Hezké prožití velikonočních svátků
přejí všem občanům jménem zastupitelstva
starosta a místostarostové města.
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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

VYPRODANÁ PREMIÉRA. S velkým úspěchem uvedlo koncem března ve vyprodaném sále kina Svět premiéru slavné Moliérovy hry Lakomec
holešovské Divadlo 6. května. Více o premiéře na str. 15.
Foto: Pavel Vystrčil

Koncert bude vysílán
do řady států Evropy
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 je předchůdcem klasicistních velikánů, jako
je W. A. Mozart či J. Haydn.
Pokračování na str. 15

Velikonoční jarmark

Obnova zeleně

Velikonoční jarmark lidových řemesel pořádá v sobotu 11. dubna od 8 hodin město
Holešov a Klub přátel řemesel Holešov. Akce se
uskuteční na náměstí Dr. E. Beneše. Součástí
bude prodej velikonočního sortimentu a dalšího
zboží z tradičních materiálů, občerstvení a také
ukázky a možnost vlastní tvorby tradičních lidových velikonočních a jarních ozdob a výrobků.
V doprovodném programu vystoupí od 9 a od
10.30 hodin sbor 1. ZŠ Banana Vox.

Co vy na to,
pane starosto?

Další informace na: www.klubremesel.cz

VÝSTAVA O ROMECH. Výstava s názvem Romové ze Vsetína začala v pondělí 30. března
v přízemí holešovského zámku. (Další informace na str. 10)

V posledních týdnech dochází na řadě
míst města Holešova ke
kácení vzrostlých stromů.
Tuto zeleň již na několika
místech nahradila nová
výsadba. Co vy na to,
pane starosto?
Na revitalizaci městské zeleně jsme v minulém
roce obdrželi od krajského úřadu ve Zlíně jeden
a půl milionu korun. Jedná se o jednu z celé
řady kompenzací, které jsme vyjednali v souvislosti s výstavbou strategické průmyslové
zóny. Peníze jsme odložili na speciální podúčet,
abychom je neutratili za nic jiného. Díky tomu
jsme tak v minulých týdnech začali s revitalizací
městské zeleně. Pro některé občany je to překvapivé a myslí si, že kácení těchto stromů není
nutné. Celou akci však zaštiťuje Odbor životního
prostředí Městského úřadu v Holešově. Dochází
pouze ke kácení nemocných a starých stromů
a na kontrolu k nám navíc jezdí inspektoři z Inspekce životního prostředí.
Abychom ušetřili prostředky města, nabízíme také možnost zpracování dřeva pro občany.
Zájemce sepíše smlouvu s městem, strom pokácí, dřevo zpracuje a využije pro vlastní potřebu.
(frs)
(Další informace na str. 2 a 5)
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Nová členka zastupitelstva
Dne 17. března 2009 doručil zastupitel Ivan Zelinka do rukou starosty
města vzdání se členství v zastupitelstvu. Podle zákona tímto dnem přestal
být členem zastupitelstva a dnem následujícím se novým členem zastupi-

telstva stal náhradník ze stejné kandidátky. Prvním náhradníkem za Koalici
pro Holešov je Ivana Bozděchová,
která působí ve funkci ředitelky holešovského Centra pro seniory.
(sov)

www.re-max.cz

Jarní etapa deratizace
Město Holešov v souladu se
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, zajistilo prostřednictvím speciální firmy s odbornou způsobilostí
v době od 10. dubna do 10. května
2009 speciální ochrannou deratizaci na veřejném prostranství.

Z preventivních důvodů doporučujeme v období prováděné
deratizace zvýšenou opatrnost.
Preparáty jsou používány ve formě barevných granulí nebo zrna,
a mohly by tak lákat především
menší děti k jejich sběru.
Ing. M. Šubová, ved. odb. ŽP

Jednání zastupitelstva

670 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Rajnochovice, Zlínský kraj. Prodej
chaty v Rajnochovicích o obytné ploše
30 m2 a výměře pozemku 1 042 m2.
Chata je dřev., zatepl. a nachází se na
klidném místě s krásným výhledem.

1 295 000 Kč 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!

Další jednání holešovského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 20. dubna. Zastupitelé začnou jako obvykle rokovat od 16 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu.

Očkování psů
V pátek dne 24. dubna se uskuteční v době od 16 do 17 hodin očkování psů proti vzteklině. Veterinární zákrok se bude konat ve Všetulích
u restaurace Barborka. Očkování je povinné pro psy starší půl roku.
MVDr. Michael Polášek

1 575 000 Kč Tel.: 603 323 111

200 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového
cih. 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.

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej pozemku, který lze využít jako stavební pozemek nebo i zahradu, o výměře 840 m2.
Pozemek lze po domluvě rozšířit na rozměry cca 1 000 m2. IS na pozemku.

1 400 000 Kč Tel.: 604 383 641

8 480 000 Kč Tel.: 604 383 641

Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD 5+1
v Pravčicích v klidné ulici o rozloze
342 m2 zastavěné plochy a zahrady
o rozloze 1.546 m2. Dům je izolovaný,
cihlový a celý podsklepený. Sleva!

Racková, Zlínský kraj. Prodej luxusního
RD 7+1 o zastavěné ploše cca 400 m2
a zahrady o cel. ploše cca 1.800 m2. RD
se nabízí k prodeji s veškerým zařízením
kompletně vybavených pokojů. Sleva!

Hasiči káceli nebezpečné stromy
V sobotu 21. března byli holešovští dobrovolní hasiči požádáni o pomoc při kácení vzrostlých topolů na ulici Zlínská u Billy. Na místo vyjela
jednotka se třemi speciálními vozidly. Po příjezdu hasiči upozornili na
kácení pracovníky Českých drah, protože lokalita se nachází v blízkosti
kolejí. Souběžně s tím také probíhalo kácení stromu na ulici Pivovarská.
Kácení se provádělo z důvodu nebezpečnosti stromů, jelikož jejich kmeny
byly u země značně
vyhnilé, a hrozilo tudíž
jejich neřízené zřícení.
Na místo si hasiči přizvali také specialistu
na kácení stromů,
který provedl odborný shoz zbytku stromů. Ty pak hasiči na
místě rozřezali.
(mh)

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

www.re-max.cz

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Provoz školek o prázdninách
Prázdninový provoz holešovských mateřských škol bude zajištěn
od 1. 7. 2009 do 28. 8. 2009 následujícím způsobem:
• Od 1. 7. do 17. 7. 2009 - Mateřská škola Radost, Grohova ul.
• Od 20. 7. do 31. 7. 2009 - Mateřská škola Masarykova ul.
• Od 3. 8. do 28. 8. 2009 - Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova ul.
Mateřské školy jsou schopny s ohledem na provádění nutných
stavebních úprav a údržby zajistit provoz pouze ve dvou třídách s nejvyšším počtem přijatých dětí 56. Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provozu přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů, s celodenní
docházkou a s trvalým bydlištěm v Holešově a jeho místních částech
(Tučapy, Žopy, Dobrotice).
Žádost k přijetí do prázdninového provozu musí být podána
u ředitelství příslušné mateřské školy v době od 1. do 15. 6. 2009.
Poplatek za školné 240 Kč bude účtován každou mateřskou školou,
kde bude dítě v průběhu prázdnin přihlášeno.
Školní rok 2009 - 2010 bude zahájen dne 1. 9. 2009.

Informace o změnách cen
U části ekonomických činností města, které nejsou veřejnou správou, došlo od 1. 4. 2009 k navýšení cen. Příčinou této změny je jednak
novelizace zákona o DPH a jednak snížení ztrátovosti některých činností.
Město se totiž od 1. 4. 2009 stalo plátcem DPH a v určitých případech
bylo nuceno upravit kalkulace svých produktů nebo služeb.
Většina občanů města pocítí promítnutí zmíněných vlivů do navýšení
cen v těchto případech:
• u čtrnáctideníku Holešovsko, kdy se zvedá původní cena čtrnáctideníku
z 10 na 12 Kč
• u placeného parkování, kdy se základní půlhodinová sazba zvyšuje 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 kulturních sálů
města a výletišť, rozvozu obědů školkám a školám, reklam na veřejném
osvětlení, pronájmu technologických zařízení.
Naopak bez cenových dopadů bude například pronájem polikliniky,
kde se zavede pouze evidence DPH u služeb a energií. DPH vůbec
neovlivní pronájmy bytů a nebytových prostor nebo svoz odpadů.
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Deset pedagožek obdrželo ocenění za svoji práci
Slavnostní shromáždění holešovských učitelů mateřských, základních a středních škol se
uskutečnilo v pondělí 30. března ve velkém sále
zámku. Při této příležitosti udělila Rada města
Holešova deseti pedagožkám ocenění ve formě

V druhé části programu pak vystoupili členové Malé scény ve Zlíně s divadelním představením s názvem Horká linka aneb Manželská revue aneb Nad dopisy diváků s živou hudbou.
(frs)

Za 1. Základní školu dostaly ocenění Jiřina Kučerová a Libuše Kořínková.

Za 2. Základní školu byla oceněna Lenka Janská.

Ocenění obdržela také Ivona Vávrová a Marie Zapletalová ze 3. Základní školy.

Z Mateřské školy Radost dostala ocenění
Magda Kuklová.

Za Mateřskou školu Sluníčko byly oceněny Vlasta Lopreisová a Milada Zycháčková.

Ocenění z Mateřské školy Masarykova
obdržela Jana Hyánková.

Ze Střediska volného času rada města
ocenila Věru Hradilovou.
Setkání pedagogických pracovníků holešovských škol pořádá město
Holešov každoročně ke Dni učitelů.
Součástí tohoto setkání je také ocenění
pedagogických pracovníků, které na
základě návrhů ředitelek školských
zařízení schvaluje rada města.
Zatímco ještě do loňského roku
se shromáždění konalo v prostorách
kina Svět, letos pořadatelé využili opravených prostor zámku a setkání se
uskutečnilo ve velkém sále.
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Pamětních listů v deskách. V rámci slavnostního
podvečera je převzaly z rukou starosty města
Zdeňka Janalíka a místostarosty Rudolfa Seiferta. Každé z oceněných žen přišla popřát také
ředitelka příslušného školského zařízení.
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Nové výsadby mění tvář holešovských ulic
V minulém čísle Holešovska jsme předeslali, že pokračuje výsadba stromů v ulicích
města. V tomto článku přinášíme přehled míst,
kde byla zeleň vysazena.
Ulice Bezručova změnila svou tvář díky
javorům, kultivar ´Columnare´, které se budou
vyznačovat úzkou korunou. Ve Smetanových
sadech byly dosazeny taktéž 3 javory. Ty nahradily dva stromy vykácené z důvodu havarijního stavu. Na Novosadech nahradila původní

dožívající topoly méně vzrůstná neplodící odrůda jasanu ztepilého. Do Grohovy ulice byly
přesazeny mladé břízy úzkého vzrůstu z ulice
Bezručovy. Na náměstí Dr. E. Beneše zpříjemní
v příštích letech posezení u kašny stín tří nových lip. O dalším pokračování výsadby stromů
v Holešově vás budeme informovat v některém
z příštích čísel Holešovska.
Ing. Pavla Pšejová - referent OŽP

POZVÁNKA
Městský výbor KSČM Holešov
zve srdečně všechny občany města
Holešova a okolí na tradiční

PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE
Akce se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna
od 15.30 do 18 hodin
ve Smetanových sadech.
Kulturní program, občerstvení,
bohatá tombola, pro děti jsou připraveny
soutěže a vláček Pacifik.

Sdružení zdravotně postižených
Holešovska

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi
dne 17. dubna 2009
ve 14.00 hodin ve velkém
sále holešovského zámku
Program schůze dle plánu.
Zabezpečeno pohoštění,
hodnotná tombola, hudba p. Doležel.
Členské průkazy s sebou.
Srdečně zve výbor a věří v hojnou
účast členů i hostů.

Charita Holešov
přijme
zdravotní sestru

Charita Holešov hledá registrovanou zdravotní setru s ŘP sk. „B“ do charitní ošetřovatelské služby. Nástup možný ihned.

Parkoviště navrhne Holešovan
Zlín, Všetuly - Dodavatele projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu
parkovacího domu u Krajské nemocnice T. Bati
ve Zlíně schválila na svém jednání krajská rada.
Dokumentaci zpracuje Ing. Ladislav Alster z Holešova-Všetul, který nabídl nejnižší cenu 1, 24 milionu
korun z celkem pětice uchazečů o tuto zakázku.

Dokumentace bude hotova do 26. června
letošního roku. Samotná výstavba parkovacího
domu by měla začít ve druhé polovině letošního
roku. Náklady na stavbu jsou odhadovány na zhruba 60 milionů korun a vznikne zde 220 nových
parkovacích míst.
(red)

Bližší informace podá Mgr. Milan Jelínek
- ředitel, tel.: 775 299 530, nebo Marcela
Fürstová - vrchní sestra, tel.: 604 582 621.

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. března 2009
Přijaté usnesení č. 82/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Holešov
na plochu občanské vybavenosti
- Centrum pro seniory. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 83/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Holešova žadatelům dle
předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 84/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí majetku
z vlastnictví Jaromíra Janečky
a Marie Janečkové, oba bytem
Žopy, pozemek PK 368, o výměře
4.300 m2, k.ú. Žopy, v souvislosti
s výstavbou cyklostezky do Žop.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 85/2009.
Rada města Holešova schválila
návrh zřízení věcného břemene týkajícího se pozemků p.č.
967, 1048/5, 966 - k.ú. Všetuly,
p.č. 2725/1, 2740/13, 2728/1,
2728/27, 2725/4, 2661/1 - k.ú.
Holešov, pro společnost Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, v souvislosti
s investiční přípravou území
průmyslové zóny Holešov,
za cenu 200 Kč/m. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 86/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
směnu pozemků s Jarmilou Ambrožovou a Ludmilou Harárovou,
obě bytem Dobrotice, p.č. 358/3,

o výměře 1.075 m2, k.ú. Žopy,
v souvislosti s výstavbou cyklostezky do Žop dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 87/2009.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na podporu uspořádání tří jezdeckých
závodů v zámeckém parku
v Holešově. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2009.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč
na realizaci „Vzpomínkového
večera“ u příležitosti 40. výročí
založení SORRY KLUBU, který
se uskuteční dne 17. 4. 2009.
Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2009.
Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů
v deskách Mgr. Jiřině Kučerové, Mgr. Libuši Kořínkové,
Bc. Lence Jánské, Mgr. Ivoně
Vávrové, Mgr. Marii Zapletalové, Janě Hyánkové, Vlastě Lopreisové, Miladě Zycháčkové,
Magdě Kulové a Věře Hradilové
u příležitosti Dne učitelů 2009.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 90/2009.
Rada města Holešova schválila
rozpis finančních podílů na obnovu kulturních památek v rámci
Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2009 takto:
• restaurování torza pískovcové lavečky v zámeckém parku,
Program regenerace: 15.696 Kč,
oprava plotu zámeckého parku,
2. etapa, Program regenerace:

