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Co vy na to, 
pane starosto?

Vodní toky na řadě míst 
Zlínského kraje hrozily 
začátkem března vylitím 
z břehů. Jaká situace pa-
novala při jarním tání na 
říčce Rusavě, která proté-
ká Holešovem? Co vy na 
to, pane starosto? 

I přes poměrně rychlé 
tání sněhu spojené s trva-

lejším deštěm neohrozila zvýšená hladina vody 
v řece Rusavě své okolí. Stav hladiny monitoro-
vali strážníci městské policie. V jednom případě 
mě upozornili na nařezané větve a kmeny, které 
zůstaly po čištění břehů v korytě Rusavy. V pří-
padě vyššího průtoku hrozilo, že by větve mohl 
odnést proud. Ty pak mohly v místech s užším 
profilem vytvořit umělou bariéru, kvůli níž by se 
voda mohla vylít z břehů. Proto jsem na místo 
vyslal naši jednotku dobrovolných hasičů, kteří 
nařezané stromy vyskládali z koryta na bezpečné 
místo. Možné komplikace související s nežádou-
cím přehrazením řeky hrozily zejména v úseku 
od mostu ve Všetulích po cukrovar, kde dosud 
není koryto vyčištěné. Požádali jsme proto Po-
vodí Moravy o nápravu tohoto stavu. Dostalo se 
nám písemného ujištění, že koryto bude v tomto 
úseku v nejbližší době vyčištěno.   

(sov)

Hrozila velká voda?

Holešov (frs) - Prostor vlakového i auto-
busového nádraží v Holešově dozná v nejbližší 
době větších změn. Jejich součástí bylo i předání 
části autobusového nádraží do pronájmu společ-
nosti KRODOS. Tento dopravce se zavázal ke 
zkvalitnění služeb, zejména v oblasti informač-
ního systému a pohodlí pro cestující. „Zástupci 
společnosti KRODOS nám předložili podrobné 

Nádraží se chystá změnit svou tvář

Kamery vidí nepravosti v ulicích 

Začne výstavba lávky přes Rusavu

informace o situaci v Bystřici pod Hostýnem, 
kde mají nádraží už léta pronajaté. Naším po-
žadavkem pouze bylo, aby měli na nádraží 
přístup i ostatní dopravci. Byli jsme ujištěni, že 
v již zmiňované Bystřici funguje tato spolupráce 
bez problémů a takový stav bude i v Holešově,“  
konstatoval starosta města Zdeněk Janalík. 

Pokračování na str. 3

Holešovské nádraží by mělo v blízké budoucnosti změnit svou tvář.

Zpěvačka první velikosti. Tak zapůsobila na svém nedávném koncertě, 
který proběhl ve velkém sále holešovského zámku, Věra Špinarová. 

Více o koncertě na str. 16

Svoji nezastupitelnost v boji 
s vandalismem a dalšími prohřešky 
v ulicích města prokázal několikrát 
v první polovině března městský 
kamerový systém. Díky bdělému 
pozorování jeho obsluhy a násled-

né spolupráci se strážníky městské 
policie tak došlo k zabránění vlou-
pání, odhalení vandalů i zadržení 
opilých řidičů.

Více informací na str. 4 

Dobrá zpráva pro občany Ho-
lešova, zejména pak obyvatele uli-
ce Nábřeží. Zástupci města vysly-
šeli jejich prosby a nechali postavit 
nový most. Výstavba „lávky pro 
pěší a cyklisty“ přes říčku Rusavu, 
spojující sídliště Novosady (u DPS) 
a ulici Nábřeží, bude zahájena kon-

cem března. Provizorní lávka bude 
odstraněna, takže možný přechod 
přes „Rusavu“ bude dočasně jen 
po lávce do Třešňových sadů. 
Stavební práce budou ukončeny 
zhruba v měsíci srpnu 2009.

(sov)
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Upozorňujeme občany, že 
v období od 25. března do 31. 
března 2009 budou obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností (také 
Městský úřad Holešov) odpoje-
ny od systému „Cestovní doklady 
s biometrickými prvky“, a proto 
nebude možné podávat žádosti 
o vydání cestovních pasů se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji (e-pasy) 
ani v této době nebude možné 
vyrobené e-pasy vyzvednout. 

Vydávání pasů bude pozastaveno

MĚSTO HOLEŠOV

Od 1. dubna 2009 na základě 
výše uvedené odstávky  budou  
vydávány e-pasy, které budou ob-
sahovat otisky prstů. Otisky prstů 
se budou pořizovat u občanů star-
ších 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

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městských pozemků 
• p. č. 2727/1, ost. plocha, o výměře 217 m2

• p. č. 2728/1,  zahrada,  o výměře  837 m2

• p.č. 2663/4, ost. plocha, o výměře 149 m2

vše k.ú. Holešov, lokalita „U Letiště“, roční nájemné 1 Kč/m2 k zahrád-
kářskému využití.

Písemné nabídky  musí obsahovat řádné označení zájemce. Na-
bídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 01 
Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov. 
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od  9.3.2009 
do 27.3.2009.

Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne Odbor správy ne-
movitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová, 
tel. 573 521 405  Jana Kolářová.

Ing. Eva Fryčová
                                          vedoucí odboru správy nemovitostí

Technické služby Holešov, s.r.o. provedou 
v sobotu 4. dubna  sběr biologicky rozložitelného 
odpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve, přes 
zimu neupotřebené ovoce a zelenina) podle 
následujícího harmonogramu:

Níže je uveden čas sběru a konkrétní 
stanoviště

8.00 - 8.30 hod. Količín - u hasičské 
zbrojnice a sídliště U Letiště (u garáží u domu 
č.p.1216)

8.40 - 9.00 hod. - Za Cukrovarem 
(u topolů na travnaté ploše) a ul. Malá 
(na travnaté ploše)

9.10 - 9.30 hod. - ul. Ovocná 
(za hřištěm) a nám. Svobody (naproti 
domu č.p.176)

9.30 - 9.50 hod. - ul. Sokolská 
(u bývalé mateřské školky) a ul. Gro-
hova (naproti domu č.p.1230)

9.50 - 10.10 hod.- ul. Dukelská 
(u mostu) a ul. Plačkov (u křižovatky ul. 
Plačkov a Očadlíkova)

10.10 - 10.30 hod.- ul. Družby 
(u křižovatky ul. Družby a Kráčiny) a ul.
Tyršova (tzv. Dudkova zahrada)

10.30 - 10.50 hod. - ul. Havlíčkova 
(u křižovatky ul. Havlíčkova a Bartošo-
va) a ul. Luhy (odstavná plocha u trati)

10.50 - 11.10 hod. - ul. Školní (naproti 
domu č.p.450) a ul. Osvobození (u Wastexu, 
spol. s r.o.)

11.10 - 11.30 hod. - Novosady (před do-
mem č.p.857) a ul. Zlínská (parkoviště u poli-
cejní školy, za stánkem s novinami)

11.30 - 11.50 hod. - ul. Nábřeží (vedle 
domu č.p.788)

11.40 - 12.10 hod. - Žopy - na návsi vedle 
autobusové čekárny

Město připravuje sběr odpadu ze zahrádek
11.50 - 12.10 hod. - Holajka 
12.20 - 12.50 hod. - Dobrotice - Malá strán-

ka a Tučapy - za mateřskou školou
UPOZORŇUJEME,  ŽE  VE SBÍRANÉM   

ODPADU  NESMÍ  BÝT  KAMENÍ.
JINÝ ODPAD NEBUDE SVÁŽEN. OBČA-

NÉ JEJ MOHOU ODEVZDAT VE SBĚRNÉM 
DVOŘE.

Další informace z oblasti odpadového hos-
podářství: 

1. Na 33 stanovištích v Holešově a v míst-
ních částech jsou umístěny kontejnery na papír,  
nápojové kartony, sklo a PET láhve.

2. Informujte se u svých prodejců o mož-
nosti zpětného odběru těchto odpadů:

Motorové a převodové oleje, elektrické 
akumulátory, galvanické články a baterie,  pne-
umatiky.

3. Ve sběrném dvoře (provozovatel Tech-
nické služby Holešov, s.r.o.): 

a) mohou občané Holešova a místních částí 
odevzdávat následující komodity: 

- nebezpečné odpady
- obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek, textil znečištěný škodlivinami, olejové filtry, 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, motorové, převodové a mazací oleje, 
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, léky, aku-
mulátory, monočlánky.

- objemné odpady - koberce, skříně, židle..., 
tj. odpady, které se vzhledem ke svým 
rozměrům nevejdou do popelnice, 
a dále dřevo, plasty, textilní materiály, 
odpad ze zahrádek, pneumatiky, pa-
pír, elektrozařízení, televizory, ledničky, 
mrazničky, zářivky, výbojky, mikrovlnné 
trouby, elektrická  topidla, vysavače, 
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, 
mlýnky, kávovary, elektrické nože, spo-
třebiče pro stříhání vlasů, hodiny, budíky, 
váhy, laptopy, notebooky, kapesní a stol-
ní kalkulačky, telefony, mobilní telefony,  
videokamery aj. 

b) železo je vykupováno za aktu-
ální ceny.

Provozní doba sběrného dvora 
v Tučapské ulici:
Pondělí zavřeno

Úterý 8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 16.30 hod.
Středa 8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 17.30 hod.
Čtvrtek 8.00 - 11.00 hod.
Pátek 8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 16.30 hod.
Sobota 7.30 - 12.00 hod.

Děkujeme občanům, kteří nezakládají čer-
né skládky a odpad ukládají na určená místa.

Město Holešov
PaedDr. Zdeněk Janalík

starosta
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Nádraží se chystá změnit svou tvář
Pokračování ze str. 1

Součástí pronájmu není pou-
ze příjezdová cesta k vlakovému 
nádraží. Město si tak ponechalo 
kontrolu nad přístupovým kori-
dorem k železnici, v případě ne-
čekaných potíží by navíc mohly 
autobusy zastavovat i po stranách 
této cesty. 

Součástí řešení dopravního 
uzlu bude i likvidace nevzhledné 
boudy vedle nádražního bufetu, 
která netvoří zrovna přívětivou 
vstupní kulisu pro návštěvníky 
přijíždějící do Holešova. „Jednali 

jsme s majitelem tohoto zařízení, 
který dostal nařízeno odstranění 
stavby. Tento prostor pak bude 
vyřešen v jiné podobě,“ vysvětlil 
starosta. 

Shodou okolností právě ve 
stejnou dobu, kdy město dávalo 
do pronájmu nádraží, oslovili před-
stavitele Holešova zástupci Správy 
železniční dopravní cesty. „Infor-
movali nás o tom, že v nejbližší 
době by se v Holešově měla začít 
opravovat budova vlakového ná-
draží,“ zdůraznil starosta. Jeho slo-
va potvrdil v nedávném rozhovoru 
pro Holešovsko i ředitel Krajského 

centra osobní dopravy ČD ve Zlí-
ně Ludvík Urban, který je shodou 
okolností také holešovským zastu-
pitelem. „České dráhy s celkovou 
rekonstrukcí holešovského nádraží 
počítají. Když vše půjde dobře, 
tak by se s rekonstrukcí mohlo 
začít letos a proinvestovalo by se 
zde zhruba 15 milionů korun. Pod-
le vzoru z jiných měst budou na 
nádraží vytvořeny komerční zóny. 
Mohou zde být obchody s různým 
prodejním zaměřením a odbavo-
vací zóna, kde si zákazníci budou 
kupovat jízdenky. Kultura cestová-
ní je potom na hodně vyšší úrov-

ni a zákazníci to rychle poznají. 
V této souvislosti přemýšlíme také 
o větším propojení s autobusovým 
nádražím. Možná by se zde do 
budoucna mohl v případě potřeby 
vybudovat společný dopravní ter-
minál, který by mohl zajistit třeba 
lepší návaznost jednotlivých spo-
jů a další služby,“ uvedl Ludvík 
Urban.

„Věřím, že oba tyto dopravní 
subjekty budou při svých zámě-
rech spolupracovat a celý areál 
by měl doznat změn, které budou 
ku prospěchu cestujících a celého 
města,“ dodal starosta města.

U části ekonomických činností 
města, které nejsou veřejnou sprá-
vou, dojde od 1. 4. 2009 k navýšení 
cen. Příčinou této změny je jednak 
novelizace zákona o DPH a jed-
nak snížení ztrátovosti některých 
činností. Město se totiž od 1. 4. 
2009 stává plátcem DPH a v urči-
tých případech bylo nuceno upra-
vit kalkulace svých produktů nebo 
služeb. 

Většina občanů města pocítí 
promítnutí zmíněných vlivů do na-
výšení cen v těchto případech: 
- u čtrnáctideníku Holešovsko, kdy 
se zvedá původní cena z 10 na 
12 Kč 
- u placeného parkování, kdy se 

Informace o změnách cen
základní půlhodinová sazba zvy-
šuje také z 10 na 12 Kč. Podobně 
se zvyšují ceny parkomatů za delší 
čas stání.

Další zvýšení cen se týká 
už jen nevelkého počtu občanů 
nebo firem, a to u pronájmu garáží, 
parkovacích míst, pronájmu kultur-
ních sálů města a výletišť, rozvozu 
obědů školkám a školám, reklam 
na veřejném osvětlení, pronájmu 
technologických zařízení. 

Naopak bez cenových dopadů 
bude například pronájem poliklini-
ky, kde se zavede pouze evidence 
DPH u služeb a energií. DPH vůbec 
neovlivní pronájmy bytů a nebyto-
vých prostor nebo svoz odpadů.

Město Holešov bude pokračo-
vat s nastupujícím jarem s výsadbami 
stromů v ulicích Bartošova, Bezručo-
va, Grohova, Nádražní, Nerudova, 
Novosady, Tovární a ve Smetano-
vých sadech. Vlastní výsadbě stromů 
předchází příprava stanoviště, která 
zahrnuje odstranění pařezů frézo-

Obnova uličních stromořadí
váním. V době těchto prací často 
nelze zabránit dočasnému znečiště-
ní bezprostředního okolí. Děkujeme 
občanům za pochopení a věříme, že 
ocení výsledek našeho snažení, který 
vede ke zkvalitnění životního prostře-
dí i vzhledu ulic města Holešova.

Ing. P. Pšejová - referent OŽP

V období od 2. 4. do 3. 4 . 2009 proběhne na území okresu Kroměříž 
letecké kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině. Celkem 
bude vyloženo 22 400 vakcinačních dávek, takže bude ošetřeno celé 
území okresu. Návnada má rybinový zápach velmi atraktivní pro lišky 
a ostatní masožravce. Vakcinační dávka je uložena v plastiko-aluminiové 
kapsli uvnitř návnady. Vzhledem k leteckému kladení vakcinačních dávek 
se tyto mohou nalézat i na nehonebních plochách.

Ing. Martin Liška, odbor životního prostředí

Orální vakcinace lišek 

ZÁMEČNICTVÍ
Jaromír Zavadil

Novosady 464, Holešov

Nabízí:

• Ocelové konstrukce
• Půdní rekonstrukce 

  (výztuhy, krovy, podpěry
• Komínové lávky, požární žebříky

• Nájezdové rampy

 • Zámečnické výrobky
• Vrata, posuvné brány

• Ploty - oplocení
• Svářečské práce

MOBIL: 603 853 186
email: jaromirzavadil@seznam.cz
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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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

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

Akciová společnost Vodní zdroje Holešov a.s.,
 Tovární 1423, 769 01 Holešov, 

Celou řadu zásahů si na své 
konto připsali strážníci Městské 
policie v Holešově v průběhu mě-
síce února. 

Dne 6. 2. po 19. hodině hlídka 
MěP zadržela v prostorách za síd-
lištěm „Letiště“ sprejery, kteří zde 
tvořili své výtvory a poškozovali cizí 
majetek. Strážníci je předali Policii 
České republiky. Poněvadž se jed-
nalo o nezletilé, byli o jejich činu 
informováni pracovníci sociálního 
odboru k dalšímu projednání. 

V noci z 11. na 12. února 
zadržela noční směna strážníků 
městské policie dva řidiče, kte-
ří před jízdou požili alkoholické 
nápoje. V prvém případě, který 
se stal před 23. hodinou a byl 
zjištěn i za pomoci městského 
kamerového dohlížecího systému, 
bylo řidiči zjištěno 2,36 promile 
alkoholu v krvi. Druhý případ byl 
zjištěn okolo 2:30 hodin a decho-

Strážníci chytili sprejery 
i piráty silnic

vá zkouška ukázala 1,44 promile 
alkoholu.

Dne 14. 2. v průběhu jedné 
denní směny byli zjištěni dva řidiči, 
kteří řídili motorové vozidla i přesto, 
že jim byl vysloven zákaz řízení. Tyto 
případy se staly okolo 10. a 14. hodi-
ny. Poněvadž se jednalo o podezření 
z trestného činu, případy byly předá-
ny Policii ČR k dalšímu šetření.

Dne 14. 2. před 21. hodinou 
zaznamenala obsluha městského 
kamerového dohlížecího systému 
pohyb podezřelé osoby, která přes 
náměstí Dr. E. Beneše vedla dvě 
jízdní kola. Osoba byla posléze 
kontrolována a na místě přiznala, 
že jedno z kol nalezla. Poněvadž 
zde bylo podezření z krádeže, 
eventuálně zatajení nálezu, byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
České republiky, která si věc také 
převzala k dalšímu šetření.

(mp)

Opakovaně se v oblasti bez-
pečnostní situace ve městě ukazu-
je, že jistí občané jsou nepoučitelní. 
Jen za období od 1. do 7. března 
řešila Městská policie Holešov kro-
mě další činnosti deset závažných 
případů. 

V neděli 1. března v 00:54 
hodin byla obsluhou městského 
kamerového dohlížecího systému 
zjištěna osoba, která se vrávora-
vou chůzí přiblížila k osobnímu mo-
torovému vozidlu, nasedla do něj 
a odjížděla od restaurace Fontána. 
Po zastavení tohoto vozidla hlídkou 
strážníků Městské policie Holešov 
a následnou dechovou zkouškou 
bylo potvrzeno, že řidič před jízdou 
požil alkoholické nápoje. Bylo mu 
naměřeno 0,89 promile alkoholu 
v dechu. 

V pátek 6. března v 00:12 ho-
din bylo kontrolováno motorové 
vozidlo, jehož řidič nerespektoval 
dopravní značku Zákaz vjezdu. Při 
kontrole bylo zjištěno, že i tento 
řidič před jízdou požil alkoholické 
nápoje, kdy mu bylo naměřeno 
2,45 promile alkoholu v dechu. 
Oba případy byly předány Policii 
ČR k dalšímu dořešení.

V neděli 8. března ve 13:45 
hodin zjistila obsluha městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu v prostoru nádraží vylepování 
plakátů na městské plakátovací 
plochy. Poněvadž tyto plakáty vy-
lepovala osoba, která tuto činnost 
v rámci města Holešov standard-
ně neprovozuje, byla provedena 
kontrola. Dotyčný skutečně neměl 
žádné povolení, a proto byl tento 
případ postoupen k dořešení komi-
si pro projednávání přestupků.

Kamery odhalují nepravosti v ulicích

Téhož dne, tedy v neděli 
8. března v 18:30 hodin, byla 
strážníky Městské policie Holešov 
zadržena osoba, po níž bylo Policií 
ČR vyhlášeno celostátní pátrání. 
Hledaný na sebe upozornil tím, že 
kradl v nákupním středisku Billa 
Holešov. 

