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Co vy na to, 
pane starosto?

Celosvětová hospodář-
ská krize nemilosrdně 
atakuje i domácí ekono-
miku. Veřejné rozpoč-
ty začínají být napjaté 
a na spoustu původně 
plánovaných akcí zřejmě 
nebude dostatek peněz. 
Jak si v tomto ohledu 
stojí rekonstrukce ho-

lešovského zámku? Co vy na to, pane 
starosto?

„I v této ekonomicky složité době se nám 
v minulých dnech podařilo zajistit další financo-
vání rekonstrukce zámku. Ze státních prostřed-
ků jsme pro letošní rok zajistili dotaci v plné 
původně plánované výši - tedy padesát milionů 
korun. Za normálních okolností bychom tyto 
peníze získali nejspíše až na podzim. Vzhledem 
k ekonomické situaci a předpokládaným propa-
dům státního rozpočtu jsem se snažil přidělení 
dotace uspíšit, protože při očekávaných škrtech 
ve státním rozpočtu bychom je v druhé části 
roku nejspíše ani nedostali. Letos tak budeme 
moci v rekonstrukci zámku pokračovat podle 
plánu. Konkrétně to znamená opravu sklepu, 
kde bude hudební klub a sál pro malou scénu, 
rekonstrukci celého přízemí a také části nádvoří. 
V době zvyšující se nezaměstnanosti mají tyto 
peníze i ten efekt, že zajistí práci pro řadu za-
městnanců z Holešova a okolí.

Jak dále se zámkem?

Unikátní koncert ve velkém sále

VELIKONOČNÍ JARMARK. V sobotu 11. dubna se uskutečnil na náměstí Dr. E. Beneše veliko-
noční jarmark. Jeho součástí bylo i vystoupení pěveckého sboru Banana Vox.   

Holešov (frs) - Unikátní koncert vážné 
hudby zazní v pátek 24. dubna od 20 hodin 
ve velkém sále holešovského zámku. Pražský 
komorní orchestr se svými sólisty a hosty v Ho-
lešově zahájí letošní oslavy 300. výročí narození 
hudebníka, pedagoga a skladatele Františka 
Xavera Richtera. Koncert je koncipován jako 
zvláštní program k předsednictví České repub-
liky v Radě Evropské unie a v rámci koncertní 

sezony EURORADIA 2008-2009. Přejímat jej 
budou rozhlasové stanice sítě Evropské vysílací 
unie ve čtrnácti evropských zemích. 

Zájemci si mohou vstupenky zakoupit 
v Městském informačním centru Holešov. 
Posluchači by měli přijít do sálu už v 19.45.  
Přímý přenos koncertu začíná ve 20 ho-
din a po zahájení nebude do sálu nikdo 
vpuštěn.  

OCENĚNÍ PEDAGOŽKY. Zástupkyně ředitelky 3. Základní školy v Ho-
lešově Mgr. Jitka Heryánová patří k nejlepším pedagožkám v kraji. Slav-
nostnímu ocenění nejlepších pedagogů regionu v Uherském Hradišti byli 
přítomni také holešovský starosta Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf 
Seifert, ředitelka 3. ZŠ Holešov  Alena Grygerová i její druhý zástupce 
Ivo Junášek.

Další informace na str. 8 

Kladení věnců 
k památníku 

padlých 
se uskuteční 

v pondělí 4. května 
v 17 hodin 

na městském
hřbitově. 

Zastupitelstvo města Holešova 
zve všechny občany na jarní besedu 
s názvem Podvečer otázek a odpo-
vědí. Setkání se starostou a členy 
zastupitelstva se uskuteční v pon-
dělí 27. dubna od 17 hodin v Drive 
Clubu v přízemí kina Svět.  

Beseda 
s občany
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Prezident republiky vyhlásil dne 13. února 
2009 svým rozhodnutím č. 46/2009 Sb. volby 
do Evropského parlamentu na dny 5. a 6. června 
2009. V první den voleb, tj. pátek 5. června, za-
číná hlasování ve 14.00 hodin a končí  ve 22.00 
hodin. Ve druhý den voleb, tj. v sobotu 6. června, 
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 
hodin.

V souladu s ustanovením § 16 písm. c) 
zákona č. 62/2009 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, stano-
vil starosta města s přihlédnutím k počtu voličů 
ve volebních okrscích minimální počet členů 
okrskové volební komise na pět. Počet a místa 
volebních okrsků se nemění a budou zveřejněny 
v některém z dalších čísel Holešovska.

Hlasování občanů jiných členských států 
EU

V těchto volbách má právo volit na území 
České republiky i občan jiného členského státu 
EU, jestliže nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je nejpozději od 22. 4.2009 veden 
v evidenci obyvatel (má na území ČR potvrzení 
o přechodném pobytu nebo povolení k trva-
lému pobytu) a je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do EP. O zápis do tohoto seznamu  
může občan jiného členského státu EU požádat 
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je 
veden v evidenci obyvatel, nejpozději do 26. 4. 
2009 do 16.00 hodin. Žádost je možno podat 
osobně i písemně. K žádosti musí být přiložena 
kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo 
průkazu o povolení k trvalému pobytu a čestné 
prohlášení, ve kterém žadatel uvádí svoji státní 
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního ob-
vodu, kde byl dosud veden ve volební evidenci, 
a to, že bude hlasovat pouze na území ČR (vzor 
formuláře žádosti je k dispozici na obecním 
úřadě, na stránkách ministerstva vnitra www.
mvcr.cz, na stránkách krajského úřadu www.kr-
zlinsky.cz nebo na stránkách městského úřadu 
www.holesov.cz).

Od 1. do 10. května 2009 nebude možné 
provádět žádné změny dat (evidence obyvatel) 
ani vydávat doklady (občanské průkazy, cestovní 
doklady, doklady vozidel).  

V informačním systému evidence obyvatel, 
informačním systému evidence občanských prů-
kazů, informačním systému cestovních dokladů 
a v registrech silničních vozidel je v souvislosti 
s rozvojem eGovernmentu připravována zásadní 
technologická změna. Ve dnech od 1. do 10. 
května 2009 proto dojde k výluce těchto systémů. 
Upozorňujeme občany, že v tomto období bohužel 
nebude možné provádět žádné změny dat (evi-
dence obyvatel) ani vydávat doklady (občanské 
průkazy, cestovní doklady, doklady vozidel).

Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné 
komplikace, které odstávka systému může při-
nést. Záměrně využíváme dvou státních svátků 
a víkendů, aby byl dopad co nejmenší. Reálně se 
bude jednat pouze o 4 pracovní dny. Přesto žádá-
me občany, aby si potřebné záležitosti vyřídili buď 
do 30. dubna, nebo až po 11. květnu 2009. 

Uvedené technologické změny jsou nutné 
pro připravované zprovoznění systému základ-
ních registrů od 1. července 2010, jsou nezbytné 
pro dosažení vyšší kvality ministerstvem vnitra 
zpracovávaných osobních údajů. Nový infor-
mační systém také zajistí vyšší úroveň ochrany 
osobních údajů.

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů zavedl 
s účinností od 1. ledna 2009 nový institut - 
veřejnou službu. Vedle veřejně prospěšných 
prací má obec možnost i tímto způsobem za-
bezpečovat práce ve prospěch obce, zejména 
zlepšování životního prostředí v obci, udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální 
péči. Veřejná služba je konána na základě 
uzavřené smlouvy mezi obcí a občanem bez 
nároku na finanční odměnu.

Výkon veřejné služby je možností pře-
devším pro osoby, které jsou příjemci dávky 
pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí. 
V případě, že je osoba příjemcem příspěvku 
na živobytí po dobu delší než 6 měsíců (počí-
táno od ledna 2009) a posuzuje se její snaha 
zvýšení příjmu vlastním přičiněním, sníží se 
její částka živobytí ze současných maximálně 
3 126,- Kč u jednotlivce na částku existenčního 
minima, tj. na částku 2 020,- Kč měsíčně. Pod-
mínkou proto, aby ke snížení částky nedošlo, 
je odpracování alespoň 20 hodin na veřejné 
službě v kalendářním měsíci. Pokud osoba 
vykoná veřejnou službu v rozsahu alespoň  30 
hodin v kalendářním měsíci, dosáhne částka 
živobytí osoby jednotlivce maximálně výše 
3 679,- Kč. 

Nový institut - veřejná služba
Město Holešov v současnosti připravuje 

podmínky pro možnost vykonávání  veřejné 
služby od června 2009. Podrobnější informace 
o možnosti výkonu veřejné služby poskytnou 
občanům pracovnice Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, úsek dávek pomoci v hmotné 
nouzi, Městského úřadu v Holešově, pracoviště 
v ulici Tovární 1407.  

Věra Lišková
vedoucí úseku sociální pomoci

Volby do Evropského parlamentu
I přesto, že 26. 4. 2009 je neděle, bude 

na městském úřadě v době od 8.00 do 16.00 
hodin přítomen pracovník, u kterého bude možno 
tuto žádost podat.

Hlasování ve volbách do Evropského parla-
mentu na voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu 
bude možno volit také na voličský průkaz. Vo-
ličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který 
je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu a ne-
bude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním 
okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je 
státním občanem České republiky, má bydliště 
v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu 
a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vede-
ném zastupitelským úřadem.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku pouze na území 
České republiky. 

K tomu, aby volič mohl volit na voličský 
průkaz, musí podle zákona o volbách do Ev-
ropského parlamentu písemně požádat o jeho 
vydání. Pokud volič zasílá žádost o vydání volič-
ského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí 
na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, 
musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič 
může samozřejmě požádat u obecního nebo za-
stupitelského úřadu o vydání voličského průkazu 
osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud 
ji již nemá předem sepsánu); potom není třeba, 
aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně 
ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu 
lze podat již v současné době, nejpozději 
však musí být doručena příslušnému úřadu 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009 
do 16.00 hodin. 

Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí

Odstávka informačních 
systémů 

ministerstva vnitra

Nemáte DLUŽNÍKY?
Tak to nám nevolejte: 

777 804 525
• odkupy pohledávek

• úvěry na ojeté/nové vozy

V pořadí již druhý ročník Dne pro zdraví se 
uskuteční v sobotu 25. dubna. Akce se koná pod 
záštitou místostarosty Holešova Rudolfa Seiferta 
v prostorách ZŠ Družby Holešov, a to od 9 do 17 
hodin. Součástí programu budou ochutnávky 
zdravé výživy, přednášky, poradenství zdravé 
výživy,  testy fyzické kondice, ukázky první pomoci, 
prezentace sociálních služeb, lázeňské pobyty, 
preventivní vyšetření - cholesterol, glukóza, so-
matometrické měření, měření tlaku krve a další. 
Na akci budou nabízeny různé pohybové aktivity, 
prezentační a prodejní stánky.

Přihláška pro vystavovatele a prodejce na 
e-mailu slovencikova@mks.holesov.cz nebo na tel.: 
777 760 121, 573 396 797.

Den pro zdraví
bude v sobotu
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Po dlouhých letech město Holešov napl-
ňuje svůj slib a začalo s výstavbou nové lávky 
přes říčku Rusavu u Domu s pečovatelskou 
službou.  S prací se začalo na konci března. 
„Lávka přispěje k pohodlí občanů, kteří bydlí 
za Rusavou, a zkrátí jim cestu zejména k nádra-
ží, poliklinice, ale také do centra,“ uvedl starosta 
města Zdeněk Janalík. 

Začala dlouho očekávaná stavba lávky přes Rusavu
Jako každá stavební činnost přináší s se-

bou i toto dílo nepříjemné doprovodné projevy 
ve formě pohybu stavebních mechanismů, 
hluku a narušení části přírody. „Pro řadu oby-
vatel z blízkého okolí může být průběh stavby 
nepříjemný. Budou se tam pohybovat stavební 
stroje, dělníci, bude tam poměrně těsno. Proto 
bych chtěl občany požádat o jistou míru trpěli-

vosti po dobu výstavby, která by měla probíhat 
zhruba do konce léta,“ sdělil starosta.  