Akciová společnost Vodní zdroje
Holešov, Tovární 1423,
767 01 Holešov
přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici technik pro zajištění
provozu vrtných souprav.
Požadavky: středoškolské vzdělání technického směru
organizační schopnosti, řidičský průkaz sk.“C“ podmínkou.
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
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121.336 Kč, město Holešov:
121.336 Kč,
• odvlhčení kostela sv. Anny,
Program regenerace: 90.460 Kč,
město Holešov: 25.846 Kč,
vlastník: 12.923 Kč,
• restaurování oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Program
regenerace: 433.268 Kč
• restaurování pískovcového
portálu na čp. 182 na nám. F. X.
Richtera. Program regenerace:
39.240 Kč,
• oprava fasády čp. 8 na nám. F.
X. Richtera, Program regenerace: 100.000 Kč, město Holešov:
20.000 Kč, vlastník: 80.000 Kč. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal Termín:
průběžně do konce roku 2009.
Přijaté usnesení č. 91/2009.
Rada města Holešova jmenovala předsedu a další členy
konkursní komise pro konkurs
na funkci ředitele/ředitelky
3. Základní školy Holešov
takto:
předseda komise:
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města Holešova
členové komise:
Mgr. Zdeňka Konopecká, pracovnice Městského úřadu Holešov,
Mgr. Dalibor Blecha, pracovník Krajského úřadu Zlínského
kraje,
Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 1. Základní školy Holešov,
Mgr. Ivo Junášek, pedagogický pracovník 3. Základní školy
Holešov,
Mgr. Marcela Orságová, školní inspektorka České školní inspekce,
Ing. Vlastimil Zachara, člen školské rady.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 92/2009.
Rada města Holešova schválila
prominutí nájmu Kamile Stykové
za užívání městských nebytových
prostor v objektu č.p. 1400 na ul.
Palackého v Holešově za měsíc
březen 2009 a duben 2009 ve výši
3.466 Kč z důvodu provádění oprav
a udržovacích prací v uvedených
prostorách. Zodpovídá: Ing. E.
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 93/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s manželi Jaroslavem a Jaroslavou Vysloužilovými, bytem
Holešov, na užívání bytu vel.
1+1, o výměře 49,70 m2, označeného č. 42, v domě s pečovatelskou službou čp. 1597 na ul.
Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 94/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Marií Kundrátovou, bytem Holešov, na uží-

vání bytu vel. 1+0, o výměře 34,
70 m2, označeného č. 25, v domě
s pečovatelskou službou čp. 1597
na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 95/2009.
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání
cenové nabídky na stavební
práce „Novosady 1580 - výměna oken“ v předloženém znění.
Osloveny budou firmy : - Vondřejc, spol. s.r.o., Kvítková 2434,
Zlín, Termolux, s.r.o., Mostní
100, Valašské Meziříčí, VOKNO,
s.r.o., Skaštice 149, Kroměříž,
A.O.P., s.r.o., Kvítková 5548,
Zlín a VPO Prom, s.r.o., Masarykovo nám. 9/5, Kroměříž.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 96/2009. Rada
města Holešova
I schválila
zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských pozemků
p.č. 953/13, orná půda, o výměře 61 m2, p.č. 959/2, orná půda,
o výměře 37 m2, vše k.ú. Všetuly,
p.č. 2166/2, orná půda, o výměře
1.701 m2, p.č. 3515/3, ost. plocha, o výměře 289 m2, p.č.3520/3,
orná půda, o výměře 7 m2 a p.č.
3679/2, vodní plocha, o výměře
27 m2, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Zlínského kraje z důvodu
napojení průmyslové zóny na veřejnou infrastrukturu.
II schválila
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 2780/45,
orná půda, o výměře 61 m2 a p.č.
2780/46, orná půda, o výměře 31
m2, vše k.ú. Holešov, p.č. 474/44,
ost. plocha, o výměře 435 m2, k.ú.
Všetuly, p.č. 2241/7, orná půda,
o výměře 2.222 m2 a p.č. 2779/4,
orná půda, o výměře 118 m2, vše
k.ú. Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 97/2009.
Rada města Holešova schválila způsob stanovení sazby
za energie a za ostatní služby
v doplňcích smluv o pronájmu
nebytových prostor na poliklinice v Holešově dle předloženého návrhu s platností od
1. 4. 2009. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško a Jana Kolářová.
Termín: 1. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 98/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady
města ze dne 6. března 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu
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Vzpomínkový noční pochod Clay-Eva 2009 již pošesté
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov, obec Hostišová a občanské sdružení Horizont Hostišová si vás dovolují srdečně
pozvat již na 6. ročník nočního vzpomínkového
pochodu Clay-Eva. Pochod se uskuteční při
příležitosti 65. výročí seskoku paradesantní
skupiny Clay-Eva do tehdejšího protektorátu
Čechy a Morava.
Tříčlenná skupina ve složení Antonín Bartoš (velitel), Jiří Štokman (šifrant) a Čestmír
Šikola (radista) seskočila 13. dubna 1944 do
údolí Trnovce blízko Hostišové na Zlínsku.
Ihned po svém výsadku musela uskutečnit
dlouhý a náročný pochod Hostýnskými vrchy,
aby navázala spojení s domácím odbojem.

Jejím prvním působištěm se stala Bystřice pod
Hostýnem. Skupina Clay dokázala vytvořit
rozsáhlou a pevnou síť zahrnující značnou část
Moravy. Hlavní náplní skupiny byla zpravodajská a organizační činnost. Celkovým výsledkem
své odbojové činnosti se řadí mezi naše nejúspěšnější západní výsadky.

Vítání občánků v Tučapích
V neděli 29. března proběhlo v budově osadního výboru Tučapy
první letošní vítání občánků. Tato akce zde má již několikaletou tradici
a tradiční byl její průběh i letos - rodiče a známé malých občánků přivítala
v předpoledním čase Jana Vrubelová, pásmo básniček a říkadel tentokrát
recitovaly Natálka a Terezka Pospíšilíkovy a projev k nově přivítaným
dětem pronesla kronikářka obce Mgr. Svatava Ságnerová. Novými občánky Tučap se tentokrát stali Denisa Vaculíková a Jakub Šimík, jejichž
rodičům ještě jednou osadní výbor gratuluje.
Mgr. Svatava Ságnerová

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem připomenout si netradičním způsobem
tuto výjimečnou událost našeho odboje, do
Hostišové v pátek 17. dubna 2009 v 19.00
hodin. Před samotným startem pochodu
se uskuteční krátká vzpomínka u pomníku
v místě seskoku. Délka pochodu je zhruba
30 km členitým nočním terénem. Přihlásit
se můžete na naší internetové adrese http://
clay-eva.cz, kde je k dispozici on-line přihláška a informace o organizaci akce. Po
registraci vám budou zaslány podrobnější
informace. Na vaši účast se těší organizátoři akce.
(om)

Rada obce Kostelec u Holešova
vyhlašuje
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkurz na funkci ředitele / ředitelky
Základní školy,
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce ředitele podle §5 odst.1zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném
znění,
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů.
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících
dokladů a příloh:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci, v případě VŠ vzdělání diplom
i vysvědčení,
• doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem,
• podrobný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4),
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad
o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců).

První letošní vítání občánků v Tučapích.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději
do 30. dubna 2009 na adresu: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec
u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova. Obálku označte heslem
„KONKURZ“ - neotvírat před zasedáním konkurzní komise.

ZÁMEČNICTVÍ
Jaromír Zavadil, Novosady 464, Holešov
NABÍZÍ:
• OCELOVÉ KONSTRUKCE
PŮDNÍ REKONSTRUKCE (VÝZTUHY, KROVY, PODPĚRY)
• ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VRATA, POSUVNÉ BRÁNY (MECHANICKÉ - EL.)
PLOTY, OPLOCENÍ - VÝMĚNY VADNÝCH ČÁSTÍ
SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
ZÁBRADLÍ - MŘÍŽOVÉ - MAKROLON
• POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZINKOVÁNÍ, RAL

MOBIL: 603 853 186, e-mail: jaromirzavadil@seznam.cz
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V opravených prostorách vzniklo černé divadlo
Malou slavností otevřeli v úterý v poledne pracovníci Střediska
volného času část rekonstruovaných prostor v budově TYMY
ve Všetulích. Z původní bytové
jednotky v areálu školy vznikly
kompletní opravou nové učebny i
prostory určené jako zázemí pro
zaměstnance.
„V nových prostorách jsme
zřídili archiv, kancelář pro účetní,
kuchyňku, sociální zařízení a jeden
pokoj,“ uvedla ředitelka Střediska
volného času Jarmila Vaclachová.

Návštěvníci TYMY se však
mohou nově těšit na dvě místnosti
určené pro zábavu i výuku. V rámci
úpravy totiž středisko získalo novou učebnu s pevnými lavicemi,
magnetickou tabulí a dataprojektorem, kde bude především probíhat
výuka jazykových a počítačových
kroužků.
„Zatím jsme měli pouze větší
místnosti určené především pro
hry, takže tento prostor zařízený
jako učebna doplní naše možnosti,“ dodala ředitelka.

Slavnostní kolaudace ve Středisku volného času se zúčastnili
místostarosta města Rudolf Seifert, zastupitel Libor Liška, tajemník
městského úřadu František Fuit a další hosté.

Projekt černého divadla řídí pracovník SVČ Pavel Valiska.

Pro návštěvníky však bude
asi nejzajímavější druhá z místností, v níž bylo po rekonstrukci zařízeno černé divadlo. „Tento projekt
přešel z Duhy, kde ho pan Valiska
vytvořil zhruba před dvěma lety.
Doposud ale toto divadlo nemělo
pevné místo, takže bylo třeba konstrukci poskládat a znovu rozebrat,
což bylo hlavně časově náročné.
Nyní jej tedy budeme moci využí-

vat pravidelně. Vedle divadelních
zkoušek však mohou děti používat místnost jako hernu,“ vysvětlila ředitelka Vaclachová, podle
níž tvoří toto pevné černé divadlo
ojedinělou amatérskou scénu na
Moravě. V TYMY doufají, že nový
druh umění osloví nejen děti, ale
i dospělé.
(sov)

Herečka Eva Miláčková četla školákům
V České republice probíhá již několik let
kampaň „Celé Česko čte dětem“. Druhý ročník této akce se uskutečnil v pátek 27. 3. ve
Středisku volného času. V zařízení TYMY ve
Všetulích se potkali žáci prvních, druhých a třetích ročníků ze 3. Základní školy v Holešově
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s herečkou, dabérkou a všetulskou rodačkou
Evou Miláčkovou, která dětem četla pohádku
O lišce a jejích mláďátkách. Školáci pozorně
poslouchali a následně s paní Miláčkovou se
zájmem diskutovali o četbě, knihách, ale i dalších tématech.

Zábavně vzdělávací akci v TYMY ve Všetulích podpořili také místostarosta Holešova
Josef Bartošek a tajemník městského úřadu
František Fuit.
(sov)
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Třináct dětí bylo pod vlivem alkoholu
Další z policejních akcí zaměřených na
kontrolu podávání alkoholu mládeži zorganizovali policisté v Chropyni, Hulíně a Holešově.
Zásah se konal v pátek 27. března od devíti hodin večer až do půlnoci. „Cílem preventivní akce
reagující na negativní stav v oblasti požívání
alkoholu a jiných omamných prostředků dětmi
a mládeží bylo kontrolovat zejména dodržování
zákazu podávání alkoholických nápojů osobám
mladším osmnácti let. Do večerní akce se zapojilo patnáct policistů z hulínského a holešovského obvodního oddělení a policejní psovod
se služebním psem. Společně provedli kontrolu
jedenácti vytipovaných provozoven v Chropyni,
Hulíně a Holešově,“ sdělila kroměřížská policejní mluvčí Blanka Králová.

V Holešově se k policistům přidali i čtyři
strážníci městské policie. Společně prošli čtyři
vytipované podniky. „Ve třech bylo všechno v pořádku. Zato v Rock baru byl alkohol zjištěn u devíti
dětí. Bylo již po jedenácté hodině, hladina alkoholu
se pohybovala v rozmezí 0,1 až 1 promile. Všem
přistiženým bylo patnáct až sedmnáct roků. V této
provozovně bylo prokázáno, že alkohol jim prodala obsluha. Policisté věc vyřešili jako přestupek,
výše pokuty je tisíc korun. V případě opakování
však hrozí sankce daleko vyšší. Jde nejen o pokuty v desetitisícových částkách, ale i možnost
provozovnu uzavřít,“ uvedla policejní mluvčí.
Podle vyjádření vedoucího obvodního oddělení Holešov Jana Nováka byly všechny děti
předány zákonným zástupcům. Někteří přímo

Čerpání vody ze zatopeného
sklepa v ulici Sadová

domů, pro jiné si rodiče přišli na policejní služebnu. Přístup rodičů byl prý hodně rozdílný.
Někdo naprosto netušil, že by jeho dítě mohlo
popíjet alkohol a ze situace byl velice překvapený a zároveň rozzlobený.
Samotná akce začala v Chropyni. Policisté
tam prověřili dvě diskotéky a tři restaurace. Na
diskotéce Racek zjistili již kolem půl desáté čtyři
mladé lidi ve věku patnáct až sedmnáct let, kteří
požili alkohol. V tomto případě se však nepodařilo
prokázat, že by alkohol mladistvým prodala obsluha podniku. Následně se policisté přesunuli do
Hulína. Kontrolu provedli na diskotéce a v jedné
z restaurací, kde nezjistili žádný problém. Policisté
budou podobné kontroly provádět i v budoucnu.
(frs)

SERVIS - INZERCE
• 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
• 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 zachovalé
+ přídavná kolečka. Cena 1000,- Kč. Tel.: 605 401 173.
• Prodám dřevěnou manželskou postel. Cena 3000 Kč. Kontakt:
776 031 124.
• 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.

Ve středu 1. dubna vyjížděli hasiči na základě žádosti o pomoc
k čerpání zatopeného sklepa v ulici Sadová. Na místo vyjela jednotka
profesionálních hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozem ve společném výjezdu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů Holešov.
Na místě události bylo zjištěno, že je zatopen sklep novostavby do
hloubky zhruba 1,2 metru. Hasiči proto nasadili dvě plovoucí čerpadla
a začali vodu ze sklepa odčerpávat.
(mh)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
Ve čtvrtek 7. dubna uplynulo první smutné výročí, kdy nás opustil pan

Josef Pašuth,
bývalý holešovský zastupitel. Děkujeme všem, kteří společně s námi
uctili jeho památku.
Vzpomínají kolegové a pracovníci Městského úřadu Holešov

Blahopřání
Dne 13. dubna 2009 oslaví krásné životní jubileum
- 80. narozeniny
- paní Jaroslava Lochmanová z Třebětic.
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody
Ti srdečně přeje celá rodina.
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Společné setkání ke Dni učitelů
V pátek 27. března si pedagogičtí a správní zaměstnanci
3. Základní školy v Holešově společně s bývalými pracovníky školy
připomněli Den učitelů. Setkání
se uskutečnilo v krásných prostorách holešovského zámku. Do
velkého slavnostně vyzdobeného
sálu přijalo pozvání téměř 85 pracovníků školy.
Milým dárkem pro všechny
přítomné bylo velmi pěkné vystoupení dětského pěveckého sboru
Plamínek pod vedením paní učitelek Gabriely Kovářové, Lenky
Hýžové, Veroniky Svobodové a taneční vystoupení nejmladších žáků
pod vedením paní učitelky Ivony
Vávrové a paní vychovatelky Jany
Budišové.
Po slavnostní části předali
děvčata a chlapci všem přítomným
kytičku od rodičovského sdružení
jako poděkování za školní práci.
Společnost Ramirest s.r.o. Holešov pod vedením pana Staňka
připravila pro všechny bohaté občerstvení ve formě rautu. V závěru

setkání byla pro zájemce připravena prohlídka zámeckých prostor,
kterou prováděl kastelán pan Jaroslav Radecki. Svým zajímavým
výkladem o historii holešovského
zámku upoutal pozornost všech
účastníků.

Setkání současných i bývalých pracovníků 3. Základní školy
se uskutečnilo ve velkém sále holešovského zámku.

Výstava Romové ze Vsetína
je v holešovském zámku
Putovní výstava s názvem Romové ze Vsetína probíhá v těchto
dnech v přízemí holešovského zámku. V expozici umístěné v rohu
u vchodu do sala terreny jsou zobrazeny fotografie Jiřího Doležela,
jejichž námětem jsou osudy vsetínských Romů, kteří byli vystěhováni na
Jesenicko a Prostějovsko. Expozice je doplněna i texty, které líčí osudy
vystěhovaných rodin.
Slavnostní vernisáž se uskutečnila v pondělí 30. března od 16 hodin za přítomnosti samotného autora, holešovských politiků, zástupců
školských zařízení, vládní Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách a dalších hostů. Akce se zúčastnila i řada Romů z Holešova.
V rámci vernisáže vystoupily také romské děti z klubu působícího při
Středisku volného času.
Fotograf Jiří Doležel (1965) dokumentoval od července 2007 do
července 2008 osudy rodin Kandráčových, Žigových a Tulejových. Z pořízených snímků vznikla výstava s názvem Romové ze Vsetína.
Díla Jiřího Doležela byla před umístěním v holešovském zámku
vystavena v Brně. Pořadatel výstavy je Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách společně s městem Holešov. Výstava potrvá
do 16. dubna.
(frs)
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Společné setkání pracovníků
školy v krásném prostředí se zajištěnými kvalitními službami bylo
pro nás příjemným zastavením
v závěru týdne.
Využívám této příležitosti,
abych upřímně poděkovala všem,

kteří se podíleli na přípravě setkání,
programu a zajištění všech kvalitních služeb v zámku.
Již tradičně u příležitosti Dne
učitelů jsou udělována ocenění
pedagogickým pracovníkům za
pedagogickou činnost. V letošním roce převzaly v holešovském
zámku ocenění z rukou pana starosty PaedDr. Zdeňka Janalíka
paní učitelky Mgr. Ivona Vávrová
a Mgr. Marie Zapletalová za příkladnou prezentaci školy s dramatickým kroužkem. Ve čtvrtek
16. dubna v Muzeu Jana Amose
Komenského v Uherském Brodu
převezme ocenění Zlínského kraje
paní Mgr. Jitka Heryánová, zástupkyně ředitelky školy, za pedagogickou činnost a významný přínos
pro výchovu a vzdělávání mladé
generace.
Blahopřeji k ocenění a všem
pracovníkům školy přeji hodně sil
a optimismu do další školní práce.
Mgr. Alena Grygerová
ředitelka školy

Milým dárkem pro všechny přítomné bylo velmi pěkné vystoupení
dětského pěveckého sboru Plamínek.

