Josefa Drásala
Štábům České televize se
v poslední době v Holešově docela zalíbilo. Před časem tady
natáčel pro aktuální publicistický
pořad Reportéři režisér Robert
Sedláček příběh o osudech holešovských výsadkářů z pohnutého
roku 1968, nedávno zase redaktor ČT Josef Kvasnička představil
holešovský zámek. V minulých
dnech pak přijel do města štáb
brněnského studia České televize
v čele s hvězdou pořadů pro děti
a mládež Tomem Wizardem alias
Honzou Vrabcem.
Již několik let rozkrývá tento
mladý muž na televizní obrazovce
týden co týden záhadné příběhy naší minulosti a v dobrodruž-

ném pátrání plném tajemství jim
přichází na kloub. Tentokrát se
s televizním štábem pod vedením
režiséra Pavla Jurdy a na podkladu scénáře Lenky Ratajské vydal
po stopách Josefa Drásala. Natáčení dílu s názvem „Jsou obři
jen v pohádkách?“ pochopitelně
přivedlo tvůrce i do Holešova,
kde se zajímali zejména o osudy
kosterních ostatků Josefa Drásala. Průvodcem jim byl redaktor
Holešovska František Sovadina,
který v minulém roce publikoval podrobný článek o osudech
ostatků tohoto moravského obra.
Televizní štáb natáčel v Městské
galerii, na hřbitově, na vlakovém
nádraží i v ulicích města. Tom Wi-

zard však například pátral také ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci
či v Anatomickém muzeu v Brně.
Díl s názvem Jsou obři jen v po-

hádkách? by měl být na programu
ČT1 vysílán v pondělí 30. března
v odpoledních hodinách.
(red)

Při natáčení se nemohlo zapomenout ani na holešovský hřbitov,
kde jsou ostatky Josefa Drásala uloženy.

Členové televizního štábu si prohlížejí právě natočený záběr
v Městské galerii.

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 23. února 2009
(Dokončení ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 25/2009. Zastupitelstvo města Holešova odložilo 1. projednání dodatku č. 3
ke zřizovací listině Střediska volného času, příspěvková organizace, a 2. dodatku č. 5 ke zřizovací listině Městského kulturního
střediska Holešov, příspěvková
organizace, do příštího jednání
zastupitelstva města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 26/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace typového projektu - Czech
POINT - Kontaktní místo (Upgrade)
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Ivan Slezák, představitel e-GON
centra. Termín: ZM 23. 3. 2009.
Přijaté usnesení č. 27/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo uzavření smluv o spolupráci s obcemi v působnosti
ORP Holešov při zavádění a re-

alizaci projektu e-Government
v obcích. Zodpovídá: Ing. Ivan
Slezák, představitel e-GON centra. Termín: ZM 23. 3. 2009.
Přijaté usnesení č. 28/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 6
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov v předloženém znění.
Termín: bezodkladně. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško.
Přijaté usnesení č. 29/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo udělení Pamětního listu JUDr. Václavu Langovi v souvislosti s ukončením práce ve
funkci tajemníka městského úřadu. Zodpovídá: PaedDr. Zdeněk
Janalík. Termín: bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru

prodeje garáží stojících na pozemku p.č. 1196 a části městského
pozemku p.č. 1196, zast. plocha,
o výměře cca 1.330 m2, vše k.ú.
Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 02. 03. 2009.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 1362/3, zahrada, o výměře 1.117 m2, k.ú. Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
02. 03. 2009.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje částí městských pozemků p.č. 261, ost. plocha, o výměře
cca 10 m2, p.č. 334, zast. plocha
a nádvoří, o výměře cca 50 m2,
p.č. 335/2, ost. plocha, o výměře
cca 20 m2, p.č. 335/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 80
m 2 a městského pozemku p.č.
208/27, ost. plocha, o výměře 20
m2, vše k.ú. Holešov, v předlože-

ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 02. 03. 2009.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje částí městského pozemku p.č. 1681/1, ost. plocha,
o výměře cca 37 m2 + cca 490
m2, k.ú. Holešov, v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 02. 03. 2009.
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo prodej části městského
pozemku p.č. PK 289 o výměře
cca 350 m2, k.ú. Žopy, Ing. Vladimíru Sedláčkovi, bytem Přerov,
za kupní cenu 45 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jana Slovenčíková
ověřovatel zápisu
Ing. Miroslav Strnad
ověřovatel zápisu
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Zahrádkáři si zvolili staronového předsedu
Předsedu základní organizace
i další členy výboru si zvolili na své
výroční členské schůzi v sobotu
28. února holešovští zahrádkáři.
Staronovým předsedou Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu v Holešově (ZO ČZS)
se stal Ladislav Vyňuchal. Členové organizace na svém jednání
především hodnotili uplynulý rok
2008 a schválili plán činnosti pro
rok nadcházející.
Ve své výroční zprávě kladně
hodnotili spolupráci s územními orgány a Městským úřadem Holešov.
„Poděkování je nutné předat zástupcům města za finanční i věcnou
podporu i za možnost propagovat
naši činnost v regionálním časopisu Holešovsko i na internetových
stránkách Holešova,“ stojí ve zprávě odsouhlasené členskou schůzí.
V průběhu roku zahrádkáři
pořádají celou řadu akcí nejen pro
své členy, ale i pro veřejnost. Jedná se o přednáškovou činnost, zajímavé zájezdy, výstavy či soutěže
pro školní mládež.
Nedílnou součástí hospodářské
činnosti zahrádkářů je i pronájem
areálu k různým činnostem. Vedle

pravidelných nájemníků má organizace příjem i z moštárny a varny
ovoce. Pravidelně je pronajímána
i společenská místnost. Kromě spolkových akcí také pro účely prodejních akcí i soukromých oslav.
INVESTIČNÍ AKCE
K pravidelným činnostem patří
také údržba a opravy areálu na Dlažánkách. V červenci loňského roku
vyměnila firma Macek Kroměříž
ve společenském sále areálu další
tři okna za plastová, a to včetně parapetů. V poschodí společenských
místností tak zbývají vyměnit ještě
tři okna. Holešovská firma Prima
zase opravila rampu u skladu, přes
kterou zatékalo do sklepa. Třetí
důležitou investiční akcí loňského
roku provedenou v zahrádkářském
areálu bylo natření plechové střechy nad hlavní budovou. Členové
a členky zahrádkářského svazu
se podíleli i na dalších drobných
pracích v areálu.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
ZO ČZS v Holešově měla
k 31. 12. 2008 116 členů, z toho
je 97 členů platících členské pří-

Sál areálu na Dlažánkách byl jako obvykle zaplněn do posledního místa.
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Staronovým předsedou zahrádkářů byl zvolen Ladislav Vyňuchal
(druhý zleva). Jednání se zúčastnil i místostarosta Holešova
Rudolf Seifert.

Zahrádkářské akce v roce 2008
• 6. dubna uspořádali přednášku na téma „Nové druhy jahod, jejich
pěstování a ochrana“.
• 25. dubna proběhlo v areálu okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář.
• 2. srpna se v areálu uskutečnilo společenské setkání zástupců
územního sdružení Kroměříž se slovenskými zahrádkáři z Lužianek
u Nitry.
• 16. srpna se konal zájezd do ovocného sadu v Jarohněvicích.
• 4. až 6. října zahrádkáři pořádali pravidelnou výstavu ovoce, zeleniny a květin
• 9. října se konal zájezd na podzimní výstavu a zahrádkářské trhy
Flora Olomouc

spěvky a 19 nad 80 let, kteří již
příspěvky platit nemusí. V průběhu
roku byli přijati tři noví členové, 7
zahrádkářů naopak koncem roku
oznámilo ukončení činnosti. Velkou
ztrátou pro holešovské zahrádkáře
bylo úmrtí dlouholeté členky výboru Anežky Kurejové.
V průběhu loňského roku
došlo také ke změně předsedy
organizace. Nově byl zvolen La-

dislav Vyňuchal, do výboru byla
kooptována přítelkyně Čablová.
Bohatý program činnosti plánují zahrádkáři i na letošní rok.
Vedle již tradičních akcí, jako jsou
přednášky či výstavy, připravují
zájezd na jižní Moravu spojený
s prohlídkou sadů. Plánují rovněž
další investiční akci v areálu.
(sov)
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Meteorologové budou v novém
Dokončení ze str.1
„O zrušení stanice, která je jediná v kraji,
jsme nikdy neuvažovali. Naopak. Naší snahou
je vytvořit meteorologům takové podmínky, aby
mohli provádět měření po celou dobu výstavby
a v konečném důsledku získali pro svou práci
důstojnější zázemí,“ uvedl Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje. Výstavbu infrastruktury průmyslové zóny zahájili
stavbaři v říjnu loňského roku.
Náklady na vybudování nových prostor
pro meteorology činí 5,9 milionu korun, investorem je Zlínský kraj. Tato částka zahrnuje
jak samotnou výstavbu jednopodlažní budovy
s půdorysem 12 krát 13 metrů a parkovištěm,
tak i přípravu nového měrného pozemku. Nyní
mají meteorologové přístroje umístěné poblíž
místa, kde dříve stály letištní hangáry. Meteo-

rologická stanice začala v Holešově fungovat
v souvislosti se vznikem tamního letiště, získané
informace jsou ale potřebné i mimo letectví.
Proto budou meteorologové v Holešově působit
i po definitivním uzavření letiště na konci března
letošního roku.
Strategickou průmyslovou zónu Holešov
připravuje Zlínský kraj přibližně tři roky. Díky
zóně poklesne v regionu nezaměstnanost,
sníží se rozdíl mezi průměrným výdělkem v kraji
a celé České republice, zrychlí se tempo růstu
hrubého domácího produktu, oživí se podnikatelské prostředí a urychlí se výstavba dálniční
sítě v regionu. Celková rozloha zóny je 360
hektarů. Holešovská zóna patří mezi strategické
projekty, které byly či jsou výrazně podporovány
ze státního rozpočtu.