Lávku město staví na pozemku Povodí Mo-
ravy a musí respektovat pokyny a požadavky 
této firmy, včetně přesného umístění. „Musí stát 
na odpovídajícím místě a mít patřičné parametry, 
aby v případě povodně nezatarasila koryto a voda 
se nevylila z břehů,“ dodal starosta.  (frs)

NOVÁ ZASTUPITELKA. Na úvod pondělního jednání holešovské-
ho zastupitelstva složila slavnostní slib do rukou starosty města nová 
členka zastupitelstva Ivana Bozděchová. V této funkci nahradila svého 
stranického kolegu z kandidátky Koalice pro Holešov  Ivana Zelinku, 
který se svého mandátu vzdal.   

Pondělní jednání zastupitelstva mělo na svém programu bezmála 
čtyřicet bodů a  trvalo do 22 hodin. Podrobnosti z této schůze přineseme 
v příštím vydání Holešovska.  

(frs)

Město Holešov vydalo v těchto dnech aktualizovanou 
verzi trhací mapy mikroregionu Holešovsko. Kromě jiného 
je na ní zanesena průmyslová zóny, jihovýchodní obchvat 
Holešova či rychlostní komunikace R49. Mapy jsou k dispozici 
v Městském informačním centru. 

V těchto dnech finišují po-
slední projektové a stavební pří-
pravy nových cyklostezek, které 
se začnou stavět v Holešově 
na přelomu jara a léta. Nové 
komunikace a chodníky, které 
budou tvořit část těchto cykloste-
zek, vzniknou ve Všetulích v ulici 
Za Vodou a v Holešově v ulici 
Újezd. „Postaven bude také desít-
ky let žádaný nový chodník spo-
jující Holešov a Žopy, který bude 
sloužit jako cyklostezka. Tento 
chodník povede v místě křížení 

Holešov a Žopy propojí 
chodník

s připravovaným jihovýchodním  
obchvatem Holešova podcho-
dem. Na rozdíl od silnice, která 
bude s obchvatem tvořit klasickou 
křižovatku. Stejně tak jsme jako 
město Holešov vyřídili, že součástí 
projektu obchvatu bude i podchod 
v místě křižovatky se silnicí vedou-
cí do Přílep. V budoucnu by totiž 
měl chodník sloužící zároveň jako 
cyklostezka propojit také Holešov 
a Přílepy,“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík. 

(sov)
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 Jaro se nám po roce opět 
hlásí svým nenapodobitelným 
kouzlem. Místo toho, abyste seděli 
doma u televize, přijďte ho pořád-
ně přivítat spolu s námi v sobotu 
25. dubna 2009. V 18 hodin začíná 
ve sportovním areálu v Količíně 
8. ročník pálení čarodějnic. Je pro 

Pozvánka na pálení čarodějnic v Količíně
vás připravena velká vatra, dobře 
zásobený teplý i studený bufet, 
diskotéka, rej čarodějnic a další 
doprovodný kulturní program. Opět 
pro vás máme několik překvapení, 
to největší tradičně ve 21 hodin. Pro 
všechny děti do 15 let v maskách 
i bez masek bude připraven párek 

k opečení a limonáda zdarma.Tak 
neváhejte, vytáhněte košťata ze 
skříní, oprašte kostýmy a nastrojení 
nebo v civilu - přijďte mezi nás.
Upřímně se těšíme, jak si to všichni 
společně užijeme. Celá akce probí-
há pod patronací osadního výboru 
a hasičů z Količína.

Za pořadatele všechny 
srdečně zve Markéta Habrová, 
předseda osadního výboru.

P.S.: Nezapomeňte, že čas, 
který strávíte v dobré pohodě spo-
lečně se svými nejbližšími, vám nic 
jiného nevynahradí a je to ten nej-
větší dar, který dáváte jim i sobě.

Místní organizace ČSSD Holešov zve 
v rámci oslav 1. máje všechny zájemce 
na filmovou komedii Marie Poledňákové 
o lásce, zamilování, nemilování i žárlivosti

Děkuji paní učitelkám Kopřivové, Chudárkové a Šínové i žákům 
ze ZŠ praktické a OU. Věnovali totiž společně kus času, trpělivosti i vý-
tvarného snažení při tvoření přáníček a drobných dárků k Velikonocům. 
Tyto své výrobky mi přinesli s prosbou o předání obyvatelům Domu 
s pečovatelskou službou, kterým chtěli takto popřát příjemné prožití 
svátků velikonočních stejně jako příjemné prožití všech ostatních jarních 
dnů. Vyjádřený požadavek jsem velmi ráda splnila. 

Touto cestou tedy děkuji jménem těch obyvatel DPS Novosady, 
Havlíčkova i Tyršova, kterým jsem osobně předala tento dárek. 

Eva Relichová, DiS., vedoucí Pečovatelské služby

Poděkování

U příležitosti prvního výročí založení holešovského motoklubu po-
řádá Moravian Bikers Club Holešov jarní moto vyjížďku. Sraz motorkářů 
je v sobotu 2. května v 11.30 hodin u holešovského kostela, kde děkan 
holešovské farnosti František Cinciala podobně jako v loňském roce 
požehná novou motorkářskou sezónu. Trasa vyjížďky bude upřesněna 
na místě. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

(red)   

Děkan požehná motorkářům

Líbáš jako Bůh
Česká komedie je určena všem, kteří mají rádi dobrou zábavu. 

Bude se promítat 

ve středu dne 29. dubna 2009 v 19 hodin 
v kině Svět Holešov.

Volné vstupenky lze vyzvednout od pátku 24. 4. 2009 
v Městském informačním centru v Holešově.

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 Barbor-
ka. Očkování je povinné pro psy 
starší půl roku.

MVDr. Michael Polášek

Očkování psů Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské práce 
v Holešově a okolí.

Telefon 573 395 705, 
mobil 736 731 776.

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

POZVÁNKA POZVÁNKA

Akce se uskuteční 
ve čtvrtek 30. dubna od 15.30 do 18 hodin 

ve Smetanových sadech. 

PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE

Kulturní program, občerstvení, bohatá tombola, 
pro děti jsou připraveny soutěže a vláček Pacifik.  



5

hole‰ovsko 8/2009

Cenu Salvator získal i holešovský občan

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Zlín, Holešov (frs) - Již pošes-
té obdrželi Cenu Salvator, kterou 
uděluje hejtman Zlínského kraje, 
lidé, kteří se podíleli na záchraně 
života, zdraví nebo majetku. Slav-
nostní galavečer při této příležitosti 
proběhl na Malé scéně ve Zlíně 
16. dubna. Mezi oceněnými byl 
i holešovský občan Martin Horňák. 
Cenu získal v kategorii dlouhodobá 
činnost za svou obětavou práci 
ve vedení jednotky dobrovolných 
hasičů Holešov, která je v počtu 
výjezdů díky jeho přičinění raritou 
v celé České republice.

Na slavnostním večeru se se-
šli nominovaní z řad občanů Zlín-
ského kraje a složek Integrované-
ho záchranného systému, kteří byli 
na Cenu Salvator navrženi svými 
blízkými nebo známými v průběhu 
února. Volba oceněných probíhala 
v březnu - v kategorii občan vybra-
la veřejnost, v ostatních kategoriích 
nezávislá komise. 

Ocenění dostali skleněnou 
plastiku, která byla vyrobena spe-

ciálně pro šestý ročník Ceny Sal-
vator a je inspirována majákem, 
symbolizujícím pro letošní rok zá-
chranu života a zdraví. 

Představení nominací a vy-
hlášení výsledků v jednotlivých 
kategoriích oddělovaly scénky 
doprovodného programu. Diváci 
tak měli možnost vidět například 
ukázku bojového tance Capoeira 
nebo tanec symbolizující soupeření 
s přírodním živlem.

 Nyní už zbývá vyhlásit oce-
něného v jediné kategorii - tou je 
Dětská cena. Bude udělena Mi-
roslavě Mičkové ze Zlína nebo 
Michalu Šivelovi z Veselí nad 
Moravou na Dnu Salvatora. Tato 
akce proběhne v pátek 24. dubna, 
letos nově v areálu Štěrkoviště 
v Otrokovicích. Představí na ní 
svou práci hasiči, zdravotníci, po-
licisté, strážníci Městské policie 
Zlín nebo například Český červený 
kříž. Hlavním lákadlem Dne Salva-
tora je společný zásah složek Inte-
grovaného záchranného systému 

pro záchranu tonoucích na vodě, 
při kterém sehrají roli i potápěči 
ze Zlína. 

Celý projekt Cena Salvator 
včetně Dne Salvatora je organizo-

ván studenty Fakulty multimediál-
ních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka. 

 Nadpraporčík Martin Horňák je velitelem jednotky dobrovolných 
hasičů Holešov. Díky jeho neúnavné práci a snaze jezdí tato jednotka 
k mnoha zásahům, přestože za svou činnost není honorována. Dále 
je pan Horňák příslušníkem Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje a členem krizového štábu města Holešova. 

V úterý 7. dubna uspořádal HV SPRŠ při 1. ZS v Holešově již tra-
diční výstavku s velikonoční tematikou. Akce je spojena s prezentací, 
ukázkou výroby a prodejem předmětů, které zde nabízejí především 
chráněné dílny. 

Letos nás navštívily CSP Zlín, Netradiční centrum Slunečnice - IZAP 
Zlín, Handicap Zlín - kroužek Nenudy, které nabízely svíčky, drobné ke-
ramické předměty, mýdla, velikonoční ozdoby aj. Také ručně zdobené 
perníčky již tradičně patří mezi žádaný sortiment. V dílničkách školní 
družiny pod vedením paní učitelky Imramovské si návštěvníci výstavky 
mohli sami vyrobit krásné velikonoční ozdůbky. Účelem této akce je ale 
hlavně ukázat, že i lidé s různým typem postižení či handicapem jsou 
manuálně zruční a dokážou vyrobit překrásné věci.

Mezi oblíbené dárky patří z korálků vyrobený stromeček štěstí. 
Přejeme ho nejen všem účastníkům naší výstavky, ale hlavně našim 
handicapovaným kamarádům. 

Sedláčková Martina, HV SRPŠ

Jarní potěšení v 1. Základní škole

Žopské odpoledne v pyžamu

Vzpomínka na výročí 
osvobození Količína

Ve čtvrtek 7. května v podvečer si v Količíně připomeneme 64 let 
od konce 2. světové války. V 19 hodin vyjde od budovy osadního 
výboru průvod  obyvatel Količína, místních hasičů a dechové hudby, 
projde vesnicí a na návsi bude uctěna památka padlých vojáků 
a  položen věnec na jejich hrob v obecním parku u zvonice. Všichni 
jste srdečně zváni.

Pyžamo si oblékáme větši-
nou, když jdeme spát nebo v něm 
chceme příjemně prolenošit den. 
My jsme si chtěli vyzkoušet pravý 
opak. V pyžamu prožít odpoledne 
plné zábavy, tance a her.

A tak jsme poslední březno-
vou sobotu uspořádali v Žopích pro 
děti a rodiče „Pyžamovou  party“. 
Všichni kdo přišli, vzali tento úkol 
opravdu zodpovědně - byli z nich 
„pyžamáci“ jak se patří. Překva-
pením pro všechny přítomné byla 
soutěž o MISS a MISSÁK PYŽAMO. 
Stydlínci by u poroty neuspěli, krité-
riem nebyl pouze vzhled, ale hlav-
ně účast ve spoustě soutěží, tanci 
a také v polštářové bitvě, která se 
neočekávaně strhla. Porota složená 
z generální ředitelky Pyžamového 

bufetu, šéfredaktorky bulvárního 
Žopského plátku a generální ředi-
telky MISS Pyžamo brala svůj úkol 
velmi zodpovědně a bylo opravdu 
těžké vybrat ty nejlepší. Slavnostní 
ceremoniál předávání titulů byl jako 
opravdický. Při znělce Miss byly roz-
dány korunky, šerpy, kytice i věcné 
dary. A protože máme i odvážné 
rodiče, kteří neměli ostych na sebe 
noční oděv navléknout, byla pro ně 
vyhlášena zvláštní kategorie „SENI-
OR Pyžamo“. 

Pro nás ale byli vítězové všichni 
„pyžamáčci“, se kterými jsme strávili 
super veselé odpoledne. Těšíme se 
na vás na další bláznivé akci!!