V pondělí 9. března v 01:15 
hodin opět slavila úspěch bdělá 
obsluha městského kamerového 
systému. V prostoru nádraží odha-
lila podezřelého člověka a přede-
šla vloupání do prodejního stánku. 
V úterý 10. března krátce po 10. 
hodině byl městskou policií zadr-
žen chovanec, který utekl z vý-
chovného ústavu v Bystřici pod 
Hostýnem. Pohotovým zákrokem 

Městské policie Holešov se tento 
hoch dále než na nádraží v Hole-
šově nedostal. 

Ve čtvrtek 12. března v 16:15 
hodin na sebe jízdou na motocy-
klu bez ochranné přilby a bez re-
gistrační značky upozornil řidič, 
u něhož bylo následnou kontrolou 
zjištěno, že není držitelem řidičské-
ho oprávnění. Poněvadž u něj bylo 
podezření ze spáchání trestného 
činu, byl předán Policii ČR k dal-
šímu opatření.

V sobotu 14. března v 15:57 
hodin bylo v prostoru ulice Zlínská 
v Holešově při kontrole osobního 
motorového vozidla zjištěno, že 
jeho řidič požil alkoholické nápo-
je. Na místě mu bylo naměřeno 
2,5 promile alkoholu v dechu 
a při následné kontrole Policií ČR 
dokonce 3,14 promile alkoholu 
v dechu.

V neděli 15. 3. okolo 01:30 ho-
din opět obsluha městského kame-
rového dohlížecího systému zjisti-
la, že před Rocker Barem skupina 
mladíků rozhazuje obsah okolních 
popelnic. Osoby byly ztotožněny, 
a jelikož jde o celkem závažný 
případ narušení veřejného pořád-
ku, bude případ řešen co nejtvrd-
šími sankcemi. Na stejném místě 
téhož dne okolo páté hodiny byl 
zaznamenán obdobný případ, kdy 
mladík kopem vyvrátil popelnice. 
Následně se snažil ujet osobním 
vozidlem směrem na Bystřici pod 
Hostýnem, ale byl dostižen hlídkou 
Městské policie Holešov. Následně 
musel popelnici uklidit  a na místě 
mu byla uložena pokuta.

V úterý 17. 3. v 00:49 hodin 
se opět vyznamenala obsluha 
městského kamerového dohlíže-
cího systému, kdy v ulici Nerudova 
zjistila osobní motorové vozidlo, 
které „kličkováním“ po komunikaci 
projíždělo ulicí Sušilova. Bylo poja-
to podezření, že řidič řídí po požití 
alkoholu, což se také kontrolou 
potvrdilo. Strážníci Městské poli-
cie Holešov tomuto řidiči naměřili 
1,77 promile alkoholu v dechu. 
Také tento případ byl předán jako 
podezření z trestného činu Policii 
ČR k dalšímu opatření.

Toto je jen krátký výčet nejzá-
važnějších případů, které ve výše 
uvedeném období řešila Městská 
policie Holešov. Z textu je patrné, 
že jsou řidiči stále nepoučitelní 
a svým chováním na silnici stále 
ohrožují jiné spořádané účastníky 
silničního provozu.

(za)

  

Opilci za volantem

Obsluha překazila 
vloupání

Výtržník daleko 
neujel

Strážníci městské policie asistovali při veterinární prohlídce 
několika psů. Jejich majitel s nimi bydlí ve Školní ulici. Den předtím 

jeden z jeho psů pokousal na nádraží občany a také policistu. 
Vyšetření mělo vyloučit, že některé z těchto zvířat má vzteklinu. 
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V letošním roce plánuje město Holešov 
ve spolupráci se svými partnery připomínku 
300. výročí narození hudebníka, pedagoga 
a skladatele Františka Xavera Richtera. Ten se 
narodil v Holešově a patřil k nejvýznamnějším 
představitelům tzv. Mannheimské hudební školy 
a byl předchůdcem klasicistních velikánů, jako je 
W. A. Mozart či J. Haydn.

Přestože je plánována hlavní část oslav 
na druhou polovinu roku, již nyní na jaře 
(24. dubna) je zahájí naše vrcholné těleso - Praž-
ský komorní orchestr se svými sólisty a hosty.

Koncert bude uspořádán ve velkém sále 
zámku Holešov jako zvláštní program k před-

První připomínka 300. výročí narození F. X. Richtera 
zamíří do celé Evropy

sednictví České republiky v Radě Evropské 
unie a v rámci koncertní sezony „EURORADIA 
2008 - 2009“. Přejímat jej budou rozhlasové sta-
nice sítě Evropské vysílací unie (EBU) v Belgii,  
Bulharsku, Dánsku, Litvě, Lotyšsku,  Německu 
(Deutschland Radio Kultur a Sárský rozhlas), 
Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku, Srb-
sku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Koncert je přístupný a určen veřejnosti 
a vstupenky si budou zájemci moci zakoupit 
v Městském informačním centru Holešov od 10. 
dubna, a tím se zúčastnit jednoho z vrcholů 
letošní kulturní sezony v Holešově. 

R. Seifert, místostarosta

Program: 
• František Xaver Richter
• Symfonie d moll    
•  Koncert pro flétnu, orchestr 
 a basso continuo e moll 
• Symfonie A dur  
• Joseph Haydn
• Symfonie č. 83 g moll Hob.I/83 
 „La Poule“ („Slepice“)   
• Pražský komorní orchestr  
 - umělecký vedoucí Pavel Šafařík
•  Sólista: Petr Pomkla - flétna
Pátek 24. dubna od 20.00 hodin                                  
Velký sál zámku Holešov

Podmínky: maturita, úspěšné složení zkoušek 
 po 6 měsících zaučování a samostudia, 
 základy na PC, dobrý zdrav. stav (noční), 
 samostatnost - služba sólo 

Meteorologická stanice Holešov 

přijme pracovníka na místo pozorovatele 
s nástupem k 1. 8. 2009

Nabídky jen elektronickou poštou 
na lkho@chmi.cz se stručným životopisem 

posílejte do 30. 4. 2009

ROMOVÉ 
ZE VSETÍNA

Agentura pro sociální začleňování 
v romských lokalitách a město Holešov 

si vás dovolují pozvat 

Uvidíte fotografie přibližující život romských 
rodin vystěhovaných na Jesenicko a Prostě-
jovsko. Výstava, která bude k vidění v přízemí 
holešovského zámku, potrvá od 31. března do 
16. dubna 2009. 

(is)

na výstavu fotografií 
Jiřího Doležala 

pro bývalé členy Holešovského dětského sboru MORAVSKÉ DĚTI. 
Slavnostní koncert k 35. výročí založení  HDS Moravské děti se koná 
v pátek 1. května 2009 v zámku v Holešově. 

Obracíme se na bývalé členy, sboristy, sólisty, doprovodné hudebníky 
- ve druhé části bude koncert bývalých absolventů Moravských dětí. Zkouš-
ky jsou v pátek 10. 4. od 17.00 hod. a v pátek 17. 4. od 17.00 hod.
Další informace:  L. Polášková - tel: 777 342 495, nebo J. Sloven-
číková - tel. 777 850 688, e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz

Těšíme se na Vás!!!

VÝZVA 

AJURVÉDSKÉ  KOSMETICKÉ TERAPIE.
Tel. 774 907 766 

V měsíci dubnu budou probíhat na posádkové střelnici v Dobroticích 
ostré střelby v následujících termínech:
St 1. 4. 07.00 - 15.00, Čt 2. 4. 07.00 - 18.00, Pá 3. 4. 07.00 - 12.00, 
So 4. 4. a Ne 5. 4. nestřílí se, Po 6. 4. 08.00 - 16.00, Út 7. 4. 07.00 - 15.00, 
St 8. 4. 07.00 - 15.00, Čt 9. 4. 07.00 - 18.00, Pá 10. 4. 08.30 - 12.00, 
So 11. 4., Ne 12. 4. a Po 13. 4. nestřílí se, Út 14. 4. 07.00 - 15.00. 
St 15. 4. 07.00 - 15.00, Čt 16. 4. 07.00 - 18.00, Pá 17. 4. 08.30 - 12.00, 
So 18. 4. 08.00 - 17.00, Ne 19. 4. nestřílí se, Po 20. 4. 08.00 - 16.00, 
Út 21. 4. 07.00 - 16.00, St 22. 4. 07.00 - 18.00, Čt 23. 4. 07.00 - 16.00, 
Pá 24. 4. 07.00 - 18.00, So 25. 4. 08.00 - 19.00, Ne 26. 4. 08.00 - 15.00, 
Po 27. 4. 08.00 - 15.00, Út 28. 4. 07.00 - 15.00, St 29. 4. 07.00 - 15.00, 
Čt  30. 4. 07.00 - 12.30.

Termíny ostrých střeleb

Zveme Vás na

Vybraní zájemci budou během měsíce května 
pozváni k pohovoru.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Přijaté usnesení č. 66/2009
Rada města Holešova I zrušila vy-
psání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Novosady 1580 - výměna 
oken - I. etapa“ a II. uložila vedoucí 
odboru připravit výzvu k podání na-
bídky na  veřejnou zakázku „Výmě-
na oken na domě čp. 1580 Holešov, 
Novosady“. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 67/2009. 
Rada města Holešova rozhodla 
na základě výběrového řízení 
o přidělení veřejné zakázky 
na akci „Holešov - lávka pro 
pěší a cyklisty“ společnosti 
LENA stavební, s.r.o., Holešov, 
Palackého 62,  IČ: 26981351, 
za cenu 2.175.687 Kč včetně 
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 68/2009. Rada 
města Holešova schválila ceník 
zpoplatněných parkovacích míst 
ve městě Holešově v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: 1. 4. 2009.

Přijaté usnesení č. 69/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit nabytí majetku 
formou daru od jednotlivých 
vlastníků, vše k.ú. Dobrotice, 
z důvodu opravy komunikace. 
Jedná se o tyto vlastníky:
1. Ambrožová Iva, Janalíková 
Ludmila, p.č. 878/2
2. Barotová Jitka, p.č. 903/7
3. Černoch Zdeněk, Černochová 
Ivona, p.č. 915/5
4. Halašková Iveta, p.č. 10/9
5. Halaška Zdeněk, Halašková 
Věra, p.č. 1809/30
6. Hlobílek Drahomír, Hlobílková 
Marie, p.č. 1809/28
7. Janalík František st., Jana-
líková Zdeňka, Janalík Franti-
šek ml., Janalíková Věra, p.č. 
1809/29
8. Javořík David, p.č. 1809/22
9. Komžáková Karla, p.č. 1809/21 
a p.č. 1809/34
10. Konečná Pavlína, p.č. 
1809/27  
11. Kratochvíla Arnošt, p.č. 
903/6
12. Křížek Zdeněk, Křížková 
Dana, p.č. 10/8
13. Kutra Miroslav, p.č. 1809/25
14. Mizera Miroslav, p.č. 881/3
15. Ondrůšková Erika, p.č. 
1809/33
16. Pospíšilíková Jana, p.č. 
1809/32
17. Sedláček Milan, p.č . 
1809/24
18. Stoklasa Patrik, Stoklasová 
Vlasta, p.č. 1809/26
19. Zbranek Michal, p.č . 
1809/23
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: 20. 4. 2009.

Usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 6. března 2009 

Přijaté usnesení č. 70/2009. Rada 
města Holešova schválila zříze-
ní věcného břemene pro město 
Holešov na pozemku p.č.385/3, 
k.ú. Žopy, který je vlastnictví spo-
lečnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem 
Brno, Plynárenská 499/1, v sou-
vislosti s výstavbou cyklostezky 
do Žop. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 71/2009. 
Rada města Holešova schválila 
vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení funkce ředite-
le/ředitelky 3. Základní školy 
Holešov v předloženém znění. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 72/2009. Rada 
města Holešova schválila změnu 
cen u ekonomických činností měs-
ta podléhající DPH v předloženém 
a upraveném znění. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 73/2009. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení nájemní smlouvy 
uzavřené s Alenou Juhosovou 
na užívání bytu č. 5 na ul. Palac-
kého čp.1400 v Holešově do 31. 
3. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva  
Fryčová. Termín: 31. 3. 2009.

Přijaté usnesení č. 74/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastupi-
telstvu města Holešova schválit bez-
úplatné nabytí majetku z vlastnictví 
Pavlíny Kořánkové, bytem Praha, 
a to pozemek p.č. st. 78/4, zast. 
plocha, o výměře 65 m2, podílem 
1/20, k.ú. Žopy. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 20. 04. 2009.

Přijaté usnesení č. 75/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření  smlouvy na pro-
nájem částí městských po-
zemků: - na dobu od 1.4.2009 
do 31.3.2016 (7 let):
• p.č. 3528, orná půda, k.ú. Ho-
lešov, o výměře 18 m2

• p.č. 165/1, orná půda, k.ú. Ko-
ličín, o výměře 13 m2

• p.č. 165/2, orná půda, k.ú. Ko-
ličín, o výměře 14 m2 
• p.č. 961, orná půda, k.ú. Všetuly, 
o výměře 17 m2  
- na dobu od 1. 4. 2009 - 
31.3.2014 (5 let):
• p.č. 3523, ost. plocha, k.ú. Ho-
lešov, o výměře 806 m2   
• p.č. 3525/4, ost. plocha, k.ú. 
Holešov, o výměře 44 m2   
• p.č. 1059/6, ost. plocha, k.ú. 
Všetuly, o výměře 7 m2  
- na dobu od 1. 4. 2009 - 31. 3. 
2010 (1 rok):
• p.č. 165/1, orná půda, k.ú. Ko-
ličín, o výměře 21 m2

• p.č. 253/2, ost. plocha, k.ú. 
Količín, o výměře 194 m2

s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56, 
jehož jménem jedná Ing. Pavel 
Doležal, ředitel Závodu Brno, 
IČ: 65993390, DIČ:  CZ65993390, 
v souvislosti s výstavbou  rych-
lostní silnice R49, stavba 4901 
Hulín - Fryšták, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 76/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Gabrielou Sonn-
tagovou, bytem Holešov, na užívání 
bytu vel. 2+1, o výměře 79,90 m2, 
označeného č. 2,  v domě čp. 54 
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově 
na dobu určitou do 31. 3. 2010. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: 1. 4. 2009.

Přijaté usnesení č. 77/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlou-
vy s Jarmilou Solařovou, by-
tem Holešov, na užívání bytu 
vel.1+1, o výměře 29,70 m2,  
označeného č. 5, v domě čp. 
430 na ul. Školní v Holešově 
na dobu určitou do 30. 4. 2010. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 5. 2009.  

Přijaté usnesení č. 78/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
umístění dvou mobilních staveb-
ních a dvou mobilních pískových 
překážek  na městském pozem-
ku p.č. 245/9, k.ú. Žopy, který má 
v pronájmu Golfový klub Holešov, 
o.s. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 79/2009. 
Rada města Holešova schválila 
změnu v již uzavřené smlouvě 
o nájmu veřejného prostranství 
p.č. 1333/2, ost.plocha, o vý-
měře 1.572 m2, p.č. 1333/3, ost.
plocha, o výměře cca 200 m2, 
p.č. 3706/10, ost.plocha, o vý-
měře cca 900 m2 vše k.ú. Ho-
lešov, za účelem provozování  
autobusového nádraží se spo-
lečností KRODOS SERVIS, a.s. 
Kroměříž, Skopalíkova 2385, 

v předloženém znění. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 80/2009. Rada 
města Holešova I. vzala na vědomí 
vzdání se funkce vedoucího organi-
zační složky Pomocná hospodářská 
správa JUDr. Václava Langa, bytem 
Holešov, a II. jmenovala s účinností 
od 9. 3. 2009 do funkce vedoucího 
organizační složky Pomocná hos-
podářská správa Ing. Františka Fu-
ita, bytem Rymice, a určila mu tyto 
práva a povinnosti:  - plnit úkoly za-
městnavatele vůči zaměstnancům 
zařazeným do organizační složky, 
zodpovídat za správu rozpočtové 
kapitoly organizační složky. Zod-
povídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 81/2009. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení rady města ze dne 23. 
února 2009.

Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila 
zveřejnění záměru pronájmu části 
městského pozemku p.č. 1329/2, 
ost. plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Ho-
lešov, za účelem umístění prodej-
ního přívěsu za cenu dle obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2004. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.

Rada města Holešova nedo-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova, po projednání žá-
dosti manželů Radka a Zdeňky 
Doleželových, bytem Holešov, 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje garáže na pozemku p.č. 
1392/8 a městského pozem-
ku p.č. 1392/8, zast. plocha, 
o výměře 34 m2, k.ú. Holešov, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík

ověřovatel zápisu                                                                          

Holešov (frs) - Představitelé města si zatím pochvalují první zkušenosti 
s novým nájemcem smuteční síně na holešovském hřbitově. „V současné 
době je pronájem smuteční síně pro město mnohem výhodnější jak z hledis-
ka výše nájmu, tak kvůli zkvalitnění služeb. Nový nájemce zprovoznil toalety 
a zavedl kamerový systém, který hlídá hřbitov. Objekt je nově vymalovaný 
a síň je celkově kulturnější,“ konstatoval starosta města Zdeněk Janalík. 

V souvislosti s výměnou nájemce však došlo mezi lidmi k některým 
nejasnostem. „Chtěl bych říci, že nový nájemce má pronajatu pouze 
smuteční síň. Hřbitov samotný zůstává ve správě Technických služeb 
Holešov,“ vysvětlil starosta. Zároveň zdůraznil, že ve smuteční síni mohou 
ze zákona organizovat pohřby různé pohřební služby, nejenom společnost, 
která má síň pronajatu. 

Na hřbitově jsou nové záchody
i kamerový systém



7

hole‰ovsko 6/2009

Mateřská škola, Masarykova 636

Mateřská škola RADOST v Grohově ulici v Holešově

Mateřská škola Sluníčko

Zápis dětí do naší mateřské 
školy bude  probíhat v týdnu od 30. 3. 
do 3. 4. 2009 denně v době od 14.00 
do 16.00 hodin v budově mateřské 
školy v Masarykově ulici a současně 
v Mateřské škole Žopy. 

Mateřská škola v Masarykově 
ulici v Holešově je dvoutřídní škola 
umístěná ve starší vile s velkou 
přilehlou zahradou. Součástí školy 
- odloučeným pracovištěm - je MŠ 
v Žopích. Budova stojí na okraji 
obce v blízkosti lesa s možností 
krásných vycházek do přírody.

Pravidelně pořádáme několi-
krát do roka akce pro děti a jejich 
rodiče. V Holešově na školní za-

hradě například zahradní slavnosti  
a pálení čarodějnic, v Žopích zase 
zavírání lesa, pouštění draků, pálení 
čarodějnic a ekologické vycházky.

K realizaci vzdělávacího pro-
gramu v mateřské škole máme 
vytvořen tematický celek s názvem 
HRAJEME SI CELÝ ROK. 

Témata jsou dětem blízká, 
jsou odvozena z přirozeného cyklu 
ročních období, z přírodních i spo-
lečenských situací a bezprostřed-
ně souvisí s každodenní realitou 
života dítěte.

V programu se zabýváme 
rozšířením běžných činností v MŠ 
o činnosti zaměřené na rozvoj 
smyslu pro kamarádství a respek-
tování společných pravidel, která 
by měla dětem pomoci v běžných 
situacích,  například kouzelná slo-
víčka otvírají srdíčka. Pro starší 
děti v odpoledních hodinách pro-
bíhají tyto aktivity: zdravé pískání, 
hrajeme si s anglickými slovíčky, 
logopedická prevence, taneční 
a ekologický kroužek, keramika, 
I. A II. ZŠ - Školáček.

Naše mateřská škola se jme-
nuje RADOST, protože se pro děti 
snažíme připravit radostné a poho-
dové prostředí. V budově školy se 
nacházejí 4 třídy a zmodernizova-
ná školní kuchyně. Ke škole patří 
i jedna třída MŠ v Dobroticích. 