Malý požár mohl dopadnout tragédií
Rymice (frs) - Další sérii zásahů si v minulých dnech připsali na svůj účet holešovští
hasiči. Patřil k nim také noční výjezd. V úterý
3. března třináct minut po jedné hodině v noci
hasiči obdrželi informaci o požáru v rodinném
domě v Rymicích.
Na místo vyjela jednotka profesionálních
hasičů z Holešova s jednou cisternou ve společném výjezdu s jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Holešov. K posílení byla povolána také
další jednotka profesionálních hasičů z Bystřice
pod Hostýnem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru ve skříňce nábytkového
sekretáře v jednom z pokojů. V domě bylo

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

v době vzniku požáru několik osob. Z objektu
vycházel kouř, který pro obyvatele domu představoval největší nebezpečí.
Záchranáři byli na místě do pěti minut
od nahlášení události. Rychle pronikli do obytné
části, kde našli osoby nadýchané nebezpečnými zplodinami hoření, další obyvatelé stáli
už venku. Hasiči zraněné vytáhli a poskytli jim
deky. Povolaná zdravotnická záchranná služba
musela zraněné ošetřit a prohlédnout.
Požár ve skříňce pak byl uhašen pomocí
sněhu. Celý dům musel být odvětrán od kouře.
Relativně malý požár mohl skončit tragédií.
„V praxi se znovu ukázalo, že malé domácí požáry jsou velmi nebezpečné, a to zvláště v situaci, kdy samotný požár je pro okolí „neviditelný“
a přichází v noční době nebo v čase spánku.
V tomto případě zvýšil samotné nebezpečí
i alkohol, kterým byli prakticky všichni značně
ovlivněni,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Auto skončilo v Rusavě a na střeše
Holešov (frs) - V pondělí 2. 3. 2009 ve večerních hodinách byli hasiči požádáni o pomoc
při havárii osobního vozidla do rozvodněného potoka. Vozidlo jelo ve směru od Tučap,
v ostré zatáčce u řeky Rusavy řidič nezvládl
řízení a jeho auto havarovalo do rozvodněné-

ho potoka, kde se převrátilo na střechu. Řidič
z místa utekl a pátrala po něm policie i za použití
služebního psa. Hasiči vlezli do vody a udělali
průzkum jak ve vozidle, tak i v potoce. Po příjezdu odtahové služby asistovali u vytažení vraku
vozu z koryta zpět na silnici.

Nominace na Cenu
Salvator
Dokončení ze str. 1
Jednotka SDH Holešov
byla již druhým rokem vyhlášena jako překvapení roku
za obdivuhodný počet výjezdů, i když je neplacená, což
je raritou nejen ve Zlínském
kraji, ale také v celé České
republice.
Je zaměstnán také jako příslušník Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s hodností
nadpraporčík. Dále je členem krizového štábu
města Holešova.“
Společně s Martinem Horňákem byli na tuto
cenu nominováni i bývalý hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš a Ing. Mojmír Jurka, emeritní ředitel
HZS Zlínského kraje. Podobně jako v ostatních
kategoriích Ceny Salvator bude i v tomto případě
nejlepšího vybírat komise složená ze studentů
a pedagogů Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
(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
2260
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

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).

Hasiči nevěřili vlastním očím. Řidič přežil pád na střechu
do rozvodněné Rusavy a ještě stačil utéct.

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

9

hole‰ovsko 5/2009

Nedávné masopustní veselí ovládlo dění zejména na vesnicích
Holešovsko - Masopustní veselí, k němuž
patří neodmyslitelně maškary a nenasytný medvěd či medvědice, ovládlo před třemi týdny zejména dění na vesnicích v regionu Holešovsko.

Zatímco v minulém vydání Holešovska jsme
přinesli „rozverné“ obrázky z Martinic, Dobrotic,
Jankovic, Rymic, Prusinovic, Žop a Kurovic,
dnes přinášíme fotografie, které byly pořízeny

v Bořenovicích, Tučapech a Přílepích. Že bylo
bujaro i tam, není třeba zvlášť rozebírat...
(rr)

Je vidět, že hodně veselo bylo v Bořenovicích, kde uspořádalo masopustní průvod Sdružení dobrovolných hasičů Bořenovice.
První snímek tedy představuje veselou „partu hic“ i s poměrně klidným a nepříliš vzrostlým medvědem, na druhém snímku zřejmě poznáváte
i bořenovického pana starostu Jakuba Bednárka.

Masopustní průvod v Tučapech
V neděli 22. února 2009 uspořádala TJ Sokol Tučapy ve spolupráci s SDH Tučapy tradiční masopustní slavnost v obci. S hudebním
doprovodem prošel průvod celou vesnicí a u každého domu čekalo
na masky v čele s medvědem pohoštění a ve skleničce i něco na zahřátí.
Po několika letech se tato akce konala za pravého masopustního počasí
- nádherná zimní kulisa vytvořila krásný rám tradiční lidové akce. Všem
účastníkům patří poděkování za nápadité masky a za ochotu věnovat
svůj volný čas zachování lidové tradice.
Mgr. Svatava Ságnerová

A takhle to vypadalo v Přílepích, kde vodili nejen medvěda, ale spolu s ním se objevil v pestrém masopustním reji také pošťák Ondra
z oblíbeného televizního pořadu Pošta pro tebe.
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V Bořenovicích uspořádali dětský karneval
Bořenovice - Po více než dvaceti letech
uspořádali představitelé malé obce Bořenovice
dětský karneval. Akce se uskutečnila v klubovně sboru dobrovolných hasičů a zúčastnilo
se jí přes 40 dospělých a 31 dětí v maskách.
Součástí karnevalového programu byly sou-

těže, dětská diskotéka a také tombola, která
obsahovala přes sto cen. Vedle obce přispěli
do tomboly bořenovičtí občané a také rodiče
zúčastněných dětí.
„Příprava na karneval trvala více než týden. Velký podíl na úspěchu této akce má paní

Miroslava Hýžová a Mgr. Jitka Dvořáková, které
celý karneval perfektně připravily, a to včetně
krásné výzdoby našeho kulturního sálu. Patří
jim tak velké poděkování,“ uvedl starosta obce
Jakub Bednárek.
(frs)

Dětský karneval proběhl v klubovně sboru dobrovolných hasičů a zúčastnilo se ho přes 40 dospělých a 31 dětí v maskách.

Maškaráda ve školní družině
Na konci měsíce února odstartoval program plný zábavy a soutěží
velkého maškarního karnevalu školní družiny na 1. ZŠ Holešov. I letos
se zúčastnilo velké množství dětí, které si připravily krásné a nápadité
masky.
Rodiče zapojili svou fantazii a pomohli je dětem vyrobit. A tak jsme
mohli v naší malé tělocvičně vidět koně i s krotitelkou, Pipi Dlouhou
punčochu, různé piráty, princezny, čaroděje, indiány, kovboje a další
obvyklé i neobvyklé převleky.
Také paní vychovatelky se nedaly zahanbit a nastoupily v originálních převlecích (mimochodem každý rok mají jiné a opravdu stojí
za to).
Děti byly za každou masku odměněny sladkostmi a po celou dobu
soutěží probíhala diskotéka, která byla zakončena bohatou tombolou.
Až se za rok bude karneval zase opakovat, přijďte se podívat! Nebudete litovat.
JR

Hledáme
nové
obchodní
zástupce
774 780 001
www.smartpujcka.cz

k03_000633_09_90x90_CB_personal.1 1
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Brad Pitt a Cate Blanchett září v silném filmovém příběhu
Podivuhodný příběh Benjamina Buttona je
přesně ten typ hollywoodského velkofilmu, u jehož sledování každého jen trochu zasvěceného
diváka napadne, že si přímo říká o Oscary.
Silný a dojímavý příběh, dokonale odvedené
všechny složky filmového řemesla, exhibující
herecké výkony v hlavních rolích. A taky skutečně byl nominovaný v rekordních 13 kategoriích,
jak uměleckých, tak technických.
Nicméně noc z neděle 22. 2. na pondělí
23. 2. středoevropského času ukázala, že
akademici mají čas od času potřebu ukázat
americký sen v praxi, takže nejoceňovanějším snímkem loňského roku se stal nezávislý
nízkorozpočtový (15 milionů dolarů) film Dannyho Boyla Milionář z chatrče, který posbíral
celkem osm cenných sošek. Benjamin Button
se musel spokojit „jen“ s proměněnými 3 nominacemi za výpravu, masky a vizuální efekty.
To ale rozhodně nic neubírá na jeho nepopiratelných kvalitách a těžko říct, co na něm
obdivovat nejvíc. Takže jedno po druhém, a pořadí není v tomto případě důležité. Originální
a propracovaný scénář Erica Rotha (mimo
jiné Forrest Gump), který vznikl na základě
stejnojmenné povídky F. Scotta Fitzgeralda
inspirované myšlenkou Marka Twaina, že „náš
život by byl mnohem šťastnější, kdybychom
se narodili ve věku osmdesáti let a postupně
mládli až na osmnáct“.
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Narativní linku příběhu pak dovedla promyšlená režie Davida Finchera k naprosto
precizní vizuální dokonalosti. Kamera maluje
dokonalé kompozice, promyšlené do posledního detailu. Fincher už ve svém debutu
Vetřelec 3 předvedl svůj osobitý rukopis:
smysl pro atmosféru, tajemno, dokonalost

KINORECENZE
filmového záběru a hlavně až pedantský
perfekcionalismus (druhá věc je, že tím do té
doby přímočarou akční „vetřelčí sérii“ dovedl
do slepé uličky). Klub rváčů a kultovní snímek Sedm dovolil Fincherovi experimentovat
s formou v žánru thrilleru a hororu, zatímco
jeho předposlední film ho svazoval „případem
skutečné události“.
Na jednu stranu tak sice režisér svět kinematografie obohatil o „učebnicově dokonalé“
kriminální retro Zodiac (o nejkontroverznějším a nikdy nevyřešeném policejním pátrání
po masovém vrahovi), na druhou stranu ovšem
svou posedlostí přivedl štáb i herce na pokraj
nervového zhroucení (nejméně si kupodivu
stěžoval Robert Downey jr., kterému podmínky
na place připomněly ústavní režim na odvykací
kúře). S Benjaminem Buttonem se tedy Fincher
mohl opět umělecky svobodněji nadechnout
a popustit uzdu své představivosti.