Vaše pořadatelky „PYŽAMKY“
kulturní skupina OV ŽOPY                              



6

hole‰ovsko 8/2009

Přijaté usnesení č. 99/2009. Rada 
města Holešova rozhodla na zá-
kladě doporučení hodnotící komise 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 
1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce „Hole-
šov, cyklostezka Holešov“, kterou 
předložila firma KKS, spol. s r.o., 
Zlín, Příluky 386, IČ: 42340802, 
za cenu díla 12.850.675 Kč včetně 
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: 30. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 100/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit směnu pozemků se 
Zlínským krajem v souvislosti 
s dokončenou akcí „SILNICE 
II/490: HOLEŠOV-OKRUŽNÍ KŘI-
ŽOVATKA“ dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: ZM 20. 
4. 2009.
Přijaté usnesení č. 101/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
pořízení změny územního plánu 
města Holešova na návrh Zdeňka 
Hlobila, bytem Holešov, Dobro-
tice, ze dne 26. 3. 2009 spočí-
vající ve změně funkčního využití 
pozemků p.č. 3476 a 3477 v k.ú. 
Holešov na plochu rekreace pro 
zahrádkářské účely. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 
20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 102/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit pořízení změny 
územního plánu města Hole-
šova na návrh Radka Zapleta-
la, bytem Holešov, ze dne 30. 
3. 2009 spočívající ve změně 
funkčního využití pozemků p.č. 
266/1, 266/2 a 2285 v k.ú. Dob-
rotice na plochy rekreace pro 
zahrádkářské účely. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 103/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2009 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem. 
Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová. 
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 104/2009. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí 
1. informaci o zániku mandátu 
člena Zastupitelstva města Ho-
lešova Doc. Ing. Ivana Zelinky, 
Ph.D. dnem 17. března 2009 
na vlastní žádost a 
2. informaci o nástupu náhrad-
nice z kandidátní listiny Koalice 
pro Holešov  Mgr. Ivany Boz-
děchové, bytem Holešov, nám. 
Svobody 131, která se dnem 
18. března 2009 stala členkou 

Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 6. dubna 2009

Zastupitelstva města Holešova 
z důvodu uprázdněného man-
dátu.
Přijaté usnesení č. 105/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
v souladu s Kritérii pro poskytová-
ní finančních prostředků schválit 
z rozpočtu města Holešova po-
skytnutí finančních dotací na čin-
nost a aktivity v oblasti sportovní, 
kulturní a společenské, tzv. Akce 
milion, v předloženém znění. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
ZM 20. 4. 2009. 
Přijaté usnesení č. 106/2009. 
Rada města Holešova schválila 
s účinností od 1. 4. 2009 plat
- ředitelce 1. Základní školy Ho-
lešov, Mgr. Jarmile Růžičkové,
- ředitelce 2. Základní školy 
Holešov, Mgr. Drahomíře Kon-
valinkové,
- ředitelce 3. Základní školy Ho-
lešov, Mgr. Aleně Grygerové,
- ředitelce Mateřské školy Slu-
níčko, Holešov, Havlíčkova 
1190, okres Kroměříž, Lence 
Pacíkové,
- ředitelce Mateřské školy, Hole-
šov, Grohova 1392, okres Kro-
měříž, Aleně Kotoučkové,
- ředitelce Mateřské školy, Ho-
lešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž, Jaroslavě Turoňové,
- ředitelce Střediska volného 
času, příspěvková organizace, 
Mgr. Jarmile Vaclachové,
- ředitelce Ústřední školní jí-
delny Holešov, Mileně Michal-
cové,
- ředitelce Centra pro senio-
ry, příspěvková organizace, 
Mgr. Ivaně Bozděchové,
- řediteli Městského kulturního 
střediska Holešov, příspěvková 
organizace, Mgr. Pavlu Chme-
líkovi a
- vedoucí organizační složky 
města Holešova - Mateřské cen-
trum Srdíčko, Evě Fuksové
dle předloženého a upraveného 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 107/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
Smlouvy o spolupráci s Českým 
rozhlasem se sídlem Praha 2, 
Vinohradská 12, IČ: 45245053, 
v předloženém znění.  Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 108/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova revokovat část usnese-
ní č. 165/2008 Zastupitelstva 
města Holešova, ze dne 15. 12. 
2008, kde se vypustí na konci 
věty dodatek „+náklady s tímto 
prodejem spojené“. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
20. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 109/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova

1. po projednání žádosti manželů 
Jindřicha a Ludmily Sanitrníkových, 
bytem Chvalčov, schválit zveřej-
nění záměru prodeje městského 
pozemku p.č. 91/14, orná půda, 
o výměře 564 m2, k.ú. Dobrotice, 
v předloženém znění a
2. schválit zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků p.č. 
91/12, orná půda, o výměře 268 
m2, p.č. 91/13, orná půda, o výmě-
ře 173 m2, p.č. 91/15, orná půda, 
o výměře 427 m2, p.č. 91/5, orná 
půda, o výměře 81 m2 a část měst-
ského pozemku p.č. 91/2, trv. trav. 
porost, o výměře cca 130 m2, vše 
k.ú. Dobrotice, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 20. 4. 2009. 
Přijaté usnesení č. 110/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šov schválit zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků 
p.č. 2790/74 a p.č. 853/3, k.ú. 
Holešov, pod již postavenými 
a zkolaudovanými garážemi 
v předloženém znění. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
ZM 20. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 111/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje měst-
ských pozemků p.č. 112/13, zahra-
da, o výměře 22 m2, p.č. 1776/1, 
ost. plocha, o výměře 87 m2, p.č. 
1776/2, ost. plocha, o výměře 57 
m2 a část městského pozemku p.č. 
1766, ost. plocha, o výměře určené 
GPL 59 m2, vše k.ú. Dobrotice, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 20. 
04. 2009.
Přijaté usnesení č. 112/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit
1. úplatné nabytí částí pozemku 
p.č. 135/1, ost. plocha, o výmě-
ře určené v GPL 51 m2 a p.č. 
145/2, ost. plocha, o výměře 181 
m2, vše k.ú. Dobrotice, od po-
dílových spoluvlastníků Jarmily 
Ambrožové, bytem Dobrotice,  
a Ludmily Harárové, bytem Dob-
rotice,  za cenu 22.600 Kč dle 
znaleckého posudku + náklady 
s tímto spojené a
2. úplatné nabytí části pozemku 
p.č. 110/1, ost. plocha, o vý-
měře určené v GPL 44 m2, k.ú. 
Dobrotice, od Jarmily Ambro-
žové, bytem Dobrotice, za cenu 
5.080 Kč dle znaleckého posud-
ku + náklady s tímto spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 20. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 113/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje části městského pozemku 
p.č. 335/6, ost. plocha, o výměře 
určené v GPL 1 m2, k.ú. Holešov, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 

Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 20. 
04. 2009.
Přijaté usnesení č. 114/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy  s Mi-
chaelou a Františkem Chytilový-
mi, bytem Holešov, na užívání 
bytu vel.1+1, o výměře 28,60 m2, 
označeného č. 10,  v domě čp. 
1400 na ul. Palackého v Hole-
šově do 31. 5. 2010. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 6. 
2009.
Přijaté usnesení č. 115/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s Dušanem 
Fialou, bytem Holešov, na užívání 
bytu vel. 2+1, o výměře 114,80 m2, 
označeného č. 1, v domě čp. 54 
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově 
na dobu určitou do 30. 4. 2010 
a výši nájmu a záloh na služby dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 5. 
2009.
Přijaté usnesení č. 116/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy 
s manželi Jánem a Angelou Ga-
govými na užívání bytu  vel. 2+1, 
o výměře 55,55 m2, označeného 
č. 4, v domě čp.1195 na sídlišti 
U Letiště v Holešově. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 117/2009. 
Rada města Holešova schválila 
zveřejnění záměru  pronájmu are-
álu koupaliště v Holešově na ul. 
Partyzánská v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 118/2009. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení rady města ze dne 23. 
března 2009.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit pořízení změny územní-
ho plánu města Holešova na ná-
vrh Petra Hlavy, bytem Bystřice 
p. H., ze dne 5.1.2009 spočívající 
ve změně funkčního využití po-
zemku p.č. 589/1 v k.ú. Všetuly 
na plochu pro skladování a pro-
dej stavebních hmot. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný.
Rada města Holešova neschvá-
lila uzavření nájemní smlouvy 
s Petrem Vysloužilem, bytem 
Holešov, na užívání bytu vel. 
1+1, o výměře 29,64 m2, ozna-
čeného č. 11, v domě čp. 1400 
na ul. Palackého v Holešově 
na dobu určitou do 30. 4. 2010. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
   

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík

ověřovatel zápisu
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Stačilo málo a při obyčejné jízdě na dět-
ském kole si malý Dominik podřezal krk. Stalo 
se v úterý 7. dubna odpoledne na dětském 
hřišti na Novosadech. Marika Pelánová sem 
přišla společně se svým synem Dominikem. 
Malý cyklista jako obvykle zkoušel své jezdec-
ké umění. Mezi tújkami, kudy děti pravidelně 
projíždějí, kdosi uvázal zhruba metr nad zemí 

Nastražený provázek zranil na krku malého cyklistu

Těžká nehoda u Tučap

bílou režnou nit. Dominik byl v úterý první, kdo 
trasu projížděl. A natažený provázek se mu 
zařízl přímo do krku. Naštěstí nebyl trak pevný, 
takže se přetrhl. I tak mu však na krku zanechal 
krvavou jizvu. „Když jsme z hřiště v pondělí 
večer odcházeli, nic tam nebylo. Ten provázek 
tam musel někdo uvázat v době od pondělního 
večera do úterního odpoledne. Nechápu, kdo 

to mohl udělat. Vždyť podle vyjetého chodníku 
musel vědět, že tam děti jezdí na kolech,“ krou-
tila nevěřícně hlavou Dominikova matka. V této 
souvislosti paní Pelánová vyzývá občany, kteří 
případně viděli toho, kdo nit mezi stromy uvázal, 
aby dali zprávu do redakce Holešovska.   

(sov)

Režnou nit kdosi uvázal mezi tyto stromy zhruba 
ve výšce jednoho metru.

Provázek zanechal na Dominikově krku 
krvavý šrám. 

Tučapy (frs) - K těžké havárii osobního 
vozidla značky BMW došlo v sobotu 11. dubna 
brzy ráno u Tučap. „Šetřením policistů bylo 
zjištěno, že majitelem a zároveň i řidičem vo-
zidla je dvaadvacetiletý mladík z Holešovska. 
Ten při projíždění mírné pravotočivé zatáčky 
svým BMW dostal smyk, vozidlem vyjel vpravo 
do travnatého příkopu, kde dál pokračoval v jíz-
dě. Přitom zadní částí vozu narazil do stromu. 
Nárazem bylo auto odhozeno zpět na ces-
tu, kde zůstalo ležet,“ uvedla policejní mluvčí 
Blanka Králová. Osobní auto bylo velmi těžce 
poškozeno a po nárazu z vozu vyletěl motor 
do nedalekého pole. Části vozu byly i ve vzdá-
lenosti dvacet metrů od vraku. 

Řidič však nehodu policii nenahlásil. Pro-
tože byl ale zraněný, nechal se známým odvézt 
do kroměřížské nemocnice, kde uvedl, že spadl 
z kola. Policisté v nemocnici u mladíka pro-
vedli orientační dechovou zkoušku na zjištění 

alkoholu. Výsledek byl pozitivní - 1,19 promile. 
Lustrací navíc zjistili, že mladík nevlastní pat-
řičné řidičské oprávnění. 

Při dopravní nehodě řidič utrpěl středně 
těžká zranění. Na vozidle byla způsobena ško-
da asi šedesát tisíc korun, poškození stromu 
bylo vyčísleno na další tisícovku. Kdo hodil 
v místě havárie poškozené vozidlo a jeho části 
do příkopu a okolnosti nehody - je předmětem 
dalšího šetření policie.

Na místo nehody vyjela také jednotka pro-
fesionálních hasičů z Holešova s jedním zásaho-
vým vozem ve společném výjezdu s jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů Holešov. Hasiči za-
jistili vrak vozu proti případnému požáru a úniku 
provozních kapalin. Po dobu vyšetřování havárie 
pomáhali osvětlovat svými agregáty místo ne-
hody pro policii. Po zadokumentování havárie 
pomohli hasiči s odklizením následků a asistovali 
při nakládce vraku na odtahový vůz. 

Vrak vozidla odvezla odtahová služba. Krotký čáp na Novosadech.