Jarní dámská jízda
Středisko volného času pořádá v neděli 19. dubna od 15 hodin
v tělocvičně TYMY ve Všetulích
jarní dámskou jízdu pro ženy všech
věkových kategorií.
Pro návštěvníky bude připraveno nehtové studio, vizážistka,
kosmetika, zelené potraviny, ba-

tika a malované hedvábí, módní
přehlídka.
Vstupné činí 50 korun. Vstupenky jsou slosovatelné. Možnost
občerstvení.
Prodej, rezervace a ostatní
informace do 17. 4. v kanceláři
TYMY, tel. 573 396 928.

Tábor v Podhradní Lhotě
Prázdninový pobyt v táborové základně v Podhradní Lhotě pod
názvem Výprava do údolí králů se uskuteční ve dnech 27. 7. 2009 až
8. 8. 2009. V průběhu pobytu účastníky čeká napínavá a dobrodružná
celotáborová hra a další táborové činnosti. Ubytování bude ve stanech
s podsadou po dvou nocležnících.
Dotazy organizátoři zodpoví na telefonním čísle 732 112 244 nebo
e-mailem: vsetuly@centrum.cz.
Bližší informace naleznete na www.holesov.pionyr.cz. Tábor je
zařazen do celostátní databáze „Opravdu dobrý tábor“, více na www.
dobrytabor.cz
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Holešovské letiště definitivně ukončilo svoji činnost
Holešov (frs) - Provoz holešovského letiště, budovaného od 50. let minulého století,
definitivně skončil. K poslednímu březnovému
dnu jeho prostory opustil zdejší aeroklub. Vzápětí začali stavbaři odstraňovat poslední objekty,
které komplikují výstavbu zóny. Hlavní symboly
letiště, tedy dvojici hangárů a odletovou halu,
již stavební firmy rozebraly.
Práce na výstavbě infrastruktury zahájili
stavbaři na začátku října loňského roku, dokončení je plánováno na konec tohoto roku. „Zatím
jde vše bez větších problémů podle harmonogramu,“ konstatoval předseda představenstva
Industry Servis ZK Jiří Němec. V zóně se nyní
buduje především splašková kanalizace, kanál dešťových vod či vodovod. Stavební firmy
pokročily i s výstavbou suchého poldru a začaly budovat zařízení, které bude přečerpávat
splaškové vody ze zóny na čističku odpadních
vod v Holešově.
Stavbaři také začali v minulých dnech s odstraňováním staré podzemní nádrže na pohonné
hmoty. Rozměrný zásobník, který představoval
potenciální nebezpečí pro spodní vody, byl však
již delší dobu nahrazen moderní mobilní čerpací
stanicí. Zařízení pořídila Zlínským krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK, která má
přípravu zóny na starosti.

Letoun se nad Martinicemi stáčí na přistání. Fotografie byla pořízena vloni na podzim.
Foto: František Sovadina
„Stará podzemní nádrž byla v minulosti
postavena přímo v ochranném pásmu vodního
zdroje. Odborníci měli pochybnosti o její těsnosti,
proto jsme ji chtěli odstranit co nejdříve,“ poznamenal výkonný ředitel společnosti Industry Servis

ZK Jakub Černoch. Piloti aeroklubu, kteří byli do
konce března prakticky jediným uživatelem holešovského letiště, měli k dispozici moderní čerpací
zařízení. „Splnili jsme tak všechny dohody, které
jsme s aeroklubem uzavřeli,“ uvedl Černoch.

Rozloučení a trachta aeroklubu Holešov s letištěm
„Oznamujeme všem blízkým
a známým, že dne 31. 3. 2009 byl
po 60 letech ukončen provoz letiště Holešov. Na rozloučenou jsme
uspořádali 21. 3. 2009 poslední
provoz a smuteční hostinu. Podávalo se černé pivo, kofola, černé kafe,
černé párky... Celý akt byl pojat
opravdu velmi smutně. Většina kondolentů přišla v černém, což ještě
umocnilo atmosféru smutku. Slétlo
se téměř 30 letadel z celého okolí
- Přerováci, Prostějov, Olomouc,
Hranice, Kroměříž, Štípa, Točná, 3
stroje ze Dvora Králové, Kunovice,
Vyškov a další... Rozloučit se přišli
také téměř všichni členové a mnoho bývalých členů. Naposledy si

skočili nad Holešovem paragáni,
viděli jsme také akrobacii v podání
Richarda Ponížila z Hranic, ukázal
se i vrtulník... Ve 12 hodin byl oficiálně vykonán akt rozloučení v podání
Milana Bieberleho a na symbolický
hrob položili bráši Elšíci věnec od
všech, kteří letiště milovali. Myslím,
že jsem nebyla jediná, komu v této
chvíli padaly zpoza slunečních brýlí
slzy. Odpoledne se naprostá většina letuschopných ocelových ptáků vznesla ve skupinovém letu na
trasu Hulín, Kroměříž, Otrokovice,
Zlín, Hostýn, Holešov. Posledním
průletem se s námi mnoho pilotů rozloučilo a odlétlo směrem ke
svým domovským letištím. Dej Bůh,

ať je nepotká stejný osud. Na večer
se situace uklidnila a začalo poslední posezení v našem slavném baru.
Pilo se, jedlo, tančilo a zpívalo až do
pozdních ranních hodin. Kolem čtvrté hodiny ulehli poslední vytrvalci na
své karimatky, matrace a spacáky
a zavládl klid, který byl přerušen
až kolem desáté hodiny ráno, kdy
se objevili první brigádníci a začali
demontovat bar. Ten byl po chvíli
zcela rozšroubován a seskládán
do dodávky a vydal se spolu s námi
do přechodného bydliště do Kyjova. Tam už na nás čekala budova
po drobných stavebních úpravách,
které byly nezbytné pro obydlení.
Když jsme vyložili všechen nábytek,

s radostí jsme konstatovali, že barpult se „vleze“ a po delším pohledu
jsme konstatovali, že už se cítíme
alespoň trochu útulněji a připomíná
nám to alespoň trošku domov, který
nám vzali. Letiště nám hned tak
něco nenahradí (pokud vůbec), ale
máme alespoň slušné prostředí pro
přečkání zlých časů.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto smutného, ale krásného dne a za jejich přání všeho dobrého do budoucna. Bylo nám s Vámi
naposled v Holešově příjemně.“
(Text přetisknut s úpravami z webových stránek www.aeroklubholesov.cz)

Školení a zkoušky pro získání
odborné způsobilosti k činnosti
na elektrických zařízeních
dle vyhl. č. 50/78 Sb ČUBP

provádí

23. - 24. 4. 2009
Ing. Ivo Tatýrek, NEOTA
Jankovice 133,
769 01 Holešov.

Informace - přihlášky:
tel.: 603 212 757,
fax: 573 393 168
e-mail: ucetni@neota.cz

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
11
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Ples 2. Základní školy v Holešově se vydařil
PODĚKOVÁNÍ ředitelky školy Drahomíry
Konvalinkové patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu 2. Základní školy v Holešově. A že se
podařil, jak ostatně dokládají fotografie. Zvláštní
poděkování patří podle ředitelky městu Holešov
jednak za vstřícné jednání při pronájmu prostor
holešovského zámku, jednak za výborné zajištění
hudební produkce skupiny EXPO a A-Z BAND.

Poděkování si však zaslouží také všichni
sponzoři věcných i finančních darů, kteří nechtěli
být jmenováni, stejně jako rodiče, kteří přispěli
do tomboly.
„Díky však patří také žákům, učitelům i nepedagogickým pracovníkům, kteří chtěli pomoci a kterým
na dětech opravdu záleží,“ míní ředitelka 2. Základní
školy Holešov Drahomíra Konvalinková.

Krásné prostory velkého sálu holešovského zámku patřily v sobotu
21. března hostům plesu 2. Základní školy Holešov.

Hvězda holešovských mažoretek
- Lenka Doleželová.

12

Foto: Jiří Lošťák ml.
a Fotoateliér Šrámek

Jako efektní předtančení na samém začátku plesu posloužila tahle
„drobotina“, nejmladší holešovské mažoretky.

Ve velkém sále hrála dnes již legendární
rocková skupina Expo.

Ředitelka 2. ZŠ Holešov Drahomíra Konvalinková mohla
být spokojená.

Dodejme ještě, že v rámci plesu vystoupily také holešovské mažoretky, taneční páry
v choreografii manželů Starečkových, skupina
ENDIARON a Michaela Kotková.

Takhle vypadala
tombola.

Kapela A-Z BAND hrála v „balkonovém“ sále - a hrála
naprosto skvěle.
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Jan Dobeš exceloval v hlavní roli komedie Lakomec

Nejvíc asi překvapil Jan Dobeš v hlavní roli.

Představení, které režíroval Jan Nejedlý, mělo poměrně velké obsazení.

Holešovské kino Svět hostilo v neděli
29. března 2009 soubor domácích amatérských
divadelníků Divadlo 6. května se světoznámou
hrou Lakomec. Netrpělivě očekávaná premiéra
jejich nastudování této proslulé frašky začala v 19
hodin v úplně nabitém kinosále.
Hned zkraje musím napsat, že soubor nejenže nezklamal očekávání, ale naopak je ještě
předčil. Určitě nejen v mém případě. Přitom hra
francouzského dramatika Moliéra je rozhodně

PREMIÉRA

Ivona Vávrová coby Frosina.

Komedie měla řadu vtipných míst.

pořádným „soustem“ a vyžaduje zkušenou režii
a dobré herce, kteří jsou schopni nadsázku, komično a groteskno prodat. Navíc je tu obrovské
riziko srovnávání s nesčetnými převody této klasiky na scéně.
Pro mě osobně zůstává legendárním Harpagonem František Filipovský, jehož mistrovství
zvěčnila Česká televize. I po této větě, která
popisuje nedostižný ideál, musím ale napsat,
že Jan Dobeš v hlavní roli se s lakomcem
popasoval na výbornou. Co na výbornou - on
byl prostě grandiózní! Nad všemi ostatními
čněl nejen výškou, ale hlavně svým herectvím. Hrál s nadsázkou, na správných místech

„přitlačil na pilu“, výborně pracoval s hlasem,
gesty i mimikou. A přitom se jen tak mimoděk sám dobře bavil. A přenesl to na diváka.
Takže je moc dobře, že po všech situačních
komediích současných autorů si Divadlo 6.
května trouflo na klasiku.
Hlavní roli ve výběru sehrál samozřejmě
i fakt letošního jubilea narození holešovského
rodáka, hudebního skladatele, učitele hudby
a významného hudebníka Františka Xavera
Richtera. S použitím jeho nadčasové hudby
vznikla mimořádně zdařilá podoba inscenace,
která pro mě zůstává zatím nejlepším kouskem
Divadla 6. května - a určitě by se neztratila
ani v konkurenci slavnějších profesionálních
souborů.
Marie Drechslerová
Foto: Pavel Vystrčil
Premiéra:
29. března 2009 kino Svět Holešov.
Režie: Jan Nejedlý, hudba: F. X. Richter,
zvuk: Aleš Přikryl, světla: Milan Vávra, kostýmy: Gabriela Veverková, scéna: Jiří Geher.
Osoby a obsazení: Harpagon - Jan Dobeš,
Kleant - Jiří Geher, Eliška - Šárka Topičová,
Valér - Jindřich Surala, Frosina - Ivona Vávrová
a další.

Během závěrečné „děkovačky“ se na jevišti objevil s kyticí i starosta Zdeněk Janalík.
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CD TIP
CORDA MAGICO: DOTEKY
Celkem sedmnáct skladeb přináší
druhé album Doteky, s nímž v těchto dnech
přichází komorní soubor Corda Magico.
Ostatně slavnostní křest proběhl nedávno
v sala terreně holešovského zámku.
Právě zámecké prostory jsou pro
hudbu, kterou interpretuje Corda Magico,
patrně ideální. Ta vznešená hudba, 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 desek, rádia a televize. Mnohé skladby
sice mají písňovou formu, jsou krátké,
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 (kytara), Danuše
Pospíšilové (kytara), Sylvie Šimečkové
(flétna) a Ivy Svobodové (zpěv). Možná se
ještě sluší uvést, že v několika skladbách
hostují například Jarmila Pokorná (klávesy) a Alena Žaloudíková (flétna).
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 například v Městském informačním centru
Holešov.
RR

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VZBUDILA ZÁJEM
I POZITIVNÍ OHLASY

Přátelské umění a přátelské setkání
Jsou umělecká díla, jsou autoři, jsou směry
a umělecká odvětví, která působí svou monumentalitou, která ohromují, která nám předvádějí naši bezvýznamnost a pomíjivost. Ta jsou
umístěna ve velkých galeriích a ve světových
muzeích a proudí k nim davy turistů a obdivovatelů - často jen proto, že jsou slavná a že se
k nim prostě proudit má a musí.
Výstava uměleckých fotografií, která právě
skončila v holešovské galerii na náměstí Dr. E.
Beneše, byla opakem tohoto uměleckého pojetí. Jmenovala se Kresby světlem, a protože byla

RECENZE
už pátá v pořadí, je zřejmé, že i když na ni asi
neproudily ty davy obdivovatelů, našla si dost
svých příznivců a diváků - v jejím případě poučených, kteří věděli a vědí, proč se jim zrovna
toto umění líbí a proč se na ně chodí dívat.
Měl jsem možnost výstavu před jejím koncem zhlédnout, navíc v mimořádně milé společnosti několika přátel a s milým průvodcem
- jedním ze tří autorů vystavených fotografií,
Robertem Rohálem. Byl jeden z prvních teplých,
slunečných dní začínajícího jara, do galerie
tekly zářící proudy jiskřícího světla a v milém
rozhovoru a se zasvěceným výkladem na slovo
vzatého odborníka jsme se mohli těšit z příjemných vjemů, které drtivá většina vystavených
fotografií vyvolávala.
Nejsem zdaleka odborník a ani znalec
fotografického umění, ale myslím si, že pokud
i zcela nepoučený divák na sebe nechá jen volně působit obrázky všech tří autorů, zaplaví ho
hřejivý pocit něčeho krásného a současně milého, blízce známého a opravdu přátelského.
Obrázky multiumělkyně Nelly Billové jsou
na půli cesty mezi fotografií a malbou - jedná se vlastně o koláže, s častými (vzhledem
k hlavní profesi autorky zcela pochopitelnými)
motivy hudby a hudebních nástrojů. Kouzelný,
pohádkový svět, kterým tato dílka dýchají, zve
diváka k návštěvě a k zamyšlení nad krásou
a nápaditostí jeho výtvarného zpracování.
Z fotografií mladičkého autora Jiřího Lošťáka
mladšího přímo čiší velký talent, a to jak výtvarný,
tak fotograficky technický - mimořádné obrazy,
zachycující přírodu a město, překypují nejen smyslem pro okamžik, pro atmosféru, ale i skvělým
technickým a řemeslným zpracováním.

Jedna z fotografií Roberta Rohála.
Nejzkušenější z vystavujících autorů Robert Rohál prezentoval na výstavě sérii svých
černobílých fotografických obrazů, v jejichž
centru je vždy zajímavý člověk. Dokonalé fotografické zpracování je zde již jaksi samozřejmé,
kombinace architektury, přírody či neutrálního
prostoru s krásou obličeje či postavy zachyceného člověka připomíná vrcholnou éru českého
umění v šedesátých letech, ale je posunuté
mnohem dál - ke komplexnímu uměleckému
prožitku opravdového kumštu.
Celá výstava byla komplexním přátelským
zážitkem - to, co se zde vystavovalo, bylo
nejen krásné, ale také milé, jakoby důvěrně
známé, a hovořilo to k srdci a duši jen trochu
vnímavého návštěvníka. A spojí-li se takovéto
umění s přátelským setkáním, může člověk
zažít opravdu kouzelné chvilky plné poezie
a tichého štěstí.
Všem autorům díky a už se těším na Kresby světlem 6!!!
Karel Bartošek
Výstava fotografií a koláží „Kresby
světlem 5“ (autoři Jiří Lošťák ml., Nelly
Billová a Robert Rohál) proběhla v Městské
galerii Holešov v termínu od 11. března
do 7. dubna 2009.