Snímek je totiž ze všeho nejvíc nadčasovou, filozofickou a sentimentální pohádkou,
a ta, jak známo, značnou míru fantazie předpokládá. Hlavním hrdinou je muž, který ve své
pouti na tomto světě jde proti přirozenosti
životaběhu, a sice s každou další vteřinou,
minutou, dnem a rokem své existence mládne
a mládne. Narodí se jako stařec a zemře jako
dítě. Takže je jasné, že věrohodné vyznění
filmu závisí do velké míry na práci maskérů
a trikařů. Ti odvedli skvělou práci. Jejich vklad
ale nic neubírá na hereckém mistrovství Brada
Pitta, který i pod značnou vrstvou make-upu
dokáže vyjádřit i ten nejniternější záchvěch
duše. A Cate Blanchett, se kterou si vyzkoušel
partnerství už v rozmáchlém dramatu Babel,
jako jeho životní láska Daisy s ním tvoří naprosto rovnocenný pár. V jejich společnosti je
divákovi tak dobře, že si ani nestačí uvědomit,
že film trvá bez 14 minut 3 hodiny. Celé tři
hodiny se může nechat unášet fascinujícím
příběhem o zákonitostech lidského života, jeho
pomíjivosti, předurčenosti osudu, relativitě
hodnot a křehkosti lidského bytí. A zároveň
se zamyslet nad významem své existence
a naplněním sobě vyměřeného času …
Marie Drechslerová
Film promítlo holešovské kino Svět 4. a 5.
března 2009
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Program kina Svět
Čtvrtek 2. 3. v 19 h: OCAS JEŠTĚRKY - ČR,
drama. Narození Josefa Bárty provází věštba zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když
ho opustí žena i se synem, a jeho svět se hroutí.
Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem
vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň
ho však přivádí do stále větších problémů.
V hlavních rolích David Švehlík, Karel Zima,
Jitka Ježková a další. Režie Ivo Trajkov.
Pátek 13. 3. a sobota 14. 3. v 19 h: AUSTRÁLIE - USA, romantické drama s titulky.
Epické a pompézní, romantické drama Austrálie
přináší příběh o nenávisti a lásce, o přátelství
a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit
svůj život. Hrají Nicole Kidman, Hugh Jackman
a další. Režie Baz Luhrmann.
Sobota 14. 3. a neděle 15. 3. v 17 h:
MADAGASKAR 2 - USA, animovaná komedie v české verzi. Pokračování veleúspěšné
animované komedie o hýčkaných hvězdách
newyorské zoo. Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny,
kde na každého z nich čeká vlastní příběh.
Opět se setkáme se lvem Alexem, zebrou
Marty, hrošicí Glorií, žirafákem Melmanem
a dalšími novými přáteli!
Pondělí 16. 3. a úterý 17. 3. v 17 h: PEKLO
S PRINCEZNOU - ČR, pohádka. Ve veselém
pohádkovém příběhu plném nečekaných zvratů
a záměn (který se mimochodem natáčel také
v kroměřížském zámku), se mohou děti, ale
i dospělí těšit na princeznu Anetu, nešikovného prince Jeronýma, krále, Lucifera s čerty,
vodníka a další pohádkové postavy. V hlavních
rolích Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný,
Václav Postránecký, Zlata Adamovská a další.
Režie Miroslav Šmídmajer.

Čtvrtek 19. 3. v 19 h: ANTÉNA (Projekt 100)
- Argentina, drama/scifi s titulky, čb. Reflexivní
alegorická pohádka inspirovaná němým filmem...
Rok xxx. V zasněžené metropoli nemilosrdně
vládne pan Televize. Celé město je bez hlasu a on
jediný má monopol na slovo a obraz. Všichni lidé
sledují obrazovku a jedí televizní jídla, která také
vyrábí on. Pan Televize připravuje nekalý plán,
jak prostřednictvím nebezpečného hypnotického
stroje navždy ovládnout všechen život. Aby toho
dosáhl, unese jedinou bytost, jež má dosud hlas nádhernou zpěvačku... Režie Esteban Sapir.
Pátek 20. 3. a sobota 21. 3. v 19 h: CHE GUEVARA REVOLUCE - USA, Španělsko/Francie,
válečné drama s titulky. 26. listopadu 1956. Fidel
Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci.
Jedním z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinský doktor, který sdílí s Castrem společný
cíl - svrhnout zkorumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che se projeví jako nepostradatelný
bojovník, rychle si osvojí umění partyzánského
boje. Tento film zachycuje vzestup Che během
kubánské revoluce, od doktora - přes velitele
- k hrdinovi revoluce. V hlavní roli Benicio Del
Toro. Režie Steven Soderbergh.
Pondělí 23. 3. v 19 h: FARMA ZVÍŘAT (Projekt 100) - VB, animovaný film s titulky. Animovaný snímek je adaptací slavné stejnojmenné
bajky George Orwella o nebezpečí totalitních
systémů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského
režimu. Děj se odvíjí na farmě, kde se zvířata
vzbouří proti špatnému hospodáři, vyženou ho
a začnou statek spravovat sama. Jenže původní
ideály o rovnosti všech se záhy zvrhnou v násilnický systém, kdy hrstka vyvolených prasat
tyje z práce ostatních. Všechna zvířata jsou si
rovna, ale některá jsou si postupně rovnější…
Režie John Halas.

FILMOVÉ TIPY
NĚCO Z ALENKY (ČR)
Surrealistické dílko výtvarníka, scenáristy
a režiséra Jana Švankmajera inspirované
fantaskní knihou Lewise Carrolla Alenčina
dobrodružství v říši divů, propojení snu s realitou, předměty, jež ožívají, exploze fantazie,
skvělá animace.
Film, který bude uveden v rámci Projektu
100, promítne kino Svět v pátek 27. 3.
REKVIEM ZA SEN (USA, drama s titulky)
Aronofského Rekviem za sen, který se
v roce svého vzniku stal hojně diskutovaným filmem, je strukturován jako frenetická
smuteční skladba pro čtyři lidské osudy,
jež trpce graduje během třech navazujících
ročních dob. Příběh strmého životního pádu
židovské vdovy Sarah Goldfarbové, kterou
castingový rutinér nepřímo dovede k závislosti na hubnoucích pilulích slibem, že bude
moci vystoupit ve své milované televizní
show, jejího syna Harryho, jeho nevyrovnané přítelkyně Marion a černošského parťáka
Tyrona, kteří společně propadají drogám,
ubíhá od přívětivého, nadějného léta přes
depresivní, nejistou sezónu podzimu až
po krutě deziluzivní zimu. V hlavních rolích
Ellen Burstynová, Jared Leto, Jennifer Connellyová a další. Režie Darren Aronofsky.
I tento film bude uveden v rámci Projektu 100.
Kino Svět jej promítne v úterý 31. 3.
RR

Divadlo 6. května
uvede Lakomce
Premiéru slavné Moliérovy hry Lakomec uvede v neděli 29. března holešovské Divadlo
6. května. Začátek představení je stanovený na 19 hodin. Vstupenky jsou v tradičním
předprodeji v MIC Holešov.
RR

MKS a DRIVE CLUB pro malé i velké příznivce umění
VELKÝ DĚTSKÝ ZÁMECKÝ KARNEVAL
Městské kulturní středisko pořádá ve spolupráci s divadlem Hvizd, o. s. první velký zámecký karneval v neděli 22. března. Nabízíme
bohatý kulturní program, divadelní, hudební
i taneční vystoupení, zajímavé hry a soutěže
pro děti a samozřejmě budou připraveny také
ceny pro nejnápaditější karnevalové kostýmy
a masky.
Karneval startuje od 15 hodin, občerstvení
zajištěno, vstupného se nemusíte bát - pro
rodiče s dětmi jsou připraveny slevy!
Těšíme se na příjemně strávené
odpoledne!!!
KOA - ZNÁMÁ NEZNÁMÁ…
Když před dvěma lety poprvé vystoupila
v holešovském Drive Clubu pražská kapela
Koa, byla jsem přesvědčena, že lidé mají toto
jméno spojené se skvělou ženou a zpěvačkou
Zuzanou Navarovou a že tuto kapelu není
třeba příliš představovat. Opak je ale pravdou,
a proto pár slov k této příjemné hudební formaci,
která opravdu stojí za poslech. Horké slunce,
latinské rytmy a krásné melodie jsou tím
nejmilejším povzbuzením, jakého se nám
může v těchto někdy pošmourných zimně-jarních dnech dostat, proto by byla škoda
tuto šanci propásnout!

Počátky skupiny Koa sahají do roku 1998,
kdy Zuzana Navarová společně s Ivánem Gutiérrezem, kolumbijským písničkářem, rozšířila
stávající duo o basistu Františka Rabu, perkusionistu a bubeníka Camila Callera a akordeonistu
Mária Biháriho. V tomto obsazení vznikla dvě
alba - „Skleněná vrba“ (Navarová-Gutiérrez-Koa,
Indies Records, 1999), mimochodem oceněná
Žlutou ponorkou udílenou společenstvím nezávislých novinářů Periskop, a „Zelené album“,
záznam koncertu z pražské Malostranské besedy (Navarová-Gutiérrez-Koa, Indies Records
2000). Obě alba si získala přízeň nejen odborné
veřejnosti, ale i širokého publika, a zařadila se
tak hned po svém vzniku
ke špičce české hudby.
Dodnes jsou řazena
k tomu nejlepšímu, co
u nás v 90. letech vzniklo. Po odchodu Ivána
Gutiérreze v roce 2000
zvuk kapely obohatil kytarista Omar Khaouaj a Koa
se vydala směrem k propojování mnoha kulturních vlivů a žánrů. Vznikla
deska „Barvy všecky“ (Indies Records 2001), která je oceněna Akademií
populární hudby hudební
cenou Anděl v kategorii