Do Holešova se vrátili čápi bílí a obsadili 
tradiční hnízdiště na pivovarském komíně, ale 
nejen to. Dopoledně 6. dubna se obyvatelé 
sídliště Novosady mohli pokochat pohledem 
na mladého, zhruba ročního čápa bílého, který 
se asi hodinu procházel a občerstvoval z míst-
ních zdrojů žížalami v místě bývalého koupaliště 
v Havlíčkově ulici a v parku před monoblo-
kem. Z fotek je zřejmé, že čáp byl velmi krotký 
a zvyklý na lidi. Procházel se bez obav mezi 
kolemjdoucími, kteří jej nevěřícně pozorovali 
a ti pohotovější si čápa jako raritu fotili. Asi 
po hodině se pak čáp vznesl a odlétl směrem 
k řece Rusavě.

Podle vyjádření ornitologů je toto chování 
u čápa normální. Při hledání hnízda si potřebují 
na chvíli odpočinout a pak pokračují v dalším 
letu a hledání lokality pro zahnízdění. Jednalo 
se nejspíše o jedince vychovaného na pivo-
varském komíně, který se vrátil, ale místo již 
bylo obsazeno rodiči, tak byl nucen nalézt si 
jinou lokalitu. 

Pokud se setkáte s podobným případem, 
nesnažte se sami ptáka odchytit. Oznamte 
výskyt městské policii (tel. 156) nebo Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Holešov 
(tel. 573 521 808).

Jiří Šimek
odbor životního prostředí

Návrat posla jara
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Holešovská pedagožka patří k nejlepším učitelům v kraji 

Bazén 3. Základní školy v Holešově posloužil Baby clubu Kenny

Noční vzpomínkový pochod Clay-Eva 2009 letos pošesté

Uherský Brod, Holešov (red) - Slavnostní 
ocenění pedagogických pracovníků Zlínského 
kraje za jejich činnost a významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání mladé generace proběhlo 
16. dubna v prostorách Muzea Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě.

Nejvyšší představitelé Zlínského kraje 
v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem 
a radním pro oblast školství Josefem Slová-
kem osobně poděkovali osmnácti učitelům. 
Z rukou hejtmana převzali pamětní medaili 
Zlínského kraje a také byli obdarováni soškou, 
která znázorňuje sovu jako symbol moudrosti 
a současně vyjadřuje, že dobrou pedagogickou 
práci lze dělat pouze srdcem.

Jednou z oceněných pedagožek byla také 
Mgr. Jitka Heryánová, zástupce ředitelky na 3. 
Základní škole v Holešově.  

„Učitelského povolání je třeba si vysoce 
vážit a posilovat jeho prestiž, protože učitelé 
velmi výrazně formují naši mládež, což dnes, 
kdy na děti působí celá řada nejrůznějších vlivů, 
není vůbec jednoduché. Važme si všech učitelů, 
kteří svou práci vykonávají s vnitřním zaujetím, 
trpělivostí a láskou, protože právě tím dávají 
našim dětem nedocenitelný příklad pro jejich 
život,“ řekl hejtman Stanislav Mišák. 

Radní pro oblast  školství Josef Slovák 
uvedl, že „na základě výzvy k předkládání návrhů 
bylo do 30. ledna 2009 odboru školství, mládeže 

a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje podáno 
celkem 61 návrhů na ocenění. Těmito návrhy se 
zabývala komise, v níž figurovali zástupci Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Za-
stupitelstva Zlínského kraje, ředitelka Zlínského 
inspektorátu České školní inspekce a odborní 
pracovníci školského odboru krajského úřadu. 
Tato komise na základě posouzení doručených 
návrhů doporučila krajské radě osmnáct pedago-
gických pracovníků, které jsme vyznamenali.“

Slavnostního oceňování nejlepších pedago-
gů regionu v Uherském Hradišti byli přítomni také 
holešovský starosta Zdeněk Janalík, místostaros-
ta Rudolf Seifert, ředitelka 3. ZŠ Holešov  Alena 
Grygerová i její druhý zástupce Ivo Junášek.

Holešov (rr) - Ideálním prosto-
rem pro kursy plavání rodičů s ma-
lými dětmi, které organizuje už léta 
Baby club Kenny, se stal v poslední 
době bazén 3. Základní školy v Hole-
šově. Spokojenost i zájem účastníků 
byly veliké, což svědčí o dobrém 
nápadu, který zaujal na řadě dalších 
míst i na Zlínsku a Kroměřížsku.

Svou činnost započal Baby 
club Kenny už před čtyřiadvace-
ti lety v Třinci - a stal se jedním 
z nejoblíbenějších programů. Pla-
vání rodičů s novorozenci, kojenci, 
batolátky a předškoláky se stalo 
šlágrem, o který je stále zájem. 
Nejinak je tomu i v Holešově. 

„V prvních letech bylo velmi 
obtížné prosadit organizování kur-
zů plavání a dalších programů pro 
rodiče s nejmenšími dětmi pro širo-
kou veřejnost,“ říká Eva Kiedrňová 

z třineckého centra. „Dnes nás hřeje 
pocit, že díky vytrvalé a svědomité 
práci se nám to podařilo, a že pla-
vání a programy pro rodiče s dětmi 
od narození se staly v České re-
publice již zcela běžnou záležitostí 
ve výchově dítěte v rodině. Těší 
nás, že se našli i další nadšenci 
v České i Slovenské republice a do-
konce také v Polsku, kterým se 
zalíbil nejen nápad založit podobné 
kluby s aktivitami pro rodiče s dětmi, 
ale současně se nechali inspirovat 
naší metodikou, zásadami při práci 
s dětmi, doplňkovými programy, 
způsobem organizace i vedením 
lekcí, hygienickými zásadami i bez-
pečnostními opatřeními, které je 
nutno při organizaci zajistit. Máme 
radost, že se nám v Baby clubu 
Kenny za celá ta léta podařilo vybu-
dovat po celé ČR nejen řadu vlast-

ních opravdu 
krásných cen-
ter s rodinnou 
atmosférou, ale 
také tým doslo-
va špičkových 
profesionálních 
a současně cit-
livých a laska-
vých odborných 
instruktorů. Nej-
větším potěše-
ním nám však 
jsou spokojení 
rodiče a šťast-
né tvářičky dětí, 
kteří s nadše-
ním využívají všechny naše pro-
gramy. Rodičům, kteří jsou ochotni 
upravit si svůj denní režim i rodinný 
rozpočet tak, aby mohli svým dětem 
nabídnout společné zážitky v pod-

nětném prostředí svých vrstevníků, 
patří naše největší uznání, neboť 
takových rodičů je v ČR pouze 20 %. 
Přitom všichni dobře víme, že stojí 
za to se dětem věnovat.“

Bazén 3. ZŠ Holešov se stal jedním z oblíbených 
míst účastníků Baby clubu Kenny.

V pátek 17. dubna se do Hostišové začali 
sjíždět z mnoha koutů Čech a Moravy lidé všech 
věkových kategorií, aby se zúčastnili nočního 
vzpomínkového pochodu Clay-Eva. S myšlen-
kou nočních pochodů k připomenutí a uctění 
památky parašutistů desantu Clay začali členové 
skautského střediska Holešov Marek Bartošek 
a Ondřej Machálek již před šesti lety. Letošní 
šestý ročník byl již druhým ročníkem, při kterém 
se spojili s obcí Hostišová a občanským sdružením 
Horizont Hostišová. 

Pochod byl slavnostně zahájen v místě se-
skoku skupiny, u pomníčku v Hostišové. Jako 
první přivítal všechny zúčastněné Mgr. Michal 
Mlynář z občanského sdružení Horizont 
Hostišová, který se skvělým způsobem ujal 
moderování celého slavnostního zahájení. 
Na začátku, kromě náležitostí organizace 
pochodu a vyhlášení soutěže, zazněla pí-
seň Michala Mlynáře „Jdou muži tmou“, slo-
žená speciálně pro tento pochod. Osudy, 
poslání a význam paraskupiny v krátkosti 
charakterizoval Ondřej Machálek. Marek 
Bartošek stručně popsal průběh minulých 
ročníků. Přítomné na domácí půdě uvítal 
starosta obce Hostišová Milan Šesták. 
Mezi nejvzácnější hosty letos určitě patřil 
Ing. Čestmír Šikola, syn parašutisty Čest-
míra Šikoly, s manželkou. Neméně vzácný-
mi hosty byli i Jan Štokman, synovec Jiřího 
Štokmana, a paní Bohumila Zicháčková 
z Bystřice pod Hostýnem, dcera význam-

ných spolupracovníků skupiny. Ing. Šikola přečetl 
zdravici, kterou sepsal s Antonínem Bartošem, 
synem velitele skupiny. Několik vět shromáždě-
ným věnoval i Jan Štokman a všechny pozval 
do Buchlovic, kde bude 30. dubna 2009 na rodném 
domě Jiřího Štokmana odhalena pamětní deska. 
Položením květin, československou státní hymnou 
a trojitou čestnou salvou shromáždění vyvrcholilo. 
Čestnou stráž u pomníku drželi členové klubu 
vojenské historie Hraničářského pluku 19.

Speciální autobus svezl účastníky z Hulína 
a Holešova. Na Hostišovou nakonec dorazilo 67 
pochodujících z mnoha částí Moravy - Břeclav, Brno, 
Holešov, Moravský Krumlov, Uherské Hradiště, 

Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Přerov, Ostrava, 
Topolná a další. Těch, kteří se zúčastnili pouze 
slavnostního zahájení, bylo ovšem mnohem více. 
Do řad pochodujících se opět zařadil i místostarosta 
města Holešova Josef Bartošek se svými druhy - 
veterány 7. výsadkového pluku zvláštního určení 
z roku 1968. Letos si prošli trasu celou. Vypouštění 
skupin do terénu probíhalo tradičně v Rackové 
u fotbalového hřiště. Ale letos si troufalejší účastnici 
mohli vyzkoušet i kompletní trasu pochodu skupiny, 
tedy z Hostišové. Tuto variantu si zvolilo 19 odvážliv-
ců, kteří tak ukázali na možnost pochod do příštích 
ročníků rozšířit i o tuto „opravdovější“ verzi. I letos 
byla na trase U Tří kamenů přichystána zastávka 

v podobě bedny s vysílačkou, ve které byla 
kronika pochodu a pro každého pamětní 
placka. U vlakového nádraží v Bystřici pod 
Hostýnem bylo zřízeno cílové stanoviště, 
u kterého se mohli zmožení pochodující 
občerstvit a obdrželi účastnické diplomy. 
Většina pochodujících trasu zvládla, po-
časí opět nemělo chybu. Patrně nad námi 
drží parašutisté ze skupiny Clay ochrannou 
ruku, protože i když po celé republice řádily 
dešťové mraky, během zahájení a pochodu 
nespadla ani kapka. 

Na webových stránkách http://clay-
eva.cz se můžete seznámit s dalšími plány 
organizátorů pochodu. Ale již nyní vás 
srdečně zvou na sedmý ročník pochodu, 
který se uskuteční 16. - 17. dubna 2010.   

MMPietní akt před zahájením pochodu.
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K úniku nebezpečné chemic-
ké látky došlo ve středu 15. dubna 
v 10:32 na polní cestě nedaleko 
Holešova. Na místo vyjela jednotka 
profesionálních hasičů z Holešo-
va s jedním zásahovým vozem 
ve společném výjezdu s jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů Hole-
šov. Ze Zlína vyjela další cisterna 
a speciální protichemický vůz. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že došlo k masivnímu úniku che-
mického postřiku zemědělců. 

Řidič traktoru táhnoucí malou 
cisternu s chemickým postřikem 
při jízdě havaroval na polní cestě, 
když se mu ulomilo levé kolo pří-
věsu. Nádrž se naklonila a došlo 
k uražení výpustného ventilu. Řidič 
zastavil a masivní únik chemikálie 
se snažil utěsnit vlastní rukou a ku-
sem hadru. 

Přitom stačil zavolat na po-
moc další zemědělce a informovat 
o úniku chemikálie. O chvíli později 
na místo dorazili první hasiči a po-

Hasiči likvidovali únik nebezpečné chemikálie

Převrácená cisterna na polní cestě.

střikový vůz, do jehož nádrže hasiči 
přečerpali 2000 litrů chemikálie 
z poškozené cisterny. 