Jak jsme navštívili výstavu fotografií
aneb Postřehy náhodného návštěvníka Holešova
Jednoho víkendového dne jsem projížděl
Holešovem a zcela neplánovaně jsem v onom
koutku světa učinil zastávku. Městečko, a především malebné náměstí s přilehlým zámkem
a v dáli se rýsujícím Hostýnem, mě přimělo k prohlídce. U informačního centra jsem si povšimnul
upoutávky na výstavu fotografií v Městské galerii. Jelikož se také profesně pohybuji v okruhu
uměleckého kumštu, i když v jiné oblasti, rozhodl
jsem se výstavu navštívit - a nelitoval jsem.
V první části byly ke spatření fotografie
naturalistické, s minimálním aranžmá tvůrce,
vystihující zcela očividně duši daných objektů,
není nic vyumělkováno, příjemné až k pohla-
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zení. Rozhodně se nedá popřít i vypravěčský
talent autora Roberta Rohála se smyslem pro
něhu, náznak, poetičnost i erotiku.
Druhá, ženská část výstavy (Nelly Billová)
nás uvedla do tepla domova, přírody, barev,
fotografie umělecky zpracované především
počítačovými technologiemi, které bych si dokázal představil na zdech moderního bytového
interiéru emotivně zaměřeného člověka a i pro
osvěžení místa, kde tráví člověk chvíle pohody
rozvíjejíc při pohledu na dílko představy a fantazii. Než jsem se nadál, hleděla na nás kukadla
dívek mladých, svůdných, kde hledáček autora
Jiřího Lošťáka ml. chtěl jistě zachovat každý de-

tail chtěného objektu, fotografie mladé, pulsující
jarem, láskou, místy tam, kde se vodí milenci
za ruce pod hvězdami.
Hudba, umocňující celý prožitek z krásných artefaktů, dohrála, přičemž mě zahřála,
teplem duší, které tvoří pro lidi krásno. Pak jsem
opět nasedl do svého vozu, zamával pomyslně
Holešovu a uháněl do světa práce, uspěchaných minut, finanční krize a vůbec světa, kde
nějak lidi na ono krásno občas zapomínají.
Díky za zážitky autorům výstavy a přeji jim
jen v tom nejlepším slova smyslu „Zlomte vaz
a jen tak dál…“
Břetislav Matyáš
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Program kina Svět
Pátek 10. 4. v 19 h: UPÍR NOSFERATU
(Projekt 100) - Německo, čb horor z roku 1922.
Mladý úředník realitní kanceláře Hutter je vyslán
do karpatských hor k hraběti Orlokovi, 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
atmosféra, tíživá hudba, mistrně budované
napětí, úchvatná kamera, hra světla a stínů,
démonický Max Schreck v roli Upíra - to vše
dělá z němého filmu z roku1922 nesmrtelnou
legendu. Režie: Friedrich W. Murnau.
Sobota 11. 4. v 19 h: SEDM SAMURAJŮ
(Projekt 100) - Japonsko, dobrodružný, akční film
z roku 1954 s titulky. Příběh se odehrává v 16.
století během japonských občanských válek.
Vesničané si na ochranu před loupeživými lapky
najmou samuraje a díky jejich pomoci dokážou
DENÍK NYMFOMANKY

svou vesnici uchránit. V jedné z vedlejších linií filmu se objevuje motiv milostného vzplanutí mezi
vesnickou dívkou a mladým samurajem, pro
Kurosawu nezvyklý. Režie: Akira Kurosawa.
Neděle 12. 4. a pondělí 13. 4. v 19 h: DENÍK
NYMFOMANKY - Španělsko, erotický s titulky.
Atraktivní žena a úspěšná manažerka Val si
vede deníček s nejintimnějšími detaily svého
šokujícího sexuálního života. V hlavních rolích
Belén Fabra, Geraldine Chaplin a další. Režie:
Christian Molina.
Úterý 14. 4. a středa 15. 4.v 19 h: VALKÝRA
- USA, drama s titulky. Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise),
který stál v čele rozsáhlého protinacistického
spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace
Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších
spolupracovníků od moci. V hlavních rolích Tom
Cruise, Kenneth Branagh a Bill
Nighy. Režie: Bryan Singer.
Neděle 19. 4. a pondělí 20. 4.
v 19 h: CINKA PANNA - ČR, hudební příběh. Příběh o touze, lásce
k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném,
nesmírně poetickém cikánském
světě - to vše je skryto v Cinka
Panně. Příběh se odehrává v 18.
století, po odchodu Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání místních zemanů. Právě do této doby
se narodila Cinka Panna…Hrají
Anna Giorgobiani, Balázs Galko,
Martin Dejdar a další. Režie: Dušan Rapoš.

Program MKS a Drive Clubu
Čtvrtek 9. 4. v 17 h: VERNISÁŽ - výstava obrazů IRENY CAKIRPALOGLU „MAKEDONIA II“. Výstava potrvá do 10. 5. 2009. Městská
galerie.
Pátek 10. 4. ve 20.30 h: LOS PERDIDOS. Punková rychlost mísící
se s prvky latinskoamerického folkloru, revolučními pochody i dávkou
jamajské hudby. Drive Club.
Neděle 12. 4. v 17 h: POHÁDKOVÁ NEDĚLE - SLIČNÁ PANNA
a ZAKLETÝ MLÁDENEC. Obnovená premiéra slavného loutkového
představení divadla Hvizd. Autorská pohádka Vladimíry Dvořákové
o zloduchovi, který chtěl bránit
lásce v rozkvětu. Drive Club.
Pátek 17. 4. v 18 h: 40.
VÝROČÍ SORRY KLUBU.
Slavnostní večer pro širokou
veřejnost u příležitosti založení kulturně-mládežnického
klubu. V programu vystoupí
členové zlínské filharmonie.
Kinosál.

NOSFERATU - FANTOM NOCI
(Německo/Francie, horor)
Dějinami kinematografie prochází upírské
téma už od dob němého Upíra Nosferatu
F. W. Murnaua z roku1922. Tento snímek
je remakem tohoto klasického veledíla.
Natočil ho Werner Herzog v překrásných
exteriérech, které pečlivě vybíral po celé
Evropě. Stejně jako Murnau i on natáčel
scény z Draculova sídla na slovenském
Oravském zámku. V hlavních rolích Klaus
Kinski a Isabele Adjaniová. Režie Werner
Herzog.
STRÁŽCI (USA, akční sfi-fi s titulky)
Na základě jednoho z nejuznávanějších
komiksových románů Alana Moorea
Watchmen (Strážci) natočil Zack Snyder
film, který má být revolucí komiksového
žánru. V hlavních rolích Patrick Wilson,
Jeffrey Dean Morgan a další. Režie Zach
Snyder (300: Bitva u Thermopyl).
LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR, komedie)
Hlavní hrdinou nového snímku Marie Poledňákové je středoškolská profesorka,
která řeší prekérní situace v práci i doma,
kde žije s bývalým manželem, úspěšným
spisovatelem. Její život dále oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička,
ale zejména vztah s lékařem záchranné
služby… V hlavních rolích excelují Kamila
Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová,
Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Jaroslava
Adamová a Roman Vojtek.

Koncert zamíří do celé Evropy
Pokračování ze str. 1
Přestože je plánována hlavní část oslav na druhou polovinu
roku, již nyní na jaře (24. dubna) je zahájí naše vrcholné těleso:
Pražský komorní orchestr se svými sólisty a hosty.
Koncert bude uspořádán ve velkém sále zámku Holešov jako
zvláštní program k předsednictví České republiky v Radě Evropské
unie a v rámci koncertní sezony „EURORADIA 2008 - 2009“. Přejímat jej budou rozhlasové stanice sítě Evropské vysílací unie (EBU)
v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Litvě, Lotyšsku, Německu (Deutschland Radio Kultur a Sárský rozhlas), Polsku, Rakousku,
Rumunsku, Slovinsku, Srbsku, 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“)

Sobota 18. 4. v 19.30 h: DVA.
Výrazný objev roku 2008 v žánru world music. Ona (zpěv,
saxofon, klarinet), ON (kytara,
zpěv, looping). Drive Club.
Čtvrtek 23. 4. v 19.30 h:
BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ - Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí divadelní
veselohru F. F. Šamberka.
V hlavních rolích Oldřich Navrátil a Jaroslava Obermaierová. Kinosál.

FILMOVÉ TIPY

Pražský komorní orchestr - umělecký vedoucí Pavel Šafařík
Sólista: Petr Pomkla - flétna

Hlavní ženskou postavu v komedii
Blázinec v 1. poschodí hraje Jaroslava
Obermaierová.

Pátek 24. dubna od 20.00 hodin
Velký sál zámku Holešov
15
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Černá kaple - klenot Holešova
Zdaleka ne všechna města, i daleko větší
než je Holešov, se mohou pochlubit uměleckým pokladem, jehož hodnota a proslulost
přesahují hranice regionu, natožpak celé země,
státu či dokonce světadílu. Holešov to štěstí
má - v centru našeho města stojí, přilepená
k děkanskému chrámu Nanebevzetí Panny
Marie, denně námi všemi skoro bez povšimnutí
míjená, drobná architektura šlechtické pohřební
kaple, zvané Černá. Pokusíme-li se o přirovnání
této umělecké entity k nějakému obecnému
pojmu, můžeme směle nazvat naši Černou kapli
evropským Tádž Mahálem, který je označován
za jeden z novodobých divů světa pro svou krásu, umělecký dojem a silný příběh lásky, který
stojí za jeho zbudováním. Všechny tyto atributy
přitom holešovská Černá kaple vrchovatě splňuje - je jen menší, ale svou krásou o to bližší
srdci evropského milovníka umění.
Začněme ale od pravdivého příběhu, který
se váže ke vzniku Černé kaple. Třetí majitel
holešovského panství z rodu hrabat z Rottalu,
Jan Zikmund z Rottalu, nechal pravděpodobně
strhnout starý gotický farní kostel na holešovském náměstí a na jeho místě postavit
honosný trojlodní barokní chrám, zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, který byl dokončen a vysvěcen v roce 1708. Vedle tohoto
chrámu, jehož podoba se od dob postavení nijak podstatně nezměnila (jen čtvercové
věžní hodiny byly v první polovině 20. století
vyměněny za kulaté), stála pravděpodobně
už při jeho postavení na jeho pravé, epištolní
straně u presbyteria pohřební kaple, pod jejíž
podlahou byla vybudována krypta, sloužící
pohřbívání členů rodiny majitelů holešovského
panství. Jak tato kaple (nebo to mohl být jen
zastřešený vchod do krypty) vypadala, nevíme,
pohybujeme se zde jen na půdě odvozených,
nepřímých dohadů.
Po smrti Jana Zikmunda z Rottalu v roce
1717 se vlády na svěřeneckém panství Holešov ujímá jeho syn, hrabě František Antonín z Rottalu. V té době mu bylo 26 let,
byl ještě svobodný, ale už tehdy byl zřejmě
mimořádně schopným vyjednávačem, diplomatem a zřejmě i uměnímilovným člověkem.
Hned po ujmutí se panství vyřešil 60 let starý
spor, vlekoucí se po čtyři generace rottalovského rodu - už za největšího rottalovského
velmože, mocného Jana z Rottalu, došlo ke
konfliktu mezi ním a olomouckým biskupem
(jemuž patřila část Holešova, kterou svěřoval
do správy šlechtickým majitelům Holešova jako
svým manům). Olomoucký biskup (bohužel v té
době člen vládnoucího rodu Habsburků) ve
vídeňské dvorské kanceláři žaloval na stavbu
holešovského zámku, která měla zasahovat
částí na manské, tedy biskupovy pozemky.
Ani obrovská moc a význam Jana z Rottalu
nezabránily vydání císařského výnosu, kterým
se pokračování stavby holešovského zámku
zakázalo - a skutečně celých šedesát let byl
potom zámek nedokončený, skoro v celém
druhém patře chyběly stropy v pokojích, které
tak byly otevřeny do krovů. A možná že se
tehdy do zámku vjíždělo ne nynějším hlavním
vchodem, ale z boku - pod velkým sálem, kde
byl při právě probíhající rekonstrukci objeven
jednoduchý průjezd, později přestavěný na
úzký sál. Nyní nevede nikam - nad příkop, ale
musel někdy sloužit svému účelu, tedy pro
vjezd a vchod do zámku.
Ani následující generace holešovských
pánů tento problém se zákazem dokončení
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stavby zámku nevyřešily. Až mladý a nezkušený František Antonín během krátké doby
dosáhl toho, o co se jeho předkové tak dlouho
marně pokoušeli.
Ihned se pustil do dokončovacích prací na
zámku, do vybudování zámecké kaple a začal
povolávat do Holešova významné barokní
umělce - malíře Palka, Pilze, stavitele a sochaře Šturma, sochaře Zonnera. Dokončení
zámku stavitelské a umělecké ambice mladého
holešovského hraběte nenaplnilo. Brzo se
pustil do opravy, nebo spíše znovuvybudování
kostela svaté Anny v podzámčí a do přístavby
kláštera trinitářů u tohoto chrámu.
V té době zřejmě došlo k prvnímu, do
budoucnosti tak osudovému setkání hraběte
Rottala s tehdy velmi mladým (narozen 1705)
slezským umělcem - sochařem a štukatérem
Bohumírem (Gottfriedem) Fritschem. Fritsch se
vyučil v Olomouci v dílně vynikajícího Václava
Rendera a zřejmě se přesouval do Vídně, aby
pokračoval jako tovaryš v dílně nejlepšího
rakouského sochaře Rafaela Donnera. Pravděpodobně (opět se to jistě neví, ale nepřímá
fakta tomu nasvědčují) se při cestě z Olomouce
do Vídně zastavil v Holešově a František Antoním Rottal v něm zřejmě rozeznal rodícího se
génia a objednal u něj dvě zakázky. Jednak
to byly sochy pro nově budovanou zámeckou
kapli - sv. Jan Nepomucký a tehdy ještě ani ne
beatifikovaný holešovský patron Jan Sarkander, jednak sochy andělů na protilehlých bočních oltářích v rekonstruovaném kostele svaté
Anny. Obě tyto skupiny soch jsou zachovány
dodnes - a svědčí už o vyzrálém mistrovství
B. Fritsche.
Mezitím se František Antonín z Rottalu
oženil - stihl to druhý rok po převzetí panství
(v roce 1718) a vzal si o sedm let mladší hraběnku Marii Cecilii z Trauttmansdorfu (vzdálenou příbuznou, neboť Rottalové se s rodem
Trauttmansdorfů často sňatky spojovali). Ten
sňatek vyvolal jev, který v té době, zvláště
u šlechticů, byl něčím zcela výjimečným mladý hrabě se do své ženy hluboce zamiloval a jeho láska jej neopustila nejen celou
dobu trvání jejich manželství, ale vlastně až
do konce jeho života. Mohlo k tomu přispět
to, že si František Antonín manželku vybral
už jako samostatný, sebevědomý a energický