Zveme  vás k zápisu do naší 
mateřské školy a chceme se vám 
představit.

Škola je umístěna blízko cen-
tra města, přesto v klidném a krás-
ném prostředí. Rozlehlá zahrada 
je bohatě vybavena a slouží nám 
celoročně - využíváme ji pro hry, 
zahradní slavnosti a v zimě může-
me z kopečků sáňkovat a bobovat. 
Přímo ze tříd je možné vyjít na za-
střešené terasy. Třídy jsou rozleh-
lé a slunné s dostatkem prostoru 
a pomůcek ke hraní a nejrůznějším 
činnostem. Máme radost, že se 

nám podařilo vybavit třídy tělový-
chovným nářadím, které umožňuje 
dětem rozvinout jejich obratnost 
a odvahu.

Všechny třídy jsou vybaveny 
multimediálními počítačovými cen-
try, která poskytují dětem výukové 
programy určené pro předškolní 
věk. Máme s nimi velmi dobrou 
zkušenost. Děti tak mají přístup 
i k www.stánkám školy, fotogalerii, 
kterou si velmi rády prohlížejí.

Již více než 10 let rozvíjíme 
program „MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Cílem 
programu je rozvíjet životní posto-
je každého dítěte tak, aby zdraví 
a odpovědnost ke zdraví svému 
i druhých patřily mezi jeho celoži-
votní priority. 

Součástí programu jsou i další 
aktivity a zájmové činnosti. 

Zajímáme se o historii měs-
ta a jeho okolí, poznávání přírody 
a její ochrany, užívání základů ang-
ličtiny v každodenním životě. Velmi 
důležitý je pro nás individuální pří-
stup k dětem a  práce na rozvíjení 
jejich osobnosti.

Děti se mohou dále zapojit 
do pískání na flétnu, práce s kera-
mickou hlínou a výtvarnými tech-
nikami - máme k dispozici vlastní 
vypalovací pec. Pro rozvíjení pohy-
bové aktivity mohou děti navštěvo-
vat plavání a sokolovnu. 

Přijďte se k nám podívat, po-
kud vás zajímá, jak toto všechno 
funguje v praxi. Rádi přivítáme vás 
i vaše děti.

Další informace můžete získat 
na www.ms-radost.cz.cz.

Zápis dětí do naší mateř-
ské školy bude probíhat v týdnu 

od 30. března do 3. dubna 2009 
denně v době od 14.00 do 16.00 
hodin v budově mateřské ško-
ly v Grohově ulici a současně 
v Mateřské škole Dobrotice.

Den otevřených dveří při-
pravujeme na úterý 31. března 
2009 od 8.00 do 16.30 hodin 
a srdečně vás zveme.

Mateřská škola Sluníčko, Ho-
lešov, Havlíčkova1190, okres Kro-
měříž vyhlašuje ZÁPIS DO MA-
TEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 
2009 - 2010. Zápis proběhne 
v týdnu od 30. 3.- 3. 4. 2009 den-
ně, vždy od 8.00 do 15.00 hodin
v prostorách mateřské školy 
v Havlíčkově ulici i na odlouče-
ném pracovišti v Mateřské škole 
Tučapy.

Pedagogický kolektiv naší 
mateřské školy nabízí vašim dě-
tem vzdělávání podle školního 
vzdělávacího programu s názvem 
Objevujeme svět se Sluníčkem.

Snažíme se o výchovu se-
bevědomých dětí, které v životě 
dokážou být ohleduplné a citlivé 
k okolnímu světu, podporujeme 
a posilujeme jejich touhu po vzdě-
lání a vědění.

JAK TO DĚLÁME? 
Respektujeme osobnost 

a jedinečnost vašeho dítěte. Vy-
tváříme laskavé a útulné prostře-
dí, které má stanovená pravidla 
a pevný řád. Upevňujeme pocit 

bezpečí a jistoty. Pomáháme dítěti 
s laskavou důsledností řešit jeho 
problémy. Posilujeme sebevědomí  
vašeho dítěte tím, že ho naučíme 
mít rádo samo sebe a druhé, spor-
tovat, zpívat, malovat orientovat se 
ve světě a učit se nové.

CO NABÍZÍME:
- S ohledem na kapacitu mateř-
ské školy - zařazení dětí do tříd 
na základě výběru rodiče a osob-
ních předpokladů dítěte, s ohle-
dem na jeho zájmy a individuální 
schopnosti.
- Zařazení dítěte do speciální třídy 
pro děti s vadami řeči.

- Péči o zdravou výživu přípravou 
kvalitní a plnohodnotné stravy.
- Krátkodobé dílčí vzdělávací 
projekty - program rozvoje třídy 
bezpečné komunity, program roz-
voje harmonie osobnosti dítěte, 
program rozvoje vztahů k přírodě,  
program rozvoje grafomotoriky, 
program rozvoje logopedické 
péče, program prevence sociál-
ně patologických jevů, týden pro 
zdraví, zdravý úsměv.
- Péče o obranyschopnost or-
ganismu vůči vnějším a vnitřním 
vlivům pomocí jógy, relaxačních 
a pohybových cvičení.
- Zkušenosti s integrací postiže-
ných dětí (zrakové, sluchové, tě-
lesné, s vadami řeči).
- Individuální přípravu dětí na vstup 
do ZŠ - pomocí metody dobrého 
startu, metody rozvoje fonematic-
kého vnímání. 
- Rehabilitační a dechová cvičení 
spojená s hrou na zobcovou flétnu 
- Zdravé pískání.
- Rozvoj výtvarných a pracovních 
schopností - S barvičkou a pas-
telkou.

- Rozvoj pohybových a tanečních 
schopností - Tancujeme pro ra-
dost.
- Rozvoj jazykových schopností - 
Pilníček pro tvůj jazýček.
- Seznamování se základy cizího 
jazyka - anglická slovíčka.
- Programy zaměřené na spolu-
práci mateřské školy a rodiny - 
tematicky zaměřené tvořivé dílny, 
mikulášská nadílka, pohádkový 
karneval, den otevřených dveří, 
kraslice, školkoviny, oslava Dne 
dětí.
- Pobyt dětí ve škole v přírodě 
na Rusavě.
- Zábavné akce pro děti s cílem 
rozvíjet pohybové schopnosti - 
Olympiády se Sluníčkem. 
- Předplavecký výcvik ve spolu-
práci s Plaveckou školou Holešov, 
společenské centrum. 
- Plynulý přechod dětí do ZŠ 
v rámci tradiční spolupráce se ZŠ 
Družby.

Na Vaši návštěvu se těší 
děti a kolektiv zaměstnanců 
Mateřské školy Sluníčko.

Blíží se zápisy do mateřských škol v Holešově
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Region (red) - Částkou ve výši 
tří milionů korun přispěje v letoš-
ním roce Zlínský kraj na zajištění 
bezpečnosti železničních přejezdů 
v regionu. Stane se tak na základě 
Smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace na opravu přejezdů 
na silnicích druhých a třetích tříd 
v majetku Zlínského kraje, kterou 
podepsal hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák s generálním 
ředitelem Správy železniční doprav-
ní cesty Ing. Janem Komárkem. 

Mezi přejezdy, které jsou si-
tuovány na komunikacích druhé 

Přejezdy se opraví i na Holešovsku

a třetí třídy a jsou Zlínským krajem 
kvůli nekvalitě silničního povr-
chu vytipovány jako nevyhovující 
z hlediska bezpečnosti, patří místa, 
která se nacházejí v následujících 
traťových úsecích: Holešov - Bys-
třice pod Hostýnem, Valašské 
Meziříčí - Hostašovice, Bojkovice 
- Slavičín (přejezd Bojkovice), Va-
lašské Meziříčí - Jablůnka (přejezd 
Jablůnka), Slavičín - Bohuslavice 
nad Vláří (přejezd Bohuslavice). 
Dotace Zlínského kraje byla k těm-
to účelům poskytnuta již v minulých 
letech.

Nové vozy Pohřební služby Hradil posvětil v minulých dnech děkan 
holešovské farnosti František Cinciala. 

Občanské sdružení Ne násilí  spolu s o.s. Občanská korporace zvou 
občany Holešova, kteří nesouhlasí s vybudováním americké vojenské 
radarové základny v ČR, aby dne 28. 3. od 18.30 hod. přišli na  pro-
testní demonstraci na náměstí  Dr. E. Beneše. Ukončení demonstrace 
předpokládáme v 19.30 hod.

Touto protestní demonstrací si také připomeneme 10. výročí bar-
barského bombardování Jugoslávie aliancí NATO. Demonstrace se 
uskuteční při hořících svíčkách, které si může každý přinést z domova. 
Není podmínkou.

Pozvánka

• Zveme vás na ajurvédské kosmetické terapie. 
Tel.: 774 907 766.

• Vyřizujeme půjčky! Vhodné pro všechny!
Volejte: 733 359 016, i přes víkend.

• Restaurace v Holešově přijme číšníka - servírku a kuchaře. Nevyučené 
zaučíme. Dobré platové podmínky. Tel.: 573 395 010.

• Práce doma. www.jobdoma.cz 

• Zhubni! www.topfigura.cz 

• Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové Ve stínu Modré 
růže. Kontakt 728 370 423.

• www.levnekrmivo.cz

• Prodám dětské kolo Velamos Galaxy 12, žluté barvy, velmi zacho-
valé + přídavná kolečka. Cena 1000,- Kč. Tel.: 605 401 173.

• Prodám dřevěnou manželskou postel. Cena 3000 Kč. 
Kontakt: 776 03 11 24.

• Prodám pěkné dětské kolo (3-5 let) po jednom dítěti. 
Cena 700 Kč (možná sleva). 

• Prodám sportovní kočárek oranžové barvy po jednom dítěti 
v dobrém stavu. Cena 1500 Kč. Kontakt: 776 03 11 24.

SERVIS - INZERCE

 1 295 000 Kč Tel.: 603 323 111 Cena v RK Tel.: 603 323 111

 2 600 000 Kč Tel.: 604 383 641 2 600 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 575 000 Kč Tel.: 603 323 111 Cena v RK Tel.: 603 323 111

Slavkov pod Hostýnem, Zlínský kraj. 
Prodej řadového RD 5+1. Užitná plocha 
domu 160 m2, celková výměra pozemku 
900 m2. Dům je částečně podsklepen. 
Sleva!

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.

Holešov - Všetuly, Zlínský kraj. Prodej 
dvougeneračního RD ve Všetulích po 
celkové rekonstrukci. Samotný RD má 
obytnou plochu 210 m2 včetně nádvoří. 
K domu náleží i zahrada o roz. 313 m2.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového 
cihl. bytu 2+kk s balkonem o obytné ploše 
65,1 m2. Topení a ohřev teplé vody plynem 
- vlastní plyn. kotelna. V ceně bytu je park. 
stání na uzavřeném nádvoří domu.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej novo-
stavby cihlového bytu 3+kk s garáží 
v Holešově o výměře 88,56 m2. Byt 
má vlastní topení - plyn, šatnu, lodžii, 
sklep.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového cih. 
bytu 4+kk. Byt je mezonetový o obytné ploše 
132,1 m2. Topení a ohřev teplé vody plynem 
- vlastní kotelna v domě. K bytu náleží zděný 
sklep a dvě park. stání na uzavřeném nádvoří.
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Region (red) - Uzavření smluv o spo-
lupráci s partnery projektu Otevřené brány 
a také poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací v celkové výši 170 tisíc korun na úhradu 
mezd na honoráře průvodců schválila na svém 
zasedání krajská rada. Otevřené brány jsou 
společným projektem Zlínského kraje, Arci-
biskupství olomouckého, farností, měst a obcí 
v regionu, kdy cílem projektu je zpřístupnění 
bohatého fondu památek církevní povahy, ze-
jména umělecky a historicky cenných kostelů, 
v pravidelném návštěvnickém režimu a s kom-
petentními službami průvodců.

Otevřením této části kulturního bohatství 
široké veřejnosti dojde ke zvýšení atraktivity 
Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro 

V projektu Otevřené brány bude i Holešov
cestovní ruch a turistiku. Projekt zkvalitní na-
bídku turistických cílů a zlepší informovanost 
obyvatel a návštěvníků o kulturní a duchovní 
historii regionu. Potenciál církevních objektů tak 
bude využit ke vzdělávání v oblasti poznávací, 
estetické i etické a současně ke smysluplnému 
trávení volného času.

Dojde tak k vytvoření koncepčně ucelené-
ho informačního systému v oblasti církevních 
památek a jeho zapojení do aktivit cestovního 
ruchu ve Zlínském kraji. Kromě toho bude vy-
dána naučná publikace a propagační materiály, 
projekt bude také prezentován na webu.

Jedním z efektů bude také vznik pracov-
ních míst, která jsou vhodná například pro 
znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání 

- osoby starší padesáti let, osoby s menším 
zdravotním handicapem, ženy na rodičovské 
a další zájemce o práci s potřebou dílčích úvaz-
ků nebo sezónního zaměstnání.

Do první (pilotní) fáze projektu, která startuje 
letos na jaře, bude v letošním roce zařazeno 
deset významných církevních památek na osmi 
místech kraje: Velehrad (bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje), Svatý Hos-
týn (bazilika Nanebevzetí Panny Marie), Kroměříž 
(kostely sv. Mořic, sv. Jana Křtitele, Nanebevzetí 
Panny Marie), Uherské Hradiště (kostel sv. Fran-
tiška Xaverského), Zlín (poutní chrám Narození 
Panny Marie), Holešov (kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie), Vsetín (kostel Nanebevzetí Panny 
Marie), Chropyně (kostel sv. Jiljí).

Ve druhém březnovém týdnu se uskutečnila pod patronátem 
Charity Holešov sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, která množstvím 
nashromážděného materiálu předčila sbírky minulé. Pro představu bylo 
nashromážděno přibližně čtyři sta třicet velkých, tzv. banánových krabic 
a přes sto padesát pytlů nejrůznějšího oblečení, bot, knih, hraček a jiného 
materiálu. Dárci rovněž přispěli finančně na úhradu nákladů spojených 
s dopravou věcí do Broumova (pro tyto účely bylo na účet diakonie 
odesláno 3 000 Kč).

Poděkování patří všem, kteří jakkoliv přispěli, stejně tak i dobrovol-
nicím, které vše třídily, skládaly do krabic a pytlů a zprostředkovávaly 
Vám naše poděkování. Těm, kteří by v budoucnu chtěli opět přispět, 
mohu slíbit, že se akce bude opakovat zase na podzim (pravděpodobně 
v září) tohoto roku.

Mgr. Veronika Drábková

Konec jarní sbírky šatstva

Pro potřebné bylo vybráno 430 krabic a přes 150 pytlů věcí.

Budete mít možnost zakoupit si: 
svíčky, keramiku, perníčky, velikonoční dárečky atd.

HV SPRŠ při 1. ZŠ Holešov Vás srdečně zve
na tradiční prodejní akci chráněných dílen 

„Jarní potěšení“ 
která se uskuteční v úterý 7. dubna 2009 
od 8 do 17 hod. v atriu nové budovy 1. ZŠ.

...radostí pro sebe pomůžeme druhým...

Region (red) - Výzva pro pohledné  mladé dívky nejen z Bystřicka. 
Hledají se sympatické, sebevědomé mladé dámy, které se chtějí stát 
královnou krásy. Přihlaste se do 1. ročníku soutěže a můžete získat titul  
podhostýnská miss 2009. 

Zájemkyně, hlaste se i ze širokého okolí, bydliště v Bystřici pod 
Hostýnem není podmínkou. Zúčastnit se mohou dívky, které v tomto 
kalendářním roce dosáhnou věku 15 - 20 let, mají českou státní pří-
slušnost a potřebný souhlas zákonného zástupce. Účast v soutěži není 
limitována určitou výškou ani váhou. K přijetí do soutěže je nutné vyplnit 
přihlášku a zaslat dvě fotografie ( portrét, postava ) spolu se stručným  
představením své osoby nejpozději do 30. dubna 2009. 

Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.podhostynskamiss.wbs.cz. 
Vítězku neminou hodnotné ceny a mediální prezentace.

Staň se podhostýnskou miss
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Stavidlo vodního náhonu nad splavem v Dobroticích. 

V časopisu „Holešovsko“ 
č. 4/2009 je na str. 8 a 9 obsáhle 
posuzován současný stav a pří-
činy nedostatečného stavu vody 
v rybníku (trojzubci), v zámecké 
zahradě.

Náprava současného sta-
vu je však docela snadno řeši-
telná, neboť příčina nedostatku 
vody v zámecké zahradě spočívá 
především v nedostatečné péči 
o vodní náhon, o regulaci hladiny 
vody v zámeckém rybníku a v ne-
přiměřeném odběru vody pro 
provoz vodní turbíny, odebírající 
vodu z toku Rusavy nad splavem 
v Dobroticích.

Je dlouhodobou skutečností, 
že není věnována nutná pozornost 
průtokovým poměrům v náhonu ani 
jeho údržbě. V okolí stavidla nad 
splavem nejsou dle potřeby od-
straňovány případné naplaveniny 
a předměty, bránící průtoku potřeb-
ného množství vody do náhonu.   

Vodní hladina v toku říčky Ru-
savy nad korunou splavu je po vět-
šinu roku nízká, což je způsobeno 
značným odběrem vody k pohonu 
vodní turbíny, zabudované v levé 
pobřežní části splavu. 

Z toho důvodu je nezbytné, 
aby MěÚ prostřednictvím vodo-
hospodářského a stavebního od-
boru  neodkladně v této záležitosti 
zasáhl a trval na dodržování ma-
nipulačního řádu, respektujícího 
tu skutečnost, že přítok vody ná-
honem do zámecké zahrady má 
přednost před odběrem vody pro 
provoz vodní turbíny, zabudované 
u splavu. 

 Proč nastala „svízelná situace zámeckých rybníků“?

V poslední době se objevily v tisku pří-
spěvky na téma nedostatku vody v nádržích  
v holešovském zámku. Vodoprávní úřad Měst-
ského úřadu Holešov uvádí k této problematice 
následující.

Vyřešení problému s nedostatkem vody 
není tak jednoduché, jak je to někdy v článcích 
prezentováno. Důležité je  upozornit na to, že 
přednostně musí být zachován tzv. minimální 
průtok v Rusavě, a teprve pokud je skutečný 
průtok vyšší, je možné z náhonu odebírat 

Stanovisko vodoprávního úřadu k vodní nádrži v zámku
vodu. To může způsobovat problémy zejména 
v letních měsících.

Vodní dílo v zámku nebylo mnoho let udr-
žováno a město Holešov jej přebralo již ve špat-
ném technickém stavu. Ke ztrátám vody do-
chází zřejmě jak po cestě v mlýnském náhonu 
průsakem a samozřejmě i odparem, tak k nim  
může docházet i v samotných nádržích. 

Rekonstrukci vodního díla musí před-
cházet zpracování projektové dokumentace, 
včetně posouzení ostatních odběrů z náhonu, 

a zhodnocení, zda množství vody, které lze 
maximálně z Rusavy odebírat, stačí na pokrytí 
potřeb všech odběratelů vody z náhonu. Voda 
z náhonu je určena především pro zásobování 
nádrží v zámku.

Město Holešov jako majitel a Městské 
kulturní středisko jako správce, areálu zámku 
jsou si těchto problémů vědomy a hledají cesty 
k řešení tohoto problému. 