Další únik postřiku na likvida-
ci plevele byl zastaven dřevěnou 
ucpávkou, kterou se podařilo ha-
sičům narazit do otvoru po uraže-
ném ventilu. V tu chvíli byl znečiš-
těn úsek polní cesty v délce asi 150 
metrů. Chemikálie stékala vlivem 
terénní nerovnosti a hrozilo znečiš-
tění blízkého vodního toku. 

Hasiči zahájili likvidaci ka-
paliny na několika místech, když 
ji postupně zasypávali mělkou 
zeminou, hrázkovali proti další-
mu rozšíření a chránili potůček. 
Chlornatá látka představovala 
ekologické riziko. Nasáklá půda 
byla postupně sbírána a vytěžena. 
Kontaminovaný sběr byl odvezen 
k likvidaci. 

Cisterna vezla  4 tisíce litrů 
ředěného chemického postřiku. 
Do okolí uniklo více než jeden tisíc 
litrů a zbytek se podařilo přečerpat 

do náhradních nádrží. Na likvidaci 
havárie se podíleli také sami ze-
mědělci svou technikou. 

O události hasiči informovali 
zástupce odboru a inspekce životní-
ho prostředí. Během zásahu nedošlo 

ke znečištění vodního toku a většímu 
ekologickému ohrožení bylo zabrá-
něno včasným příjezdem hasičů. 
Celková likvidace chemické havárie 
trvala hasičům asi dvě hodiny.

(sov)

• Zveme vás na ajurvédské kosmetické terapie. Tel.: 774 907 766.
• Vyřizujeme půjčky! Vhodné pro všechny! Volejte: 733 359 016, i přes 

víkend.
• Práce doma. www.jobdoma.cz 
• Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové Ve stínu Modré 

růže. Kontakt 728 370 423.
• www.levnekrmivo.cz

SERVIS, INZERCE

VÝROČNÍ SCHŮZE. Sdružení zdravotně postižených Holešovska reka-
pitulovalo svoji činnost na výroční schůzi, která se uskutečnila v pátek 
17. dubna odpoledne ve velkém sále holešovského zámku, a to i za 
přítomnosti představitelů města. Podrobnosti o tomto rokování přineseme 
v příštím vydání Holešovska.  

Oznámení veřejného projednání návrhu 
opatření obecné povahy -  Změna č. 1 územní-
ho plánu obce Ludslavice a zveřejnění návrhu 
opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního 
plánu obce Ludslavice.

Odbor územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností jako pořizovatel 
Změny č. 1 územního plánu obce Ludslavi-
ce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)  zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění  (stavební zákon),  dále jen 
stavební zákon, oznamuje v souladu s § 20 odst. 
2) a § 52  odst. 1) stavebního zákona

a) veřejné projednání upraveného a po-
souzeného návrhu opatření obecné povahy 
- Změna č. 1 územního plánu obce Lud-
slavice s jeho odborným výkladem,  které  
se uskuteční dne 25. 5. 2009 v 16.00 hod. 
na Obecním úřadě Ludslavice

b) vystavení upraveného a posouze-
ného opatření obecné povahy - Změna č. 1 
územního plánu obce Ludslavice k veřejné-
mu nahlédnutí v době  od 24. 4. 2009 do 25. 
5. 2009 včetně.

Veřejná vyhláška

Do návrhu opatření obecné povahy - Změ-
na č. 1 územního plánu obce Ludslavice - je 
možno nahlédnout u pořizovatele na Městském 
úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311, a u obce Ludslavice. Návštěvu lze usku-
tečnit u pořizovatele v úředních hodinách Po, St 
8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo po před-
chozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 

573 521 702) a na Obecním úřadě Ludslavice  
pondělí 13.00 až 15.30, středa 13.00 - 18.00 hod.  
nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřed-
ní dny (tel. 573 398 110 ). Do návrhu lze rovněž 
nahlédnout na internetových stránkách města 
Holešova (www.holesov.cz  v sekci městský úřad, 
odbor  územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem  návrhu Změny  č. 1 územního 
plánu obce Ludslavice je upřesnění využití ploch 
uvnitř zastavěného území v lokalitě jihovýchodně 
od stávajících ploch výroby.

Nejpozději při veřejném projednání může 
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit 
své připomínky a vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k připomínkám a ná-
mitkám. K později uplatněným  stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být 
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto 
při vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  podávejte písem-
nou formou a zasílejte na adresu: Městský 
úřad Holešov, odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Masarykova 628, pra-
coviště Tovární 1407, 769 01 Holešov. Toto 
oznámení plní současně funkci pozvání k ve-
řejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování 

a stavebního řádu
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Zámecký park je srdcem na-
šeho města. Berte to vážně. Zde 
jsou důkazy: Podívejte se na jeho 
tvar. Podívejte se na jeho polohu. 
Podívejte se, jak během roku pul-
zuje. Podívejte, jak pracuje dvěma 
chlopněmi - zahradou a oborou. 
A přečtěte si zde něco o jeho cho-
robách a o léčbě, která nedávno 
začala. 

Úvodem bych rád zmínil pár 
hesel z historie. Náš park se zám-
kem má něco přes 300 let. Byl 
založen tak velkoryse, že byl rozlo-
hou větší než celé tehdy existující 
město. Pro krajinu pobělohorskou 
(a bezlesou až po tehdejší kapličku 
na Hostýně) se stal vpravdě srd-
cem, které oživilo kulturu, krajinu 
a hospodářství východní Hané tak, 
jak se na barokní dobu slušelo. 
Dnes si opět můžeme na velkole-
post tohoto rottalovského baroka 
sáhnout v části rekonstruovaných 
prostor zámku. V zámeckém parku 
to tak rychle nepůjde, ale můžeme 
už dnes pocítit závan jeho barokní 
duše. 

Jeho dvě chlopně, zahra-
da a obora, spolehlivě pumpují 
z centra města zplodiny našeho 
pokojného blahobytu a okysličují 
jej už po staletí. Spolehlivě naše 
město chrání od vychladnutí, když 
stéká studený vzduch z hor, a na-
opak jej osvěžují, když naše dlažby 
a asfalty nesnesitelně žhnou. Vět-
šinou si to neuvědomujeme, zato 
toho bohatě využíváme při všech 
těch jarmarcích, drásalech, par-
kúrech, slavnostech, přehlídkách 
a bitvách. 

Ale jsme k němu také velmi 
přezíraví, to si musíme přiznat. Už 
v době, kdy byl ukradený, stejně 
tak v době, kdy byl vrácený, žíz-
nil nedostatkem vody, chřadnul 
nedostupností péče a obrůstal 

Co se děje v zámeckém parku aneb operace srdce 
našeho města započala 

plevelem. Dnes je poctivě v rukou 
občanů holešovských a jeho tajená 
duše nás pohání k zodpovědnosti. 
Když jej v roce 2004 Holešovští 
nabyli do vlastnictví, byl díkybohu 
a díky poctivému přístupu našich 
veřejných zástupců resuscitován. 
Na jejím základě jsme se pustili 
do operace, a to přesto, že se nám 
velmi nedostává rukou, techniky 
ani financí - je snad pochopitelné, 
že operace na opravě zámku jsou 
přednější. Když se ale operovat 
musí, musí se i v podmínkách polní 
nemocnice. 

Park má dvě hlavní žíly: hlavní 
alej, která začíná v „nekonečnu“ 
údolí řeky Rusavy a vrcholí v zá-
mecké budově, a pak mlýnský ná-
hon, který napájí vodou zámecký 
rybník „Trojzubec“. Není tedy divu, 
že těmto dvěma žílám je věnová-
na přední pozornost. Jejich léčba 
musí předcházet operaci samotné, 
neboť jsou zdrojem životodárné 
síly - jedna pramení ze síly lidského 
ducha, druhá z přírody. K tomu, 
abychom mohli tyto žíly dokonale 
zprůchodnit, je nutné poznat jejich 
anatomii a řešit slabiny od těch 
nejzásadnějších. 

V případě hlavní aleje to je 
poněkud jednodušší než v případě 
náhonu. Alej je nedílnou součástí 
jedinečnosti barokní architektury 
zámku, nebo řečeno opačně, zá-
mek je jedinečným vyvrcholením 
této monumentální architektonické 
linie. Součástí této osy jsou i nej-
starší dřeviny v parku, stromy, které 
pamatují Rottala pána. Oboustran-
nou alej jsme začali obnovovat 
před dvěma lety a dnes je již dosa-
zena téměř polovina z původního 
počtu stromů. Alej musí být prů-
hledná ze zámku až do Dobrotic 
a každého návštěvníka má ujistit, 
že park není žádné ořezávátko, 

ale památka barokní architektury 
evropského významu. Stromy byly 
odborně vyvětveny do téměř dese-
timetrové výšky, nové se vysazují 
v zákrytu původních řad, na pů-
vodní místa, ve vzdálenosti 3,5 
krát 5 moravského sáhu od sebe. 
Ano, opravdu jsme postupovali 
v mírách, které byly platné v době 
původní výsadby.

Pokud opět použiji příměr 
z anatomie, pak je tato alej páteří, 
ve které nelze při výměně obratlů 
určovat vzdálenosti od stolu, ale 
je nutné respektovat řád, v jakém 
po staletí fungovala. Kolem střed-
ního ramene rybníka byly ořezány 
dvouřadé lipovo-habrové aleje. 
Nejen že je to poslední krok v ote-
vření hlavní aleje, ale zároveň je 
to laboratoř, kde vyzkoušíme, jak 
a za kolik budeme schopni obnovit 
ostatní, pro holešovský park cha-
rakteristické aleje kolem rybníka. 

S obnovou náhonu - a vodní-
ho režimu vůbec - je to mnohem 
složitější. O tom už na stránkách 
Holešovska čile probíhá vášnivá 
diskuze. Ale nestačí diskutovat. 
Každou promeškanou sezónou 
náš dluh vůči vodě v parku narůstá. 
Velmi záhy může nastat situace, že 
náš park se staletými stromy, dra-
hými výsadbami, milovanou zvěří 
a opečovávanými rybami bude 
závislý na přístrojích a vodovodní 
kapačce. Tady ještě nejsme s prací 
moc daleko. 

Samozřejmostí pak musí být 
soustavné udržování životních 
funkcí zahrady. Kácením, proře-
zy a vazbami stromů zajišťujeme 
v nejnutnější míře bezpečnost ob-
čanů kolem hlavních cest a pro-
stor, kde se nejvíce shromažďují. 
Sekání trávy uzpůsobuje správa 
zámku jak pořádaným akcím vše-
ho druhu, tak tomu, aby trávníky 

byly pestré a různorodé - čisté 
a nízké před zámkem, pestré v sa-
dech a na loukách, v lesních par-
tiích aby skýtaly útočiště mnoha 
živočichům a aby při jejich kose-
ní byly co nejméně poškozovány 
stromy. 

Kácení stromů vyvažujeme 
novými výsadbami - za poslední 
rok přibylo v parku bezmála 300 
nových stromů. Nové skupiny stro-
mů jsou vysazovány přednostně 
na okrajích obory. Zde totiž došlo 
v minulosti k velkému úbytku těch 
stromů, které tvořily takzvaný po-
rostní plášť - ten park chrání pro-
ti účinku silných větrů a zimních 
nízkých teplot. Proto tento děravý 
plášť rychle záplatujeme. Nové 
výsadby budou účinné poměrně 
záhy, potrvá to „jen“ několik desítek 
let, což bude v životě mnohých 
dnes ohrožených stromů jen za-
nedbatelná epizoda. 

Nelze nezmínit jednu z nej-
dražších a také nejnáročnějších 
činností, kterou je čištění a úklid. 
Nemám na mysli jen hrabání listí 
a úklid běžných odpadků. Z par-
ku bylo odvezeno několik desítek 
fůr starých stavebních skládek, 
volně se povalujících betonových 
bloků, železa a plastů. A to něco 
stojí - hodně úsilí i peněz. A to si 
stále ještě někteří spoluobčané 
nemohou odvyknout vyvážet od-
pad ze svých staveb a zahrádek 
do přilehlé obory! 

S velkou důkladností připra-
vujeme obnovu zámeckých sadů 
v zahradě. Máme za sebou inven-
tarizaci a dokončujeme historické 
rozbory, které se zabývají meto-
dami a způsoby, jak byly ovocné 
dřeviny v minulosti vysazovány 
a pěstovány.