folk a dále získává Zlatou desku. V roce 2003
vychází „Jako Šántidéví“ (Indies Records 2003).
Autorsky se na obou deskách spolupodíleli vedle
Zuzany Navarové i Mário Bihári a Camilo Caller.
V současné době vystupuje kapela v obsazení:
František Raba, Mário Bihári, Camilo Caller
a Omar Khaouaj. Na jejím repertoáru se podílejí
všichni členové kapely a Koa si získává stále širší
obec posluchačů, kteří ji vyhledávají především
na klubových scénách, kde tito brilantní a skvěle
sehraní hráči mohou v intimním prostředí nejlépe
předvést své individuální hráčské schopnosti
i souhru celého ansámblu.
VD
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Toužil jsem se stát mašinfírou, vzpomíná moderátor Eduard Hrubeš
Sympaťák každým coulem. Tak lze charakterizovat televizního moderátora Eduarda
Hrubeše, který byl v sobotu 21. února průvodcem Velkého zámeckého plesu. Nejenže
skvěle pobavil účastníky plesu - a vedle toho
si i vzpomněl, že ve velkém sále holešovského zámku před lety vystupoval, ale zároveň
poskytl našemu listu i rozhovor.
Jak jste se cítil v holešovském zámku a jestlipak jste si opravdu vzpomněl
na dobu, když jste ve velkém sále vystupoval před lety?
Děkuji za optání, byl to příjemný šok vidět,
že na této městské dominantě evidentně pracují
znalci a machři. Zvenku jsou zřejmé nejnutnější
konzervační úpravy - umím si představit, nebo
lépe řečeno možná ani neumím, co bude stát
třeba jenom celá nová fasáda, sál už je nádherný - dokonce svědčí o tom, že Její Milost Marie
Cecílie von Trautmannsdorf musela už tenkrát,
když se podílela na původním zámeckém stylu,
být nesporně účastná nějakého hnutí za zdravou výživu obyvatelstva, jinak by slavnostní sál
nenechala - pro výstrahu všem nestřídmým
- vyzdobit mužskými karyatidami názorně ukazujícími kam vede obžerství. Jinak to ale byl
opravdu krásný zážitek - navštívit již zrekonstruované prostory, zejména ta velkorysá šatna
pro účinkující, včetně točitého schodiště. Tam už
chybí jediný detail - věšáky na kostýmy a civilní
šatstvo, takzvané štendry, zejména pokud jde
o akci s řadou vystupujících jako v sobotu.
Na naše první vystoupení v holešovském
zámku ještě v dobách, kdy se to tam hemžilo
uniformami strážců hranic, si vzpomínám velice
dobře. V sále bylo silně přetopeno, myslím, že
dokonce i nahuleno, dělali jsme s Kozlovkou,
co se jen dalo, ale obávám se, že evropský
rozruch jsme nevyvolali.
Hodně lidí vás má zafixovaného z doby,
kdy jste ještě jezdil s Velkopopovickou Kozlovkou. Jak na tohle období vzpomínáte?
Vídáte se ještě s těmito lidmi?
Ale samozřejmě, dokonce si teď ode mne
kluci ze sentimentality nechávají vypalovat
DVDýčka se všemi díly Halabalašou, které
jsme natočili v ostravské televizi. U Marcelky,
té naší drobné zpěvačky, se taky nikdy neopomenu stavit v její Krušovické pekárně, když
jezdím do Muzea lokomotiv v Lužné…

Dlouhodobým hitem byl i televizní pořad Neváhej a toč, který jste léta moderoval.
Jak vlastně dlouho?
Bylo to krásných dvanáct a půl roku,
tedy doba, se kterou pochopitelně v začátcích
nikdo ani nepočítal. Mysleli jsme, že vydržíme,
když hodně, tak dva tři roky. Jen jsme ale
začali, už jsme byli třetí v TýTý, za rok druzí,
a za další rok jsme dokonce získali „zrcadélko“. A to byla chyba, na Nově honem honem
taky museli mít to samé, a v Ostravě začaly
starosti se sháněním těch zahraničních klipů.
Ale stateční šohajové, ponejvíce z Beskyd, se
s tím dokázali statečně prát.

Všiml jsem si, že vás na cestách
doprovází manželka, která s vámi přijela
i do Holešova. Jak jste spolu vlastně dlouho? Jaká je vlastně její profese?
Moje žena Blanka je scénografka, navrhovala kostýmy do spousty pořadů i filmů,
brali jsme se v roce 1969. Teď - pokud jí to
babičkovské povinnosti vůči třem vnoučatům
dovolí - jezdí se mnou jako navigátor a šetří
mi tak GPSku. Je to silná osobnost, a tak je
schopná mi poradit, kam odbočit, a to dokonce
i v úsecích, kudy prokazatelně nejela nikdy,
zatímco já s „komediantama“ anebo televizí
aspoň padesátkrát.

ROZHOVOR

Máte hodně práce, anebo jste už raději
v klidu a v pohodě a jen občas přijmete
nějakou nabídku? Co hezkého vás čeká
v letošním roce?
Už jsem tu naznačoval, že občas mívám
spády zajet si do unikátního Muzea lokomotiv
a železnice vůbec v Lužné u Rakovníka. Poslední léta jsem si totiž začal konečně plnit
dávný sen z mládí. Tehdy, jak známo, nebyli
ještě kosmonauti, a tak jsem toužil stát se
mašínfírou. S kamerou teď jezdím na spoustu
nostalgických akcí, hlavně s parními mašinkami... Žasl byste, kolik se jich taky koná, a občas
mi nějakou reportáž vezmou v televizi do Světa
na kolejích.
Na celé věci mě ovšem nejvíc fascinuje,
kam už ta videotechnika pokročila. Vybavení,
jakým se ještě nedávno mohlo chlubit pouze pár vyspělých studií, teď může mít každý
z fandů v obýváku a vyrábět „filmy“ kompletně
i s titulky, prolínačkami, komentářem a hudbou
doma na stole.
Jinak jsem před pár lety dostal nabídku
být takovým lehce zasvěceným průvodcem
týdeníku Hobby Magazín na rozhlasové stanici
Region - velice krásná práce. Občas se podaří
vyjet i s legendárním Kinoautomatem. Dceři
Radúze Činčery, který kdysi jako první objevil,
jak dát divákovi během filmového představení
šanci rozhodnout, kudy se má příběh rozvíjet dál, - Aleně Činčerové se totiž podařilo
po úmorné hledačské a rekonstruktérské práci
dát tuhle senzaci ze Světové výstavy EXPO 67
dohromady v elektronické podobě, takže teď
můžeme hrát v jakémkoliv kině.

Já si vás však také pamatuji z působení se Saskií Burešovou. Tehdy jsem vás
s ní viděl ještě v černobílé televizi...
To byly naše společné úplné začátky.
Pořad se jmenoval Poštovní schránka a byl
bezděky tak šikovně nastaven, že se na to
mohli koukat jak samotní vojáčkové na těch pévéeskách (neboli politicko-výchovných světnicích podle tehdejšího označení), tak i maminky
těch kluků, a také tatíci a dědové, ve kterých
ten nedělní program zase probouzel vzpomínky
na jejich nejhrdinnější životní období v družném
vojáckém kolektivu, tedy něco, co ženy nechápou, zato chlapi tím pak žijí celý život.
Jste známý spíkr a bavič. Když se
ohlídnete, tak na co - anebo na jaké lidi
z řad spolupracovníků s chutí a rád zavzpomínáte?
Na prvním místě bych jmenoval svého tehdejšího šéfa, kterým byl opravdu otcovský šéfredaktor - major Jan Žlábek. Výborný i jako scenárista a režisér a navíc poctivý chlap, který, když
nás v osmašedesátém přijeli osvobodit čačtí
tankisté z východu, svlékl uniformu a raději sám
odešel z televize. Než ale takzvaní „vstupitelé“
přijeli, měli jsme v armádní redakci výbornou
partu - tady bych musel jmenovat dlouho - ale
po čase jsem jako režisér a moderátor - tehdy
jsme si ještě říkali konferenciéři - spolupracoval
i s redakcí zábavy, tam mě zase zaangažoval
nezapomenutelný Dr. Jan Pixa, z režisérů třeba
Janík Roháč, Zdeněk Podskalský, Ivo Paukert,
Radúz Činčera - co jméno, to úder zvonu!

Spíkr Eduard Hrubeš s kapelníkem holešovského Big bandu
Josefem Hájkem.
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(Pokračování na str. 15)

Eduard Hrubeš je vynikající bavič a příjemný člověk,
který má k lidem blízko.
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Toužil jsem se stát mašinfírou, vzpomíná moderátor Eduard Hrubeš

Kamera je jeho velká vášeň.

(Dokončení ze str. 14)
Což se taky občas děje, už jsme byli například v Košicích, Uherském Hradišti, Hradci
Králové, Jihlavě, a to nemluvím o Horních Počernicích nebo - tam jsem byl s tímto prvním
interaktivním biografem zatím nejdál - ve švýcarské Basileji. Hrálo se už
taky před šokovanými obyvateli
Londýna. Tam jsem se ale zatím nekvalifikoval, musím ještě
trochu vylepšit angličtinu, i když
ten správný přízvuk už částečně mám... Před časem jsem
si totiž zajel přímo do kolébky
spisovné angličtiny a strávil pár
intenzivních týdnů ve školních
škamnách přímo v Oxfordu.
A abych nezapomněl - před
časem jsme ještě v dekoraci
„Tak neváhej a toč!“ vyrobili
propagační klip o settopboxech.
V televizi už ho taky nesčetněkrát reprízovali, čímž jsem se
zřejmě kvalifikoval i do dalšího
instrukčního filmečku, řešícího
problematiku antén. Není holt
nad to mít alespoň částečně

EDUARD HRUBEŠ (* 27. 12. 1936 v Brně). Český konferenciér, moderátor, hudebník, scenárista a režisér. Vystudovaný kameraman a filmový
režisér (absolvent FAMU) je kromě svého dlouholetého moderování
velmi dobře znám coby bývalý umělecký vedoucí, trumpetista a banjista
souboru netradiční dechovky Velkopopovická Kozlovka. V televizi moderoval kdysi oblíbený Pokus pro dva, později potom pořad Neváhej a toč!
V rozhlase je průvodcem světem kutilství, zahrádkaření a chalupaření.
Spolu s Jiřím Melíškem je autorem knihy Neváhej a žij!

kladný vztah k technice. Takže - furt se něco
děje! - jak říkával blahé paměti kamarád a profesor brněnského hantecu Franta Kocourek.
A já dodávám - co mě eventuálně čeká, tak to
mě asi nemine!
Robert Rohál

Eduard Hrubeš v motoráku.