majorátní pán, takže mu do výběru nemluvili
rodiče (i když jeho matka, Marie Maxmiliana
z Lichtenštejna, zemřela až v roce 1741).
Marie Cecilie, rozená z Trauttmansdorfu,
byla skutečným partnerem svému manželovi,
společně začali vytvářet z Holešova opravdové centrum kultury a umění, které svým
významem přesahovalo nejen náš region, ale
nakonec i Moravu, ba i hranice státu. První polovina osmnáctého století byla navíc obdobím
relativního klidu a hospodářského rozkvětu
a holešovský pán neusiloval o žádné politické
a správní funkce, jejichž dosahování a provozování bylo v té době finančně velmi nákladné
- jeho panství proto i hospodářsky celkem rozkvétalo a přinášelo mu dost prostředků na to,
aby si mohl dovolit čilý stavební a kulturní rozvoj. Ostatně to bylo poslední období v historii
holešovského panství, kdy si jeho majitel mohl
dovolit tak rozsáhlé investice - v následujících
generacích už pak museli holešovští páni buď
šetřit, nebo se kvůli vedení reprezentativního
života značně zadlužovat.
A samozřejmě, což bylo v tehdejší době na
manželství nejdůležitější, dávala Marie Cecílie
svému manželovi děti. Tak významný šlechtic,
hlava jednoho z nejmocnějších a nejbohatších
rodů na Moravě, musel mít dle tehdejších zvyků
alespoň jednoho syna, aby jeho rod nevymřel
po meči. Prvním dítětem ale byla dcera, Marie
Antonie, později provdaná za knížete Dietrichštejna. Zajímavé je, že v některých pramenech
se uvádí jako rok jejího narození 1717, což
by znamenalo, že se narodila PŘED svatbou
svých rodičů. To však v tehdejší době bylo
nejen neobvyklé, ale ve vysokých šlechtických
kruzích skoro vyloučené, jedná se tedy zřejmě
o omyl kronikářů.
Druhé dítě byla rovněž dcera - Marie
Amalie Anna, narozená v roce 1719, která se
provdala za knížete Della Rovere, příslušníka
nejvyšší italské aristokracie, z jehož rodu pocházeli např. papežové.
I třetím potomkem byla dcera, Terezie
Marie Maxmiliána Eleonora, narozená v roce
1721, která se v dospělosti vdala za hraběte
Nadásdyho a její děti z tohoto manželství zdědily holešovské panství.
Teprve čtvrtým potomkem Františka Antonína a Marie Cecilie byl syn - Ferdinand
Josef, narozený v roce 1722, který však byl
slabý, churavý a zemřel v dětském věku. Po
něm již pravděpodobně Marie Cecilie nemohla
mít děti a bylo zřejmé, že slavný rod Rottalů
vymře po meči, když i jediný žijící mužský
příbuzný Františka Antonína z kvasické větve
Rottalů, Jáchym Adam z Rottalu, měl také jen
tři dcery. To však nijak neovlivnilo vztah obou
manželů - snad ještě více se věnovali dobročinnosti, rozvoji Holešova, výstavbě kostelů
a dalších staveb (kromě stavebního ruchu
v Holešově a v dalších obcích panství, jako
třeba v Bystřici pod Hostýnem, nechali manželé
z Rottalu vystavět například první velkolepou
baziliku na Hostýně). Jejich vztah se prožitým
neštěstím snad ještě více upevnil. Z Holešova
vytvořili skutečné centrum umění, holešovská
zámecká kapela a divadlo se staly vzorem
pro obdobné podniky ostatních šlechtických
rodin - například hrabě z Questenberka založil
zámecký orchestr na zámku v Jaroměřicích,
jehož skladby se dodnes hrají, prokazatelně dle
doporučení a na základě zkušeností manželů
z Rottalu na holešovském zámku.
(Pokračování na str. 17)
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Černá kaple - klenot Holešova
(Pokračování ze str. 16)
Krásný společný život a dílo ale netrvaly
věčně. Po 25 letech spokojeného manželství umírá v roce 1743 po delší nemoci Marie
Cecilie, hraběnka z Rottalu, rozená z Trauttmansdorfu ve věku 45 let (na podstavci její
sochy je uvedeno chybně 47 let) na svém
holešovském panství. Je to jakoby znamení
doby - tři roky předtím zemřel habsburský císař Karel VI. bez mužského potomka a jeho
dceru Marii Terezii odmítla uznat na trůně
většina evropských vládců. Začala evropská
válka o toto rakouské dědictví, která bude trvat
osm let a ukončí prosperitu nejen našich zemí,
ale i holešovského panství. František Antonín
z Rottalu má pocit, že se mu zhroutil svět - pokračuje ještě ve svých stavebních akcích - dokončuje kostel svatého Jiljí v Bystřici, baziliku na
Hostýně, ale již to není ono, chybí mu milovaná
žena, která ho inspiruje, povzbuzuje, se kterou
může vše probírat, která je mu nejen oporou, ale
i velkou inspirací. Zjevně se mu strašně stýská,
a i když má už 52 let, což je na tehdejší dobu
relativně vysoký věk, pořád ještě má šanci se
novým sňatkem pokusit o dědice, ale on neuva-

žuje o nové manželce. Jistě byl vystaven tlaku
od svého okolí, měl by se pokusit, prakticky
v poslední chvíli, zachránit velkolepý rod hrabat
z Rottalu, jinak se obrovský pozemkový majetek
rozpadne, je tím povinován svým předkům,
hlavně velkému praprastrýci Janovi. Ale ne, na
ženitbu ani nepomyslí, jeho myšlenky se ubírají
zcela jiným směrem. Zřejmě už od roku 1743,
od okamžiku, kdy jeho milovaná Marie Cecilie
zemřela, usilovně myslí na to, jak jí vybudovat
důstojný, ne, víc - skvělý pomník. Jí a sobě, protože i on intenzivně myslí na smrt, ta je ostatně
v období končícího baroka všudypřítomná, jaksi
skoro módní. Ví, že jeho rod pomalu končí svou
zářivou pozemskou pouť, ale už nemyslí na to,
jak ji prodloužit. Chce své zbývající síly upřít na
to, aby něco skvělého, nádherného a trvalého
připomínalo dalším generacím, že tady žil a byl
on, jeho předkové a hlavně že tady byla jeho
úžasná žena.
Zatím ale neví, jak to zařídit, žádný umělec, žádný architekt mu není dost dobrý na
vybudování památníku jeho manželky, jeho
manželství, protože to musí být jedinečné,
skvostné dílo!

Až za více než tři roky se dočká. Buď se
to dozví při nějakých dvorských klepech, nebo
dojde k náhodnému setkání - z Vídně se vrací
na Moravu Bohumír Fritsch, geniální sochař
a hlavně štukatér, který má za sebou práci nejen pro vládnoucí císařský rod, ale i spoustu jiných skvělých děl. Po smrti Rafaela Donnera je
právě Fritsch považován za největšího sochaře
v rakouských zemích a najednou prodává svůj
dům a dílnu ve Vídni. Prý je nemocen, prý má
velkou zakázku na kompletní výzdobu poutního
kostela v Dubu nad Moravou, šíří se (nikdy nepotvrzené) klepy, že z Vídně utíká, protože buď
urazil nějakého mocného šlechtice, nebo se
někde porval, snad je podezřelý církvi z nějakého neomluvitelného chování… O jeho životě
toho nyní moc nevíme a vše jsou jen dohady.
V každém případě někdy kolem roku 1747 se
Bohumír Fritsch objevuje u Františka Antonína
Rottala v Holešově a začíná s ním připravovat
své poslední, vrcholné dílo.
Karel Bartošek
(Dokončení v příštím čísle)

Cestovatel a fotograf Milan Caha besedoval v holešovské knihovně
Ve čtvrtek 26. března 2009 proběhla ve
studovně Městské knihovny v Holešově cestopisná přednáška, při které nás slovem a obrazem provedl pan Milan Caha po Indonéských
ostrovech Bali, Nusa Penida a Lamarela.
„Na těchto ostrovech nalezneme kouzelná
zákoutí přírody, domorodé vesnice, hinduistické
chrámy, fantastické výhledy na otevřený Indopacifik či nádherné zážitky z podmořského
potápění,“ řekl mimo jiné Milan Caha. „Měli
jsme možnost seznámit se se životem místních
lidí, kteří se živí převážně rybolovem, pěsto-

váním mořských řas a uměleckými řemesly.
Obdivovali jsme sochy zhotovené z vápence
či ze sopečného prachu, které místní umělci
prodávají turistům, zdobí jimi své domovy či
chrámy. Prostřednictvím snímků jsme se seznámili například s chrámem PED, nejposvátnějším chrámem Nusa Penidy zasvěceným
zlému démonovi Gero I Macalingovi, jehož se
bojí celé Bali, nebo s posvátnou hinduistickou
netopýří jeskyní, kterou obývají tisíce netopýrů.
Fotografie z Bali nás zavedly do Údolí královen
a Opičího lesa…“

Velkým zážitkem byly v rámci besedy i fotografie z podmořského světa. Pan Caha totiž
spojil své dva veliké koníčky, potápění a fotografování, čímž návštěvníkům poskytl nevšední
podívanou. Fotografie manty atlantské, oceánské královny elegance, a měsíčníku svítivého
(Mola Mola), kolosálního hlubinného monstra,
zapůsobily - jako by byly z jiného světa.
Závěr zajímavé přednášky patřil krátkému
filmu z této oblasti a četným dotazům z řad
návštěvníků.
Městská knihovna Holešov

Milan Caha spojil své dva veliké koníčky - potápění a fotografování, čímž návštěvníkům besedy poskytl nevšední podívanou i povídání.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: LIBUŠE MATULOVÁ
„Neustávám žasnout nad krásou přírody,
krajinou v jejích proměnách,
zahalenou sněhem či mlhou,
rodící se z úsvitu, oděnou sluncem podvečera
či pestrým šatem podzimu, vonícím obilím
a chvějícím se vzduchem horkých lét,
nádherou nebe s nekonečnou hrou mraků,
tisíci podobami světla, volností ptáků
a klidným třpytem vod, velebnou krásou
stromů
a nekonečnou nádherou květin a trav
v jejich pomíjivosti, okouzlena dokonalostí
každého detailu...
Neustávám žasnout...“

18

Tolik slova holešovské malířky Libuše Matulové, jejíž tvorbu (vesměs olejomalby krajin a květinových zátiší) v dnešním vydání Holešovska
představujeme. Paní Libuše, mimochodem rodačka
z Přílep, která léta žije v Holešově, má za sebou
řadu výstav. Poprvé vystavovala v Holešově před
dvaadvaceti lety. Avšak v průběhu let mohli její
tvorbu vidět také v řadě dalších měst, například také
ve Vizovicích, Kroměříži, Novém Městě nad Metují,
Luhačovicích, Brně nebo Praze, ale také ve Francii,
Lucembursku, Německu a Polsku. Není žádným tajemstvím, že její obrazy jsou rovněž v soukromých
sbírkách v USA, Kanadě, Velké Británii, Japonsku,
Švýcarsku, Nizozemsku nebo Rusku.
(red)
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: LIBUŠE MATULOVÁ
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SORRY KLUB, VÍTĚZSTVÍ A PROHRY
Otvíráme
(vzpomíná Eva Pešková)
Naše sklepení se opravdu mění. Stavíme
barovou příčku, krb v menší místnosti již hoří,
Mirek Režný s Nedbálkem dolaďují osvětlení,
lustry v sále dělá Mirek Gába z rour na kamna.
Sháníme židle a stoly. Jana Poláchová zhotovuje gobelín, holky spárují své životní dílo - kamennou zeď v průčelí sálu. Dřevěná koza, která
sloužila jako lešení, je umístěna jako památka
před bar. Pepa Janoš ji křtí na „Pepinu“. Petr
Nedbal vypaluje do desek u vchodu: „Život je
krásný a stojí za to o něj bojovat.“ Miška Dynybylová zhotovuje řetěz pro prezidenta. Tonda
Chalupník připravuje provoz...
Je 2. leden 1970. Slavnostně otevíráme
a začínáme ordinovat chybějící vitamíny kulturnímu životu města.

Ordinujeme (ze vzpomínek
J. Kevické-Janošové)
Zahájením klubové činnosti nám začal
zcela jiný druh práce. Každý pátek a sobotu
probíhají klubové večery s programem. Zahajujeme cyklus Slavné osobnosti našich a světových dějin, seznamujeme návštěvníky s profily
hudebních skupin a zpěváků, hostuje zde Divadélko v klubu Divadla pracujících Gottwaldov, koncertují zde posluchači Konzervatoře
Kroměříž a naše vlastní skupiny. Večery končí
posezením u krbu s kytarou. Přímo z klubu
vysílá rozhlasové Mikrofórum.
Sorry klub si rychle začal získávat pravidelné návštěvníky, a tím přibývalo i nových
zájemců o členství. Podmínkou byly brigády,
dále zapojení se do kulturních činností a konečně služby.
Služba musí mít uklizeno, vytopeno, což
znamená dovézt z benzinky naftu na topení
(v kanystru), se značným časovým předstihem
„nakrmit kamna a doufat, že do příchodu návštěvníků stačí jakžtakž vyhřát naše sklepení.
Dále je třeba přivézt na dvoukoláku občerstvení
ze samoobsluhy u Gábů (dnes Městské informační středisko) a pak ve společenském úboru
obsluhovat hosty a členy.
Jak vidíte, nebylo jednoduché stát se
členem. Přesto - či právě proto - si členství
každý považoval a návštěvníci hovoří o výborné atmosféře a radosti, ba zanícení těch,

kteří připravovali pravidelné páteční a sobotní
večerní programy.
Na druhé straně léta normalizace neměla
mnoho pochopení pro „životní styl, který neubíjel
všedností a malicherností“ (citát z Manifestu).
Hledaly se záminky k uzavření a nebylo vždy
jednoduché činnost klubu obhájit. Nejdříve vadil
název klubu, jak již bylo popsáno v minulém
příspěvku, brzy přišly další potíže.

SERIÁL
Leninský svaz mládeže se mění na Socialistický svaz mládeže a členové klubu, aby
zabezpečili jeho další existenci, se musejí stát
členy SSM. Ne jako parta, nýbrž jednotlivě
musejí absolvovat všichni až na Emila, zakladatele klubu a duši všeho dění (Emil se pak stal
členem na vojně a klub běžel dál).
Letní prázdniny máme fantastické. Rumunsko, Costinesti, autobus plně obsazený,
většinou jsme u moře poprvé.
Sezona začíná jako obvykle v září. Daří
se nám i pod hlavičkou SSM udržet provoz
a kulturní úroveň.
Ale holešovští normalizátoři nespí. Dovídáme
se, že je uzavření klubu na spadnutí. Ráno je Emil
u předsedy MěNV. Ten to potvrzuje, ale chce se
o nutnosti tohoto kroku přesvědčit. Přichází revize,
dá se nazvat „hloubková“: účetnictví, pokladna,
provozní statut, soupis majetku. Závěr - vše v pořádku, můžeme být vzorem. Jedeme dál!

Léta sedmdesátá
- předávání štafety
dalšímu desetiletí
(Fr. Nevřala a St. Němec)
Do klubu jsem začal chodit zhruba v sedmnácti letech se skupinou vrstevníků. Prostory
klubu byly v této době již plně funkční zásluhou
zakládajících členů. Na nás zbyly již jen práce
spíše dotvářející charakter sklepních prostor.
Na sobotních brigádách jsme se snažili přiložit
ruku k dílu a ukázat svým starším kolegům, že
dokážeme být platnými a užitečnými. Zároveň
jsme tak plnili svou kandidátskou roli, abychom
po cca ročním zkušebním období mohli být
přijati za řádné členy.
Jak jsem uvedl, my mladší jsme přišli do
klubu téměř k hotovému, přesto nás zakládající

kolegové přijali velmi přátelsky a nikdy nám
nedávali znát, že jsme nezkušení, nezralí, ve
vojenské terminologii bychom to označili - holubi. Avšak díky nenápadné a úsměvné historce
jsme si přece jen vysloužili hromadnou přezdívku. Jednou, když přišel do klubu Franta Slačík
a viděl nás, jak sedíme pospolu a nesměle
debatujeme, zřejmě překvapen naším mládím,
pronesl památnou větu: „Co tady dělají ti deváťáci?“ Přestože jsme již všichni navštěvovali
druhé i třetí ročníky středních škol, přezdívka
„deváťáci“ nám už zůstala.
Určitě nebudu daleko od pravdy, že vyslovením magického názvu Sorry klub vzpomene
většina bývalých členů na společně strávené
večery. Večery vážné i populární hudby, které
jsme si sami připravovali. Na vystoupení umělců
hudebních i divadelních. Také na taneční večery
a večery kvízů a vzdělávacích programů. Na
večery zakončené u krbu s kytarou, kde se
zpívalo všechno od lidovek po Kryla.
Zvláštní a neméně krásnou kapitolou byly
zájezdy k moři. Cesta trvala skoro dva dny. Spali
jsme ve stanech na dvoře u legendárního Dana
Dumitra, který kvůli dalším, movitějším turistům
ze Západu vyklidil svoji skromnou chalupu
a spal přes léto v kurníku. Dodnes se vybavují
vzpomínky na bělostný písek na pobřeží, na
vodní hladinu končící kdesi za obzorem, na
první pohlazení šplouchajícího slaného moře,
také na puchýře od prudce sálajícího slunce
a popáleniny získané setkáním s medúzami.
Večery patřily buď diskotékám, nebo posezením
pod hvězdami s tehdy pro nás neznámou Pepsi
Colou a třetinkou jamajského rumu. Nad mořem
se pak nesly pro Rumuny neznámé písně jako
Tereza, Zuzana, Pole s bavlnou, Nepi, Jano,
nepi vodu a další a další...
Mnoho členů nevzpomíná osamoceně,
nýbrž v páru. Pokud nezasvěcený čtenář nerozumí této větě, rád její význam objasním.
V průběhu existence klubu vzniklo mnoho vztahů, které později skončily sňatkem. Nevlastním
přesnou statistiku, ale odhaduji počet párů na
dvacet. Rekordem byl rok 1978, kdy se uskutečnilo dvanáct svateb.
Možná se budete divit, ale naprostá většina těchto párů žije doposud ve šťastném manželství. Proto si může řada členů při zamyšlení,
co mi vlastně členství v klubu dalo, odpovědět
asi takto: Dalo mi pocit účasti na společném
díle, pocit přátelství a důvěry a dalo mi životního
partnera, s nímž prožívám šťastný a spokojený
život - a to jak uznáte, je jistě hodně.