(Pokračování na str. 11)

Trochu historie

Dvě žíly parku

Dluh vůči vodě

300 nových stromů
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Co se děje v zámeckém parku aneb operace srdce 
našeho města započala 

„Holešovské“ odrůdy stromů, 
které letos kácíme, jsou narou-
bovány ve specializované školce 
a budou opět do sadů vysazeny 
na zapěstovaných stromcích. Sady 
jsou ve srovnání s jinými zámecký-
mi zahradami velkou zajímavostí 
Holešova a jejich zajímavost je 
potřeba ještě více podpořit. Sadař-
ství je dnes velmi vzácná, mizející 
odbornost a právě na příkladě ta-
kovýchto ploch, které se nachází 
v centru města, mají velkou rozlohu 
a nebývalou druhovou pestrost, ji 
lze ukázat široké veřejnosti. 

Jsou ovšem také záležitosti, 
ve kterých jsme v dnešní době 
bezmocní. A to jsou choroby. 

Nejnebezpečnější z těch, kte-
ré dnes park ohrožují, jsou dvě. 
Houbové choroby mohutných 
a cenných stromů a choroby lid-
ských duší. První jsou na jedné 
straně přirozeným průvodcem 
fyziologického stárnutí stromů, 
na straně druhé jim velmi napo-
máhají velmi četná a často velmi 
rozsáhlá poškození nešetrnou 
údržbou a provozem v nedávné 
minulosti. Důsledkem houbových 
chorob jsou nejen zlomy větví 
a prosté odumírání stromů, ale 
také nepředvídatelné nebezpečí 
vývratů. Jen v minulém roce jsme 
likvidovali tři takové případy. Velmi 

Nabízíme k prodeji velmi hezký byt 3+kk s balkonem v OV ve 4. NP/4  
novostavby bytového domu v Holešově v ulici Novosady. V bytě je 
nová nadstandardní kuchyňská linka vč. spotřebičů, velká šatna, 
vlastní plynové topení + ohřev teplé vody, wi-fi internet po celém bytě. 
Parkování přímo u domu. Možnost zajištění zvýhodněného financování 
hypotečním úvěrem!

Bližší informace o nemovitosti a ceně na tel. 736 678 731

IQ REAL CZ, s.r.o.
Kotěrova 867, 760 01 Zlín
info@iqreal.cz, 
www.iqreal.cz

smutným faktem je, že se toto ne-
bezpečí týká také nejznámějšího 
holešovského stromu - červené-
ho buku před zahradním průčelím 
zámku. Bohužel houbové choro-
by umíme možná zpomalit, čelit 
jim preventivně, avšak neumíme 
je léčit a předvídat exaktně jejich 
průběh. Stále nám tak dokazují, 
že nic pozemského netrvá věčně 
- ani život staletých stromů. Způ-
sob, jak uživatele parku před tímto 
nebezpečím absolutním způsobem 
ochránit, neexistuje. Je ale nutné 
ohrožení minimalizovat, o což se 
správa zámku poctivě snaží. Nelze 
se ovšem do budoucna vyhýbat ně-
kterým nákladným či nepopulárním 
opatřením, jako je kácení, radikální 
ořezy či nákladné zabezpečování 
korun, a není od věci uvažovat 
i o omezení vstupu na některá mís-
ta v parku. 

Choroby lidské duše jsou 
podle mého názoru mnohem ne-
bezpečnější - všem je jasné, že ty 
se projevují hlavně dětskou nevy-
chovaností, vandalismem mládeže, 
neúctou a nesoudností dospělých. 
Dnes, kdy je park již třetím rokem 
ve dne v noci otevřený, můžeme 
směle konstatovat, že prakticky 
nic, co bylo obnoveno, opraveno 
či vysazeno, by vandalismu odo-
lalo. Na kolech poježděné záhony, 

několikrát posprejovaná hvězdár-
na, vytrhané a polámané výsadby 
stromů, lavičky naházené do vody, 
zapálené stromy. Park je ovšem 
ohrožován také nesoudností těch, 
kteří zde navolno venčí psy, či těch, 
již si z parku odvážejí dřevo na otop. 
Bezohledné nájezdy vlastníků krbů 
za blátivého počasí udělaly toto jaro 
z naší veřejné zahrady tankodrom. 
Zkušenosti z mnoha dalších zámec-
kých zahrad ukazují, že pokud v tak 
rozlehlém areálu chybí základní pro-
vozní režim založený na možnosti 
regulovat vstup, je jakýkoliv boj 
s bezohlednými občany marný. 

 

Na závěr je nutno říci, že není 
zdaleka přehnané, jak se mnohý 
z holešovských občanů domní-
vá, když se o zámecké zahradě 
s oborou mluví jako o evropském 
unikátu. Připomněl bych, že ho-
lešovský park je zmíněn v kaž-
dém významnějším textu popisu-
jícím vývoj zahradní architektury 
ve střední Evropě. Připomněl bych, 
že když se v Praze a Kroměříži 
konala v roce 1977 vůbec první 
mezinárodní konference o his-
torických zahradách, zavítali její 
účastníci také právě do Holešova, 
a to údajně na výslovnou žádost 
významných „západních“ hostí. 
Unikum zahrady ale spočívá také 
v něčem mnohem prozaičtějším. 
Není náhodou, že tři z našich pa-

mátek UNESCO jsou na seznamu 
právě díky zahradnímu umění - 
Kroměříž, lednicko-valtický areál 
a Český Krumlov - a přesto se 
žádné z těchto míst nemůže poch-
lubit tím, co má Holešov - díváte-li 
se od zámku do zahrady nebo ze 
zahrady na zámek, jak chcete, ni-
kde v pozadí nevidíte žádný tovární 
komín, žádný panelák, park nikde 
neprotíná asfaltová komunikace 
s parkujícími nebo po nadjezdu 
svištícími vozy, a to přesto, že je 
situován v centru hustě obydlené 
krajiny a mnohými rušivými vlivy je 
stále těsněji obklopován. Jeho ce-
listvost zůstává po staletí zachová-
na. Možnost několikakilometrové 
procházky, možnost plnohodnotné 
relaxace s přáteli, s dětmi v příro-
dě. Třicet hektarů na dosah - pro 
tělo i duši, pro malé, mladé i staré 
- to je přece jeden z důvodů, proč 
se v Holešově tak dobře žije! 

Milí holešovští občané, pro-
sím, všimněte si této nedocenitelné 
harmonie přírody a kultury, kterou 
vám v zepětí ducha a v potu tváře 
vytvořily a zachovaly předešlé ge-
nerace, hodnoty, která je vám dnes 
bezbřeze k dispozici, a buďte po-
zorní ke každému činu či úmyslu, 
který by ji chtěl záměrně nebo jen 
z neprozíravosti poškodit! 

Ing. Martin Krčma, 
odborný poradce pro správu 

zámeckého parku v Holešově 
MKS Holešov 

(Mezititulky redakce Holešovska)

Alej zámecké zahrady na podzim.

Vodní hladina je nedílnou součástí zámeckého parku.

Houbové choroby

Evropský unikát

Choroby lidské duše
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ROZHOVOR

Převážně barokní hudba zazněla na kon-
certě, který připravil pro hudbymilovné publikum 
ve středu 8. dubna v sala terreně Holešovský 
komorní orchestr. O přítomnosti i budoucnos-
ti nového hudebního tělesa jsme si povídali 
s jeho zakladatelem, vedoucím a dramaturgem 
v jedné osobě - hudebníkem Ivem Kurečkou.

Čí to byl nápad a proč vlastně vznikl 
Holešovský komorní orchestr, jehož jsi 
vedoucím?

Nápad to byl můj. Cítil jsem potřebu vzniku 
tohoto orchestru. V Holešově komorní orchestr 
chyběl. Oslovil jsem několik studentů a kolegů 
v polovině ledna 2009, kteří se pro tuto myš-
lenku nadchli.

Dá se říct, že muzikou žiješ prakticky 
celý život. Hrál jsi a hraješ taneční muziku, 
učíš jako hudební pedagog děti, teď vedeš 
nový orchestr... Nemáš toho trochu moc?

Nemám. Vždy jsem provozoval muziku 
aktivně, vážnou i populární, a baví mě hrát 
v různých seskupeních… Nyní už se pouze 
mění poměr a klasika převažuje. 

Kdo vlastně všechno tvoří Holešovský 
komorní orchestr a jaké má toto těleso am-
bice a cíle? Bude hrát i mimo Holešov?

Komorní orchestr hraje v obsazení: první 
housle - já a Magda Kučerová, studentka hole-

Ambice máme velké, říká Ivo Kurečka, vedoucí Holešovského 
komorního orchestru

šovského gymnázia, druhé housle - Eliška Řez-
níčková, posluchačka kroměřížské konzervatoře, 
a Monika Perutková, studentka holešovského 
gymnázia, violy - Lucie Kolaříková, posluchačka 
kroměřížské konzervatoře, a Nikola Podolová, 

studentka holešovského gymnázia, kontrabas - 
Jan Kotas, učitel ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem 
a sbormistr holešovského chrámového sboru, 
cembalo - Lubor Horák, učitel ZUŠ Holešov, ab-
solvent kroměřížské konzervatoře, flétna - Sylvia 
Šimečková, učitelka ZUŠ Holešov. 

Cílem našeho orchestru je soustředění 
hudebníků, kteří se chtějí realizovat v orches-
tru, provozovat koncertní činnost a aktivně se 
podílet na kulturních akcích v našem městě, 
zvláště když nádherné prostory zámku k to-
muto přímo vybízí.

Ambice máme velké. Chtěli bychom při-
zvat ke spolupráci i profesionální hráče jako 
sólisty, spolupracovat s dětským pěveckým 
sborem Moravské děti. Samozřejmě že hraje-
me i mimo Holešov, máme za sebou koncerty 
v Kojetíně, Hulíně, Zlíně a dalších místech.

Jaký repertoár tento orchestr nabízí 
svým posluchačům? Dramaturgii děláš 
jen ty?

Převážně hudbu barokní. Ale nebráníme 
se ani širšímu repertoáru. Ano, dramaturgii 
dělám já ve spolupráci s ostatními členy or-
chestru.

Jak dopadl podle tebe první koncert, 
který proběhl 8. dubna v zámecké sala 
terreně? Líbil se publiku?

Podle mě dopadl koncert dobře. Byl jsem 
spokojen s výkonem hráčů - a věřím, že pu-
blikum také.

Kdy bude další koncert? Co všechno 
máte letos v plánu?

Nejbližší koncert se uskuteční 5. července 
2009 v zámecké zahradě. Vystoupíme také 
v rámci festivalu k 300. výročí narození F. X. 
Richtera, a to 29. září 2009 v zámecké sala 
terreně.  Další koncerty jsou v jednání a budou 
zveřejněny na www.holesovskyorchestr.cz. 

A v květnu letošního roku budeme na-
táčet CD.   

Rád bych chtěl prostřednictvím tohoto 
rozhovoru poděkovat všem členům za aktivní 
přístup a spolehlivost, kterých si velmi vážím 
zvláště proto, že jsou to mladí lidé. A doufám, 
že si náš orchestr najde cestu k posluchačům 
Holešova a okolí.

Robert Rohál

Krásná atmosféra koncertu Holešovského komorního orchestru, jehož se v sala terreně zúčastnili také starosta Zdeněk Janalík 
a místostarosta Rudolf Seifert, je cítit i z těchto fotografií. Foto Jiří Lošťák ml. 
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 Holešov - „Jan Rottal a jeho doba“, po-
drobná studie Renaty Juráňové nám přibližuje 
17. století, období rozvrácené náboženskými 
spory, válkou a bídou, ale také poznamena-
né následnou snahou o nápravu narušeného 
hospodářství.

Jan hrabě z Rottalu je pro historii a vývoj 
Holešova a střední Moravy jednou z klíčových 
osobností, o které ale nebylo publikováno mno-
ho prací. Vesměs je charakterizován  jako bez-
ohledný šlechtic, který díky správné orientaci na 
císařskou stranu dokázal získat řadu význam-
ných postů. Pro nás je důležitý především proto, 
že jako stavitel obnoveného holešovské zámku 
a zakladatel více než stoletého panování Rot-
talů v Holešově položil pevné základy k obnově 
zdevastovaných statků po třicetileté válce.

Mgr. Renata Juráňová nám v knížce „Jan 
Rottal a jeho doba“, která bude mít 29. dubna 
slavnostní uvedení na trh, přibližuje onu 
rozporuplnou osobnost i dobu. Na tomto se-
tkání budou mít zájemci možnost si s autorkou 
o knize a jejích poznatcích také popovídat. Nyní 
nám odpovídá na první otázky.