Klavírista Lubor Horák zahrál
v zámecké sala terreně
S otevřením prostor holešovského zámku rozkvetl kulturní život
ve městě. K těm, kteří se připojili svým dílem k aktivitám spojeným se
slavnostní atmosférou, se bezesporu řadí i Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov.
Ve čtvrtek 26. února se holešovské veřejnosti představil absolvent kroměřížské konzervatoře (první absolvent Karla Košárka
jr.) a pedagog zdejší hudební školy Lubor Horák. V jeho podání zazněla díla J. S. Bacha - F. Busoniho (Ciaccona d-moll), Preludia
A. Skrjabina, známá a hráčsky vyhledávaná Balada g-moll F. Chopina. Posluchači si mohli vychutnat i Fantasii f-moll pro čtyři ruce
F. Schuberta (přičemž jako host vystoupila Miluše Venclíková).
Plně obsazená zámecká sala terrena prožila společně se svými návštěvníky skutečně vzácné a neopakovatelné chvíle čehosi, co tak nutně
potřebujeme v dnešní uspěchané době - pohodu, klid a pohlazení na
duši. Nelze si přát nic jiného, než aby takových hudebně-poetických
zastavení bylo co nejvíce.
(red)

Mladý klavírní virtuos Lubor Horák v závěru svého koncertu
v zámecké sala terreně.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: ROBERT ROHÁL
S fotografováním začal asi před osmi lety.
Došlo totiž k tomu, že v redakci jistých celorepublikových novin vyfasoval fotoaparát a musel
- v rámci své práce fotoreportéra - fotit dnes
a denně. Pustil se do toho tak vášnivě, že dnes
je fotografování jeho koníček číslo jedna.

SERIÁL
Od roku 2005 se spolu s Nelly Billovou
(a zpravidla ještě jedním hostem - letos je to Jiří
Lošťák ml.) pravidelně zúčastňuje výstavy Kresby světlem. Letošní a vlastně už tradiční výstava,
jejíž vernisáž proběhla v Městské galerii Holešov
ve středu 11. března, je už pátou v pořadí.

16

Své fotografické práce předvedl Robert
Rohál také v Praze a Brně, v létě je představí
v Ostravě. Od prvopočátku se zaměřuje na lidi,
které „zasazuje“ do nejrůznějšího prostředí. Baví
ho černobílá fotografie - připadá mu tajuplnější.
Rovněž ve své poslední kolekci v holešovské
galerii předkládá černobílé snímky, na kterých
jsou lidé. „Dříve jsem dělal syrové reportážní
fotky i děti zabrané do hry, dnes už ty lidi, které
si vyberu za objekt, mírně stylizuji. Vesměs jde
o přátele, s nimiž se snažím domluvit na tom, co
by z té či oné fotky mělo vyzařovat. Fotografie,
které pak pustím ven, by měly mít určitou náladu
nebo tajemství,“ říká Robert Rohál.
(red)

Redaktor Holešovska Robert Rohál
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Beseda s Jaroslavem Pospíšilem se setkala s velkým ohlasem
V úterý 10. února 2009 proběhla před zaplněnou studovnou Městské knihovny v Holešově
přednáška na téma Zamyšlení JUDr. Jaroslava
Pospíšila nad jeho literaturou faktu. JUDr. Jaroslav Pospíšil, právník a spisovatel, rodák
z Jankovic, se proslavil svými díly z oblasti
literatury faktu. Za knihy Hyeny a Hyeny v akci
získal dvakrát Cenu Egona Ervína Kische,
která je udělována za výjimečný počin v oblasti
literatury faktu. Ve svých knihách se především
zaměřuje na období nacistické a komunistické totality na střední Moravě, soustřeďuje se
na události, které dosud nebyly zpracovány
nebo byly podány falešně, ale také píše o regionální historii. Je členem Obce spisovatelů
a Klubu autorů literatury faktu.
Je autorem řady knih, ve kterých se zabývá problematikou druhého a třetího odboje:
Radista skupiny Clay Eva vzpomíná (1991,
spoluautor Č. Šikola), Nesmiřitelní - Hory Hostýnské (1992), Nešli stejnou cestou - osudy
parašutistů a konfidentů gestapa (1992,
spoluautor Č. Šikola), Hyeny (1996), Sluha
dvou pánů (1999, spoluautoři Fr. Hanzlík a J.
Pospíšil), Soumrak demokracie (2000, spoluautor Fr. Hanzlík), Hyeny v akci (2003), Alexej
Čepička: šedá eminence rudého režimu
(2008, spoluautoři J. Pernes a A. Lukáš).
Svůj rodný podhostýnský kraj oslavuje
v knihách Svatý Hostýn (1990, spoluautor Z.
Fišer), Svatý Hostýn a jeho kraj v pověstech (1993), Svatý Hostýn v historii a povídkách (1994), Toulky dávnou historií podhostýnského kraje (1997, spoluautor Z. Fišer
a J. Motal), Tichá noc (1997, spoluautor J. A.
Rychlík a J. Motal), Prusinovice v minulosti
a současnosti (1999, spoluautor J. Motal).
S Českou televizí spolupracoval na dokumentech Major Antonín Bartoš (Z cyklu Lidé,

JUDr. Pospíšil také vzpomenul
osoby spjaté s budovou knihovny,
jejímž původním majitelem byl pan
Kneisl, který vlastnil továrnu na cukrovinky ve Všetulích, a od roku 1945
zde sídlil okresní ústav národního
zdraví.
Přítomné překvapil informací,
že vlastní korespondenci holešovské hraběnky Barbory Wrbnové,
která odhaluje některé historické
události a vyvolává otazníky kolem
její osoby a dobového dění. Ve své
přednášce se také zmínil o setkání
s kardinálem Vlkem, dcerou Alexeje
Čepičky, paní Malotovou a dalšími
Spisovatel Jaroslav Pospíšil během besedy v knihovně.
zajímavými lidmi.
V současné době pracuje společně s historikem Jiřím Pernesem
na knize o uhlobaronech na Ostravsku.
Na dotaz, zda napíše něco
o Holešovu a jeho lidech, odpověděl, že má v plánu vydat publikaci o holešovských událostech, až
k tomu nastane vhodná doba. Zatím
shromažďuje potřebné informace.
Všichni ocenili stovky hodin
strávených studiem a bádáním v archívech a zjišťováním informací až
do podrobností. Čelil i žalobám, ale
spory vyhrál. Soud vždy rozhodl, že
pan JUDr. Pospíšil má ve svých knihách uvedené informace, které jsou
Studovna knihovny byla „narvaná“ málem k prasknutí.
podloženy historickými materiály.
Přednáška vyvolala živou debatu ze strany
kteří k nám patří), Světlana, Tajemství bunkru,
přednášejícího i pamětníků a příznivců literatury
Ploština - krvavá paseka.
Politika, fašismus, protifašistický odboj, faktu, a tím naplnila představy zúčastněných.
partyzáni, komunismus - to bylo téma předMK
nášky i diskuse.

SORRY KLUB, VÍTĚZSTVÍ A PROHRY
Zasedání rady se konalo v malé zasedací
síni MěNV. Na každé straně stylu čtyři funkcionáři, v čele proti oknu předseda. Emil podal
informaci o poslání klubu, který by zabezpečoval kulturní vyžití odpovídající současné mladé
generaci. Pro tento záměr je třeba i vlastních
klubových prostor, které umožní rozvinout klubový život.

Veškeré práce si členové provedou svépomocí. Tím se zároveň vytvoří a upevní vztah
člena ke klubu.
Požadujeme pouze uhradit stavební materiál z prostředků města.
Práce hodláme zahájit v září.
Po chvíli ticha byl dán souhlas. Rozhodně
to nebyl nijak vřelý souhlas, spíš takový škodoli-

bý, že přece tohle se nám nikdy nemůže podařit,
ale byl to souhlas.
Vzpomíná Věra Zapletalová
Poznámka autorky: Zápis č. 105 ze dne
24. 6. 1968: Doporučuje se bytové a dislokační
komisi, aby z hlediska veřejného zájmu urychleně
a přednostně řešila a přidělila vhodné prostory,
kde by svou činnost mohl rozvíjet Klub mladých.

ŠACH MAT
KAPITOLA 2
Následné reakce přítomných mnoho nadějí
neskýtaly. „Není pravda, že mladí nemají v našem městě podmínky. Máme zde závodní klub,
tak na co další klub. Závodní klub není využit,
tímto směrem by se měla ubírat.“ - Někteří
vstřícnější nám nabízeli pomoc při začlenění
naší činnosti do rámce SZK. Celá diskuse mi
připadala jako šachová partie.
A teď přišlo něco, co přítomní nečekali.
Emil požádal o slovo a zhodnotil dosavadní
průběh jednání jako naprosté nepochopení
našich představ, navrhované řešení (začlenění
do SZK) prohlásil za nepřijatelné a vyrukoval
s protinávrhem:
Pro vyhodnocení všech variant, že jsme
rozhodnuti pro sklepení hudební školy, s čímž
vedení školy souhlasí.
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Žáci ze 2. Základní školy
navštívili holešovské hasiče
V pátek 13. února naše třída 6. A z 2. ZŠ Holešov navštívila v rámci
dne otevřených dveří hasičskou zbrojnici v Holešově. Po příchodu na nás
čekal jeden člen z řad profesionálních hasičů, který nám ukázal hasičské
zásahové vozidlo. Doprovázeli nás hasiči i z řad dobrovolníků.
Mohli jsme si vyzkoušet hasičské helmy, podívali jsme se na video
natočené při hašení požáru. Všichni jsme se vystřídali na vysokozdvižné plošině, odkud jsme naše kamarády pozorovali z výšky. Povídali
jsme si o tom, jak náročná je práce hasičů. Všem se nám návštěva ve
zbrojnici líbila.
Žáci 6. třídy 2. Základní školy v Holešově