Dovolujeme si Vás pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Komorního orchestru Filharmonie
B. Martinů Zlín
„Collegium A. Dvořáka“
u příležitosti 40. výročí založení
SORRY KLUBU
Nad koncertem přijali záštitu
starosta a senátor PaedDr. Zdeněk Janalík,
poslanec PS PČR Josef Smýkal
a poslanec PS PČR Pavel Svoboda.
Pátek 17. dubna 2009 v 18 hodin, sál kina Svět
- MKS Holešov
Na prázdniny v Rumunsku tihle všichni jen tak nezapomenou.
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Vážení přátelé, nabízíme kulturní akce jak pro
děti, tak i pro dospělé. Bližší informace na www.
tymycentrum.cz nebo na tel.: 573 39 69 28.
ZVEME VÁS
9. 4. a 10. 4. Velikonoční prázdniny v TYMY
- otevřený barák od 10.00 do 17.00, stolní tenis,
trampolína, stolní fotbálek, kulečník, deskové
hry
9. 4. Velikonoční dílničky - 10.00 - 12.00,
14.00 - 17.00, tvoření kraslic, přáníček, 10,+ materiál
10. 4. Pohádkové tvoření - 10.00 - 17.00,
malujeme, vyrábíme, hrajeme, přednášíme,
zpíváme, cena: 10,16. 4. První pomoc v praxi - základy první
pomoci pro veřejnost, cena: 50,- (přihlášky
do 15. 4.)
17. 4. Jarní keramika - od 15.00 do 17.00,
výroba misek z keramické hlíny, cena: 40,(přihlášky do 15. 4.)
17. 4. Ukončení taneční polepšovny
18. 4. Kuličkiáda - od 14.00 do 16.00 v zámecké zahradě, kuličky s sebou, součástí hra
pétanque, startovné: 10,-/os.
18. 4. Co nám tělo nemocí nebo bolestí
říká - přednáší Miroslav Hrabica, od 16.30
v DUZE, vstupné 50,19. 4. Jarní dámská jízda - odpoledne pro
ženy od 15.00 v tělocvičně TYMY, připraven
zajímavý program pro ženy, vstupné 50,24. 4. Den věnovaný Zemi - od 15.00 do 16.30
v TYMY, oslava „Dne Země“, tvořivé dílničky,
hry, malování
28. 4. Všetulská superstar - od 15.30 pěvecká soutěž pro holky i kluky, odborná porota,
hodnotné ceny
30. 4. Slet čarodějnic - od 17.00 na zahradě
TYMY, zveme všechny čarodějky a čaroděje na
odpoledne plné her, soutěží a tance, zpívání,
táborák
Vyhlašujeme anketu „SRDCE NA DLANI“
Dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím
kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům do
10. 4., anketní lístky a schránky jsou k dispozici
u služby v TYMY a také ve školách.
LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi
u moře, ubytování v apartmánech cca 300 m

od moře, možnost zajištění stravy, možnost
denního cvičení
Letní tábory:
ČERVENEC - Beskydy, Sulov
6. - 15. 7. Putování EVROPOU - vypravíme
se po stopách starých Evropanů, zažijeme
spolu táborová dobrodružství plná her, tajemství
a zábavy, cena: 3.590,6. - 15. 7. Keramický havraní tábor - táborové
dobrodružství s indiánskou a starověkou keramikou a pálení v polní peci, cena 3.790,6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor spojený s výukou anglického jazyka hrou, cena:
2.050,-/dítě
6. - 10. 7. Taneční léto I. - tábor pro holky
i kluky spojený s tancem, aerobikem a dalšími
tanečními styly, cena: 2.050,-/dítě
10. - 15. 7. Léto s pohádkou - pobyt pro
nejmenší holky a kluky, spousta pohádkových
postaviček a her, vhodné pro děti s rodiči, 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 dalšími tanečními styly,
cena: 2.300,-/dítě
Příměstský tábor
20. - 24. 7. Hledá se NEMO - připraven denní
program pro holky i kluky, výlety, malování,
procházky, hry a soutěže
NOVÉ KROUŽKY
(přihlášky v kanceláři TYMY)
Zakládáme DIVADELNÍ SOUBOR - zveme
všechny zájemce od školního věku po dospělé,
pojďte s námi hrát divadlo pohybové, stínové,
černé, maňáskové, loutkové.
STOLNÍ TENIS - pro děti od 8 let v pondělí od
17.00, 300,-/pol.
KLÁSEK - dětský hanácký folklorní soubor pro
kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají na
hudební nástroje - zkoušky souboru bývají vždy
ve středu od 15.30.

Fotosoutěž na březen
Téma: „DÍTĚ A ZVÍŘE“ odměny do soutěže věnuje
ZOO Zlín, od 1 soutěžícího
budou přijaty max. 3 příspěvky, uzávěrka 10. 4.,
vyhodnocení, vernisáž
a vyhlášení vítězů proběhne po 15. 4.
POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál CARMEN v Praze 30. 5.
muzikál inspirován příběhem Carmen, nechybí
odvážná cirkusová čísla, cena: 1.150,- (přihlášky do 15. 3.)
Muzikál TOUHA v Praze 3. 10.
cena: 1.150,- (přihlášky do 30. 5.)
Muzikál JOHANKA Z ARKU v Praze 31. 10.
cena: 1.150,- (přihlášky do 30. 6.)
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“. Jde
o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během května
budou probíhat v Holešově kontroly nošení
přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou děti
s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole bez
přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy
vytvářet prostředí, kde je normální jezdit na kole
s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí
jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
OHLÉDNUTÍ
Noc s Andersenem a bludičkou Světlankou
V pátek 27. 3. se u nás v SVČ -TYMY v předvečer sešly děti na tradiční literárně pohádkovou
akci „ Výprava za bludičkou Světlankou“. Děti
čekala pohádková cesta, ve které měly za úkol
osvobodit zakletou bludičku Světlanku. Potkaly
při tom množství pohádkových bytostí a plnily
pohádkové úkoly. Samozřejmě že se Světlanku
osvobodit nakonec podařilo. Děti Světlance předaly světýlko a ta jim za odměnu zatancovala
a předala pamětní list a sladkost. I když nám
počasí příliš nepřálo a akce se musela uskutečnit oproti plánu v budově, na dobrodružství
a napínavosti to vůbec neubralo!
Děkujeme za pomoc všem našim spolupracovníkům, rodičům, dobrovolníkům. Těšíme se na
další podobné setkání.
Pavel Valiska

Děti Světlance předaly světýlko a ta jim za odměnu zatancovala a předala pamětní list a sladkost.
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Medaile pro mažoretky z Holešova
Úspěšný start do nové mažoretkové sezóny se podařil našim mažoretkám z Holešova. V sobotu 4. dubna se v nedalekém Hulíně konal
již 5. ročník Majorettes show, na kterou jsme vyslaly 13 zástupkyň ze
souboru Arabelky Holešov a Holešovské mažoretky, aby poměřily své
výkony s mažoretkami z celé ČR.
A jak jsme dopadly?

Blahopřeji všem děvčatům k úžasným výkonům! Velké poděkování
patří rodičům a fanouškům za podporu při trénování a na soutěži!
Fotografie a videa ze soutěže najdete na:
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

Juniorská kategorie - Arabelky Holešov:
• Nikola Zlámalová - sólo s hůlkou - 4. místo
(v konkurenci 26 děvčat)
• Kateřina Dudová - sólo s rekvizitami - 3. místo
a bronzová medaile
• N. Zlámalová + K. Dudová - duo s rekvizitami - 3. místo
a bronzové medaile
• Adéla Froňková + Klaudie Pospíšilová - duo s hůlkou - 7. místo
(z 21 děvčat)
• K.Teplíčková, L. Zakopalová, T. Müllerová, K. Brodová, K. Zicháčková
- miniformace s hůlkou - 3. místo
a bronzový pohár
Seniorská kategorie - Holešovské mažoretky:
• Lenka Doleželová - sólo s rekvizitami - 1. místo
a zlatá medaile
• Barbora Maťová + Lenka Dujková - duo s hůlkou - 1. místo
a zlaté medaile
• B. Maťová, M. Maťová, L. Dujková, L. Doleželová - miniformace s hůlkou - 1. místo a zlatý pohár

Město Holešov a Český rozhlas 3
- Rádio Vltava

Vás zvou na zahajovací koncert
k 300. výročí narození
Františka Xavera Richtera
Pátek 24. dubna 2009
Začátek ve 20.00 hodin
Velký sál zámku Holešov
Koncert je prezentován jako zvláštní program k předsednictví
České republiky v Radě Evropské unie
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“)
Hraje: Pražský komorní orchestr - umělecký vedoucí Pavel Šafařík
Sólista: Petr Pomkla - flétna
Prostřednictvím Evropské vysílací unie přejímají koncert stanice
národních rozhlasů v 15 zemích EU.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Holešov,
nám. Dr. E. Beneše 17, tel.: 573 395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz

Město Bystřice pod Hostýnem
a Filmový klub při kině Sušil ve spolupráci
s Asociací českých filmových klubů
Vás srdečně zvou na

ZÁBAVNÝ POŘAD S REŽISÉREM
ZDEŇKEM TROŠKOU,
který se uskuteční
v úterý 21. dubna 2009 v 19 hodin
v KINĚ KLUB SUŠIL
v Bystřici pod Hostýnem.
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Holešovské mažoretky sklízejí jeden úspěch za druhým.

Učení nás baví
V 9. ročníku na 1. ZŠ máme v rámci předmětu Praktické činnosti
téma Provoz a údržba domácnosti, kde se dozvídáme mnoho zajímavého
z této oblasti. Znalosti a vědomosti se nám mohou docela hodit, protože
zde se seznamujeme například s moderními technickými pomocníky,
jako jsou mikrovlnné trouby, pračky, sušičky, myčky nádobí, chladničky
a podobně.
V referátech uvádíme technické údaje, funkce, princip činnosti, ale je
kladen i důraz na bezpečnost při jejich provozu. V našem případě nejde
však jen o suché čtení textů, ale do mnohých hodin jsme si s kamarádkami připravili i praktické ukázky. Například Monika Bažanová nám velmi
zručně předvedla, jak se zachází s elektrickou žehličkou vlasů - mohli
jsme obdivovat, jak se pod jejíma rukama proměnila spolužačka Jitka
Sotolářová z kudrnatého andílka na dívku s dlouhými rovnými vlasy.
Zároveň jsme se z obsáhlého referátu, kterým činnost doplňovala Klára
Bartošková, dozvěděli mnoho o tomto v současnosti velmi oblíbeném přístroji. Třeba jakou teplotou působí, z jakého materiálu jsou žehlicí plochy
a další. Nebyly samozřejmě opomenuty ani bezpečnostní zásady.
Jako druhá vystoupila Pavla Nagyová s ručním mixérem, také nás
seznámila se stavbou, technickými údaji a pak se rozhovořila o tom,
jaké dobroty s jeho pomocí lze připravit. Na místě z připravené zeleniny
vyčarovala zdravý zeleninový salát.
Všichni jsme byli těmito ukázkami nadšeni a z takových hodin si
hodně zapamatujeme, protože jde o informace, které se nám v praktickém životě budou jistě hodit.
Za žákyně 1. ZŠ Holešov Karolína Barotová
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VÝROČÍ - DUBEN 2009
1. 4. 1934 Narozena NIKLOVÁ, Libuše, řezbářka, designérka, návrhářka hraček, působila
ve Zlíně (+ 5. 6. 1981) - 75. výr. narození
2. 4. 1929 Narozen v Holešově ZAPLETAL,
Jiří, herec a spisovatel především autobiografické literatury - 80. výr. narození
3. 4. 1914 Narozen POLÁK, Vlastimil Artur,
básník, prozaik, sběratel lidové slovesnosti,
zapisoval židovské legendy z Úsova (+ 9. 3.
1990) - 95. výr. narození
4. 4. 1944 Narozen ve Zlíně KURAS, Benjamin, básník, dramatik, redaktor, přispíval
do rozhlasových pořadů ostravského studia,
odešel do Velké Británie, česká redakce BBC
World Service, autor rozhlasových her - 60.
výr. narození
5. 4. 1989 Zemřel ZEMAN, Karel, filmový režisér a scenárista, průkopník animace a trikového
filmu, kombinace hraného a animovaného filmu,
působil ve Zlíně (* 3. 11. 1910) - 20. výr. úmrtí
6. 4. 1879 Narozen FOLPRECHT, Josef,
literární historik, etnograf, literární referent,
překladatel, organizátor školství na Slovensku,
zajímal se o dialektologii a dějiny slovanských
literatur (+ 28. 5. 1950) - 130. výr. narození
7. 4. 1954 Zemřel KNĚZEK, František, kulturně-osvětový a vlastivědný pracovník, přispíval
do různých časopisů, přednášel v řadě vzdělávacích spolků (* 4. 11. 1878) - 55. výr. úmrtí
8. 4. 1984 Zemřela DŘEVJANÁ, Anna, lidová
básnířka, hudební skladatelka, zpěvačka, autorka textů a nápěvů písní vycházejících z lidových
tradic Lašska a Valašska, publikovala v časopise Těšínsko (* 26. 5. 1905) - 25. výr. úmrtí
9. 4. 1854 Narozen TEMPLER, Franz, malíř,
autor náboženských obrazů a portrétů (+ 5. 11.
1930) - 155. výr. narození
10. 4. 1929 Narozen POLIŠENSKÝ, Břetislav,
grafik, malíř, designér, maloval krajiny a města,
navrhoval gobelíny, práce v reklamě a propagaci, působil v Uherském Hradišti a Zlíně (+ 16.
9. 2001) - 80. výr. narození
11. 4. 1894 Narozen BLATNÝ, Lev, divadelní
kritik, dramatik, dramaturg, prozaik, redaktor, autor her a povídek založených na tragikomických
situacích (+ 21. 6. 1930) - 115. výr. narození
12. 4. 1944 Zemřel MUSIL, Alois, prozaik,
cestovatel, orientalista, pedagog, kněz, autor cestopisné literatury pro mládež, cestoval
po arabských zemích, zakladatel české arabistiky (* 30. 6. 1868) - 65. výr. úmrtí
13. 4. 1914 Narozen OLŠÁK, Jaroslav, grafik, malíř, umělecký knihař, osobnost Valašska
(+ 10. 5. 1995) - 95. výr. narození
14. 4. 1994 Zemřel KÁŇA, Josef, kronikář, malíř, psal kroniky a deníky, přispíval
do dětských časopisů, působil na Zlínsku
(* 4. 8. 1926) - 15. výr. úmrtí
15. 4. 1944 Narozen ZAPLETAL, Česlav,
historik, spisovatel, kronikář, vede fryštáckou
městskou kroniku, autor příspěvků v periodickém tisku z oblasti umění, regionální historie,
školství, medailony osobností naší kultury, přednášková činnost z naší i světové historie - 65.
výr. narození
16. 4. 1924 Narozena GOEPFERTOVÁ-GRUBEROVÁ, Gertruda, básnířka, grafička, ilustrátorka, prozaička, publicistka, překladatelka, autorka obrazů, grafik, knižních obálek, pohlednic,
ex libris, omalovánek - 85. výr. narození
17. 4. 1854 Narozena BALDESSARI-PLUMLOVSKÁ, Vojtěška, autorka loutkových her,
básnířka, prozaička, divadelní ochotnice a organizátorka, dramatička, kreslířka, malířka, psala

pohádkové a loutkové hry, působila v Kroměříži,
Olomouci (+ 31. 3. 1934) - 155. výr. narození
18. 4. 2004 Zemřel VESELSKÝ, Jiří, básník,
muzejní pracovník, redaktor, knihovník, působil
ve Zlíně, Ostravě, Brně, Kyjově (* 26. 7. 1933)
- 5. výr. úmrtí
19. 4. 1864 Narozen BECK, Jan, kreslíř, sochař, autor Komenského pomníku v Uherském
Brodu, soch faunů v Květné zahradě v Kroměříži (+ 9. 4. 1937) - 145. výr. narození
20. 4. 1924 Narozen KOMÁREK, Miroslav,
autor odborné literatury, filolog, redaktor, bohemista, autor prací o gramatice češtiny, zvl.
o tvarosloví - 85. výr. narození

Začátkem dubna oslavil neuvěřitelné
osmdesátiny herec a spisovatel Jiří Zapletal.
21. 4. 1969 Zemřel BECK, Vladimír, kreslíř,
malíř, kaligraf, působil v Kroměříži (* 25. 7.
1897) - 40. výr. úmrtí
22. 4. 1974 Zemřel BARTUŠEK, Antonín,
básník, historik výtvarného umění, kulturní
historik, překladatel, působil v Čs. rozhlase,
Státním ústavu památkové péče a ochrany
přírody, odborné práce o výtvarném umění
(* 11. 1. 1921) - 35. výr. úmrtí
23. 4. 1929 Zemřel ŽŮREK, Karel, akademický malíř, autor portrétů, krajin a oltářních
obrazů pro kostely na Holešovsku (* 12. 4.
1861) - 80. výr. úmrtí
24. 4. 1984 Zemřel HLAVÁČ, Jaroslav, architekt, působil ve Valašském Meziříčí (* 18. 1.
1909) 25. výr. úmrtí
25. 4. 1859 Narozen HOFFMANN, Julius
Karl, historik, organizátor kulturního života
(+ 24. 1. 1917) 150. výr. narození
26. 4. 1934 Zemřel BENEŠ-ŠUMAVSKÝ,
Václav, novinář, překladatel, spisovatel, autor
humoresek, povídek, románů (* 16. 2. 1850) 75. výr. úmrtí
27. 4. 1909 Narozen STRAKOŠ, Jaroslav,
malíř, osobnost Valašska (+ 28. 9. 1991) - 100.
výr. narození
28. 4. 1984 Zemřel VOREL, Antonín, kostýmní a scénický výtvarník, scénograf, autor
krajinomaleb (* 1. 3. 1920) - 25. výr. úmrtí
29. 4. 2004 Zemřel CVRČEK, Radim, režisér,
scenárista, herec, působil ve Zlíně (* 30. 11.
1931) - 5. výr. úmrtí