Mohla byste říci, co vás vedlo k tomu, 
že jste se ve své práci (původně diplomové) 
zaměřila na Jana z Rottalu a dobu třicetileté 
války?

Během studií historie na filozoficko-příro-
dovědecké fakultě jsem si ujasnila, které z his-
torických období je mi nejbližší. Je to středověk 
- dynastie Štaufů - a raný novověk, do něhož 
období třicetileté války patří. A jako patriotce 
Holešova se tady krásně nabízela studie Jana 
z Rottalu, o kterém nebyla do té doby ještě 
žádná ucelená syntéza napsána.

Bylo složité získat potřebné podklady 
pro sepsání této studie, když víme, že se 
holešovský zámecký archiv z velké míry 
„ztratil“?

Práce na studii skutečně jednoduchá neby-
la. V počátečním stadiu obnášela četbu kvanta 

Kniha o Janovi z Rottalu míří ke čtenářům

Holešov (rr) - Už od 9. dubna jsou v Měst-
ské galerii umístěny obrazy mladé make-
donské výtvarnice Ireny Cakirpaloglu (ročník 
1979). Návštěvníci se tak seznámí s tvorbou 
talentované malířky, která v současnosti žije 
v Česku.  

Makedonská výtvarnice Irena Cakirpaloglu 
vystavuje v holešovské galerii

Mladá malířka Irena Cakirpaloglu s galeristou Vratislavem Brázdilem 
během vernisáže, která proběhla ve čtvrtek 9. dubna. 

Vernisáž proběhla v komorním duchu. Holešované ale mají šanci 
si zajímavé obrazy prohlédnout. Výstava končí až 10. května.

Na svém kontě má prozatím dvě samo-
statné výstavy  (Olomouc, Brno) a účast na 
řadě kolektivních tady i v zahraničí. Tvorba 
Ireny Cakirpaloglu je zastoupena v soukromých 
i veřejných sbírkách v Chorvatsku, Srbsku, 
Česku a Rakousku. Od roku 2003 je makedon-

ská malířka členkou Unie výtvarných umělců 
Olomoucka. 

I když na vernisáž makedonské umělkyně 
nedorazilo do galerie moc lidí, zájemci o kvalitní 
kumšt mají ještě čas si výstavu prohlédnout. Je 
otevřená denně kromě pondělí až do 10. května.

literatury, která se, byť jen okrajově, o Rottalovi 
zmiňovala. Pak následovaly hodiny strávené 
studiem většinou německých archivních mate-
riálů, které byly rozptýleny v Oblastním archivu 
v Opavě, Zemském archivu v Brně a v kro-
měřížském zámku. Seznamování s Janem 
Rottalem mi zabralo více než tři roky.

Vaše práce je přesto dost podrobná 
a zaměřená na aktivity Jana z Rottalu. Ho-
lešova a stavby zámku se ale mnoho ne-
dotýká. Byl to záměr?

Čím více dokumentů jsem o Rottalovi zís-
kávala, tím více mi bylo jasné, že panství Ho-
lešovské nepatřilo k jeho prioritním panstvím, 
jako tomu bylo např. u panství Napajedelského, 
o čemž se budou moci čtenáři přesvědčit. Rot-
tal ponechával holešovským poddaným jistou 

volnost a nechával si povětšinou odtud posílat 
zprávy. A co se týče studia holešovského zám-
ku, to bych přenechala kunsthistorikům a milov-
níkům doby Františka Antonína z Rottalu.

O čem tedy vaše kniha pojednává a co 
jste chtěla jejím obsahem říci?

Kniha má tři stěžejní kapitoly: první pojed-
nává o Rottalových politických aktivitách. Uvádí 
ji krátký exkurs po větvi rottalovského rodu. 

Druhá, prostřední kapitola pojednává 
o Rottalově roli v období třicetileté války. První 
podkapitolu jsem zaměřila na situaci na Kromě-
řížsku. V dalších dvou následujících kapitolách 
jsem přenesla pozornost na Valašsko, kde byla 
situace, pokud jde o Moravu, nejvíce vypjatá 
a kde hlavní otěže držel ve svých rukou právě 
Jan Rottal. Toto období je završeno koneč-
ným vyrovnáním se Švédy a jejich odchodem 
z Olomouce, na jehož přípravě se Jan Rottal 
spolupodílel.

Poslední z těchto tří stěžejních kapitol 
jsem zaměřila na Rottalovo hospodářství. Vylí-
čila jsem zde nelehkou situaci napajedelských 
poddaných, kteří se neváhali obrátit o pomoc 
k samotnému kardinálu z Ditrichštejna. Pro 
dokreslení situace jsem zde záměrně citovala 
kopie listů. Obsažně jsem vykreslila Rottalův 
spor s klášterem velehradským, který se vlekl 
od počátku třicátých let 17. století a nebral 
konce až do Rottalovy smrti. Další část tvoří 
souhrnný popis fungování hospodářství na 
Napajedelském panství. V závěru této stati 
uvádím Rottalovu závěť, informace o rozdělení 
jeho statků a urovnání dědického sporu.

Zájemci o osobnost Jana z Rottalu 
a dobu jeho života jsou srdečně zváni na 
slavnostní uvedení knihy na trh, které se 
uskuteční 29. dubna 2009 v 18 hodin v sala 
terreně holešovského zámku. Hudební do-
provod zajistí Holešovský komorní orchestr 
vedený Ivo Kurečkou. 

Rudolf Seifert

Autorka publikace Mgr. Renata Juráňová.
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CD TIPY

KINORECENZE

Hana Hegerová: Paběrky a pamlsky
Klavírista Petr Malásek se ponořil do ar-
chivů a vybral tři desítky skladeb naší 
šansoniérky číslo jedna Hany Hegerové 
z dob různých, leč oslovením trvale sil-
ných. Najdete tu leccos podstatného ze 
semaforského období, ale také mimo-
řádnosti ze zpěvaččina archivu, poprvé 
vydané rozhlasové nahrávky pražských 
jarmarečních písní z počátku 70. let, dvě 
filmová témata i důležité písně z přelomu 
let osmdesátých a devadesátých.
Je to sestava potřebně doplňující před-
chozí mimořádně úspěšný výběr Všech-
no nejlepší (blížící se k padesáti tisícům 
prodaných kopií), ale také samostatného 
života jistě schopná. Neměřeno okamži-
tým úspěchem zůstává mnohé v paměti 
o to déle, což tady platí stoprocentně. 
Z rozmezí let vzniku 1959 až 1990 tu na-
jdete písně snad občas pouhým názvem 
nezařaditelné, ale zpěvem či textovým 
obratem povědomé dodnes. 
Skladby jako Jaro, Jak vypadá čas, Za-
hraj nám, Joe, Pro Kiki, Kapka žárlivosti, 
Magnetová hora, Oh, Daddy Blues, Běh 
života, Proč je to tak, Harfenice, Anda 
Žižkovanda, Pohrdání nebo Noc jsou 
opravdové paběrky s kvalitou pozdního 
sběru a pamlsky s rozhodně neprošlou 
záruční lhůtou.
Digipakové papírové provedení navazuje 
na výběr největších hitů právem. Tato 
sestava - s optimálně ošetřeným zvukem 
historických nahrávek - je pokračováním 
nabídky toho nejlepšího, co paní Hege-
rová nazpívala, jistě s pomocí skvělých 
autorů hudby i s láskou spolupracujících 
básníků, tušících, že žádné jejich slovo 
nebude prošustrováno.

Petra Janů: Vzpomínky 
(Film & Muzikál)
Skvělá zpěvačka se s tímto tématem 
písňově samozřejmě setkala již dříve, ale 
teď navíc patří mezi ty nejprofesionálnější 
a nejpřitažlivější stálice českých pódi-
ových provedení světových i domácích 
titulů.  Repertoár je to znamenitý, od kla-
sika George Gershwina přes filmové ever-
greeny Barbry Streisandové či šachovou 
partii „abbovských“ pánů po současné 
velké české úspěchy. 
Muzika předválečně swinguje, širokoúhle 
opíjí smyčci, je ondráčkovsky majestátní, 
landovsky přímočaře útočící a svobodov-
sky melodicky košatá. Společně s texty 
Zdeňka Borovce, Eduarda Krečmara, 
Pavla Vrby nebo L. F. Hagena zpěvačka 
vzorně pracuje pro celkový pocit mimo-
řádnosti.
Slavná témata z Cats, Chess, Fame, 
ale také Titaniku, Krysaře, Hamleta, Tří 
mušketýrů  nebo Golema dala šanci 
na spojení zpěvu s dramatickými úlo-
hami. Právě zpívání je však pro Petru 
Janů zásadní poselství: ojedinělý hlas, 
technická bravura i výrazové odstínění 
z ní tvoří opravdu jedinečnou interpretku 
takového repertoáru. Velké, klenuté me-
lodie hollywoodského typu i hybná, skoro 
rocková témata zvládá se suverenitou 
přední dámy našeho „velkého“ zpívání.

(red)

Než jsem začala psát tyto řádky, vybavila 
se mi slova mého syna, který mi nedávno 
vytkl, že píši jen samé pochvalné recenze, 
ve kterých naprosto postrádá kritický tón. 
Nenapadlo by mě ale, že si jeho slova vez-
mu k srdci právě při psaní o tomto filmu...
Australský režisér Baz Luhrmann chtěl natočit 
velkolepou poctu svému domovskému konti-
nentu. Natočil ho s původem australskými herci, 
v australsko-americké produkci a s příznačným 
názvem - Austrálie. Jen několika slovy k obsa-
hu: Mladá anglická aristokratka přijede v době 

druhé světové války do Austrálie pomoci vyřešit 
problémy s rančem svého manžela. Najde 
ho však zavražděného a ze svízelné situace 
se nabízí jen jedna cesta  - pokusit se pře-
hnat stádo dobytka přes kontinent do Darwinu 
a tam ho výhodně prodat. V tom jí pomáhá 
místní honák a pár dalších lidí z ranče, mimo 
jiné i domorodý sirotek Nullah. Přes počáteční 
problémy k sobě nesourodá ústřední dvojice 
najde cestu, vše se však ještě zkomplikuje  
válečnou situací a bombardováním Darwinu.
Film je pojat jako rozsáhlá historická freska, 
melodrama velké a osudové lásky, částečně 
je poplatný i žánru válečného filmu a wes-
ternu. To by ještě příliš nevadilo, vyloženě 
rušivě ale působí takřka komický úvod z prv-
ky frašky spojený se vstupem anglické lady 
na australskou půdu. Nicol Kidman přehrá-
vá, seč jí síly stačí, a těžko říct, jestli to byl 
tvůrčí záměr režiséra, nebo její osobní vklad. 
Po odlehčeném začátku a napínavé westernové 
pasáži se film v druhé půli láme do těžkoto-
nážního hollywoodského kýče připomínajícího 
(i scénami bombardování) Pearl Harbor a nese 
s sebou všechny jeho typické (mnohdy pro-
blematické) znaky: velkolepé pohledy z ptačí 
perspektivy, monumentální hudbu, zpomalené 
záběry, doslovnou symboliku (krocení divokého 
koně versus zasvěcování do divokého přírodní-
ho způsobu života), výmluvné detailní záběry 
(natažené a uchopené ruky). S tím samozřejmě 
souvisí explicitní příběh dovršený nezbytným 
srdceryvným happy-endem (klíčovou roli v něm 

Film Austrálie - bombastický projekt 
uvázl na půli cesty 

sehraje americký národní poklad  - Čaroděj ze 
země Oz!), opentlený frázovitými dialogy, co se 
uvěřitelnosti týče někdy na samé hranici snesi-
telnosti. Než se ovšem postavy a s nimi divák 
propracují ke šťastnému konci a zlo je po záslu-
ze potrestáno, musí akceptovat pár „povinných“ 
obětí, v případě starého dobráckého opilce 
a Nullahovy matky celkem předvídatelných. 
Rozhodně ale nechci film zatracovat. Výjimeč-
ný tvůrčí rozmach režiséra lze ocenit přede-
vším v opulentní vizuální stránce. Výprava, 
kostýmy, dekorace města i krajinné panora-
matické záběry jsou dechberoucí a vidět film 
na plátně je požitek. Mnoho scén má poten-
ciál vrýt se trvale do paměti, za všechny při-
pomenu aspoň tu se zdivočelým dobytkem 
nad útesem. Strhující jízdou kamery, střihem 
a zvukem doslova přiková diváka do sedačky. 
Natáčení bylo v extrémních podmínkách vyprah-
lé australské buše nesmírně obtížné. Všechny 
dlouhé scény s herci se musely točit jen v ran-
ních hodinách, protože odpoledne se teplota 
v tomto podnebí pohybuje kolem 50 stupňů 
Celsia. I tak docházelo na place často ke kolap-
sům či přinejmenším k vyčerpání a dehydrataci 
organismu. Obě hlavní hvězdy, Nicol Kidman 
a Hugh Jackman, nicméně nesly obtížné natá-
čení statečně. A oba jsou také další nepopira-
telnou obrazovou kvalitou snímku. Dokonale se 
svým vskutku výstavním exteriérem hodí do této 
bohaté výtvarné podívané a jak oko divákovo, 
tak i divaččino má na čem zálibně spočinout. 
Tento megalomanský  projekt stál režiséra 7 
let života a 120 miliónů dolarů. Jedná se o nej-
dražší australský film všech dob. Soustředil 
do něj všechen svůj mimořádný tvůrčí talent, 
spoustu energie a v neposlední řadě svou lásku, 
hrdost a obdiv k této pro nás exotické zemi. 
O to větší je škoda  žánrové neujasněnosti, 
trapných scenáristických klišé a kýčovitých 
berliček.  Austrálie mohla být přelomovým vý-
pravným velkofilmem, na který se nezapomíná. 
Takhle zůstala „jen“ bombastickým spektáklem 
uvázlým umělecky i komerčně na půli cesty...