KUKLA 2009 - SVÁTEK MÚZ
Více než 230 tomíků z 20 oddílů z různých
koutů naší krásné domoviny se o víkendu
6. - 8. 2. 2009 sešlo v našem městě, aby se
navzájem podělili o svá umělecká dílka, která
si pro tuto soutěžní přehlídku s názvem „Kukla“
a podtitulem „Svátek múz“ nacvičili. Na pódiu
místního kina se během sobotního dne odehrálo 9 divadelních představení, 9 vystoupení
plných hudby, zpěvu nebo tance, zhlédli jsme
3 vítězné filmy a také vyslechli vítězná psaná dílka. V předsálí pak byla vystavena díla
výtvarná, keramická i fotografie a vše bylo
provoněno soutěžními bábovkami kategorie
„kulinářský um“. Kromě všech soutěžících jsme
měli tu čest přivítat u nás i celé náčelnictvo
Asociace TOM, které k nám přijelo na poradu
i na představení.
Myslím, že klání to bylo pohledné a bylo
na co se dívat. Za všechny uveďme například
vítěze TOM Klubka z Šenova, kteří si odvezli
Kuklu za divadelní představení, TOM Pawnee
Bystřice p. Host., kteří byli nejoriginálnější dle

filmové múzy, TOM Datyňáček z Havířova si
odvezl cenu za psaný text, Krokodýlí mažoretky
z Ostravy odjížděly s Kuklou za nejlepší taneční
výstup, nebo valmezští TOM Zlaté šípy bodovali nejlépe v kategorii „fotografie“.
Nádhernou tečkou za celým dnem byl
pak večerní karneval v místní sokolovně. Byl
neformální, bláznivý, plný letájících a občas
i praskajících balónků. Byl přátelský a plný
všelikých masek, jak jsme si přáli. Dokonce
se i soutěžilo, naučili jsme se jeden indiánský
tanec a bylo rozdáno několik sladkých i slaných cen.
Svátek múz, největší a nejnáročnější akce
v historii našeho oddílu, je úspěšně za námi
a rádi bychom touto veřejnou cestou poděkovali všem, kteří nám s její realizací pomohli:
městu Holešov za finanční podporu, Sfinxu
Holešov za materiální sponzorský dar a firmě
2DR. Velký dík patří paní ředitelce Růžičkové
za prostory 1. ZŠ nutné k ubytování účastníků,
a kolektivu pracovníků Ústřední školní jídelny

za pečlivou starost o naše bříška. Děkujeme
také MKS Holešov za velkou vstřícnost a prostory a taktéž holešovským sokolům.
Jmenovitě bych rád vyjádřil díky porotcům
jednotlivých soutěžních kategorií paní Ivaně
Vávrové, Vlaďce Dvořákové, Terezce Zalabákové, Júlii Mudruňkové, Rudolfu Seifertovi,
Františku Sovadinovi, Pavlu Valiskovi a Jirkovi
Kuhlovi.
Rád bych také poděkoval celému organizačnímu týmu oddílových členů, včetně našich
nejmenších a rodičů, kteří byli do organizace
této akce zapojeni.
Všem velké díky za zdar této celostátní
akce!
(O akci se dočtete také v časopise Turista
nebo v periodiku Inspiromat 3/2009 vydávaném
Národním institutem dětí a mládeže - www.
nidm.cz/inspiromat)

Pro naši pobočku
v Holešově hledáme
realitního makléře
Požadavky:
• SŠ / VŠ vzdělání
• zkušenosti v obchodní činnosti, komunikační schopnosti
• znalost regionu
• organizační schopnosti
• spolehlivost, časová flexibilita
• vysoké pracovní nasazení
• reprezentativní vystupování
• ŘP skupiny „B“

Tento snímek sněhuláka nám
poslala paní Polišenská s dovětkem, že ho stavěla spolu se svým
synkem Dankem. Myslíme si,
že se jim dílo opravdu povedlo!

Nabízíme:
• dlouhodobou perspektivu
• možnost profesního rozvoje
• provizní finanční ohodnocení
Svůj profesní životopis zašlete na e-mail:
cermakova@reality-zvonek.cz

Kuba
TOM Medvědí stopa Holešov

Dům kultury Vizovice
Vás zve na výstavu

JARNÍ
PROCITNUTÍ
JAROSLAV STOKLÁSEK
(dřevěné plastiky)
NAVEENA SAMBODHI
(hedvábné obrazy)
Vernisáž dne 16. 3. 2009
v 17 hodin
Výstava potrvá
do 27. 3. 2009
Otevřena: po - pá 9 -11,
14 - 16.30 hodin

Pozvánka na poslední ples sezony
V sobotu dne 29. března se v prostorách holešovského zámku
uskuteční poslední letošní ples. Akci pořádají občanská sdružení Klub
umění a řemesel a myslivečtí Holešovští trubači za podpory Šachového
klubu MKS Holešov. Ples bude zaměřen na obory činnosti obou pořadatelů - lidových řemesel, včetně uměleckých výrobků do tomboly, myslivci
zajistí zvěřinovou večeři (v ceně vstupenky) a troubení mysliveckých fanfár.

Návštěvníci mohou ochutnat vína z Čejkovic. Zájemci z řad příznivců šachů,
zde mohou změřit své síly při simultánce s místními šachisty o zajímavé
ceny. Ve velkém sále vystoupí skupina Show band se sólistkou Monikou
Vyhlídalovou, v balkónovém sále cimbálová muzika. Vstupenky na ples
jsou v předprodeji v MIC na náměstí Dr. E. Beneše - 200 Kč.
KB + IS
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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
Vážení přátelé, nabízíme kulturní akce jak pro
děti, tak i pro dospělé. Bližší informace na www.
tymycentrum.cz nebo na tel.: 573 39 69 28.
ZVEME VÁS
14. 3. Hliněné hrátky - od 14.00 do 16.00, hrajeme si s hlínou, dílničky pro děti i rodiče, cena: 30,-/
os. (materiál, pálení). Přihlášky do 12. 3.
16. 3. Břišní tance od 18.00 - pro začátečnice
ukázková hodina ZDARMA
22. 3. Vítání jara - sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov,
procházka do Přílep plná her, soutěží, lanových
aktivit, ukončeno společným táborákem na myslivně v Přílepech
26. 3. První pomoc v praxi - základy první pomoci pro veřejnost, cena: 50,- (přihlášky do 23. 3.)
26. 3. Velikonoční krasličení - tvořeníčko s Bárou od 15.00 do 18.00, zdobení vajíček netradičními technikami, cena: 10,-/dítě, 30,-/dosp.
+ materiál
26. 3. Pletení velikonočních košíků - od 15.30,
pletení z materiálu pedig, cena: 150,- (přihlášky
24. 3.)
27. 3. Výprava za bludičkou Světlankou od 17.30 pohádková stezka plná kouzelných
bytostí, světýlek a nelehkých úkolů, setkání s bludičkou Světlankou, sladké odměny
27. - 28. 3. Noc s Andersenem - dobrodružství
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, týmové hry, malování, zpívání, sraz v 16.00 (přihlášky
do 24. 3.)
8. 4. Přišlo jaro do vsi - tradiční předvelikonoční
program pro děti, v programu vystoupí dětské
folklorní soubory z Hané a Valašska, součástí
ukázka lidových tradic a řemesel
Vyhlašujeme anketu „SRDCE NA DLANI“
Dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům do 10. 4.,
anketní lístky a schránky jsou k dispozici u služby
v TYMY a také ve školách.
LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi u moře,
ubytování v apartmánech cca 300 m od moře,
doprava autobusem z Holešova, možnost zajištění stravy a pojištění léčebných výloh, možnost
denního cvičení
1. termín: 9. - 21. 6.
11 pobytových dnů, cena: 5.700,-/dosp., 5.200,-/
dítě, příplatek za cvičení: 800,2. termín: 12. - 21. 6.
8 pobytových dnů, cena: 5.100,-/dosp., 4.600,-/
dítě, příplatek za cvičení: 560,Letní tábory:
ČERVENEC - Beskydy Sulov
6. - 15. 7. Putování EVROPOU - vypravíme se
po stopách starých Evropanů, zažijeme spolu
táborová dobrodružství plná her, tajemství a zábavy, cena: 3.590,6. - 15. 7. Keramický havraní tábor - táborové
dobrodružství s indiánskou a starověkou keramikou a pálení v polní peci, cena 3.790,6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor spojený
s výukou anglického jazyka hrou, cena: 2.050,-/
dítě
6. - 10. 7. Taneční léto I. - tábor pro holky i kluky
spojený s tancem, aerobikem a dalšími tanečními
styly, cena: 2.050,-/dítě
10. - 15. 7. Taneční léto II. - tábor pro holky
i kluky spojený s tancem, aerobikem a dalšími
tanečními styly, cena: 2.250,-/dítě
10. - 15. 7. Léto s pohádkou - pobyt pro nejmenší holky a kluky , spousta pohádkových postaviček
a her, cena: 2.250,-/dítě
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SRPEN - Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
Léto na koni - táborová dobrodružství pro holky
a kluky, kteří rádi jezdí na koních, cena: 2.800,-/
dítě (omezený počet míst)
Léto s barvičkou - táborový výlet do tajů výtvarných a rukodělných technik pro malé i velké
milovníky umění, možnost i pro rodiče, cena:
2.500,-/dítě
FITNESS léto - tábor pro holky i kluky spojený
s tancem, aerobikem a dalšími tanečními styly,
cena: 2.300,-/dítě
NOVÉ KROUŽKY (přihlášky v kanceláři TYMY)
Zakládáme DIVADELNÍ SOUBOR - zveme
všechny zájemce od školního věku po dospělé,
pojďte s námi hrát divadlo pohybové, stínové,
černé, maňáskové, loutkové.
STOLNÍ TENIS - pro děti od 8 let v pondělí
od 17.00, 300,-/pol.
KLÁSEK - dětský hanácký folklorní soubor pro
kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje - zkoušky souboru bývají vždy
ve středu od 15.30.
FOTOSOUTĚŽ NA BŘEZEN
Téma: „DÍTĚ A ZVÍŘE“ - odměny do soutěže
věnuje ZOO Zlín, od 1 soutěžícího budou přijaty
max. 3 příspěvky, uzávěrka 10. 4., vyhodnocení,
vernisáž a vyhlášení vítězů proběhne po 15. 4.
POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál CARMEN v Praze 30. 5.
muzikál inspirován příběhem Carmen, nechybí
odvážná cirkusová čísla, cena: 1.150,- (přihlášky
do 15. 3.)
!Muzikál EVITA v Brně 30. 4.!!!
muzikálový příběh první dámy Argentiny Evy
Duarte de Perón, cena: 820,-/dosp., 590,-/dítě,
důchodci (přihlášky do 18. 3.)
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po sedmé bude pod koordinací SVČ
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování
počtu úrazů hlavy na kole. Během května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb

u dětí a mládeže - na ulicích
budou děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy
vytvářet prostředí, kde je
normální jezdit na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost.
Určitě se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
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.
PROBĚHLO
CANISTERAPIE
Ve čtvrtek 19. února proběhla ve SVČ úvodní a náborová schůzka canisterapie. Tato terapie je velmi
vhodná především pro zdravotně postižené děti,
u kterých tyto fyziologické aktivity se psem zlepšují
psychický i fyzický stav. Canisterapie je také výborná pro zdravé děti, u kterých podporuje komunikaci, odbourává stres, posiluje paměť a sociální
cítění. Čtvrteční návštěva pana Vladimíra Doška,
školeného terapeuta z Přerova, byla velmi úspěšná. Na setkání s pejsky přišlo velké množství dětí
i rodičů. Pokud bude zájem, rozjede se od března
ve SVČ nový kroužek s těmito aktivitami.
Simona N.
SMALTOVÁNÍ
Středeční odpoledne 18. 2. bylo věnováno kurzu
smaltování bez pícky. Tato metoda je i pro laika
velmi jednoduchá, přesto přináší velmi pěkné,
působivé výrobky. Na měděné plíšky se nanese
speciální smaltovací prášek, který se pak zafixuje
na rozehřáté elektrické plotýnce. Výrobek se
pak může dozdobit korálky, drátky nebo vyrýt
jednoduchý vzor. Všechny výrobky se povedly
a účastníci stávající i noví se jistě těší na další
pokračování kurzu.
Simona N.
COUNTRY BÁL
V sobotu 21. února pořádalo SVČ - TYMY Všetuly
již šestý Country bál. Do Všetul zamířili příznivci
country a folku z Holešova i širokého okolí. K tanci
a poslechu hrála známá holešovská country
kapela TEXAS. V úvodu večera vystoupily mažoretky z Hulína se svým country programem,
za který sklidily velký potlesk. O další zábavu se
postarala taneční country skupina z Mysločovic,
tanečníci předvedli ukázky různých tanců a také
ostatní zapojili do tanečního reje. Na Country bále
nechyběla také bohatá tombola, za kterou patří
poděkování všem sponzorům.
Chtěla bych poděkovat také všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci našeho Country bálu,
a velký dík si zaslouží také skupina TEXAS, která
vytvořila skvělou atmosféru a výbornou náladu.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ
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DFK Holešov stříbrný na mezinárodním turnaji na Slovensku
Další úspěšnou prezentací
Dívčího fotbalového klubu Holešov
se stal 1. ročník Mezinárodního halového turnaje žen Diakovce 2009,
kde se podařilo družstvu žen získat
vynikající stříbrnou příčku! Na základě spolupráce s pořádajícím oddílem uskutečnil dívčí tým spolu se
svými fanoušky dvoudenní zájezd
na Slovensko s cílem co nejúspěšněji reprezentovat oddíl a město
Holešov v konkurenci 8 družstev,
z toho šesti prvo- a druholigových
slovenských a druholigového
celku Karád Sport Club z Maďarska. DFK byl jediným pozvaným
českým týmem a předvedl velmi
pěknou kombinační hru, která jej
přivedla až do finále.
OFK Dunajská Lužná
- DFK Holešov: 2:2
Vstup do turnaje se DFK příliš nevydařil, po osmi minutách
prohrával o dvě branky, když se
nedařila hra ani jedné čtyřce. Posledních pět minut však patřilo Holešovu - po krásném úniku Kačky
Bakalíkové nejdříve skórovala Míša
Dobroslávková a minutu před koncem tatáž hráčka srovnala zaslouženě skóre utkání. Velmi dlouho
trvalo, než se Holešov srovnal
s tempem utkání. DFK si za svou
bojovnost remízu zasloužil, ale byl
to zbytečně ztracený bod.
Spartak Gábor Bánovce n.
Bebravou - DFK Holešov: 0:5
Během sedmi minut rozhodla
děvčata celý zápas - v 1. minutě se z půli hřiště trefila Dominika Stolářová, pak po kombinaci
s Dobroslávkovou skórovala výborná Pája Jablunková, v 5. minutě
po spolupráci s Terkou Vybíralovou
zvyšovala na 3:0 kapitánka Hana
Samsonková, a poslední dvě branky přidala s chutí hrající Katka Bakalíková. Branková smršť soupeře
naprosto zaskočila, a tak zbytek
zápasu proběhl v režii Holešova
a odehrál se v poklidném tempu.
Union Nové Zámky
- DFK Holešov: 4:3

Jeden z nejlepších zápasů
celého turnaje zahájila branka Stolářové, která vzápětí svou chybou
dovolila soupeři vyrovnat. Holešov
šel do vedení krásnými brankami
Samsonkové a Dobroslávkové
a v 6. minutě vyhrával 3:1. Bohužel
zkušenější slovenský celek dokázal
využít individuálních chyb hráček
DFK a během osmi minut vývoj celého zápasu otočil ve svůj prospěch.
Bojovalo se ale až do poslední minuty, zápas probíhal ve velkém tempu
a přihlížející diváci odměnili hráčky
potleskem za předvedené výkony.
Nové Zámky vrátily DFK prohru ze
zimního halového turnaje v Holešově po velmi dobré hře obou celků.
Holešov tak skončil druhý
ve své skupině a bojoval o postup do finále.
TJ Skloplast Trnava
- DFK Holešov: 2:5
Jednoznačný favorit celého
turnaje - prvoligový slovenský tým
Trnavy - se nechal zaskočit nadšeně bojujícími Holešovankami
a zaslouženě prohrál!!! Toto utkání bylo podle přihlížejících diváků
předčasným finále, ale podle papírových předpokladů naštěstí nedopadlo. Po vyrovnané hře v úvodu
skórovaly ve 4. a 8. minutě Hanka
Samsonková a Katka Bakalíková
po individuálních akcích a DFK byl
jasným pánem dění na hřišti. Přes
snížení soupeřem pokračovaly obě
čtveřice v takticky ukázněném výkonu, zejména spolupráce všech
útočnic při bránění byla vynikající.
Další branky Holešova postupně
přidaly Dobroslávková, Bakalíková
a mladičká Andrea Pagáčová. Trnava pouze snížila na třígólový rozdíl,
ale na vyrovnání jí síly už nestačily.
DFK vyhrál díky nadšenému výkonu všech hráček, výbornému nasazení a takticky ukázněnému výkonu
a postoupil do finále turnaje!
Finále
DFK Holešov - Union Nové Zámky: 0:2
Opakovaný souboj ze skupiny vyzněl lépe pro slovenského

soupeře. DFK se nedařila souhra
v obou čtyřkách a nedokázal si
vytvořil trvalejší tlak na branku
soupeře, přesto ale bojoval až
do konce utkání o konečný výsledek.
Poděkování na závěr
Celému týmu patří poděkování za velmi dobrý výkon na celém
turnaji, za perfektní reprezentaci DFK Holešov i našeho města
v zahraničí. K tomuto úspěchu
hráčkám dopomohla i účast rodičů
hráček, kteří zajišťovali potřebné
zázemí pro děvčata v průběhu turnaje; sponzorsky celou akci zaštítil
pan René Pagáč, kterému patří

velký dík za vytvořené podmínky
pro celý tým.
Turnaje se zúčastnily tyto
hráčky: Hana Kršňáková, Pavlína
Jablunková, Dominika Stolářová,
Tereza Vybíralová, Kateřina Brezanská, Michaela Dobroslávková,
Kateřina Bakalíková, Hana Samsonková, Andrea Pagáčová, Alena
Koukalová a Lucie Matulová.
Za pomoc při organizaci celé
akce děkuji výboru DFK Holešov, rodičům a našim fanouškům
z Roštění.
Mgr. Svatava Ságnerová

www.re-max.cz

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.

2 650 000 Kč Tel.: 603 323 111
Holešov, Zlínský kraj. Prodej novostavby cihlového bytu 3+kk s garáží
v Holešově o výměře 88,56 m2. Byt
má vlastní topení - plyn, šatnu, lodžii,
sklep.

650 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej stavebního pozemku o výměře 666 m2. Je určen
k výstavbě RD nebo ke komerční výstavbě. Pozemek má rozměry 12 x 55 m, sítě
v dosahu, příjezdová cesta asfaltová.

200 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej pozemku, který lze využít jako stavební pozemek nebo i zahradu. Výměra pozemku je
840 m2. Pozemek lze po domluvě rozšířit
na rozměry cca 1.000 m2.

Šachy
Krajský přebor - 9. kolo
MKS Holešov B - Napajedla A 5 : 2
Holešov rozhodl o svém vítězství především výborným výkonem hráčů
na předních šachovnicích. Výhra našemu družstvu dává již zřejmě stoprocentní jistotu setrvání v krajském přeboru i v příští sezóně, zatímco
situace Napajedel je po této porážce kritická.
Za Holešov vyhráli: R. Šudřich, M. Rafaja st., M. Vymětal, L. Zicháček
Remizovali: P. Navrátilík, R. Zajíček, P. Krajcar
Regionální přebor
MKS Holešov C - Borovice B 3 : 5
Utkání „sousedů“ v tabulce vyznělo lépe pro hosty, když domácím scházelo několik hráčů základní sestavy. Holešov je však v soutěži již zřejmě
zachráněn, o sestup budou bojovat celky Pravčic a Hulína.
Za Holešov vyhráli: S. Žáček, J. Petřivalský
Remizovali: Vl. Ševela, R. Šudřich

1 480 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 350 000 Kč Tel.: 739 486 441

Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD 5+1
o rozloze 342 m 2 zastavěné plochy
a zahrady o rozloze 1.546 m2. Dům je
cihlový a celý podsklepený. Možnost
půdní vestavby.

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.

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

www.re-max.cz
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Vysoká výhra na zimním turnaji v Chropyni
SFK ELKO Holešov - TJ Sokol Vrchoslavice
9 (1:1) 2
Sobotním soupeřem Holešova na zimním
turnaji v Chropyni byl celek z I. A. třídy. Bylo to také
první utkání, kde se celek Holešova sešel téměř
kompletní. Začátek tomu ale nenasvědčoval a až
do 50. minuty byl stav vyrovnaný, i když Holešov
své šance bohatě zahazoval. První z nich měl v 10.
minutě Münster, ale brankář byl na místě. Ve 25.