Ing. Hana Vedrová
vodoprávní úřad Městského úřadu Holešov

Reaguji tímto na článek v Holešovsku, kte-
rý se zabýval přítokem vody do areálu zámku. 
Byl jsem zahradníkem v Dobroticích a každý 
zahradník je tak napůl vodník. I pentle jsem 
věšíval ve vrbičkách, ale nějak jsem s tím ne-
uspěl. Zahradničit bez vody jaksi nejde, a tak 
jsem stav vody v Rusavě i ve struze pečlivě 
sledoval. Pocházím z Čech a do Dobrotic jsem 
přišel v roce 1973. Tehdy i v srpnu protékalo 
Rusavou víc vody než nyní i při tání sněhu. Ve 
struze bylo vody po kolena a tekla tak rychle, 
že by porazila i střízlivého chlapa. Ve struze 
plavala spousta pstruhů. 

Pro potřeby mé firmy jsem měl a doposud 
mám povolený odběr vody od Povodí Moravy. 
V současné době již zahradnictví neprovozuji 

Obnova zámku i podzámčí je záslužná
a asi pět let vodu neodebírám. Problém vidím 
v tom, že struha je zanesená sedimenty, dře-
vem, různými odpady apod. Z těchto důvodů 
se někdy okolo roku 1980 struha v Dobroticích 
nad Kačákem protrhla a oprava byla velmi 
finančně nákladná a zdlouhavá. V době nynější 
velké nezaměstnanosti by neměl být problém 
s pracovníky na vyčištění strouhy. Za tu dobu, 
co situaci sleduji, pamatuji dvě akce na struze, 
a to nový akvadukt u dobrotického mlýna a také 
část struhy byla vyložena betonovými profily. 
Tuto akci vedl a pracoval na ní pan stavitel Vo-
lák spolu s bratry Daníčkovými - jeden z bratrů 
během této práce zemřel. 

Od pamětníků jsem slyšel, že původní 
dno v Neptunově trojzubci bylo utěsněno jí-

lem. Někdy v letech 1970-75 byla provedena 
rekonstrukce břehů Neptunova trojzubce. Při 
opravách bylo utěsnění porušeno, a protože 
Holešov leží částečně na štěrcích, je prosa-
kování vody samozřejmé. Při opravách se 
používaly údajně i trhaviny. Jsem přesvědčen, 
že vyčištění vodních ploch v zámeckém parku 
odstraněním sedimentů a případná obnova 
jílového dna by věci prospěly. 

Vím, že obnova zámku i podzámčí je 
práce záslužná, ale potrvá hodně dlouho. Pře-
ji odpovědným pracovníkům hodně sil a jim 
i občanům Holešova, aby se celou náročnou 
akci podařilo co nejdříve přivést ke zdárnému 
dokončení. 

Jaroslav Kratochvíl

 Vždyť vodním náhonem po 
řadu staletí přitékala voda nejen 
do zámecké zahrady, ale součas-
ně dle potřeby  poháněla dva dal-
ší mlýny v Dobroticích, pak mlýn 
Oborný v zámecké zahradě a ná-
sledně mlýn Zámecký, který byl 

před zámkem, v blízkosti náměstí. 
Vodu z tohoto náhonu odebíral 
také pivovar a sodovkárna. Tím-
to vodním náhonem byla voda 
přiváděna i k dalším 3 mlýnům 
v Holešově, pak dále ke dvěma 
mlýnům ve Všetulích a do ryb-
níků u cukrovaru. V současnosti 
je přívod vody potřebný už jen 
do zámeckého rybníka, jedná se 
tedy o přívod podstatně menšího 
množství vody, než tomu bývalo 
v minulých staletích. 

Výše hladiny vody v rybníku 
je závislá i na odpovědné mani-
pulaci se zařízením, vymezujícím 
potřebnou výši hladiny vody v zá-
meckém rybníku. Proto je důležité, 
aby pověřená obsluha manipulo-
vala s odtokovým zařízením tak, 

aby v rybníku byla po celý rok 
udržována potřebná, tj. maximál-
ní hladina vody. A to se bohužel 
dosud již několik roků naprosto 
neděje. Hladina vody v rybníku 
je udržována velmi nízká, neboť 
je nadměrně, až trestuhodně vy-
pouštěna. V důsledku toho trpí 
nejen ryby a ostatní na vodě zá-
vislí tvorové, ale vznikají tím navíc 
značné škody na pobřežních ka-
menných obezdívkách břehů. Za 
dlouhodobě nízkého stavu hladiny 

vody v rybníku dochází k narušo-
vání zdiva četnou vegetací, která 
roste ve spárách zdiva. V zimním 
období je navíc kamenné zdivo 
značně poškozováno vlivem mra-
zů. Pokud má být bráněno nad-
měrným škodám na pobřežním 
zdivu, je nutno ponechávat vy-
sokou hladinu vody v rybníku, tj. 
aby po celý rok trvale dosahovala 
úrovně žulových kvádrů. 

• Průtoku vody ve vodním náhonu 
v prostoru zámecké zahrady by 
významně prospělo snížení dna 
vodního náhonu, a to v úseku od 
domku stojícího u bývalého zoo-
koutku dále po směru toku vody, 
asi o 50 cm, čímž také klesne nad-
měrné zamokření obou objektů 
i přilehlého terénu. 
• Množství přitékající vody do zá-
mecké zahrady je možno v přípa-
dě potřeby posílit i přítokem vody 
z toku Žopky, která protéká za 
zámeckou zahradou nad vodním 
náhonem.

Dostatečný přítok vody do 
zámecké zahrady a nastolení řád-
ného vodního režimu v zámec-
ké zahradě spočívají v realizaci 
uvedených nápravných opatření, 
která jsou v pravomoci MěÚ, což 
lze spojit s péčí a údržbou celého 
zámeckého areálu, který v koneč-
né podobě jistě bude mnoha lidmi 
vyhledáván.                        

A. Pospíšil

Další možná zlepšení 
současného stavu
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V sobotu 28. února 2009 oži-
la nezvyklým ruchem tělocvična 
místní základní školy. Klub rodičů 
při ZŠ Přílepy ve spolupráci s míst-
ními hasiči, kteří vytvořili technické 
zázemí, a ostatními dobrovolní-
ky uspořádal pro všechny míst-
ní i přespolní děti tradiční dětský 
karneval - plný soutěží, her, tance 
a zábavy. Tělocvična byla vyzdo-
bena papírovými řetězy, nafuko-
vacími balónky a vším, co k této 
akci patří. Letos byla pro všechny 
zúčastněné připravena dokonce 
video diskotéka a děti tak mohly 
mimo jiné soutěžit v poznávání 
pohádkových postav, princezen či 
kreslených hrdinů večerníčkových 
příběhů na projekčním plátně. Po-
krok prostě nezastavíme.

Mezi záplavou princezen, rytí-
řů, zvířátek či pohádkových postav 
bylo velmi těžké vybrat tu nejhezčí. 
Každá maska má své kouzlo, kaž-
dá je svým způsobem originálem 
a každou připravovala maminka 
či babička se stejnou láskou. Dů-
ležité je, že se všichni - malí, větší 
i velcí - dobře bavili.

Díky sponzorům nechyběla 
ani bohatá tombola, ve které přálo 
štěstí snad všem a tak si mohli 
odnést na toto odpoledne nějakou 
památku. Za soutěže byly děti od-
měněny sladkostmi nebo vitamí-
ny v podobě pomerančů, banánů 
a jablíček. Také dospělí se mohli 

Tělocvična přílepské školy hostila dětské šibřinky 

občerstvit nějakou dobrotou u mini-
baru, aniž by o to museli soutěžit. 

I letos byla vyhlášena soutěž 
„O nejlepší maminčinu či babiččinu 
bábovku“ a uvedených exponátů 
se sešlo asi 14 a jako u masek byla 
každá originálem co do vzhledu, 
vůně i chuti. A skutečně, jak měli 

možnost všichni přítomní ochut-
nat - jeden „vzorek“ byl lepší než 
druhý. Až na pár drobků nezbylo 
nic. Všechny šikovné cukrářky byly 
za svoje dílo odměněny uznáním 
a malou pozorností. Příjemné od-
poledne rychle ubíhalo a se sou-
mrakem se všechny ty do sytosti 

vydováděné kouzelné postavičky 
vydaly do svých domovů.

Všem ochotným pořadatelům 
patří velký dík - připravili pro děti 
opět jedno z nezapomenutelných 
kouzelných odpolední. Díky!

Mgr. Alice Kučerová
ředitelka školy

Foto Jakub Sovadina
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Volná noha mě nutí být aktivním a snaživým, říká Tomáš Valík

Když v Holešově uvedlo ve středu 19. 
března pražské Divadlo Kompanyje komedii 
1 + 1 = 3, byl mezi účinkujícími herci na scéně 
také Tomáš Valík. Důvody, proč přijel do Ho-
lešova, měl hned tři: jednak sem přijel hrát 
divadlo, jednak si chtěl konečně vyzvednout 
své fotoobrazy, které tu loni vystavoval, ale 
v neposlední řadě se chtěl také sejít i s kama-
rády, které tady má. Při té příležitosti poskytl 
našemu listu rozhovor.

Tak co, Tomáší, jak ses zabydlel v Ulici? 
Co pro tebe tento oblíbený seriál všechno 
znamená?

V Ulici jsem se zabydlet tak, že se tam 
cítím doma. Tento seriál pro mě znamená práci, 
obživu a opět velkou profesní školu, za což 
jsem rád. Ve štábu příjemní lidi, kolegové taky 
fajn - co víc si přát? Hlavně snad jen to, aby 
nám to tak vydrželo!

S kým z Ulice nejvíc kamarádíš?
Kamarádím se všemi. Jak říkám, v Ulici 

je jedna velká skupina lidí, která na sebe slyší 
a hlavně chtějí spolu něco dělat, což je to 
nejdůležitější!

Víš nebo nevíš, kam tvá postava směřu-
je? Dočká se třeba i nějaké partnerky…?  

Vím a nepovím. Kdybych prozradil, co 
bude, kdo by se pak na to díval! (Smích.) Mys-
lím si, že Riki Zajíček ještě má čím překvapit 
a taky jistě překvapí. Snad i ta ženská nějaká 
bude, kdoví? 

Zajíček není tvoje první seriálová role, 
ale přesto by mě zajímalo, jaký má tahle 
tvoje seriálová postava ohlas? Víš, jak ji 
asi vnímá publikum? 

Co se mému uchu doneslo a jak soudím 
z reakcí lidí, tak si myslím, že diváci mají Zajíčka 
rádi. Je to takový samorost, nikdy člověk neví, 
co z něj vypadne. A to je, myslím, dobře - jelikož 
stále může něčím překvapit a není monotónní.

Předtím jsi měl i pár rolí, které nebyly 
příliš sympatické. Například Miloš Kučera 
z prvních dvou řad seriálu Rodinná pouta. 
Setkal ses třeba v éře, kdy tě znal televizní 
národ jako Kučeru, i s nějakou negativní 
reakcí?

Diváci často ztotožňují postavy z filmů či 
seriálů s herci, kteří tyto postavy vytváří. Je to 
celkem pochopitelné. Negativní reakce na Ku-
čeru byly a nebylo jich málo. Jednou jsme šli 
s kolegy na večeři, bylo později večer, takže 

v mnoha hospodách už nevařili. No a v jedné 
po příchodu a dotazu, zdali dostaneme ještě 
něco k snědku, se na mne pan číšník podíval 
a pravil, že já nedostanu nic a kolegům, že 
prej se zeptá. Musím dodat, že byl ale hodný 
a dostal jsem dlabanec taky.

Přesto jsi několikrát řekl, že tě baví hrát 
záporáka, naposledy v německém seriálu. 
Co to bylo za chlapa a uvidí ho i české 
publikum?

Jedná se o krimisérii ZDF Silný tým, kde 
jsem v epizodě Vší silou hrál ruského mafiána 
Dimitrije, který ovládal české podsvětí. Záporáci 
se opravdu hrají líp - je totiž přeci co hrát, no 
a já, jakožto hodnej člověk, mám-li hrát klaďase, 
tak pak tam stačí jen být. (Smích.)

Bavíme se stále o televizi, ale ty děláš 
hodně i divadlo. O jaké role a jaká před-
stavení jde?

Hraji v divadelním spolku Kompanyje 
ve hrách současných anglických autorů. Jsou 
to situační komedie - Postel plná cizinců a 1 + 
1 = 3. Role jsou komické a mám radost z toho, 
že zatím máme vždy plno a lidé se baví, smějí 
a na konci mají radost v očích. V Praze k vidění 
v Divadle u hasičů a v Počernicích. No a také 
kdekoli v ČR, kde si nás objednají. Dále jsem 
začal spolupracovat s Divadlem Rity Jasinské. 
Loni v listopadu jsme měli premiéru Oscara 
Wilda Jak je důležité býti s Filipem. Hrajeme 
v Divadle na Dobešce a po vlastech českých.

O pevném angažmá jsi nikdy neuva-
žoval?

Nikdy, mám rád svobodu v rozhodování. 
Jste-li v angažmá, dostanete roli přidělenou. 
Takhle si mohu vybírat. Mám i pocit, že kdybych 
byl v angažmá, tak bych asi zlenivěl. Je to přeci 
jen taková zeď, o kterou se člověk může opřít 
- jistota. Volná noha mě stále nutí býti aktivním 
a snaživým.

Dovedeš si sám sebe představit jako 
režiséra?

Dovedu. Jen si nedovedu představit chu-
dáky herce, které bych režíroval. Myslím, že by 
mi utíkali z placu. Jsem celkem despota - a když 
není po mém, tak prskám a trucuji jako malej 
synek.  Ale už jsem o tom i uvažoval a věřím, že 
v budoucnu se o nějakou tu režii pokusím.

Zpět k divadlu. Existuje role, kterou by 
sis na jevišti rád zahrál?

Taková přání jsem nikdy neměl. Pro mě 
je podstatné, s kým divadlo tvořím, s kým jsem 
na place a hlavně o co nám tím, že ztvárňujeme 
určitý kus, jde. Zaslechnu-li něco o umění a po-
dobně, tak vždy beru nohy na ramena a utíkám, 
co mi síly stačí.

V minulosti jsi točil s italskými filmaři, 
například Princeznu Fantaghiro nebo Cita-
delu. Jak jsi k těmto rolím vůbec přišel?  
Teď se nic takového náhodou nerýsuje?

Prošel jsem castingem a byl vybrán. Při 
Fantagiro to bylo opravdu kouzelné, dostal jsem 
anglický text - v té době jsem neuměl anglicky 
ani slovo - já na to, že anglicky neumím a pan 
režisér Bava řekl, že když už jsem tady, tak ať to 
zkusím. Zkusil jsem. Vše jsem četl tak, jak jsem 
viděl: Iam very good atd. Bava na mě koukal jak 
na blázna, ale za dva týdny telefon a tam se 
ozval hlas, že role Ivalda je má. Obdržel jsem 
audio kazety s textem a já se učil, učil a učil…

Není to tak dlouho, co jsi byl také 
v Rusku - a právě taky kvůli filmování… 
Bude z toho něco?

Rýsuje se to již delší dobu. Jsem ale po-
věrčivej a vím, že pokud se něco prořekne 
dopředu, tak potom jde projekt do kopru. Takže 
až to bude na 101% jisté, rád se pochlubím.

Tvoje kariéra se dá rozdělit na dvě čás-
ti. Na tu první, kdy jsi hrál prince, točil jsi 
v zahraničí a měl jsi poměrně slušně našláp-
nuto, a pak na tu druhou, kdy jsi na tu první 
začal po čase navazovat, neboť jsi cestoval 
a pak i učil na taneční konzervatoři. Proč jsi 
vůbec s herectvím na čas praštil?

Chtěl jsem zkusit něco jiného. Hlavně když 
jsem viděl, kam se ubírá česká politika, kde 
v roce 1997 zvítězil populismus jistých rádoby 
demokratů, tak jsem si řekl - pryč odsud. Je 
zajímavé, že poslední dobou mám opět stejný 
pocit. Kanada je krásná země s krásnými lidmi, 
ale doma je doma. Herectví chybělo a hlavně - 
tam, kde prošlapete své první boty, jste doma 
přes všechno to, co se tam děje.

Platí ještě to, co jsi řekl už před časem 
- že se na herectví stejně jednou vykašleš 
a chceš mít dům někde v horách? Bude se 
ti vůbec chtít z Prahy…?

Platí. A z Prahy chci co nejrychleji. Jelikož 
se z tohoto města stává město k nebydlení. 

(Pokračování na str. 16)

ROZHOVOR

Herci Tomáš Valík a Petra Špindlerová v předsálí holešovského 
kina Svět.

V komedii 1 + 1 = 3 si Tomáš Valík zahrál excentrického 
Bobbyho Franklina. 
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Holešovský soubor Corda Magico pokřtil CD Doteky

Holešov - Zbrusu nové CD „Doteky“ ko-
morního souboru Corda Magico bylo v úterý 
17. března slavnostně pokřtěno v sala terreně 
holešovkého zámku. Rolí kmotrů se ujali staros-
ta Zdeněk Janalík, ředitel ZUŠ Holešov Jaroslav 
Zámečník a někdejší místostarostka Jarmila Po-
korná, která má k tomuto holešovkému souboru 
blízko. Není jistě náhodou, že ve dvou nahráv-
kách na CD dokonce hraje na piano.

Samotnému aktu křtu předcházel koncert, 
během kterého zaznělo v živém provedení 
takřka vše, co skýtá nahrávka CD Doteky. Mezi 
hudebními hosty se - vedle dnes již klasické 
sestavy Nelly Billová (kytara), Iva Svobodová 
(zpěv), Sylvia Šimečková (flétna) a Dagmar 
Pospíšilíková (kytara) - na jevišti ještě objevili 
například flétnistka Alena Žaloudíková, kytarist-
ka Alena Cholastová a klavírista Michal Sedlář.  
V publiku samozřejmě nemohl chybět ani Pa-
vel Březina, v jehož nahrávacím studiu album 
Doteky vznikalo. Byl to ostatně Pavel Březina, 
který svým profesionálním dohledem stejně 
jako vkladem zkušeného muzikanta přispěl 
k celkově vysoké úrovni kompletní nahrávky. 

Avšak slova uznání v závěru slavnostního 
koncertu padala i na adresu vedoucí souboru 
Nelly Billové, která je autorkou všech skladeb 
a aranžmá. Majitel alba Doteky si pak může 
všimnout i toho, že fotografické koláže, který-
mi je opatřen booklet tohoto CD, jsou rovněž 
jejím dílem. 

Robert Rohál

Soubor Corda Magico ve své klasické sestavě. 
Zpěvačka Iva Svobodová první zleva.

Mluvené slovo patřilo na koncertě Sylvii Šimečkové. 

V publiku nemohl chybět ani Pavel Březina (úplně vpravo), 
v jehož studiu nahrávka CD vznikala.

Starosta Zdeněk Janalík předává kytičky protagonistkám koncertu.  

Krásné prostředí sala terreny jen umocňovalo 
zážitek z hudby.

Zdeněk Janalík, Jarmila Pokorná a Jaroslav 
Zámečník v rolích kmotrů.



14

hole‰ovsko 6/2009

PREMIÉRA LAKOMCE - NEDĚLE 
29. BŘEZNA 2009 V 19 HOD V KINĚ SVĚT

Díky týmové práci, zapojení nadšenců, vstřícnosti sponzorů. Díky 
zvolenému scénáři, výběru hudeb, tanečníků, díky moderátorovi. O uspo-
řádání plesu panovaly názory nejrůznější. Na řadu přišly i pochyby 
a skepse. Díky určitým náhodám nabídly Castellu spolupráci Technické 
služby a občanské sdružení Lions Club Holešov Cecilie. A v té chvíli 
se přestalo o konání plesu pochybovat. Plakáty, pozvánky, vstupenky, 
sponzoři, hudby, tanečníci a další účinkující. Tříbení a výměna názorů. 