30. 4. 1924 Narozen PRACHAŘ, Ilja, autor
divadelních her, divadelní, filmový a televizní
herec, působil v Ostravě a ve Zlíně (+ 10. 8.
2005) - 85. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 4. 1974 Zemřel KAŠPAR, Antonín, operetní a rozhlasový dirigent, rozhlasový režisér,
sbormistr, hudební skladatel, varhaník, působil
v Brně, Hulíně, Opavě, Ostravě (* 10. 9. 1909)
- 35. výr. úmrtí
4. 4. 1859 Narozen RAUSCHER, Julius,
hudební skladatel, sbormistr, hudební pedagog,
sbormistr Moravanu v Kroměříži, autor skladeb
klavírních, houslových a písní, autor hudebních
učebnic, působil v Holešově, Kroměříži, Olomouci (+ 17. 3. 1929) - 150. výr. narození
8. 4. 1624 Narozen LICHTENSTEIN-KASTELKORN, Karl, archivář, kapelník, organizátor
hudebního života, kníže - biskup olomoucký,
uspořádal notový archiv v Kroměříži s unikátními památkami, působil v Kroměříži, Olomouci
(+ 23. 9. 1695) - 385. výr. narození
12. 4. 1969 Zemřel DLASK, Emil, publicista,
hudebník, instrumentalista, hudební skladatel,
osobnost Valašska, vztah díla ke kraji, psal do Hudebních rozhledů (* 26. 1. 1890) - 40. výr. úmrtí
14. 4. 1914 Narozen REINBERGER, Jiří, hudebník, pedagog, odborník a průkopník varhanního hnutí, interpret staré české varhanní tvorby
i současných skladatelů, skladatelská činnost
v malých formách, autor příspěvků v odborných
časopisech, odborný expert pro stavbu varhan
(+ 28. 5. 1977) - 95. výr. narození
16. 4. 1954 Zemřel BALCAR, Milan, hudební
kritik, klavírista, houslista, sbormistr, hudební
skladatel, spolupráce s rozhlasem, psal hudební kritiky (* 13. 12. 1886) - 55. výr. úmrtí
18. 4. 1899 Narozen CHALABALA, Zdeněk,
dirigent, sbormistr, operní dramaturg (+ 4. 3.
1962) - 110. výr. narození
21. 4. 2004 Zemřel BITTMAR, Zbyšek, hudební aranžér, saxofonista, hudební skladatel,
dirigent, instrumentální a sólový hráč taneční
a jazzové hudby, věnoval se tvorbě v oblasti
jazzové, populární i vážné hudby (* 16. 10.
1934) - 5. výr. úmrtí
25. 4. 1884 Narozen NIX, Ludvík, hudební
pedagog, kapelník, hudební skladatel, stavitel
varhan, varhaník, autor chrámových skladeb
a hudby k sokolským cvičením pro dechový
orchestr (2. 9. 1949) - 125. výr. narození
28. 4. 1964 Zemřel POHANKA Jaroslav,
dirigent, editor, muzikolog, pedagog, sběratel
lidových písní (* 29. 6. 1924) - 45. výr. úmrtí
29. 4. 1884 Zemřel KOTT, František Bedřich,
operní pěvec, hudební skladatel, autor sonát,
chrámové hudby a kantát (* 15. 4. 1808) - 125.
výr. úmrtí
VÝZNAMNÉ DNY
1. 4. Mezinárodní den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
7. 4. Světový den zdraví
8. 4. Mezinárodní den Romů
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel
22. 4. Den Země
23. 4. Světový den knihy a autorského práva
24. 4. Mezinárodní den boje proti pokusům
na zvířatech
27. 4. Světový den grafiky
29. 4. Mezinárodní den tance
H.K.
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Romové volili svou superstar!
Volnou variaci populární novácké pěvecké
soutěže připravilo středisko TYMY na sobotní
odpoledne pro romské děti. Ve třech věkových
kategoriích baby, junior a kadet se titul snažilo
získat 10 sólistů a jedno duo.
Jejich velmi vyrovnané výkony hodnotila
tříčlenná odborná porota ve složení Rudolf
Šenkyřík, Alena Kollerová a Bruno Diaz. Svou
superstar si nezávisle na porotcích volili i diváci, kteří své favority přišli podpořit v hojném
počtu.
Kromě zpěvu soutěž obohatil i mimořádně
zdařilý doprovodný program. Zásluhou paní
Oliny Peškové mělo premiéru vystoupení romského tance. 8 děvčat pod vedením Olinky
svůj taneční výstup, který můžete zhlédnout
30. března v holešovském zámku, secvičilo
v rekordně krátkém čase a krásné kostýmy
k vystoupení cvičitelka vykouzlila během noci
předcházející soutěži. Zajímavou vsuvkou byla
zvukově pohybová kreace „Saša Big Box“ v podání Alexandry Pačajové s kolektivem. Burácející potlesk všech a nesmírný obdiv starších
dívek sklidil náš francouzský asistent Bruno

s romantickou písní za
doprovodu kytary.
Příjemným zpestřením byly také moderátorské vsuvky
Oliany Mareš.
A kdo nakonec
získal tituly: v kategorii
baby se superstar staly Stefanie Pačajová
a Denisa Gaborová.
V junior kategorii si
titul nakonec odnesla Sabina Gaborová,
která zvítězila před
vynikající zpěvačkou
Claudií Bihariovou
o pouhého půl bodu.
Kategorie kadet měla opět 2 vítězky, a to Alexandru Pačajovou a Květoslavu Oračkovou,
která se stala také absolutní vítězkou u diváků. Na závěr soutěže měli možnost kromě
poroty promluvit i čestní hosté. Paní učitelky
z 3. ZŠ Mgr. Alena Doleželová a Mgr. Martina

Kotasová. Příjemně se poslouchalo také pochvalné hodnocení z řad rodičů v podání paní
Oračkové.
Tento projekt je finančně podporován
Zlínským krajem.
Martina Sigmundová

„Japonci“ v Holešově
V pátek dne 20. února 2009 mohli dobří pozorovatelé v ulicích města zahlédnout skupinu zuřivě fotografujících lidí. Že by japonští turisté?
Kdepak! Byli to studenti ze Střední odborné školy - PaedDr. Stratil s. r. o.,
kteří se snažili zachytit historické a židovské památky Holešova. Studenti
pořizovali sbírku snímků, z nichž ty nejzajímavější budou součástí nástěnného kalendáře, který si budete moci koupit příští rok. Jeho realizace
je podpořena grantem firmy Nestlé. Vzdělání chtiví studenti by tímto rádi
poděkovali panu Vratislavu Brázdilovi, pracovníkovi Městského muzea,
který je celou dobu provázel a trpělivě odpovídal na všetečné otázky.
Za studenty SOŠ Petra Holubová

MIROSLAV HRABICA A JEHO PŘEDNÁŠKA NA TÉMA:

„CO NÁM TĚLO NEMOCÍ
NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ“
Velká literární soutěž k Měsíci knihy proběhla ve středu 25. 3.
v prostorách Městské knihovny v Holešově. Tradiční soutěžení žáků
místních základních škol obohatilo letos svou účastí i družstvo z Přílep.
Zasloužené vítězství patřilo dvěma Evám - Martinezové a Jarkovské,
jinak žákyním čtvrté třídy 2. ZŠ v Holešově. Z diplomů a krásných knížek
se společně s nimi radovali i ostatní umístění - 3. ZŠ na druhém a ZŠ
Přílepy na třetím místě.
LB

Co je dobré si uvědomovat vždycky, když onemocníme. Vydejte
se po stopách nemocí a opravdu se poznejte. Jak snášet onemocnění
i jak přispívat ke svému vyléčení. Rady, prosby, masáže i ukázky možné
léčby. Krátce o vlivu partnerských vztahů na lidské zdraví. Přednáška
bude inspirována hlavně novým, podstatně rozšířeným vydáním známé
knihy.
Sobota 18. 4. 2009 v 16.30 hodin - SVČ DUHA Holešov, bližší
info: 604 907 853; www.hrabica.unas.cz

Poznejte květnovou Paříž aneb Neváhej a jeď!
Klub přátel alpského lyžování organizuje
zájezd do Paříže v termínu od 7. 5. do 12. 5. 2009.
Pokud máte zájem, připojte se k nám a poznejte
s námi jedno z nejúžasnějších měst Evropy.
Paříž, to je pro někoho vznešená a magická metropole na řece Seině, pro jiného zase
město pouličních umělců, malířů, bohémů, také
rušných bulvárů a neopomenutelných kabaretů,
pro dalšího město staletých tradic dýchající
historií, metropole s nesčetným množstvím,
památek, Je to jedinečné a nenapodobitelné velkoměsto se svou typickou atmosférou,
elegancí a nočním životem. Nelze jej popsat
slovem ani obrazem - je nutno jej zažít.
1. den: v poledních hodinách odjezd směr
Německo, Francie, noční přejezd
2. den: ráno příjezd do Paříže - prohlídka katedrály Notre Dame, Cité, Justiční palác, Svatá
kaple, Lucemburský palác, Invalidovna, tour
Eiffel, nocleh
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3. den: po snídani prohlídka zámku a zahrad
ve Versailles, La Défense - prohlídka moderní
části města, okružní jízda městem, Vítězný
oblouk, Champs-Elysées, náměstí Concorde,
aj., večeře, večer plavba lodí po Seině pod
historickými mosty až k Cité a zpět, prohlídka
večerní Paříže, nocleh
4. den: snídaně, návštěva zámku Saint Germain, Montmartre, bazilika Sacré Coeur,
Trocadéro aj., večeře, nocleh
5. den: snídaně, návštěva Louvru, procházka
historickými zajímavostmi v centru města Královský palác, Forum Les Halles, galerie
moderního umění v Centre George Pompidou,
Place de Vendôme, kostel sv. Eustacha
aj., večeře, odjezd z Paříže, krátká zastávka
v Remeši - prohlídka katedrály, noční přejezd
do ČR
6. den: příjezd do ČR v pozdních odpoledních
hodinách
Termín: 7. 5. - 12. 5., cena 6.250,- Kč

Cena zahrnuje:
• dopravu luxusním busem
• 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
• 3x snídaně
• 3x večeře
• průvodce
• pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
• vstupy do historických objektů,
jízdenky na metro
Příplatek:
1lůžkový pokoj - 3 noci 600,- Kč/os., povinné
cestovní pojištění včetně léčebných výloh 198
Kč, dítě do 10 let 150 Kč.
Přihlášky a informace:
Mgr. Irena Seifertová, tel.: 605 200 085
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Výstavu Ukrajina očima dobrovolníků připravilo sdružení Samari
Dne 16. března 2009 proběhla ve Vyšší
policejní škole a Střední policejní škole MV
v Holešově vernisáž putovní výstavy fotografií s názvem „Ukrajina očima dobrovolníků“.
Výstavu instalovalo občanské sdružení dobrovolnického centra Samari Zlín. Jedná se o sérii
fotografií, které byly pořízeny dobrovolníky ze
Samari, kteří pracovali jako brigádníci na Ukrajině. Cílem výstavy je seznámit zejména mladé
lidi s životem v chudších oblastech světa a zároveň je zainteresovat do pomoci potřebným
v zahraničí.
Slavnostnímu otevření výstavy byli přítomni představitelé sdružení Samari v čele s předsedou sdružení panem Františkem Tomancem,
místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál,
Ph.D., učitelé a vychovatelé z policejní školy
a samozřejmě studenti maturitního studia a policisté základní odborné přípravy.
Ptáte se, proč se výstava uskutečnila právě na půdě VPŠ a SPŠ MV v Holešově? Odpověď je jednoduchá. Studenti čtyřletého maturitního studia pod vedením vychovatelky Hany
Bendové dlouhodobě spolupracují s Charitou
Holešov - konkrétně aktivity studentů směřují

do Centra pro seniory v Holešově. Jedná se
o 6 studentek:
1. Goldmannová Daniela
2. Jankovová Lucie
3. Macháčová Hana
4. Schuchová Milena
5. Ličková Michaela
6. Horká Ivona
Jsou zapojeny od roku 2006 také do programu pro mládež „Cena vévody z Edinburgu“.
Tento program je zaměřený na mimoškolní
aktivity, kdy studenti plní úkoly, které vedou ke
zdokonalování vlastních schopností a volních
vlastností jedince. A od tohoto zadání je jen
krůček k realizaci charitativní činnosti. Od doby
vstupu do programu naši studenti dosáhli již stříbrného odznaku, který jim byl předán členkou
britské panovnické rodiny, princeznou Annou,
v říjnu 2007 na půdě Senátu Parlamentu ČR.
Tohoto ocenění studentek si velice vážíme
a právem jsme na ně hrdi. A právě v Centru
pro seniory se setkaly zájmy sdružení Samari
s činností našich dobrovolnic. Jelikož dalším
z programů Samari je program Senior, který
na základě dobrovolnické činnosti pomáhá

překonat samotu a psychickou krizi lidí v období
stáří. Právě za tuto činnost byly naše studentky
v rámci otevření výstavy oceněny odznakem
Samari a dostalo se jim poděkování nejen od
sdružení, ale také od vedení školy.
Ráda bych připojila osobní zkušenost studentky Mileny Schuchové. Konkrétně se jedná
o Svatomartinské posezení, kdy naše děvčata
pomáhala s organizačními záležitostmi. Během odpoledne vzniklo přátelství mezi Milenou
a babičkou Válkovou. Velice si rozuměly a nejhezčí na tom je fakt, že se obohatily navzájem.
Milena řekla: „Návštěvy u paní Válkové pro
mě byly něčím nepopsatelně krásným. Mimo
to, že se mi svěřila se svými starostmi, byla
i ona mi výbornou kamarádkou. Těším se, až
ji znovu uvidím, těším se na její krásný úsměv
a láskyplné objetí.“
Závěrem lze konstatovat, že tyto dobrovolnické aktivity mají plnou podporu ze strany vedení školy, jelikož studentky policejní
školy v rámci své profesní přípravy na budoucí
povolání v praxi naplňují hlavní motto Policie
ČR - „Pomáhat a chránit“. A za to jim patří velké
poděkování.
pplk. Mgr. Eva Vichlendová

Vernisáži byli přítomni vedle představitelů sdružení Samari také místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert a také zástupce ředitele
VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál.

Mateřské centrum Srdíčko

Sokolská 70, Holešov, m.c.srdicko@seznam.cz
www.srdicko.estranky.cz

zve rodiče s dětmi na seznamovací setkání KUK
- klub upřímných kamarádů
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra,
jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním
cítí bolest, když má zármutek. Aristoteles
Podpůrný klub pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým vývojem.
V životě rodičů, kteří pečují o zdravotně
postižené dítě, vznikají těžkosti a problémy, se
kterými si někdy nedokážou sami poradit. Také
jejich radosti a úspěchy jsou těžce sdělitelné
tomu, kdo nic podobného neprožil. Jen ten,
komu život takový osud přichystal, dokáže
pochopit, co všechno tato péče přináší. MC
Srdíčko chce podpořit a pomoci rodinám v jejich obětavém úsilí.