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

minutě si pohrál s obráncem Marek a otevřel skóre
- 1:0. Ve 38. minutě fauloval Charuza a z pokutového kopu hosté vyrovnali na 1:1. Ve druhé půli
začal brankostroj ve 47. minutě, kdy Ohlídal zvýšil
na 2:1. V 68. minutě přišla akce přes tři hráče,
křižná přihrávka skončila na noze Roubalíka a ten
zvýšil na 3:1. V 72. minutě přišel faul Holešova
na boku šestnáctky a hosté snížili do opačného
rohu na 3:2. V 75. minutě pak měli dokonce šanci
na vyrovnání, ale brankář Sedláček střelu chytil.
V 77. minutě pronikl středem agilní Bejtkovský
a stav zvýšil na 4:2. V 81. minutě uvolnil Hlobil míč
Roubalíkovi a stav se opět změnil na 5:2. V 82.
minutě přehodil brankáře ze dvaceti metrů Hlobil
- 6:2. Ten samý hráč zvýšil v 85. minutě na 7:2.
Branky se dočkal i Slováček, který zvýšil na 8:2.
A závěr se povedl Martinu Žiakovi, který po roční
pauze způsobené operací nastoupil na dvacet minut a ještě v 90. minutě dokázal dát tečku za tímto
vydařeným utkáním. Zápas řídil rozhodčí Zpěvák
a na čarách mu pomáhali Kotas a Mrázek.
Holešov: Sedláček - Charuza, Bačík,
Odstrčilík, Vávra, Barták, Bejtkovský, Ohlídal,
Münster, Belza, Marek.
V utkání střídali: Roubalík, Hlobil, Šimík,
Slováček, Uruba a Žiak. Chyběli jen brankář
Krejčí a Frybort.
(hr)

Josefovský turnaj
starších pánů
v halové kopané

O POHÁR
POSLANCE
JOSEFA SMÝKALA
Sobota 14. března 2009
Sportovní hala I. ZŠ
v Holešově
Výkop v 8.30 hodin
Startující družstva:
Bystřice pod Host.,
Holešov I., Holešov II.,
Prusinovice, Tučapy, Žeranovice
SRDEČNĚ ZVOU A NA VAŠI ÚČAST
SE TĚŠÍ
JOŽKA SMÝKAL
A KOLEKTIV POŘADATELŮ
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!

Zajímavosti z letošní Rohálovské desítky
- K umocnění sportovního zážitku pro
diváky přispělo i zasvěcené a pohotové moderování akce, o které se postarali ředitel
závodu Ondřej Němec a starosta Pravčic
Jaroslav Šašek.
- Menší komplikaci způsobil v prostoru cíle
doprovodný policejní vůz, který jel těsně před
vedoucím závodníkem. Jeho řidič před cílem
neodbočil, vjel do koridoru těsně za cílovou
čárou, kde musel díky úzkému profilu zastavit.
Vítěznému Afričanovi tak zkomplikoval proběhnutí cílovou páskou.
- Svým brilantním žonglováním s míčem
pobavil přítomné diváky Bursas Charalambos alias Karel Fokos. Tento míčový žonglér je držitelem 20 zápisů v Guinnessově
knize rekordů.
- Jednou z diváckých atrakcí byl také bývalý fotbalový brankář české reprezentace,

Baníku Ostrava a Newcastlu United Pavel Srníček. Tento bývalý reprezentant odstartoval
hlavní závod a zúčastnil se také předávání cen.
Od prusinovických myslivců pak dostal srnce.
- Nejstarším závodníkem desetikilometrového běhu byl 81letý František Zi-

keš z Frýdku-Místku, který trať absolvoval
za 1:06:32.
- Nejmladší účastnicí závodu byla dvouletá
Bára Žalůdková, která startovala v kategorii
nejmladších děvčat v běhu na 140 metrů.
(sov)

Nejrychlejší ženy Rohálovské desítky na stupních vítězů na pódiu kulturního domu v Prusinovicích. >

Pavel Židlík z týmu Sanita Car Holešov skončil v rámci mikroregionu
na pátém místě.
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Hostem letošního ročníku byl také bývalý fotbalový brankář
Pavel Srníček. Prusinovičtí myslivci mu věnovali srnce.
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Rohálovská desítka je ověnčena dvěma rekordy
Prusinovice (frs) - Nadmíru
spokojeni mohou být pořadatelé
Rohálovské desítky. I když to díky
přívalům sněhu týden před startem
tohoto populárního běžeckého závodu vypadalo spíše na běžkařské
klání, nakonec se vše nadmíru podařilo. Nejenže díky oblevě byla
trať z Prusinovic do Tučap beze
sněhu, ale na závody přijel rekordní

počet účastníků. Sešlo se tady celkem 506 běžců, na start hlavního
závodu se jich postavilo celkem
351. A aby toho nebylo málo, rekord padl i na trati. Černý mladíček
z Tanzanie jménem Ezekiel Jafari
Ngimba urazil desetikilometrovou
trasu z Prusinovic do Tučap a zpět
za 29 minut a 26 vteřin, čímž ustanovil nový rekord tohoto závodu.

Překonal tak dosavadního držitele
Miroslava Vanka, který v roce 2007
uběhl trať za 30 minut a dvě vteřiny.
Mezi ženami byla nejrychlejší Petra
Kamínková z AK Olomouc (1973),
která přiběhla v čase 0:35:19 a celkově se umístila na 33. místě.
Vedle českých běžců a favorita z Tanzanie se na start závodu postavila řada dalších cizinců.

Mezi nimi závodníci ze Slovenska,
Ukrajiny či Polska. Někteří z nich
se ve svých kategoriích probojovali na stupně vítězů. I v letošním
roce bylo součástí závodu hodnocení nejlepších závodníků Mikroregionu Holešovsko. Podobně
jako v loňském roce byl i letos
v této kategorii nejrychlejší Jakub
Hřib z Němčic.

Výsledky Mikroregionu Holešovsko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hřib Jakub
Sedláček Josef
Koplík Martin
Sedláček Jaroslav
Židlík Pavel
Vrubel Pavel
Bartík Patrik
Janda Jiří
Kříčka Aleš
Vystrčil Pavel
Peška Antonín
Šiška František
Darebníček Pavel

Němčice
Tučapy
házená Holešov
SOKOL Holešov
SANITA CAR Holešov
TJ Prusinovice
OD Morava
TJ Němčice
Holešov
SOKOL Holešov
TJ Prusinovice
SDH Pacetluky

1988
1970
1984
1964
1977
1976
1976
1974
1965
1982
1948
1981
1987

Nejrychlejší borci mikroregionu na stupních vítězů.

0:36:52
0:38:17
0:38:55
0:39:55
0:40:02
0:43:09
0:43:34
0:45:16
0:46:28
0:46:31
0:47:11
0:47:19
0:48:01

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Daněk Vladan
Dostál Pavel
Darebníček Roman
Hřib Jiří
Šturm Zbyněk
Gahura Petr

20. Rudolfová Eva
21. Rudolfová Lenka
22. Kasaj Michal
23. Gahura Martin

MerrellShop.cz
1977
DRACY
1971
SDH Pacetluky
1990
Němčice
1993
TJ Prusinovice
1976
X-SPORTS Vesani Holešov
1979
Pacetluky
1983
Pacetluky
1987
X-SPORTS Vesani Holešov
1982
X-SPORTS Vesani Holešov
1981

0:49:14
0:49:42
0:50:52 1
0:51:27 2
0:53:32
0:54:21
0:56:11
1:00:35
1:01:46
1:01:46

Vítězům závodu popřál i místostarosta Holešova Rudolf Seifert.

Celkové pořadí

Nejrychlejší ženy mikroregionu a vítězové mikroregionu mezi muži ve starší kategorii.

1. 1 Ngimba Ezekiel Jafari AK Kroměříž
1989
0:29:26
2. 8 Kreisinger Jan AK ASICS Kroměříž
1984
0:30:43
3. 3 Blasinski Artur JM DEMOLEX Bardejov
1974
0:31:17
4. 12 Štefko Róbert AK Kroměříž
1968
0:31:24
5. 2 Kocourek Milan ARC BRNO Kelcom
1987
0:31:31
6. 5 Mikulenka Peter TJ Slezan FM
1982
0:31:50
7. 25 Kotouč Martin SSK Vítkovice
1985
0:31:56
8. 9 Fekl Daniel AK ASICS Kroměříž
1978
0:32:00
9. 6 Blaha Tomáš AK ASICS Kroměříž
1976
0:32:13
10. 15 Kučera Martin VSK Univerzita Brno
1980
0:32:24
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Nepříliš mnoho čtenářů našeho listu reagovalo na fotohádanku z čísla
3/2009. Tentokrát to měli opravdu těžší a redakce děkuje panu Otto Grossovi, který fotografii domu na náměstí F. X. Richtra poskytl. „Na snímku je
dům na náměstí F. X. Richtra naproti zámku,“ napsala nám v e-mailu Marie
Krajcarová z Holešova, která se tak stává výherkyní pizzy v Restauraci
Kanada. Jako druhá byla vylosována Libuše Dvořáková z Holešova, která
si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět Dagmar Markové z Martinic a Františku Konečnému z Holešova.
Všem vylosovaným redakce gratuluje!
A tady je dnešní hádanka: Poznáte, co je to za bustu a kde a jak
dlouho v Holešově stojí? 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)

Starostovy vtípky
Víte, jak chlap pozná, že už je opravdu starý?
No když odchází z muzea, tak začne houkat alarm.

Přijměte pozvání k poslední návštěvě
a rozloučení se s holešovským letištěm
Sobota 21. 3. 2009

POSLEDNÍ LETU ZDAR
Z LETIŠTĚ HOLEŠOV
Poslední polétání
Společný průlet
Rozlučkový ceremoniál
Smuteční hostina
Poslední odlety z holešovského letiště
Za truchlící pozůstalé Vás na poslední setkání
v černém zvou aeroklubáci.
V případě nepříznivého počasí
28. 3. 2009

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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Dotazník Holešovska
Libor Liška, člen Zastupitelstva
města Holešov
Vaše životní krédo?
Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali
druzí tobě.
Ke které knize se rád vracíte?
Bohumil Hrabal: Postřižiny. Miloslav Švandrlík:
Černí baroni.
Váš oblíbený umělec?
Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Salvator Dalí.
Jaký sport vás oslovuje?
Stolní tenis, lyžování, plavání.
Co máte rád na talíři?
Vše, co je poživatelné.
Kde si rád posedíte?
Na chatě v Lukově s rodinou a přáteli.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S někým, kdo by byl schopen mi uvařit.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když všechno funguje, jak má. Štěstí je pro mě mozaika složená
z nepatrných malých radostí.
Z čeho máte největší obavu?
Že si lidé některé věci už nechtějí pamatovat.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi doba, ve které žiji.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Samozřejmě Holešov a okolí.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Cestovatel.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Dovolte mi odpovědět citátem od římského právníka Dominitiuse
Ulpianuse: „Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému, co mu patří.“