Erudovaný a posléze přijatý názor hudebnice Nelly Billové týkající se 
výběru a interpretace hudby pro vstup hraběcího páru. Šťastná to volba 
spolu s výběrem tanečního klubu Rokaso z Uherského Hradiště a zadání 
striktních požadavků ohledně tance včetně určení hudebních skladeb.

Zapojení studentů jako účinkujících v úvodním vstupu díky paní 
prof. Svatce Ságnerové a taky hostesek při pořádání tomboly díky paní 
ředitelce školy Jarce Růžičkové. 

V zázemí pak odvedly výbornou práci bez nároku na honorář kos-
metičky a vizážistky firmy MK pod vedením slečny Jarmily Machačové 
a kadeřnice Olga Jančová. Pracovníci Technických služeb zase přepravili 
do Holešova a zpět vybrané kostýmy a paruky zapůjčené  ze Státní ope-
ry Praha. Další ochotní nadšenci připravovali s nemalou pečlivostí pro 
návštěvníky plesu bohatou tombolu, za kterou patří velký dík všem, kteří 
do ní přispěli skutečně hodnotnými cenami. Těch cen bylo téměř 160. 
Dík patří i pořadatelské službě, které se dobrovolně ujali řadoví členové 
Castella, konkrétně manželé Strýčkovi, paní Rypková, paní Marková, 
Honza Machala, pan Svoboda.

Velký kus práce pak odvedli všichni členové předsednictva Castella. 
A samozřejmě předseda sdružení pan Jiří Zapletal, který o úspěchu naší 
společenské akce nezapochyboval ani na chvíli a byl tím, který tuto akci 
táhl. Po plese z nás všech spadla tíha a měli jsme radost z toho, že se 
nám podařilo vytvořit pro naše vítané hosty snad příjemnou atmosféru 
umocněnou nádhernými sály našeho zámku. A nás pořádající toto spo-
lečné dílo obohatilo a ještě více sblížilo.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří k dobré atmosféře Velkého 
zámeckého plesu přispěli.

Jarmila Pokorná

Velký zámecký ples se vydařil

BAROKNÍ PLES DIVADLA 6. KVĚTNACD TIP

CORDA MAGICO: DOTEKY
Celkem sedmnáct skladeb přináší 

druhé album Doteky, s nímž v těchto 
dnech přichází holešovský komorní 
soubor Corda Magico. Slavnostní křest 
proběhl nedávno v sala terreně - ale 
o tom píšeme na jiném místě dnešního 
vydání Holešovska.

Právě zámecké prostory jsou pro 
hudbu, kterou interpretuje Corda Ma-
gico, patrně ideální. Ta vznešená hud-
ba, byť jde ve své podstatě o drobné 
skladby Nelly Billové, se sem prostě 
hodí asi nejvíc, a jak známo - zvolené 
prostředí jen umocňuje hudební zážitek. 
Hudba souboru Corda Magico je zkrátka 
něco jiného. Něco, co se diametrálně liší 
od hudby, která zní dnes a denně z de-
sek, rádia a televize. Mnohé skladby sice 
mají písňovou formu, jenomže do popu 
mají pochopitelně hodně daleko. Jiné 
jsou i texty, které v případě této skupiny 
nesdělují banality a které jen umocňují 
záměr a styl všech čtyř protagonistek - 
Nelly Billové, Danuše Pospíšilíkové, Syl-
vie Šimečkové a Ivy Svobodové. Z hudby 
holešovského souboru Corda Magico 
zkrátka čiší cosi zvláštního - křehkost 
i neobyčejná síla, ale hlavně melodika, 
která v nás probouzí jakousi tichou radost 
z objevení něčeho čistého a krásného. 

CD Doteky si můžete zakoupit na-
příklad v MIC Holešov.

RR

První březnová sobota byla v očekávání 
barokního plesu celá „uplakaná“, ale teď už 
můžeme říci, že to byly slzy štěstí, radosti 
a smíchu, které celou akci provázely. Každý 
ples zdobí krásné společenské ošacení dam 
a pánů, ale ples nejstaršího ochotnického spol-
ku v Holešově D6K přikrášlili někteří odvážnější 
návštěvníci dobovými barokními kostýmy. Dámy 
v dlouhých šatech, některé dokonce s obruče-
mi, a ve šněrovacích korzetech doprovázeli 
pánové v kloboucích, posazených na četných 
lokýnkách, s fižátky pod krkem. Při vstupu se 
pro zahřátí podávala pravá moravská slivovice. 
Ženy doplnily svůj kostým zdobnou škraboškou 
a ti, kteří přišli v barokně laděném oděvu, dostali 
sladkou odměnu - Richterovy pusinky. 

O předtančení jsme se postarali sami. 
Jsme přece divadelníci 
a každá možnost ukázat, 
co dovedeme, je pro nás 
výzvou. V barokním du-
chu jsme zvolili menuet, 
který byl v průběhu večera 
na přání hostů ještě zopa-
kován. Velkým překvape-
ním byla „nečekaná“ ná-
vštěva hudebního mistra, 
rodáka z Holešova, F. X. 
Richtera. Čas mu však 
nedovolil ukázat um jeho 
hry na housle, natož pak 
taneční kreace s místními 
dámami. Tímto krátkým 
vystoupením jsme mu 
alespoň vzdali hold u pří-
ležitosti jeho letošního vý-
znamného jubilea - 300 let 
od narození.

Celým večerem nás provázela hudební 
skupina Sexteť music band a v přilehlém salon-
ku bylo možno křepčit na country rytmy skupiny 
Texas. O občerstvení se postaral personál 
zámecké restaurace. Velký dík patří také všem 
sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly. 
Zvláštní poděkování si rovněž zaslouží správce 
zámku pan Radecki se svou pravou rukou, paní 
Ježíkovou. Věnovali nám svůj čas při nácviku 
vystoupení a přípravě plesu. 

Naše snaha nebyla marná a korunoval ji 
příjemný pocit z dobře odvedené práce. Věříme, 
že hezký večer prožili i návštěvníci barokního 
plesu a příští rok se těšíme opět na shledanou 
zase s jiným tématem.

Členové D6K

O dobové předtančení se postaral soubor Divadla 6. května.
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Pátek 27. 3. v 19 h: NĚCO Z ALENKY (Pro-
jekt 100) - ČR. Surrealistické dílko výtvarníka, 
scenáristy a režiséra Jana Švankmajera in-
spirované fantaskní knihou Lewise Carrolla 
Alenčina dobrodružství v říši divů, propojení 
snu s realitou, předměty, jež ožívají, exploze 
fantazie, skvělá animace.

Úterý 31. 3. v 19 h: REKVIEM ZA SEN (Pro-
jekt 100) - 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 navazu-
jících 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, její-
ho syna Harryho, jeho nevyrovnané přítelkyně 
Marion a černošského parťáka Tyrona, kteří 
společně propadají drogám, ubíhá od přívěti-
vého, nadějného léta přes depresivní, nejistou 
sezónu podzimu až po krutě deziluzivní zimu. 
V hl. rolích Ellen Burstynová, Jared Leto, Jennifer 
Connellyová a další. Režie: Darren Aronofsky. 

Středa 1. 4. a čtvrtek 2. 4. ZAMILOVANÁ 
ZVÍŘATA - Francie, dokument. Rok co rok celá 

naše země zní zpěvem, reptáním a výkřiky - 
milostným voláním zvířat. Okázalé tance a dary 
jsou často nejlepšími prostředky k přivábení 
samičky/samečka, a pro diváky se tak naskýtá 
mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná 
podívaná. Delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opi-
ce, krabi nebo hmyz, všichni tito jedinci se 
snaží okouzlit toho druhého za účelem páření 
a zplození života. Jejich obřady lásky jsou 
jako zrcadlo, ve kterém se člověk dost často 
poznává… Skrz nádherné a dojemné obrazy 
nás snímek Zamilovaná zvířata zve na cestu 
do různých koutů světa, abychom zhlédli ty 
nejneobyčejnější milostné eposy.

Pátek 3. 4. a sobota 4. 4. v 17 h: CESTA NA 
MĚSÍC 3D - USA/Belgie, animovaný dobro-
družný film v české verzi. Tři malí muší uličníci 
jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat 
je snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mo-
zek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Kouzelný 
animovaný příběh tří malých much, které se 
stanou součástí prvního přistání na Měsíci. 
Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dob-
rodružství pro všechny generace nabízí díky 
3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. 

Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D 
brýlemi v našem kině!

KABARET HVIZD tentokrát s MISTREM 
ÚNIKU…

Pokračování úspěšného večerního pořadu 
v Drive Clubu se dočkají jeho příznivci již v pá-
tek 27. března ve 20 hodin. Tentokrát ponese 
Kabaret Hvizd podtitul „hvězdný versus hvěz-
dárenský“ a přivítáme v něm řadu zajímavých 
hostů, zlatým hřebem večera bude vystoupení 
mistra úniku ESCOPOLODA alias Miroslava 
Svobody, který zde oslaví svůj comeback.

Nebudou však chybět stálice kabaretu, 
jako jsou paní Květa Karafiatek, Georg „Libor“ 
Perla, pan Jarek Radecki, paní Jiřina a pan 
Laďa, kteří přihodí k dobru veselé hvězdárenské 
historky, přibude nám odborník na hvězdy pan 
Patrik, který toho sice mnoho nenamluví, ale 
určitě hodně ví… a mnoho dalších překvape-
ní. Proto nepropásněte tuto jedinečnou šanci 
prožít milý a příjemný večer plný svérázného 
a především  lidského humoru.

 
DVĚ DUBNOVÉ PREMIÉRY DIVADLA HVIZD

Městské kulturní středisko, respektive pro-
dukce Drive Clubu připravila pro malé i velké 
diváky dvě zbrusu nová divadelní představení, 
a to v rámci pravidelného cyklu POHÁDKOVÁ 
NEDĚLE.

První z nich bude obnovená premiéra au-
torského loutkového představení Vlaďky Dvo-
řákové „Sličná panna a zakletý mládenec“, 
které mělo premiéru již v roce 2001 v Holešově 
na náměstí. 

V dubnu budou moci děti tuto veselou po-
hádku zhlédnout v novém kabátě, a to  v neděli 
12. 4. od 17 hodin v přízemí kina Svět, kde 
postupně vzniká komorní scéna loutkového 
divadla pro děti.

V neděli 26. dubna v 15 hodin se 
uskuteční premiéra  pohádky DVA TATÍNCI 
A JEDEN DRAK, kterou opět v režii Vladimíry 
Dvořákové nastudovali studenti nejen hole-
šovského gymnázia. V rolích dvou  odvážných 
tatínků, kteří vyzrají na draka, se představí 
Martin Hamrlík a Jan Müller, neodolatelné kra-

Program MKS a Drive Clubu

savice ztvárňují Kristýna Šťastná a Magdalena 
Kučerková, v dalších rolích se představí Jiří 
Dujka a  Martin David. Představení vzniklo na 
motivy literární předlohy Arnošta Goldflama 
Tatínek a drak a děti se mohou těšit  mimo jiné  
i na mnoho hezkých písniček, které v pohádce 
zazní za  houslového doprovodu jedné z pro-
tagonistek Magdy Kučerkové.

VESELÉ BLUES S RADKEM PASTRŇÁKEM
V pátek 3. dubna v 19.30 hodin zveme 

všechny příznivce humoru a  blues na koncert 
jedinečného muzikantského uskupení zvoucí 
se PAKOSTRA, které tvoří ostravští hudebníci 
Radek Pastrňák (leader skupiny BUTY), Jiří 
Kostadinov (autor většiny skladeb a textů) a Jo-
sef Pak, člen kapely Joe after trio. Předprodej 
vstupenek v MIC od středy 18. března 2009.

DUO DVA V DRIVE CLUBU
Jedním z nejvýraznějších objevů roku 2008 

se stalo akusticko-elektrické duo  DVA se svým 
albem Fonók. V létě jsme je měli možnost slyšet 

na fryštáckém festivalu Malý svět a v sobotu 
19.  dubna zavítají DVA  do Holešova, kde za-
hrají v Drive Clubu od 20 hodin ve složení ON 
/kytara, zpěv, kuchyňský beatbox, smyčky/g/, 
ONA (zpěv, sax, klarinet). Svou hudbu specifikují 
jako „non-exist nations folklore“, tedy folklor ne-
existujících národů“ . Koncert bývá doprovázen 
meotarovou projekcí (Magdalena Hrubá a Mar-
kéta Lisá - též Midi Lidi a Audiofenky).
Více na: www.2dva.cz

Program kina Svět FILMOVÝ TIP

TIP PRO VÁS

UPÍR NOSFERATU (Projekt 100)
Mladý úředník realitní kanceláře Hutter je 
vyslán do karpatských hor k hraběti Orlo-
kovi, aby s ním uzavřel smlouvu o koupi 
nemovitosti. Po strastiplné cestě jej uvítá 
hrabě na svém hradu. S příchodem první 
noci však Hutter zjišťuje o hraběti krutou 
pravdu… Nádech mystična, stísněná at-
mosféra, tíživá hudba, mistrně budované 
napětí, úchvatná kamera, hra světla a stí-
nů, démonický Max Schreck v roli Upíra 
- to vše dělá z němého filmu z roku 1922 
nesmrtelnou legendu. Režie dnes již kla-
sického snímku má Friedrich W. Murnau.
Německý film z roku 1922 uvede kino 
Svět v pátek 10. dubna v 19 hodin.

Pozvánka na poslední 
ples sezóny

V sobotu dne 29. března se v  pro-
storách holešovského zámku uskuteční 
poslední letošní ples. Akci pořádají ob-
čanská 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 vstupen-
ky) a troubení mysliveckých fanfár. Ná-
vštěvníci mohou ochutnat vína z Čejkovic. 
Zájemci z řad příznivců šachu zde mohou 
změřit své síly při simultánce s místními 
šachisty o zajímavé ceny.
Ve velkém sále vystoupí skupina Show 
band s M. Vyhlídalovou, v balkónovém 
sále cimbálová muzika. 

Vstupenky na ples jsou v předprodeji 
v MIC na nám. Dr. E. Beneše - 200 Kč.
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(Dokončení ze str. 12)
Jak často jezdíváš na Moravu a speci-

álně do Opavy, kde máš své kořeny?
Do Opavy se dostanu jen málokdy. Mám 

tam dvě sestry - a to je vše, co z mé rodiny v Opa-
vě zůstalo, jelikož loni v létě mi odešel táta. 

Jaké jsi měl vůbec coby kluk vztahy 
s rodiči? Jak se třeba tvářili na to, když jsi 
začal v Praze studovat herectví?

Děkuji universu a vesmíru za to, že jsem se 
dostal do rukou právě jim. Jsem jim za mnohé 
vděčný. Měl jsem to štěstí, že naši rodiče se 
nám opravdu věnovali. Bylo nás šest a vždy byli 
s námi. Hory, výlety, zahrada… Žádné náhražky 
typu: Na, tu máš kohouta a běž si hrát do kouta! 
- Prvně nadšení z mého rozhodnutí býti hercem 
nebyli. To přišlo později, když viděli, že makám 
a má pracovní investice má výsledky.

Co ti dokáže udělat v životě největší 
radost - a co naopak největší peklo?

Největší radost mám z toho, když okolo 
sebe vidím spokojené usměvavé lidi.  Peklo je 
pro mne vždy setkání s lidmi, které převálcovalo 
jejich vlastní ego a kteří si myslí, že vědí vše 
nejlíp, a proto můžou rozhodovat o ostatních. 
Ale tak to vždy bylo, je a bohužel i bude. Ne-
dávno jsem se díval na Kladivo na čarodějnice. 
Poslední věta inkvizitora: „Nejsem normální 
člověk, UŽ nejsem normální člověk. Jsem naho-
ře…“  je přesná a trefná. Co k tomu dodat.

Když nemáš natáčecí den a večer ne-
musíš ani odejít a hrát divadlo, co obvykle 
děláváš?

Volná noha mě nutí být aktivním a snaživým, říká Tomáš Valík

Zpěvačka Věra Špinarová nadchla holešovské publikum

Jsem doma, nejraději v posteli s knížkou, 
dobrým čajem a psem. V létě rád pracuji na za-
hradě a na poli. Cestování mě nebaví, mám 
pocit, že už jsem se najezdil zleva doprava až 
až. Mám rád klid a pohodu, rád zajdu s přáteli 
do sklípku na dobré vínko i do hospody na pivo. 
Jelikož jsem ale introvert a při práci neustále 
obklopen lidmi, tak preferuji ten klid s knihou 
a čajem.

Co máš právě zrovna teď doma roze-
čteno a k jakým knížkám se rád a opako-
vaně vracíš? 

Právě jsem se po roce vrátil ke knize Ovliv-
ňování reality Vadima Zelanda. Je to kniha, 
která opravdu mění pohled na svět. Dává mi 
sílu a musím potvrdit, že věci, o kterých Zeland 
píše, mi v praxi fungují. 

Co říkáš naší politické scéně? Ptám se 
na to záměrně, protože vím, že tyhle věci 
docela řešíš. Nebo už to není pravda? 

Už neřeším. Není totiž co. To, co nám 
naši rádoby politici předvádí, nemá totiž s po-
litikou nic společného. Ano, politika mě baví. 
Ale rozhodně mě nebaví dívat se na neustálé 
hašteření, boje o moc a koryto, vydírání, hul-
váctví a aroganci. U nás není rozdíl mezi pravicí 
a levicí - všichni se navzájem drží, každý na ně-
koho něco ví, tak drží hubu a krok. Lidé, kteří 
jsou ve styku s mafiány, nám chtějí vládnout. 
Tragické. A národ mlčí. Tak se potom, vážení, 
nedivme, v čem za pár let budeme žít. 

Takže do politiky bys nešel?
Má máma vždy říkala, že do politiky by 

slušný člověk nešel. Dnes jsem o tom přesvěd-
čen, že měla pravdu. Jedna slušná paní reži-
sérka z ní velice rychle odešla, jelikož zjistila, 
mezi čím a kým se pohybuje. Myslím si, že je 
lepší se politikou nerozčilovat a dělat raději věci, 
které přináší užitek a radost okolí.

A do soutěže StarDance bys šel?
Nešel. Nerad jsem za cvičenou opičku 

v záři reflektorů. Ale chápu, že v dnešní době 
je důležité být viděn a hlavně vydělat na mlíko 
a na rohlíky! (Smích.) Ale jinak mám tanec rád. 
8 let jsem tančil lidové tance v Opavě. Soubor, 
ve kterém jsem začínal, rozdává radost dodnes. 
Má vlastní vynikající cimbálku a jednou za čas 
se všichni - i my starší - sejdeme, posedíme, 
zazpíváme a zatancujeme. Jsou to krásné 
chvíle. Díky za ně. 

Robert Rohál 

Tomáš Valík a jeho fanklub v holešovské
kavárně Central

Holešov - Jeden hit za druhým, skvělý 
pěvecký výkon, smysl pro humor, mladá dopro-
vodná kapela. Tak lze charakterizovat nedávný 
koncert ostravské zpěvačky Věry Špinarové 
v Holešově. Její vystoupení, které proběhlo 
v úterý 10. března ve velkém sále holešovské-
ho zámku, sklidilo u přítomného publika velký 
úspěch.  Za zády měla kapelu, kterou vede její 
syn Adam Pavlík.

Zpěvačka doslova dvě hodiny bavila publikum 
a sázela jednu úspěšnou písničku za druhou, čímž 
vlastně prokázala, jak bohatý a hitový je její repertoár. 
Publikum se tak dočkalo hitů jako Raketou na Mars, 
Bílá Jawa 250, Má máma říká nebo Meteor lásky. 