Od 27. dubna 2009 se v prostorách MC
budou konat pravidelná (jednou za 14 dní)
setkání s různým programem (canisterapie,
hipoterapie, muzikoterapie, výtvarná dílna,
sportovně pohybové hry, plavání pro rodiče
s dětmi, poradenství - pediatr, psycholog, rehabilitační sestra, sociální pracovnice, integrace
dětí s postižením do akcí a aktivit MC).
Svépomocná skupina rodičů vytváří vzájemné sdílení zkušeností, které často může
pomoci v nalézání nových možností, jak řešit
různé složité situace.
Program zajišťuje Dalimila Olejníková.
27. dubna 2009 v 10 hodin,
program pro děti: muzikoterapie

Mateřské centrum Srdíčko
zve maminky na výtvarnou

Praktickou ženu
„malované polštáře“
Malování na textil speciálními barvami
nanášené štětcem. Podle obrázků
pruhované kočky nebo podle bohatého
vzorníku šablon, které jsou
v mateřském centru.
Veškerý materiál je zajištěn,
barvy, povlak na zip
(výběr z několika barev), výplň.
Cena celkem: 100 Kč

Středa 22. dubna 2009
od 9.30 hodin
Přihlášky v kanceláři MC
nebo e-mailem:
m.c.srdicko@seznam.cz
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V Holešově se konalo mistrovství republiky středních škol ve šplhu
Vyšší policejní škola a Střední policejní
škola MV v Holešově uspořádala ve dnech
26. a 27. března Mistrovství ČR středních škol
ve šplhu. Akce se uskutečnila ve sportovní hale
I. ZŠ Holešov za účasti jedenácti dívčích a chlapeckých družstev z celé republiky. Chlapci
soutěžili na 4,5 metru dlouhém laně a dívky na
stejně dlouhé tyči.
V dvoudenním klání se nakonec nejlépe
umístily mezi dívkami studentky z Gymnázia
Šumperk, na druhém místě se umístila domácí
děvčata z policejní školy. Mezi jednotlivci byla

z místních reprezentantů nejlepší na druhém
místě Soňa Bajerová z VPŠ a SPŠ MV Holešov.
Celkové pořadí družstev - dívky:
1. Gymnázium Šumperk, 2. VPŠ a SPŠ Holešov, 3. Gymnázium Frýdek-Místek, …na 9.
místě se mimo soutěž umístilo družstvo hostující
1. Základní školy.
Celkové pořadí družstev - hoši:
1. SŠ polytechnická Brno, 2. SPŠ a VOŠ Příbram, 3. Gymnázium F.-Místek,… 6. VPŠ a SPŠ
MV Holešov.

K přesnému změření času soutěžících sloužilo elektronické zařízení,
které bylo umístěno na laně.

Mezi jednotlivci byli vedle Soni Bajerové
nejlepší z domácích ještě Lucie Svačinová
z policejní školy na 8. místě a ze stejné školy
je i Pavel Černoch, který se rovněž umístil na
osmém místě.
O bezproblémovou organizaci se postaral tým pořadatelů v čele s Danem Kolářem
z policejní školy. Ceny vítězům pak předávali
zástupce ředitele policejní školy Andrej Rohál
a jeho kolegyně Svatava Ságnerová.
(sov)

Vítězky dívčí kategorie. Na druhém místě (vpravo) Soňa Bajerová
z policejní školy.

Další přípravný zápas DFK skončil úspěchem
FC Kostelec n. H. - DFK Holešov
2:7 (0:4)
Další přípravný zápas sehrál holešovský
tým proti účastníku Moravskoslezské divize
sk. B, kterým byl celek FC Kostelce na Hané.
Oba týmy působí v jiných skupinách stejné
soutěže, a tak byl zápas srovnáním fotbalové
úrovně obou družstev. Dívčí fotbalový klub
Holešov byl od začátku pánem na hřišti a po
úniku Katky Bakalíkové skóroval poprvé ve
2. minutě vlastní brankou domácích. Hosté se
snažili hrát kombinačně, a drželi-li míč na zemi,
jednoznačně ve hře i v soubojích dominovali.
Další branky padaly následovně: ve 12. minutě se po spolupráci s Míšou Dobroslávkovou
pěkně trefila Bakalíková, v 16. minutě přesnou
střelou ze šestnáctky opět po centru Bakalíkové
skórovala Dominika Stolářová a v 37. minutě
byla při vlastním gólu domácích nejagilnější
debutující Saša Skalická. Do druhé půlky nastoupila především hostující obrana s malým
nasazením a zřejmé podcenění soupeře vedlo
překvapivě ke korekci výsledku: po fatálních
chybách stoperské dvojice a krajní obránkyně
nadšeně hrající domácí tým dvakrát skóroval.
Po střídání některých hráček a změně rozestavení začal hrát Holešov opět svou typickou
hru - po přesných kombinacích se po stranách
dostával před branku Kostelce a vytvářel si řadu
střeleckých příležitostí, zejména Míša Dobroslávková po oku lahodící spolupráci s Hankou
Samsonkovou posílala přesnými přihrávkami
své spoluhráčky do vynikajících gólových pozic. V 62. minutě po úniku Katky Bakalíkové
poprvé v celku žen skórovala 12letá Vendula
Kuchařová, v 74. minutě zakončila Bakalíková
úspěšně svůj únik sama a po její přihrávce
uzavřela skóre v 86. minutě pěknou trefou
Dobroslávková.
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V tomto zápase si trenéři Holešova kvůli
absenci hráček vyzkoušeli nové složení týmu
a výkony některých děvčat byly velmi pěkné. V brance opět spolehlivě chytala Katka
Pitnerová, která bude v jarní sezóně největší
posilou DFK, v obraně se ale tentokrát dařilo
pouze spolehlivé Jolaně Ďurišové - její tři spoluhráčky odehrály podprůměrný zápas. Naopak
vynikla celá záložní řada - po počátečních
nepřesnostech se rozehrála k pěknému výkonu kapitánka Samsonková, která velmi dobře
spolupracovala s Míšou Dobroslávkovou; ve
středu pole se velmi dobrým výkonem prezentovala s přehledem hrající Dominika Stolářová
a v druhé půli vynikla rychlostí a důrazem
i Andrejka Pagáčová. Přes chyby si zaslouží
pochvalu Kateřina Bakalíková, která v útoku
vytvářela šance pro sebe i spoluhráčky, žel chybělo jí efektivnější zakončení; vedle ní se
představily další útočnice, které budou v jarní
sezóně čekat na svou příležitost. Momentálně
je v kádru DFK Holešov připraveno zasáhnout
do jarní soutěže žen 23 hráček včetně žákyň,
takže trenéři mají z čeho vybírat a budou dávat
příležitost nejlepším hráčkám.
Sestava: Pitnerová, Brezanská, Jablunková,
Vybíralová, Ďurišová, Pagáčová, Samsonková,
Stolářová, Dobroslávková, Ševelová a Bakalíková.
Branky: 2 Bakalíková, 2 vlastní, 1 Stolářová,
Kuchařová V. a Dobroslávková
Střídaly: Matulová, Skalická, Stratilová, Kuchařová V.
Nejlepší hráčka: Hana Samsonková
DFK Holešov - TJ Ludslavice
7:0 (3:0)
První jarní zápas holešovských žákyň
odehrála děvčata proti houževnatému soupeři

z Ludslavic; od začátku utkání však bylo jasné,
kdo bude diktovat tempo zápasu. Dirigentskou
taktovku držela pevně v rukou Míša Dobroslávková, která sbírala míče ve středu pole a rozdělovala přihrávky po celém hřišti; velmi dobře s ní
spolupracovala Zuzka Kopečná, která po pěkné
kombinaci v 7. minutě poprvé skórovala. Holešov útočil především po stranách hřiště, kde hrál
ofenzivně Miroslav Tkadlec a Alena Koukalová,
která po střele Dobroslávkové zvýšila na 2:0
a kapitánka týmu pak upravila stav 1. poločasu
pěknou střelou na 3:0. Ve druhé půli tlak DFK
pokračoval a přes občasné chyby se hrálo
především o výši skóre. Třikrát se po pěkných
akcích trefila Míša Dobroslávková a jednou opět
Zuzka Kopečná. DFK Holešov v tomto zápase
právem zaslouženě zvítězil a všichni jeho hráči
si zaslouží pochvalu.
V brance se poprvé představila Lucka
Matulová, na stoperském postu hrála podzimní
brankářka Vendula Kuchařová. Nejlepší hráčkou byla s přehledem hrající Míša Dobroslávková, dobrý výkon podali i Zuzka Kopečná ve
středu útoku, Mira Tkadlec a Jarča Šefránková
v obraně. Kromě Lucie Matulové se představily
další nové hráčky Holešova - Tereza Vymětalová a 8letá Hanka Molková.
Sestava: Matulová, Koukalová, Kuchařová,
Tkadlec, Vymětalová, Dobroslávková, Kopečná, Šafránková
Střídaly: Adéla Kuchařová, Trhlík, Zalabáková,
Molková, Lipková
Branky: 4 Dobroslávková, 2 Kopečná, 1 Koukalová
Nejlepší hráčka: přesvědčivě Míša Dobroslávková
Mgr. Svatava Ságnerová
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Vítězná vlna holešovského fotbalu pokračuje
SFK ELKO Holešov - TJ Sokol Kateřinice
3 (2:0) 2
Také čtvrté jarní utkání znamenalo pro
Holešov plný bodový zisk. Posílení hosté se
přitom před utkáním netajili tím, že si do Holešova přijeli minimálně pro jeden bod. Tomu
ostatně odpovídal i začátek utkání. Již ve 2.
minutě zazdili tutovky, když míč pouze otřel tyč.
V 8. minutě pak byl na místě domácí brankář
Krejčí. Na druhé straně pak dorážku Bejtkovského zastavila tyč. Dalších dvacet minut se
pak akce odehrávaly na obou stranách. Ve 39.
minutě vystřelil ze 30 metrů Charuza a s pomocí
teče domácí obrany skončil míč v síti - 1:0. Ve

44. minutě pak domácí zahrávali roh, nejvýše
vyskočil Odstrčilík a hlavou zvýšil na poločasových 2:0.
Ve druhé půli pod dojmem vedení domácí
hráči polevili v aktivitě. V 74. minutě neproměnili
šanci a naopak o dvě minuty později se hosté
dostali k odraženému míči a Zetkem snížili na
2:1. V 79. minutě se po hezké akci na jeden
dotek dostal do finálního úniku Slováček. Místo
potvrzení výsledku utkání však překopl branku. Pohromu pro domácí přinesla 82. minuta.
Z pravé strany zničehonic vypálil Zetek a jeho
střela skončila v síti. Z jasného utkání se najednou stalo drama. Hosté se však nespokojili

s bodem a tlačili se dopředu, což se jim ovšem
nevyplatilo. V 84. minutě jen o centimetry minul
míč Roubalík. V 90. minutě přišla další akce
do šestnáctky soupeře a byl to opět Odstrčilík,
kdo vsítil vítěznou branku - 3:2. Slušně hrané
utkání řídil před 200 diváky rozhodčí Jan Prokop
ze Zlína.
Holešov: Krejčí - Ohlídal, Bačík, Odstrčilík,
Vávra - Belza, Münster, Charuza, Barták Roubalík, Bejtkovský. V 64. minutě nastoupil
za Bartáka Slováček.
Trenér: Martin Malík
(hr)

Šachy
• II. Liga - 10. kolo
MKS Holešov A - Staré Město C
5½ : 2½
Domácí nastoupili bez obou
mistrů, přesto však podali velmi
kvalitní výkon a bez větších problémů dovedli utkání do vítězného
konce. Poslední utkání sehraje Holešov 5. 4. 2009 v Brně a bez
ohledu na výsledek tohoto
zápasu skončí nejhůře na 4.
místě.
Staré Město kleslo na
předposlední příčku a bude mít
velké starosti se záchranou.

V závěrečném kole se střetla
družstva pohybující se ve středu
tabulky. Domácí šachisté podali
tentokrát kvalitní výkon a po zásluze zvítězili.
Holešov obsadil konečnou
sedmou příčku, postup do druhé
ligy si vybojovalo Staré Město D,

Za Holešov vyhráli: A. Sojka,
M. Rafaja st., P. Navrátilík, L.
Zicháček.
Remizovali: P. Ploch, M. Vymětal, M. Rafaja ml.
• Krajský přebor - 11. kolo
MKS Holešov B - Zubří
6½ : 2½

Cvičení pro děti
Máte zájem dělat všeobecné cvičení pro děti od 5 do 9 let v holešovské sokolovně? Cvičení by se konalo každé úterý od 15.30 do 17
hodin. Minimální počet 6 cvičenců. Zájemci se mohou přihlásit přímo
v sokolovně. Bližší informace získáte na telefonu 608 221 606.
(ap)

sestupují Brumov-Bylnice, Bystřička a pravděpodobně i Napajedla.
Za Holešov vyhráli: P. Navrátilík,
L. Zicháček, P. Petržela, R. Zajíček.
Remizovali: R. Šudřich, M. Rafaja
st., M. Vymětal, Vl. Ševela.
• Regionální přebor - 11. kolo
MKS Holešov C - Lutopecny
3½ : 5½
Holešov nastoupil bez několika hráčů základní sestavy
a v utkání, které se hrálo již jen
z „povinnosti“, podlehl soupeři, který nastoupil kompletní.
Postupují Kvasice, sestupuje
Hulín.
MKS Holešov obsadil
9. místo, druhý holešovský zástupce v soutěži Sokol skončil
na 7. místě.
Vyhráli: K. Šudřich.
Remizovali: J. Hromada, S.
Žáček, E. Dvořák, V. Hasník.
(red)

Nemáte
DLUŽNÍKY?
Tak to nám nevolejte:
777 804 525
• odkupy pohledávek
• úvěry na ojeté/nové
vozy

Provedu
drobné stavební
a obkladačské
práce v Holešově
a okolí.
Telefon: 573 395 705
Mobil: 736 731 776.

Prodám RD 5+1 v Přílepích, stáří 22 let, podsklepený, garáž,
2x WC, 240 m2 užitné plochy, 2x terasa, kompletní IS, velmi
dobrý stav, volný, ihned k nastěhování. Pozemek 590 m2.
Tel. 731 946 646.

Termíny soutěže DFK Holešov
žákyně
12. 4. TJ Chvalčov - DFK Holešov
19. 4. TJ Slavkov p. H. - DFK Holešov
26. 4. TJ Žeranovice - DFK Holešov
2. 5. DFK Holešov - TJ Sokol Rymice

10.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin

Všechny zápasy hrajeme na stadiónu Míru.
ženy
11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.
10. 5.
16. 5.
24. 5.

DFK Holešov - Hlučín „B“
FC Vítkovice - DFK Holešov
DFK Holešov - TJ Slávia Stachovice
DFK Holešov - Valašské Meziříčí
TJ Kotouč Štramberk - DFK Holešov
DFK Holešov - AFC Veřovice
Slovan Ostrava „B“ - DFK Holešov

15.00 hodin
10.00 hodin
15.00 hodin
15.00 hodin
14.00 hodin
15.00 hodin
15.00 hodin

Chcete hrát fotbal?
Dívčí fotbalový klub Holešov zve do svých družstev žákyň a žen
děvčata od 7 let. Trénujeme v Holešově na stadiónu Míru každou středu
a pátek od 16.30 do 18 hodin.
Kontakt na trenérku: 605 702 141.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka pětačtyřicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 5/2009.
Tentokrát to asi neměli moc složité. „Ten zamračený pán na obrázku je
náš letošní jubilant, oslavenec a rodák František Xaver Richter, od jehož narození právě letos uplyne úctyhodných tři sta let,“ napsala nám
v e-mailu Libuše Bátrlová z Holešova, která se tak stává výherkyní pizzy
v Restauraci Kanada. Jako druhý byl vylosován Josef Dvořák z Holešova,
který si zajede na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět Aleně Dvořákové
z Holešova a Miroslavu Měchurovi ze Žop.
Všem vylosovaným
redakce Holešovska
srdečně gratuluje!
A tady je dnešní
hádanka: Poznáte, co
je to za sochu a kde stojí? Odpovědi posílejte
na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká
ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské
ulici, Pizzerií U Letiště
a MKS Holešov.
(red)

Městská galerie v Holešově vás zve na výstavu obrazů

makedonské výtvarnice
Ireny Cakirpaloglu
MAKEDONIE II.

Dotazník Holešovska
Ing. Petr Kvasnica, vedoucí
odboru kanceláře starosty
Vaše životní krédo?
Žij tak, aby ses večer mohl sám sobě podívat
zpříma do očí.
Ke které knize se rád vracíte?
Poslední dobou si rád přečtu Michala Viewegha.
Váš oblíbený umělec?
Jaroslav Marvan.
Jaký sport vás oslovuje?
Cyklistika - tu se snažím i aktivně provozovat, formule 1 - tu bych chtěl
aktivně provozovat ☺
Co máte rád na talíři?
Cokoliv, co mi připraví moje manželka, mimochodem výborná kuchařka
a cukrářka.

vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. dubna
2009 v 17.00 hodin
v Městské galerii v Holešově
výstava potrvá do 10. 5. 2009
Otevřeno: Út - Pá: 10.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00,
So - Ne: 10.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
náměstí Dr. E. Beneše 24, Holešov
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
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http:www.holesov.cz.
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Kde si rád posedíte?
Doma s kocourem na klíně, na zahradě ve stínu jabloně - zkrátka všude,
kde mám svatý pokoj, rozhodně to není zadýmená putyka a podobné
provozovny.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S manželkou, kocourem, mými rodiči a bratry.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Štěstí, radost a spokojenost mé manželky a mých nejbližších.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemocí a smrti svých nejbližších.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi tato doba, nicméně rád bych prožil pár týdnů jako vyšší
šlechtic v 18. století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Nejsem zarytý patriot - Holešovák, v Česku je spousta krásných míst, kde
by člověku bylo dobře. Celý svůj život trávím prozatím na Holešovsku,
takže to tu mám rád.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Majitel rodinné firmy nebo řidič regionální zásilkové služby.