V závěru vystoupení se posluchači dočkali 
i té nejslavnější - a to „velké“ písně Jednoho dne 
se vrátíš, která pochází z legendárního filmového 
westernu Tenkrát na Západě. 

Zpěvačka Věra Špinarová doslova dvě hodiny bavila publikum a sázela jednu úspěšnou písničku za druhou, čímž vlastně prokázala, 
jak bohatý a hitový je její repertoár.

Nutno dodat, že na jevišti si tahle Paní Zpě-
vačka vystačila bez hostů. Celý koncert utáhla 
de facto sama, přičemž prokázala i smysl pro 
humor. Navzdory akustice sálu, která není zcela 
ideální pro tento druh hudby, ovšem koncert Věry 
Špinarové vyvolal další otázku - kdopak nám 
v Holešově zazpívá příště?

RR  
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Tvorba tria holešovských fotografů naplnila Městskou galerii

Holešov (jz) - Více než stovka návštěvníků 
dorazila ve středu 11. března na slavnostní 
otevření výstavy Kresby světlem 5 do Městské 
galerie Holešov, kde představili své fotografie tři 
holešovští autoři - Jiří Lošťák ml., Nelly Billová 
a Robert Rohál. A protože šlo o vernisáž, ne-
chyběl ani kulturní program. Vedle vystoupení 
komorního souboru Corda Magico zazpívala 
Kateřina Machalová, kterou doprovodil na klá-
vesy Zdeněk Janiš. 

Zatímco Nelly Billová a Robert Rohál 
v Holešově vystavují už popáté (odtud tedy 

název Kresby světlem 5), pro Jiřího Lošťáka 
ml., který je jejich hostem, je to jeho premiéra. 
Představuje se širokým a kvalitním záběrem, 
což ocenili všichni, kdo jeho kolekci viděli. „Je 
vidět, že jde o velký talent, o němž ještě usly-
šíme. Jeho fotky mě zaujaly už na první pohled 
a jsem rád, že měl galerista Vratislav Brázdil 
tak dobrý tip. Vlastně nám ho doporučil a my 
ho vzali mezi sebe,“ prohlásil o Jiřím Lošťákovi 
ml. Robert Rohál.

Nelly Billová se v rámci výstavy představuje 
jednak svými snovými kolážemi, jednak barevný-

mi fotografiemi zachycujícími přírodní scenerie. 
Na vernisáži si ovšem zahrála rovněž „v řadách“ 
souboru Corda Magico, který kdysi založila a pro 
který skládá drtivou většinu repertoáru. 

Ucelenou a působivou kolekci vystavuje 
Robert Rohál, který i tentokrát vsadil na černo-
bílé portréty. „Z jeho fotografií je cítit cit a dobrý 
vkus. Ty fotky mají duši, oslovily mě. Navíc, a to 
se mi líbí, každá z jeho fotek má svou náladu, 
ať už rozvernou, melancholickou či vyloženě 
tajnosnubnou. Je to o něčem. Není to kýč,“ řekl 
jeden z hostů vernisáže Igor Akulenko. 

Atmosféra slavnostního zahájení výstavy byla velice příjemná. Vpravo na snímku Jiří Lošťák ml. a Robert Rohál, který navíc oslavil 
v den vernisáže své kulaté narozeniny.

Vernisáž holešovských fotografů přilákala do galerie 
neuvěřitelné množství lidí.

Nelly Billová spolu s členkami souboru Corda Magico 
- Danuší Pospíšilíkovou a Sylvií Šimečkovou.

Komorní soubor Corda Magico představil i titulní skladbu svého nového alba Doteky. Kateřina Machalová a Zdeněk Janiš.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: NELLY BILLOVÁ

Nelly Billová.

SERIÁL

Fotit věci okolo sebe začala holešovská 
rodačka Nelly Billová už před lety. Už tehdy 
ji oslovila hodně příroda, zejména švýcarské 
Alpy, kam už léta jezdí. Snímky z těchto lokalit 
už vystavuje v Holešově takřka pravidelně. 

Není to však její jedno jediné téma. Už 
jenom proto, že je profesí učitelka hudby v ZUŠ 
Holešov, promítá se do její tvorby i hudba, 
konkrétně hudební nástroje, které jí slouží při 

tvorbě jejích poetických koláží. I ty jsou ostatně 
lidem, kteří tvorbu Nelly Billové obdivují, už 
dostatečně známé.

Kromě výstav v Holešově představila ho-
lešovská autorka svou tvorbu například také
v  roce 2006 v Praze, kde vystavovala spo-
lečně s Robertem Rohálem. Dále je rovněž 
podepsaná pod několika knižními přebaly, které 
vytvořila pro pražské nakladatelství Petrklíč.

V letošním roce vystavuje v Holešově už 
popáté - a to v rámci právě probíhající výstavy 
Kresby světlem 5. 

(red)
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: NELLY BILLOVÁ

PŘÍŠTĚ LIBUŠE MATULOVÁ

Městská galerie Holešov
Vás zve na výstavu fotografií

Jiřího Lošťáka ml.,
Nelly Billové

a Roberta Rohála

KRESBY 
SVĚTLEM 5

Výstava potrvá
do 7. dubna 2008

Otevřeno denně 
kromě pondělí:

út - pá 10 - 12, 13 - 17,
so - ne 10 - 12, 13 - 16.
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Po doporučení rady MěNV se zdálo, že 
už nic nestojí v cestě uskutečnění našeho 
snu - vybudování klubu. Jenže pak přišlo úterý 
21. srpna 1968. Tohle si pamatují Petr Nedbal 
a Petr Mikšovič. 

V pondělí 20. srpna dorážíme na Skalné, 
tři vedoucí a dva oddíly z pionýrského tábo-
ra na Vičanově. Stavíme stany, rozděláváme 
oheň. Ten na noc slouží jako hlídkový. Je šest 
ráno, když přibíhá Zdeněk - Woody, má tranzis-
tor a pláče: „Napadli nás Rusáci, rychle balte, 
pro děcka už jedou autobusy.“

K večeru jsme již v Holešově, sledujeme 
televizi, posloucháme rádio. To hlásí, že v got-
twaldovské Grafii lze vyzvednout materiály 
a fotografie. Ráno je máme. Ve sklepě zámku 
se cyklostyl nezastaví. Výtvarníkovi z Divadla 
6. května to bereme přímo „z plotny“!

Výlohy na náměstí mění svou tvář, děvčata 
roznášejí letáky. Cyklostyl v zámku stále běží, stá-
le nová témata. Každý chce „Ivana v rejži“ (ruský 
voják sedí holým zadkem v talíři s rýží, pozn. aut.). 
23. srpna ve 14 hodin má být ve velké zasedací 
místnosti MěNV jednání holešovských funkcio-
nářů. Chystáme jim překvapení. Do zasedačky 
je zákaz vstupu, pomáhá nám správce, stíháme 
o fous. Na stole jsou letáky, u vchodu narychlo 
napsaný plakát: BUDE-LI KAŽDÝ Z NÁS Z KŘE-
MENE, JE CELÝ NÁROD Z KVÁDRU!

V září 1968 to vypadalo, že klubové zále-
žitosti jdou svou cestou. Sešli jsme se - zhruba 
čtyřicet mladých lidí - v sala terreně, abychom 
vyslechli představy přípravného výboru Klubu 
mládeže. Hlavním úkolem bylo samozřejmě 
vybudování klubových prostor. Emil, který byl 
pověřen vedením prací, nás ve stručnosti se-
známil se současným stavem a předložil návrh 
stavebních úprav a harmonogram. Ten před-
pokládal pravidelné brigády každou sobotu. 
A bylo odstartováno.

Druhá polovina září 1968. Vstupujeme. 
Hliněná podlaha, zbytky uhlí, rozbitá sklepní 

SORRY KLUB, VÍTĚZSTVÍ A PROHRY

Základní umělecká škola 
F. X. Richtera Holešov Vás srdečně zve na 

KONCERT PRO DVA 
KLARINETY A KLAVÍR

Hrají prof. Jiří Hlaváč - klarinet, Mgr. Irvin Venyš (laureát řady 
mezinárodních soutěží) - klarinet a DiS. Lubor Horák - klavír

Program: František Kramář: Koncert Es-dur pro dva klarinety 
a klavír op. 91, F. M. Bartholdy: Koncertní kus pro dva klarinety a klavír.

Sál ZUŠ Holešov - středa 8. dubna 
ve 14.30 hodin - vstup volný

okna, jedna blikající žárovka. Emil nás provádí 
a my to začínáme vidět úplně jinak. Vidíme 
sál s klenbami, vidíme barovou místnost, tam 
vzadu si máme představit místnost s plápola-
jícím ohněm.

Mirek Režný dostává na starost elektro-
instalační práce, Staňa Kuchař a Luděk Půček 
stavařinu. Ta začíná odkopáním 40 cm zemi-
ny po celé ploše sálu a vynášením nahoru 
i se zbytky uhlí a suti z vybouraných otvorů. 
Zvětšujeme sál, vybouráváme další oblouk. To 
množství odpadu je hrozné a stále ho přibývá. 
Vynášíme ho až do prosince. S pomocí kluků 
odnaproti klademe kanalizaci. Ve srovnání s na-
ším prvním vstupem do sklepení to nyní vypadá 
mnohem, mnohem hůř, jako po výbuchu. Jsou 
Vánoce...

Je leden, mráz, sníh. Do prostorného 
budoucího sálu jsme sehnali vysoká kamna, 
abychom mohli pokračovat v pracích. Emil 
sice slibuje krb v menší místnosti, ale to si ještě 
musíme počkat. 

Ve čtvrtek 16. ledna před Národním muze-
em v Praze hoří pochodeň - Jan Palach. V sobo-
tu pracujeme, tentokrát se smutkem. A v pondělí 
je ve výloze Charbutovy cukrárny smuteční vý-
zdoba a pak každý den čerstvé růže.

Práce se zdají nekonečné, někteří to vzdá-
vají. Jen pomalinku se prostory přibližují našim 
představám. Vojta 
Šmakal a Tonda Cha-
lupník zajišťují náladu 
o přestávkách. Vydr-
žet! 3. března pořádá-
me v sokolovně ples 
mládeže. Konečně 
něco jiného než lopa-
ta a krumpáč! Včera 
jsme na mistrovství 
světa porazili SSSR 
3 : 2. V šatně je na stě-
ně ohromný kladivák 
a fixy s nápisem: „Zde 
si může každý napsat, 
co chce.“ 

O půlnoci již není kam psát. Některé jsou 
i s podpisem. Ten nahoře se mi líbil: „Přivezli 
jste tanky dostali jste branky.“ - Normalizace 
pokračuje, o plakát se zajímavá VB. Marně. 
Po plese neseme do klubu zbytek nápojů, 
je vyhlášena soutěž na název klubu. Vyta-
hujeme papírky z klobouku. Vyhrává název 
Sorry.

Velká zasedačka MěNV. Je nás 34, při-
jímáme Manifest Sorry klubu a stanovy, jsem 
zvolen prezidentem klubu. Přijímám blahopřání 
zástupce MěNV a NF.

Sílí normalizace i naše pracovní úsilí. Klub 
chceme otevřít na Vánoce, pracujeme i na Svá-
tek práce 1. máje. Někteří jdou z domova 
s krumpáčem přes rameno.

V srpnu dostáváme povolení uspořádat 
v sala terreně koncert. Nikdo neví, že se jedná 
o Koncert pro pana Masaryka, představení 
Divadla pracujících s panem Gustavem Opo-
čenským. Po vylepení plakátů je i tak snaha 
o zákaz tohoto představení. Nepodařilo se, byl 
to však poslední koncert.

Vzniká Leninský svaz mladých, který do-
stává k užívání místnosti v přízemí holešovského 
zámku. Je tam televize a pingpongový stůl.

Dostávám zprávu, že se chystá uzavření 
Sorry klubu. Název Sorry si MV KSČ přeložil! 
„Litujeme, že žijeme v socialistické společnosti.“ 
Večer je ve vývěsní skříňce na náměstí nový 
název: Klub přátel umění. Jedeme dál. 

(Pokračování příště)

Na snímku vývěsní skříňka, kde byly oznamovány akce klubu, 
kterému se neřeklo jinak než Sorry klub.

Ivan v rejži

Start 
(vzpomíná Josef Elšík)

Sorry 
(vzpomíná Ladislav Nedbal) 

Poslední koncert 
(vzpomíná Emil Mikšovič)

Pochodeň (vzpomíná Marcela 
Hovjacká-Mikšovičová)

Vstupujeme (vzpomíná Helena 
Tkadlečková-Dobešová)
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Tajuplný příběh, dramatický děj, v němž 
nechybějí Leonardo da Vinci či Michelangelo 
Buonarotti, skvělé výkony Heleny Vondráčkové, 
Mariana Vojtka i Moniky Absolonové, nádherné 
kostýmy (které navrhl Roman Šolc)... To jsou - 
alespoň podle mého názoru - hlavní atributy, 
kvůli kterým budu vzpomínat na muzikál Mona 
Lisa (uváděný v pražském Divadle Broadway) 
s úsměvem spokojeného návštěvníka. Neodo-
lal jsem totiž nabídce Střediska volného času 
Holešov, které uspořádalo v sobotu 7. března 
zájezd na jednu z prvních repríz.

Jak se píše v divadelním programu, inspira-
cí k vytvoření muzikálu byl román Dietera Sinna 
Mona Lisa - La Gioconda, avšak finální jevištní 
podobu mu vtiskli - vedle režiséra, autora ná-
mětu i scénáře a choreografa v jedné osobě 
Libora Vaculíka a autora hudby a spoluautora 
námětu Bohouše Josefa - ještě Lou Fanánek 
Hagen (libreto, texty), Michal David (producent, 
spoluautor hudby) a v neposlední řadě Oldřich 
Lichtenberg (producent, spoluautor scénáře).

Nemá cenu prozrazovat děj a všechny ty 
peripetie, které se točí kolem ženy, jejíž nesmr-
telný portrét namaloval Leonardo da Vinci - už 

Zájezd na muzikál Mona Lisa

jenom kvůli těm, kteří se na toto představení 
teprve chystají. Co však musím a chci zmínit, 
jsou momenty, které dělají z této muzikálové 
show bonbónek. Pravda, viděl jsem sice jen 
jedno představení, ale myslím si, že stojí a padá 
na hlavních protagonistech celého projektu. 
Jejich talent a sláva jsou nepochybně hlavními 
magnety celého projektu. 

Vedle dnes již zkušené muzikálové hereč-
ky Moniky Absolonové, která své titulní hrdince 
dává lehkost i uhrančivou přesvědčivost, ovšem 
září na jevišti ještě jedna dáma - a to Helena 
Vondráčková v roli Cateriny de´ Gherardini, 
matky Mony Lisy. Nejenže zpívá jako bohyně, 
nejenže zvládá několik dramatických hereckých 
akcí s naprostou bravurou (například závěrečný 
souboj s dýkou), ale současně vnáší do předsta-
vení jakousi noblesu, která jiným muzikálovým 
herečkám  chybí. Helena Vondráčková je jedním 
slovem skvělá - a „svému“ představení oddaně 
slouží - své roli (která svým významem i charak-

terem postavy tak trochu připomíná její Fantine 
z Bídníků) nezůstala nic dlužna. Nezklamal ani 
Marian Vojtko, představitel Mistra Leonarda da 
Vinciho. Díky svému hlasu, výrazu i zjevu působí 
na jevišti Divadla Broadway monumentálně 
a především přesvědčivě, což je další draho-
cenný kamínek do celkové mozaiky. 

Dost možná by se slušelo vyjmenovat 
ještě další zpěváky (vynikající Jan Fiala v roli 
„hrbáče“ Bernarda Alfonsa), ale - pokud mohu 
doporučit - běžte se na tento muzikál raději 
podívat. Sami uvidíte a uslyšíte, jak si v „tajem-
ném příběhu tváře z obrazu“ vedou ti, co do 
tohoto projektu vstoupili. V hvězdném obsazení, 
o kterém jsem se zmínil v předešlých řádcích, je 
Mona Lisa jedinečná, čímž se ovšem nebráním 
tomu vidět celé představení - tentokrát s Hanou 
Zagorovou, Petrem Mukem a Martou Jandovou 
- ještě jednou...      

Robert Rohál

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
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.)
6. 4. a 7. 4. Srdíčkový den - sbírka, jejíž pod-
porou a zakoupením přívěsku ve tvaru srdce 
v hodnotě 35,- pomůžeme proměnit dětské 
slzy v úsměv
8. 4. Přišlo jaro do vsi - tradiční předveliko-
noční program pro děti, v programu vystoupí 
dětské folklorní soubory z Hané a Valašska, 
součástí ukázka lidových tradic a řemesel (od 
8.30, od 10.15 hodin)
9. 4. a 10. 4. Velikonoční prázdniny v TYMY 
- otevřený barák od 10.00 do 17.00 hodin, 
stolní tenis, trampolína, stolní fotbálek, kulečník, 
deskové hry
17. 4. Ukončení taneční polepšovny
18. 4. Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká 
- přednáší Miroslav Hrabica, od 16.30 hodin 
v DUZE, vstupné 50,-
19. 4. Dámská jízda - odpoledne pro ženy od 
15.00 hodin
30. 4. Slet čarodějnic - od 15.30 hodin na 
zahradě TYMY, zveme všechny čarodějky a ča-
roděje na odpoledne plné her, soutěží a tance

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 dět-
mi u moře, ubytování v apartmánech cca 
300 m od moře, doprava autobusem z Holešo-
va, možnost zajištění stravy a pojištění léčeb-
ných 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 kera-
mikou a pálení v polní peci, cena 3 790,-
6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor  spo-
jený 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
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 dal-
šími tanečními styly, cena: 
2 300,-/dítě 

NOVÉ KROUŽKY 
(př ihlášky v kancelář i 
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 hodin, 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 hodin.
FOTOSOUTĚŽ NA BŘEZEN
Téma: „DÍTĚ A ZVÍŘE“ - odměny do soutěže 
věnuje Zoo Zlín, od 1 soutěžícího budou přijaty 
max. 3 příspěvky, uzávěrka 10. 4., vyhodno-
cení, vernisáž a vyhlášení vítězů proběhne 
po 15. 4.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál CARMEN v Praze 30. 5. - muzikál 
inspirován příběhem Carmen, nechybí odváž-
ná 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 no-
šení přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou 
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole 
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomoz-
te i vy vytvářet prostředí, kde je normální jezdit 
na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě 
se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.

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
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Sňatky
Jaroslav Koreš - Kroměříž
Marcela Punová - Kroměříž

Daniel Menšík  - Přílepy
Marcela Smýkalová - Holešov

Marek Řezníček - Zlobice 
Zuzana Tomášová - Zlobice

Roman Šrom - Holešov 
Lenka Molíková - Holešov

Jubilanti
Březen 2009
Františka Dočkalová
Marie Růžičková
Jaroslava Doleželová
František Novák 
Marie Nováková
Vladimír Hlaváč
Ludmila Šestáková
Olga Doležal Kurzová
Jan Šimík
Libuše Minaříková
Hugo Sapper
František Valentík
Marie Jančíková
Věra Bartíková
Inocenc Herodes
Jarmila Juráňová
Emilie Knápková
Rudolf Mana
Anežka Kojetská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Odborné učiliště Holešov, Nádražní 525 zve širokou 
veřejnost na prodejní velikonoční výstavku, která 

se koná ve dnech 31. 3. 2009 až 2. 4. 2009 
od 13.00 hod. do 20.00 hod. v budově školy.

Program: Poradna zdraví, ochutnávky zdravé výživy, přednášky,  po-
radenství zdravé výživy, testy fyzické kondice, ukázky první pomoci, 
prezentace sociálních služeb,  lázeňské pobyty,  preventivní vyšetření 
- cholesterol, glukóza, somatometrické měření, měření tlaku krve, 
krevní skupiny… Nabídky nových pohybových aktivit, prezentační 
a prodejní stánky.

Přihláška pro vystavovatele, prodejce: 
slovencikova@mks.holesov.cz (nebo tel.: 777 760 121, 573 396 797)

DEN PRO ZDRAVÍ
2. ročník - pod záštitou místostarosty Holešova 

Mgr. R. Seiferta

Sobota 25. dubna 2009 
v prostorách ZŠ Družby Holešov (9.00 - 17.00 hod.)

Velikonoční výstava

Hledáme

nové

obchodní

zástupce

www.smartpujcka.cz

774 780 001

k03_000633_09_90x90_CB_personal.1   1 28.1.2009   13:57:33

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

Pozvánka na 2. ročník akce: „Celé Česko čte dětem“
Akce se uskuteční v pátek 27. 3. 2009 v 8.30 a v 10.00 h v jídelně SVČ. 

Věříme, že tuto akci svou přítomností podpoříte.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ 

Táňa Prátová
Helena Gáborová
Marie Knápková
Božena Kučová
Marie Zapletalová

Duben 2009
Anna Láníková
Ludmila Šenovská
Milada Hamerlová
Emilie Daňková
Milada Andrýsková
Zdeněk Běhula
Jarmila Odložilíková
František Richter
Bohumil Kněz
František Nýč
Jiřina Kordová
Marie Malenovská
Anna Přikrylová
Rudolf Štěpán
Karla Drozdková
Magda Bakalová
František Zapletal
Božena Olejníčková
František Navrátil
Marie Hostašová
Anna Hrubá
Ladislav Zavadil

Narození
Adéla Diakova - Holešov
Antonín Jurča - Holešov
Jakub Šimík - Holešov, č. Dobrotice
Tadeáš Kadlčík - Holešov

Ondřej Dohnal - Holešov
Matyáš Dohnal - Holešov
Julie Sklenářová - Holešov
Adéla Nedbalová - Holešov
Filip Gabor - Holešov
Sofie Hubík - Holešov
Petr Bukovjan - Holešov
Šimon Pavelka - Holešov
Andrea Dvořáková - Holešov, 
č. Žopy
Martin Jordán - Holešov

Úmrtí
Josef Kopečný - Holešov
Vlasta MIkešková - Holešov
Ladislav Števanka - Holešov, 
č. Dobrotice
Oldřich Večerka - Holešov
Josefa Pazourková - Holešov

Jaroslav Pešek - Holešov
Marie Konečná - Holešov
Milan Martinů - Holešov
Miroslava Matulová - Holešov, 
č. Količín
Vlasta Walterová - Holešov
Jaroslav Walter - Holešov
Ludmila Dostálová - Holešov
Ludmila Javoříková - Holešov
Žofie Syřenová - Holešov
František Ponížil - Holešov

S lítostí sdělujeme čtenářům 
Holešovska, že dne  5. 3. 2009 
zemřela v kroměřížské nemoc-
nici nejstarší občanka Holešova 
paní Růžena Krejčí, která osla-
vila 5. 12. 2008 100 let. 

 -JM-

Foto Jiří Lošťák ml.
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Ve dnech 9. - 13. března se pedagogičtí pracovníci 1. a 3. Základní 
školy v Holešově zúčastnili pětidenní odborně vzdělávací cesty po institu-
cích Evropské unie ve Štrasburku, Lucemburku a Bruselu. Cílem studijní 
cesty bylo získání přehledu o jednotlivých evropských institucích, jejich 
funkcích a významu tak, aby mohli přímo ve svých hodinách využívat 
vlastních zkušeností, zážitků a dojmů. 

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku spojená s před-
náškou o práci a roli Evropského parlamentu, možnost následné diskuze 
a sledování plenárního zasedání byly pro nás velmi přínosné. Se zájmem 
jsme sledovali zajímavou besedu s panem Ježkem v Radě Evropské 
unie, především aktuální otázky českého předsednictví v Radě EU. Naší 
pozornosti neuniklo výtvarné dílo „Entropa“ v hale budovy Justus Lipsius 
v Bruselu, kde plastika znázorňuje každý z 27 států Evropské unie. 

Součástí vzdělávacího programu byla i návštěva historických pamá-
tek v uvedených evropských městech, návštěva Atomia, prohlídka Grand 
Place, panáčka Manneken Pis, Waterloo a univerzitního města Leuven. 
Velkým zážitkem byl pro nás celodenní okruh po belgických městech 
Antverpy, Gent a Bruggy, kde nám přálo krásné slunečné počasí. 

Svědomitě připravený a promyšlený program pod vedením pana 
Mgr. Petra Hambálka byl pro nás velkým přínosem po stránce odborné, 
kulturní a společenské. Získané poznatky využijeme ve školní práci při 
objasňování otázek o významu a fungování Evropské unie a také při 
přípravě na čerpání dotací z evropských sociálních fondů. 

Návštěva Evropského parlamentu

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám s přípravou a rea-
lizací zdařilého studijního pobytu pomáhali. 

Mgr. Alena Grygerová, ředitelka 3. ZŠ Holešov

Srdíčko zve rodiče s dět-
mi do plaveckého kurzu 
Pulčíci pro děti od dvou 
let s rodiči. Kurz obsahu-
je 10 lekcí, jednou týdně 
v úterý dopoledne. Pla-
vání přináší psychickou 
pohodu a fyzické otužení 

organismu rodiče i dítěte. Působí příznivě na 
psychomotorický vývoj. Dítě si pěstuje hygi-
enické a výchovné návyky. Dítě se učí lépe 
spolupracovat, soustředit a je bystřejší. Kurz 
plavání má pro dítě skutečně řadu výhod. Ne-
jenom že utužuje jeho zdraví, ale také poznává 
nový rozměr trávení času se svými rodiči! 

Cena kurzu: 500 Kč. Od 7. 4. - 16. 6. 
2009. (Zdrav. poj. na kurz přispívají. Přihlášky 
a bližší informace: m.c.srdicko@seznam.cz, tel.: 
573 397 163.)

Mateřské centrum Srdíčko, Sokolská 70, Holešov-Všetuly
Děti se naučí nenásilnou a hravou formou 

za doprovodu říkanek, písniček přirozenému 
respektu z vody, abecedu potápění, orientaci ve 
vodním prostředí (nad i pod vodou), skoky do 
vody, základní plavecké pohyby pasivní formou, 
otužování, práci v kolektivu, užijí si spoustu 
zábavy a v neposlední řadě - citové vazby mezi 
vámi a vaší ratolestí se prohloubí a obohatí o ne-
zapomenutelné zážitky z nových dovedností 
a  vzájemného překonání případných obav 
nejen dětí, ale i rodičů. Nultá hodina (rozdělení 
do družstev) proběhne v úterý 7. dubna 2009 
v 10 hodin v krytém bazéně v Holešově.

Srdečně vás zveme na setkání, které není 
jen pro znakující rodiče a děti, ale i pro ty, kteří 
se teprve pro znakování rozhodují a chtějí se 
informovat. Herna Baby signs 6. dubna 2009 
od 16 hodin v MC Srdíčko v Holešově. Přijďte 
s námi strávit příjemnou hodinku či dvě, mož-

ná to bude poprvé, kdy Vaše dítě „řekne“, co 
si přeje nebo co se mu líbí. Znaková řeč pro 
slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, 
jak se dorozumět s vaším dítětem ještě předtím 
než je schopné mluvit. Program Baby Signs® 
je světově nejrozšířenější metoda znakové 
řeci pro batolata vyvinutá předními odborníky 
v oboru Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan 
Goodwynovou a založená na jejich dlouholetém 
vědeckém výzkumu. 

Vstupné se na Hernu Baby Signs neplatí, 
pouze Mateřské centrum vybírá 30 Kč za vstup 
do prostoru MC. Těším se na setkání s Vámi 
a Vašimi dětmi. 
Vaše instruktorka programu Baby Signs® 

Mgr. Michaela Sovadinová 

michaela-babysigns@seznam.cz
telefon: 723 335 263

Dovolujeme si Vás pozvat na Jarní přehlídku mažoretek v  neděli  
19. dubna  ve 14 hodin v sokolovně Holešov. Představí se Vám 
všechny věkové kategorie mažoretek z Holešova. 

Jako host vystoupí mažoretky Limmit TJ Sokol Kroměříž.

Na skvělé publikum se těší mažoretky Holešov
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Ve dnech 12. 2. a 26. 2. 2009 se žáci 5. a 6. ročníku 2. Základní školy 
zúčastnili soutěže nazvané „Angličtina hrou“. O přípravu a organizaci se 
postarali žáci 9. tříd v hodinách anglické konverzace společně s paní 
učitelkou Janskou. Páťáci a šesťáci plnili zadané úkoly zábavnou formou, 
například doplňovali písmenka nebo celé věty. Díky křížovkám, spojovaní 
čísel a ukazování částí těla, domu si naši žáci z 5. a 6. třídy ověřili své zna-
losti v angličtině. Přestože si páťáci trochu stěžovali, že pro ně byla soutěž 
těžší, byli více snaživější než šesťáci. Nejlepší dvojice byly odměněny. Žáci 
devátých tříd si tuto soutěž také užívali, protože si jak při přípravě úkolů 
pro mladší spolužáky, tak i v samotné soutěži užili hodně zábavy. Soutěž 
proběhla v duchu projektu „Malý, velký kamarád“. „Angličtina hrou“ se také 
velmi líbila i žákům druhé třídy, kteří se přišli na soutěž podívat. Slíbili jsme 
jim, že podobnou hru připravíme v tomto školním roce i pro ně.

Lucie Krkavcová, 9. A; Pavla Paštěková, 9. B

Angličtina hrou

Jarní přehlídka mažoretek 
Holešov

Všem, kteří se na přípravě plesu 2. Základní školy Smetanovy sady 
625 v Holešově nějakým způsobem podíleli, patří velký dík a doufáme, 
že i nadále potrvá výborná spolupráce.

Ples 2. Základní školy v Holešově 21. 3. 2009

PODĚKOVÁNÍ

Zvláštní poděkování
městu Holešov za vstřícné jednání při pronájmu prostor 

holešovského zámku

Výborné zajištění hudební produkce skupiny EXPO a A-Z BAND
Vystoupení holešovských mažoretek
Tanečních párů v choreografii manželů Starečkových
Vystoupení skupiny ENDIARON
Pěvecký výkon Michaely Kotkové
Panu Vladimíru Šrámkovi za fotografie z plesu
Sponzorům za finanční a věcné dary

Všem rodičům, kteří do tomboly přispěli, a také všem sponzorům, kteří 
nechtěli být jmenováni.

A nakonec: Žákům, učitelům a nepedagogickým pracovníkům, kteří 
chtěli pomoci a na dětech jim opravdu záleží.

Za 2. ZŠ Holešov
Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka školy

SRPD při 2. ZŠ v Holešově
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Fotografie slouží k zachycení památných 
okamžiků života. Každá fotografie, jakmile si 
ji pořídíme, by měla být opatřena popiskem 
obsahujícím jak datum jejího pořízení, tak i koho 
nebo co vlastně zachycuje. Jinak naši potomci 
nebudou vědět, o jakou událost se jedná, ale 
často ani my sami si za dvě tři desetiletí nad 
osamocenou momentkou už nevybavíme, jestli 
jsme např. tenkrát oslavovali něčí narozeniny, 
nebo vítězství fotbalového týmu a koho že to 
tak přátelsky držíme kolem ramen. Fotografie 
s popiskem bude mít pro každého, kdo se na ni 
v budoucnu podívá, mnohem větší vypovídací 
hodnotu. A u fotografií, zachycujících veřejné 
a společenské dění, to platí několikanásobně.

Tento snímek z období nacistické okupace 
byl popsán teprve někdy v 60. nebo 70. letech, 
když se jeho kopie dostala do sbírek okresního 
archivu, sídlícího tehdy v Holešově. Stojí na 
něm: 15. 3. 1939, němečtí důstojníci na hole-
šovském náměstí. Vybavena touto identitou, 
vyzdobila fotografie několik výstav u příležitosti 
smutného výročí nacistické okupace českých 
zemí, které jsme si tento měsíc připomněli již 
po sedmdesáté. Byl to však popisek veskrze 
nesprávný. Němečtí důstojníci na něm sice 
jsou, nejeden Holešovan si ovšem v průběhu 
let povšiml, že fotografie nezachycuje scénu na 
holešovském náměstí (dnešní náměstí Dr. E. 
Beneše), ale na Malém náměstí (dnešní náměs-
tí Svobody) v bývalé Židovně. Že bude nutné 
opravit také vročení, se stalo zřejmým díky ně-
kolika pamětníkům, kteří ve společnosti Němců 
na fotografii identifikovali někdejšího představi-
tele města Jana Dutku, který se ovšem do čela 
městské správy dostal až v roce 1941.

Jasno do okolností vzniku fotografie vnesl 
teprve rok 2003, kdy se na veřejnost poprvé 
po několika desetiletích dostal amatérský film 

Tajemná fotografie z období okupace

o zničení holešovské tzv. nové synagogy. Jedna 
ze scén filmu totiž zachycuje navlas stejnou 
situaci, jaká je na fotografii. Případní zájemci 
se o tom mohou přesvědčit při srpnovém fes-
tivalu Týden židovské kultury, který bude letos 
věnován událostem holocaustu, mj. i zániku 
synagogy. Díky tomuto filmu, který natočil ho-
lešovský živnostník František Stavěníček, se 
podařilo fotografii poměrně přesně datovat, 
neboť demolice probíhala ve dnech 24. až 
26. března 1942 (snímek byl pořízen pravděpo-
dobně v poslední den). Tedy opět jedno smutné 
březnové výročí.

Tím ovšem úplně všechna tajemství kolem 
fotografie rozřešena nejsou. Během bourání 

synagogy byly pořízeny téměř dvě desítky fo-
tografií, které do Městské knihovny v Holešově 
věnoval bývalý zaměstnanec městského úřadu, 
pan Rudolf Hlavica. Z knihovny se pak kopie 
těchto snímků dostaly do okresního archivu. 
Tato fotografie však mezi nimi není. Svou detail-
ností a ostrostí se navíc liší od všech fotografií, 
které pan Hlavica věnoval knihovně. Pokud by 
snad někdo ze čtenářů znal autora fotografie 
a věděl, kde se originální snímek (popřípadě 
i další snímky téhož autora z doby okupa-
ce) nachází, nechť laskavě kontaktuje redakci 
Holešovska, a pomůže tak odhalit poslední 
tajemství, které je s fotografií spojeno.

(jm)

Přišlo jaro a opět jsou tady první závody v orientačním běhu. Všech-
ny sportovní příznivce chci pozvat na první závody Valašské oblasti, které 
se uskuteční ve Vizovicích. Zvláště bych chtěl pozvat rodiče s dětmi 
od 5 let. V každém závodě je totiž kategorie pro rodiče s dětmi. Trať je 
označena fáborky, takže se nemusíte bát, že se ztratíte.

Závody se uskuteční v sobotu 4. dubna 2009. Sraz závodníků je 
ve Vizovicích, prezentace probíhá od 12 do 13.30 hodin ve škole. Start 
závodu je ve 14 hodin.

V neděli 5. dubna 2009 se pak koná mistrovství Valašské oblasti 
na krátké trati. Sraz závodníků a prezentace proběhnou od 8 hodin ve 
Slopném pod sjezdovkou. Jedná se o veřejné závody, kterých se může 
zúčastnit každý. Tratě budou připraveny i pro ty, kteří si to chtějí zkusit 
jen tak pro zábavu. 

Závodů se budou účastnit i členové holešovského oddílu. Případní 
zájemci se mohou informovat přímo v sokolovně nebo na webových strán-
kách orientačního běhu. Neváhejte a přijděte se projít nebo proběhnout 
v přírodě. Orientační běh je pro všechny věkové kategorie a celé rodiny.

Antonín Peška

Orientační běh TJ Sokol Holešov

Máte zájem dělat všeobecné 
cvičení pro děti od 5 do 9 let v ho-
lešovské sokolovně? Cvičení by 
se konalo každé úterý od 15.30 do 
17 hodin. Minimální počet 6 cvičen-
ců. Zájemci se mohou přihlásit pří-
mo v sokolovně. Bližší informace 
získáte na telefonu 608 221 606. 

(ap)

Cvičení pro děti

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

Prodám RD 5+1 
v Přílepích
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V rámci každoročně pořádané 
ankety Týdeníku Kroměřížska o nej-
lepší sportovce v rámci okresu Kro-
měříž - Sportovec roku 2008 byl mezi 
nejlepšími nominovanými kolektivy 
i oddíl minigolfu MGC Holešov. 

Sedmiletá mravenčí práce 
prezidenta klubu Radka Doležela 
byla pak oceněna v sobotu 7. 3. 
v Kroměříži, kdy na Plese sportovců 
byl kolektiv jeho svěřenců vyhod-
nocen za svou sportovní činnost 
a dosažené sportovní výsledky na 
úžasném 3. místě.

Všichni aktivní členové mini-
golfového klubu tímto děkují redak-

Velký úspěch holešovských minigolfistů - 3. místo v anketě
Sportovec roku 2008

torům Týdeníku Kroměřížska  a pra-
covníkům OV ČSTV v Kroměříži, 
že po celou dobu existence tohoto 
celkem mladého  klubu sledovali 
jeho poctivou sportovní práci a po 
právu ocenili vynikající výsledky, 
které tento kolektiv začal sbírat na 
poli celostátních i mezinárodních 
soutěží.

Dobrý golfový úder i v roce 
2009!

Zdenka Doleželová

Hráči oceněného   > 
klubu minigolfu MGC Holešov.

V holešovské sokolovně pro-
běhl v sobotu 14. 3. 2009 turnaj 
neregistrovaných hráčů v odbíje-
né, který uspořádala skupina dob-
rovolných sportovců pod záštitou 
TJ Sokol Holešov. Zúčastnila se 
amatérská družstva těch nejvyš-
ších kvalit, a proto i průběh celého 
turnaje měl velmi vysokou úroveň, 
nad kterou by mnohý profesionál 
závistivě skřípl zubem. Účast byla 
omezena na pět smíšených druž-
stev, a tak měli tu čest změřit své 
síly Draci Holešov, Přílepy, Šicí 
stroje Hulín, Štípa a pořádající Čtyř-
lístek. V čele tabulky se se svým 
stabilním výkonem celkem suve-
rénně umístili sportovci z Přílep, 
zbývající pořadí však bylo velmi 
těsné a vyrovnané, rozhodoval 
prakticky každý vybojovaný bod. 
Druzí byli Draci z Holešova, násle-
dovala Štípa, dále Čtyřlístek a Šicí 
stroje Hulín. Nikdo neodešel bez 
medaile a diplomu, od vyhlášení 
nejlepšího hráče či hráčky sice 

Volejbalové přivítání jara v holešovské sokolovně

Účastníci turnaje amatérských družstev ve volejbale.  

pořadatelé ustoupili, neboť cel-
kově vysoká kvalita přítomných 
hrajících osobností by je připravila 
o všechny diplomy, ale byly oceně-
ny jiné zásluhy, jako byla nejlepší 
fanynka, malířka či skokan turnaje. 
Výrazné ohodnocení si zasloužila 
především obsluha bufetu, která 
po dobu celého turnaje neopustila 

své strategické místo a spolehlivě 
zachraňovala všechny zúčastně-
né od dehydratačního kolapsu 
či nedostatku i jiných, neméně 
potřebných vitamínů. Nezávis-
lou a nenásilně řízenou živelnou 
sportovní akci podpořili věcnými 
cenami město Holešov, Nestlé 
Holešov, Hakné Hulín a Vinotéka 

Šenkyřík. V neposlední řadě patří 
poděkování TJ Sokol Holešov za 
vstřícnost a možnost využití prostor 
sokolovny k vytvoření úžasného 
sportovního zážitku pro spoustu 
nadšenců, kteří usínali s pocitem 
nádherně strávené soboty. 

Miloslav Šafránek

Capoeira je brazilské bojové umění, které se nyní vyučuje i v Holešově 
pod vedením Daniela Ponížila a Květoslava Odstrčilíka, kteří patří pod aso-
ciaci ABADA Capoeira založenou v brazilském Riu de Janeiru. Oba trenéři 
mají letité zkušenosti z tréninků nejen od českých graduados, ale také od 
rodilých Brazilců z Abada Capoeiry, patřících mezi absolutní špičku.

Cílem obou trenérů je vybudovat kvalitní základnu capoeiry v Ho-
lešově.Tréninky jsou vždy v pondělí od 18 hodin, ve středu od 17 hodin 
a v sobotu od 15 hodin v tělocvičně Druhé základní školy v Holešově. 
Stále probíhá nábor nových členů od 15 let. Případní zájemci se mohou 
přijít podívat na trénink.

Těší se na vás Daniel Ponížil a Květoslav Odstrčilík.

Bojové umění v Holešově

• Krajský přebor - 10. kolo
Boršice A - MKS Holešov B  -  5½ :  2½ 

Holešov nenavázal na předcházející výsledky a prohrál s jedním z fa-
voritů soutěže, když zcela propadl především na zadních šachovnicích. Za 
Holešov vyhráli: P. Navrátilík, M. Vymětal. Remizoval: M. Beneš.
• Regionální přebor - 10. kolo
Bystřice p. Hostýnem  A - MKS Holešov C - 4½ : 3½

V nepříliš bojovném utkání, ve kterém oběma soupeřům vcelku 
o nic nešlo, si domácí takticky pohlídali těsné vítězství. Jistým sestupují-
cím se po tomto kole stalo družstvo Spartaku Hulín. Za Holešov vyhrál: 
Z. Krejcar. Remizovali:   J. Hromada, S. Žáček, M. Novák, J. Petřivalský, 
I. Machovský.
• Regionální soutěž - 9. kolo
MKS Holešov  D - Prusinovice - 5½ : 3½ 

O postup do regionálního přeboru spolu v posledním kole bojovala 
na dálku družstva Slavie Kroměříž a  Prusinovic. Při rovnosti bodů měla 
Slavia o pouhý půlbod lepší skóre, takže šance obou soupeřů byly vcelku 
vyrovnané. Prusinovice však neunesly důležitost rozhodujícího zápasu, 
zatímco Kroměříž vysoko rozdrtila béčko Bystřice a po zásluze si vybojo-
vala postup do vyšší soutěže. Déčko Holešova obsadilo nakonec velice 
solidní třetí příčku.

Na pozvání Šachového klubu ŠK Milovice sehrál holešovský 
kandidát na mistra Radek Šudřich simultánní produkci proti hráčům 
místního klubu. Náš hráč se představil ve velmi dobrém světle, když 
ze 12 partií dokázal 9x zvítězit a svým soupeřům povolil pouhé dvě 
remízy, které uhráli O. Piskač a Richard Čelechovský.

Šachy 
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V sobotu 14. 3. 2009 se uskutečnil ve spor-
tovní hale 1. Základní školy v Holešově další 
ročník turnaje starších pánů v halové kopané 
O pohár poslance Josefa Smýkala. Slavnost-
ního losování v 8:30 hod. se zúčastnilo 6 muž-
stev: Bystřice p. Host., Holešov I., Holešov II., 
Prusinovice, Tučapy a Žeranovice.

Hrálo se systémem každý s každým a sho-
dou okolností poslední utkání bylo také soubojem 

Pohár poslance Smýkala zůstal v Holešově

o první místo. V něm se utkaly Holešov 1 (Se-
nátoři) s Holešovem 2 (Retro). Po výhře 1:0 se 
vítězem turnaje stalo mužstvo Holešov 1, které 
vítězný pohár získalo již potřetí. Na druhém místě 
skončil Holešov 2, třetí Bystřice p. Host. a dále 
v pořadí Tučapy, Prusinovice a Žeranovice.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen s devíti 
vstřelenými brankami Aleš Ryška z vítězné-
ho celku, nejlepším brankářem Tomáš Málek 

z Bystřice p. Host. a nejstarším účastníkem již 
tradičně Stanislav Trněný z mužstva Holešov 1. 
Hodnotné ceny spolu s Josefem Smýkalem pře-
dávali pozvaní hosté - poslanec PS PČR Zde-
něk Škromach a zpěvák Stanislav Hložek.

Důstojnou atmosféru turnaji dodala po-
četná divácká kulisa a celková přátelská at-
mosféra.

Jaroslav Chmelař

TJ Holešov, oddíl házené za-
hájil jarní sezónu 2008-2009 do-
mácím utkáním dne 22. února 2009 
s celkem TJ Šumperk a ve velmi 
improvizované sestavě přesvědči-
vě prohrál 17:38. Ve druhém utkání 
na domácím hřišti s družstvem So-
kol Polanka nad Odrou remizoval 
po dobrém výkonu v závěru utkání 
27:27 a ve třetím utkání na hřišti 
Sokol Velká Bystřice již dokázal 
po bojovném výkonu celého druž-
stva a za velké podpory brankáře 
Luňáka zvítězit 27:24. 

Čtvrté utkání jarní sezóny se-
hrál na domácím hřišti s družstvem 
DTJ OREL PASKOV a přesvěd-
čivě zvítězil 30:23 po vyhraném 
poločase 16:11. V utkání velmi 
dobře zahrál zejména brankář Lu-
ňák s 50% úspěšností zákroků, 
z 47 střel jich zneškodnil 24 včetně 

Holešovská házená
Patagonie, země neznámádvou sedmiček. Dále velmi dobře 

zahrál na nezvyklém místě spojky 
až do svého zranění ve 25. minutě 
prvního poločasu  Michal Kasaj, 
výborně přihrával a dal 3 branky. 
Výkon celého družstva byl velmi 
dobrý jak v obraně, tak i střelecky, 
opět se dařilo tradičně nejlepšímu 
střelci družstva Janu Capilovi.

Sestava a branky: v brance 
Luňák a Bubela, v poli pak Zetík 
3, Kasaj 3, Koplík, Procházka 1, 
Gahura Petr 2, Gahura Martin 1, 
Růžička 2, Konečný 3, Bábek 
5 a nejlepší střelec Capil 10 
branek.

28. 3. zajíždí TJ Holešov 
na mistrovské utkání do Pros-
tějova a doma se opět představí 
až 5. dubna 2009 mistrákem 
s družstvem TJ Uničov.

Klub českých turistů v Holešo-
vě pořádá klubový večer s cestova-
telem Milošem Růžičkou, který se 
bude konat v úterý dne 31. března 
2009 od 17.00 hodin v Drive Clubu 
Holešov (přízemní hala kina Svět 
vpravo). Tentokrát jsme besedu 
nazvali Patagonie, země 
neznámá.

Miloš Růžička je peda-
gog holešovského gymná-
zia a je také nadšeným pro-
pagátorem turistiky a prů-
vodcem na turistických 
cestách, ze kterých dokáže 
přivézt nejen krásné zábě-
ry, ale dovede o všem velmi 
poutavě vyprávět. O svém 
putování po světě nám vy-
právěl na besedách dne 

22. 10. 2002 „Skotsko“, dne 19. 11. 
2002 „Island, země gejzírů“, dne 
21. 1. 2003 „Vlaječka holešovského 
gymnázia na Elbrusu“, dne 23.11. 
2004 „Norsko - země fjordů, jezer 
a řek“ a dne 10. 12. 2007 „Tajemný 
Ladak“.

Vítězné družstvo holešovských starých pánů společně 
s hlavním pořadatelem.

Cenu nejlepšího střelce turnaje přebral z rukou hlavního pořadatele 
Josefa Smýkala Aleš Ryška. 

Jedna z nebezpečných situací před brankou Bystřice při vzájemném 
zápase s celkem Holešov I. 

Klubový večer s cestovatelem
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SFK ELKO Holešov - TJ Dolní Němčí
2   (1:0)   0

Začátek utkání patřil oběma mužstvům, ale 
již v 11. minutě unikl Münster, přehodil středního 
obránce a Bejtkovský hlavou přehodil brankáře 
- 1:0. V 17. minutě šel sám na branku Roubalík, 
ale mířil vedle. Hráči Holešova si vytvořili i další 
šance, ale stav se nezměnil. Naopak posled-
ních patnáct minut první půle zle zatápěli hosté 
a ve 40. minutě trefili šibenici Krejčího brány. Ve 
druhé půli pokračovaly akce na obou stranách. 
V 78. minutě šel sám na bránu Barták, ale střelil 
vedle. V 84. minutě Slováček trefil pouze bran-
káře. V 88. minutě dostal hostující Krchnáček 
druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Hosté tak 
dohrávali v deseti.  V 89. minutě rozhodčí neu-
znal branku pro postavení mimo hru. Nakonec 
došlo ke změně skóre po lobu Bejtkovského, 
který v 92. minutě zvýšil na 2:0.
Holešov: Krejčí - Charuza, Šimík, Bačík, Belza 

Úspěšný vstup fotbalistů do jarní části 

- Ohlídal, Bejtkovský, Odstrčilík, Münster - Rou-
balík, Barták. V 68. minutě střídal Münstera 
Slováček. 

FC Chropyně - SFK Holešov
0   (0:0)   2

Na rozdíl od ostatních fotbalových soutěží 
má Krajský přebor Zlínského kraje jarní premi-
éru za sebou. Díky přehození posledního kola 
podzimní části Holešov opět narazil na FC 
Chropyně, mužstvo z popředí tabulky. K zápasu 
Holešovští odjeli na umělou trávu do Chropyně. 
Oproti přípravě bylo v sestavě několik změn. 
Z různých důvodů chyběli Belza, Münster a Fry-
bort. V týdnu přestoupili do Sokola Martinice 
hrajícího okresní přebor Hlobil a Marek.  

Začátek utkání patřil domácím, kteří dvacet 
minut zatápěli hostující obraně. Kdyby Chro-
pyně vedla o dvě branky, nikdo by se nedivil. 
Hosté však postupem času eliminovali střelce 

domácích Pagáče, hra se vyrovnala a několikrát 
zahrozil také Holešov. Do poločasu byly šance 
na obou stranách, ale branku diváci neviděli. Do 
druhého poločasu však vstoupili lépe hosté. Ve 
49. minutě připravil jeden z domácích obránců 
horkou chvilku svému brankáři, ten míč neudr-
žel a Slováček vsítil do prázdné branky na 0:1. 
Neuběhly ani čtyři minuty a po faulu rozhodčí 
nařídil v 52. minutě trestný kop. Roubalík se tre-
fil a hosté vedli 0:2. V 75. minutě unikl po křídle 
Slováček, ale jeho střela se odrazila od tyče. 
Pět minut před koncem mohl Roubalík lobem 
z 35 metrů zvýšit vedení Holešova, ale brankář 
míč vyrazil nad břevno. To byla také tečka za 
důležitým derby okresu Kroměříž.
Sestava: Krejčí - Charuza, Bačík, Odstrčilík, 
Vávra - Bejtkovský, Ohlídal, Šimík, Barták - 
Roubalík, Slováček. 
Střídání: 35. min. - Slováček (Veselý), 41. min. 
Šimík (Chudárek).  

SFK ELKO Holešov - TJ Slavoj Kojetín
2    (1:0)    0

Poslední utkání zimního turnaje na UT v Chropyni bylo jako vodní 
pólo. Na trávě byla vrstva vody a do toho stálý déšť připravil oběma 
mužstvům tvrdé tréninkové podmínky. Fotbalu se moc nedařilo, a tak to 
byla spíše nakopávaná vodou. Ve 21. minutě zahrával Odstrčilík trestný 
kop ze třiceti metrů a míč skončil v síti - 1:0. To samé přišlo ve druhé půli, 
když v 57. minutě vystřelil snad ze 40 metrů Charuza a po vodě dostal 
míč takovou rychlost, že skončil u tyče překvapeného brankáře. Utkání 
řídil rozhodčí Mrázek ze Zářičí. 

Holešov: Bakalík - Frybort, Bačík, Šimík, Vávra - Bejtkovský, Ohlídal, 
Odstrčilík, Charuza - Barták, Roubalík.

Střídali: Marek, Slováček a Žiak.

Fotbalová příprava Valašský zápas 
se děvčatům vydařil

1. FK Chropyně 40:12 18

2. FK Kozlovice 26:14 16

3. FC Kralice n/Hané 25:11 13

4. SFK ELKO Holešov 16:15 12

5. FC Želátovice 19:16 8

6. TJ Pilana Zborovice 16:24 7

7. TJ Slavoj Kojetín 11:30 3

8. Sokol Vrchoslavice 8:49 1

SFK ELKO Holešov B - Sokol Tučapy
0   (0:0)   0

V pátek ve večerních hodinách sehrál na umělé trávě v Hulíně 
přípravu také holešovský B tým. Utkání skončilo bez branek a řídil jej 
rozhodčí Kotas z Holešova. 

Holešov B: Sedláček - Frybort, Belza, Topič, Hrudík D. - Přívara M., Ve-
selý, Sedlařík R., Jirsa O., Uruba, Oral. Střídali Leško J. a Truhlář M. 

Tabulka zimního turnaje O pohár města Chropyně

Valašské Meziříčí -  DFK Holešov
0   (0:1)   1

V prvním přípravném zápase před jarní sezónou obstál celek Dívčího 
fotbalového klubu Holešov výborně - okamžitý přechod z haly na venkovní 
hřiště děvčata DFK zvládla bez potíží. DFK se představil s pozměněnou 
sestavou - do branky se po téměř roční pauze, zaviněné zraněním, vrátila 
Katka Pitnerová,v poli se opět představily Hanka Kršňáková a Jaroslava 
Jurčová a na místě předstoperky zakusila premiéru Tereza Vybíralová. 
Všechny tyto hráčky se prezentovaly velmi dobrými výkony. Bez nejlepší 
ofenzivní hráčky Bakalíkové dostaly v útoku Holešova příležitost mladé 
náhradnice. Celek hostí neměl překvapivě problémy s prostorem na hřišti, 
dominoval v osobních soubojích a od začátku útočil především po levé 
straně, kde odehrála v záloze výborný zápas Dominika Stolářová, která 
se snažila podporovat přihrávkou v útoku hrající Kršňákové; zprava hrály 
velmi dobře a přesně Katka Brezanská a Jarča Jurčová. Občasné útoky 
domácích bez problémů zastavovala stoperská dvojice Jablunková - Vy-
bíralová, která rozehrávala přesné míče na krajní záložnice. Problémy 
středové dvojice se zpracováním míče a neefektivní spolupráce vedly 
v polovině poločasu ke změnám v záloze, a kapitánka Samsonková se 
svou rychlostí začala prosazovat až na pravé straně hřiště. Pěkným 
kombinacím bohužel chyběla přesná finální přihrávka na útočnice, které 
se pro míče musely vracet do pole a při zakončení jim chyběl důraz 
a přesnost. Svou herní převahu korunoval Holešov brankou v 44. minutě, 
kdy po rohovém kopu Míši Dobroslávkové skórovala tečí podél brankářky 
Hana Samsonková. Druhý poločas se tempo hry zvolnilo a domácí hráčky 
několikrát nepřesně ohrozily branku hostí; naopak vyložené šance DFK 
nedokázaly využít Kršňáková ani Silva Weissová.

Holešov zaslouženě zvítězil ve svém prvním přípravném zápase. 
Brankářka Pitnerová podala při svém návratu spolehlivý výkon stejně jako 
obranná trojice Jablunková - Vybíralová - Brezanská; v záložní řadě byla 
nejlepší hráčkou Stolářová a v útoku osamoceně bojovala Kršňáková. 
Za předvedený výkon si ale zaslouží pochvalu celý tým, který se bez 
předchozích tréninků vypořádal velmi dobře s hrou na otevřeném hřišti.
Sestava: Pitnerová, Jablunková, Brezanská, Vybíralová, Ďurišová, Jur-
čová, Samsonková, Dobroslávková, Stolářová, Pagáčová, Kršňáková.
Střídaly: Weissová, Stratilová, Koukalová
Branka: Hana Samsonková
Nejlepší hráčka: Tereza Vybíralová

Mgr. Svatava Ságnerová

V sobotu 7. 3. sehráli v tělocvičně SVČ - TYMY své již druhé přá-
telské utkání fotbaloví benjamínci TYMY. Jejich soupeřem bylo mužstvo 
SK Slavia Kroměříž. Vzájemné utkání se neslo v duchu hráčského 
zápalu, spousty střel a podařených přihrávek. Po skončení kopal každý 
hráč penaltu. Velkou pochvalu si zaslouží brankaři obou týmů. Závěr 
patřil poděkování, odměnám a společnému nástupu. Poděkování patří 
trenérům za výbornou přípravu obou družstev fotbalových benjamínků 
a dále děkujeme za podporu Zlínskému kraji.

(hs)

V TYMY se konalo utkání benjamínků
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Soutěž Holešovska

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá 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 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 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. 

Sudoku
Dobrá čtyřicítka čtenářů reagovala na fotohádanku z čísla 4/2009. 

Tentokrát to asi neměli moc složité. „Jde o fotografii opravené holešov-
ské polikliniky, vyfocené zezadu,“ napsala nám v e-mailu Jana Dujková 
z Přílep, která se tak stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako 
druhá byla vylosována Eva Jakešová z Prusinovic, která si zajede na 
pizzu do Pizzerie U Letiště. 

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět Miroslavu Lefflerovi z Holešova a Jarmile Večeřové z Holešova. 
Všem vylosovaným redakce gratuluje!

A tady je dnešní hádanka: Poznáte, co je to na poměrně starém 
snímku za budovu? 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)

• Městská knihovna Holešov vás zve na přednášku „Indonésie - ostrov 
Nusa Penida - lidé a život, Mola Mola - Měsíčník svítivý - návštěva z pra-
věku“. Slovem a obrazem provází Milan Caha. Přednáška se uskuteční 
dne 26. března 2009 v 17 hodin ve studovně MK Holešov.

• Dvě zajímavé akce nabízí Čajírna u Pythona na náměstí sv. Anny.  
Zatímco v neděli 29. března proběhne od 17 hodin koncert duchovní hudby 
se zpěvem Haré Krišna Mahámantry (koncert bude spojen s přednáškou 
na téma karma, reinkarnace atd.), ve čtvrtek 2. dubna můžete zajít na koncert 
„písničkářky s vnitřní lávou“ Beaty Bocek. Zpívající autorka s kytarou zazpívá 
polsky, slezským nářečím a občas česky. Začátek koncertu je v 19 hodin. 

• Milý dárek k Měsíci knihy dostala Městská knihovna Holešov v podobě 
ojedinělé knihy psané 
i ilustrované samotným 
autorem. Pan učitel Jiří 
Valenta je autorem pů-
vabné knížky svých po-
střehů z toulek přírodou 
našeho regionu, navíc 
doplněnou velmi zda-
řilými vlastními ilustra-
cemi. Jak sám v úvodu 
píše: „Radost je křehká 
jako kapka rosy, proto 
si važme každé, která 
nás potkala…“ - a tak 
i pracovnice z knihov-
ny tuhle „radost“ uložily 
do fondu regionální lite-
ratury, kde bude k na-
hlédnutí pro všechny 
naše čtenáře.

Nezapomeňte, že…