Marie Drechslerová

Film uvedlo holešovské kino Svět 13. a 14. 
března 2009. 

„Karel Gott za téměř padesát let své ka-
riéry poznal jak chutná sláva, obdiv, nevšední 
popularita a uznání. Byl hýčkán a dnes má 
skoro všechno, co patří ke štěstí člověka ve 21. 
století. Vše nasvědčuje tomu, že jde o talent, 
který se narodí jednou za sto let. Je to citlivý 
kumštýř, precizní profesionál, který kromě 
zpěvu a malování dokáže i hlouběji přemýšlet 
a vyslovovat své postoje a názory i na širší 
spektrum lidského bytí...“  - tolik citace z pře-
balu nové knihy o Karlu Gottovi. 

Čtenáři se v knize nazvané „Karel Gott: 
umělecký a soukromý život“ dočtou o zpě-
vákově dětství a jeho nelehké cestě ke slávě 
a nebudou ochuzeni ani o podstatná data jeho 
famózní kariéry a o kompletní přehled jeho 
pěveckých partnerek. Nechybí i jiná, neméně 

V knize o Karlu Gottovi nechybějí ani ukázky 
z tvorby holešovského kumštýře Jakuba Leška 

podstatná fakta či data ze soukromého života. 
Publikace připomene i mnohé zpěvákovy pří-
telkyně či pikantní příhody nejen z natáčení, 
ale rozhodně není laciným bulvárem. Knihu 
napsal holešovský autor Robert Rohál, který 
na svém kontě má mnoho monografií slavných 
osobností, mezi jinými například také Helenu 
Vondráčkovou, Karla Svobodu nebo Laďku 
Kozderkovou. 

Nejnovější kniha o Karlu Gottovi obsahuje 
více než 60 barevných i černobílých fotografií, 
přičemž nechybějí ani reprodukce dvou obra-
zů, na nichž našeho nejúspěšnějšího zpěvá-
ka zvěčnil mladý holešovský kumštýř Jakub 
Leško. 

(red)
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Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

DVD TIPY
V moci snů (USA 2000, 105 minut)
Propletené osudy dvou žen z opačných kou-
tů světa jsou motivem amerického romantic-
kého dramatu. Marie žije na francouzském 
venkově a skrývá své tajemství. Vždycky 
když usne, má sen o tom, že žije v New Yorku 
a jmenuje se Marty. Když usne Marty v Ame-
rice, ve snu je zase Marií a žije ve Francii. 
Obě žijí dva životy a jsou zmatené, ale vlast-
ně ani nevědí, který život je skutečný a který 
je jen sen. Co však udělají, když se v jejich 
blízkosti objeví zajímaví muži? Nemůžou 
je pustit do svých ložnic, protože nechtějí, 
aby jejich nové životy skončily. Režie: Alain 
Berliner, hrají: Eloise Eonnetová, Hadrian 
Dagannaud-Brouard, Chaya Cuenotová, 
Demi Mooreová, Julianne Nicholsonová.

Katyň (Polsko 2007, 126 minut)
Osmdesátiletý režisér Andrzej Wajda se 
dočkal doby, kdy mohl natočit film o po-
vražděných polských zajatých důstojnících 
Rudou armádou. Byla to jeho povinnost, 
neboť tam byl popraven i jeho otec. Dra-
ma, které natočil podle knihy Katyń: Post 
Mortem od Adrzeje Mularczyka, se zamě-
řuje na příběhy lidí, které masakr s různou 
intenzitou osobně zasáhl. Osou filmu jsou 
osudy žen, které ztratily své manžely, bra-
try, syny. Některé z nich se také dostávají 
do sovětského zajetí, jiné hledají důkazy 
o jejich přežití, další apaticky čekají, smí-
řené s tím nejhorším možným scénářem. 
Režie: Andrzej Wajda, hrají: Artur Zmijewski, 
Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Danuta 
Stenková, Jan Englert.

(red)

Sobota 25. 4. v 19 h: NOSFERATU - FANTOM 
NOCI (Projekt 100) - Německo, Francie, horor 
z roku 1979.  Dějinami kinematografie prochází 
upírské téma už od dob němého Upíra Nosfe-
ratu F. W. Murnaua z r. 1922. 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, Isabele Adjaniová a další. 
Režie Werner Herzog. 

Neděle 26. 4. a pondělí 27. 4. v 16.30 a 19 h: 
STRÁŽCI (WATCHMEN) - USA, akční sci-fi s ti-
tulky. Na základě jednoho z nejuznávanějších 
komiksových románů Alana Moorea Watchmen 
(Strážci) natočil Zack Snyder film, který má být 
revolucí komiksového žánru. Hrají Patrick Wil-
son, Jeffrey Dean Morgan a další. Režie Zach 
Snyder (300: Bitva u Thermopyl).

Úterý 28. 4. a středa 29. 4. v 16.30 a 19 h: LÍ-
BÁŠ JAKO BŮH - ČR, komedie. Hlavní hrdinkou 
nového snímku Marie Poledňákové je středoškol-
ská 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. 

Čtvrtek 30. 4. v 19 h: PSYCHO (Projekt 100) 
- USA, černobílý horor z roku 1960 s titulky. Nej-
slavnější film mistra hrůzy Alfreda Hitchcocka. 
Mladá žena zpronevěří svému zaměstnavateli 
velkou sumu peněz a prchá za svým milencem 
vstříc novému životu. Na útěku se zastaví v jed-
nom osamělém motelu... Dnes už legendární 
Hitchcockovo Psycho patří zcela právem mezi 
klenoty světové kinematografie. Hrají Antony 
Perkins, Janet Leighová a další. 

Sobota 3. 5. a neděle 4. 5: LOVECKÁ SE-
ZÓNA 2 - USA, animovaná rodinná komedie. 
Elliot je sice až po uši zamilován do Giselle, 
ale jejich společná cesta nevede přímo k oltáři. 
Jezevčíka Buřtíka totiž uneslo několik rozmaz-
lených zvířátek, která jsou rozhodnutá vrátit ho 
jeho majitelům. Boog, Elliot, McSquizzy, Buddy 
a další lesní stvoření se proto pouští do velké zá-
chranné akce a brzy se ocitají uprostřed nepřá-
telského tábora - ve světě domácích mazlíčků. 
A ti v čele s pudlem jménem Fi? Nemají v plánu 
vzdát se Buřtíka bez boje. Dokáže trpasličí pudl 
OPRAVDU přemoci půltunového grizzlyho? 
Stane se Giselle někdy Elliotovou ženou? To 
vše zjistíte v Lovecké sezóně 2...

Čtvrtek 23. 4. v 19.30 h: BLÁZINEC V 1. 
POSCHODÍ - Divadelní společnost Julie Juriš-
tové uvádí divadelní veselohru F. F. Šamberka. 
V hlavních rolích Oldřich Navrátil a Jaroslava 
Obermaierová. Kinosál 

Pátek 1. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - zámek

Středa 6. 5. v 19.30 h: TRAVESTI KABARET 
SCREAMERS - další vystoupení jedné z nejlep-
ších pražských tanečních skupin. Kinosál 

MKS připravuje:
Neděle 10. 5. Pohádková neděle, loutkové 
představení. Drive Club

Úterý 12. 5. Ester 
Kočičková a Lubo-
mír Nohavica - šan-
sonový večer. Drive 
Club

Čtvrtek 14. 5. Kor-
nelovy vdovy - di-
vadelní představení 
(hrají Miriam Kantor-
ková, Michaela Do-
linová, Radka Stup-
ková a Milena Stein-
masslová a Jana 
Šulcová). Kinosál

VÝSTAVA V MĚSTSKÉ GALERII HOLEŠOV

Irena Cakirpaloglu
MAKEDONIA 2 (oleje)

Výstava trvá od 9. dubna do 10. května 2009 
a otevřená je denně kromě pondělí.

Den otevřených 
dveří na zámku
Pátek 1. 5. 2009

• 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 - prohlídky zámku. 
Provází: K. Bartošek, J. Radecký a Vr. 
Brázdil

• 10.30 - vystoupení Corda Magico - sala 
terrena

• 13.00 - slavnostní zahájení - zahrada 
(velký sál)

• 12.30 - 16.30 - vystoupení skupiny 
 TEXAS - zahrada (vel. sál)
• 13.30 a 15.00 - vystoupení sboru 
 Banana Vox
• 15.30 - Ukázky agility a výcviku psů 
 - zahrada
• 16.30 - Koncert HDS Moravské děti 

k 35. výročí založení sboru - velký sál
• 17.30 - 20.00 Vystoupení skupiny 
 TEXAS - zahrada (velký sál)

Doprovodný program: 
• Vláček Pacifik, kolotoče, občerstvení, 

skákací hrad, výstavy atd.
• Otevřena zámecká hájenka s progra-

mem Klubu přátel umění a řemesel Ho-
lešov (vystoupení cimbálové skupiny, 
občerstvení, překvapení atd.)

• Otevřena zámecká hvězdárna
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Černá kaple - klenot Holešova

(Dokončení z minulého čísla)
Ta doba je zvláštní, z našeho pohledu 

se to sice nezdá, ale všude probíhají velké 
změny. Na habsburském trůně sedí formální 
císař František Lotrinský, ale všichni vědí, že 
ve skutečnosti vládne jeho manželka, energická 
a schopná Marie Terezie, poslední z císařského 
rodu Habsburků. Je to poprvé v historii střední 
Evropy, kdy má vladařskou moc žena. Půl Evro-
py vzájemně zuřivě bojuje pod záminkou uznání 
nebo neuznání nároků této panovnice. Na zá-
padě, v Severní Americe, se schyluje k dalšímu 
obrovskému zápasu, kdy doposud dominantní 
Francie přijde prakticky o veškerý svůj zámořský 
vliv a z Anglie se stane největší námořní moc-
nost na světě, ovládající nový severoamerický 
kontinent. Končí doba exaltovaného baroka, 
vášnivého v katolické víře, extatického ve výra-
zu, a přichází doba skeptického a tolerantního 
rokoka a osvícenství, jehož myšlenky se právě 
rodí a za pár desetiletí převrátí Evropu vzhůru 
nohama. Vítězí detail, ozdůbka, příjemnost, 
lahodnost, snad v předtuše strašlivého utrpení, 
které na konci století Evropě i Americe přinesou 
revoluce a následující války. Je to posledních 
pár let klidu a končící prosperity velkých panství, 
založených na zemědělské výrobě poddaných 
sedláků. A stárnoucí František Antonín, hrabě 
z Rottalu, pán na Holešově sedí s geniálním 
a nezkrotným Bohumírem Fritschem, který už 
tuší, že jeho život končí, oddaluje velkou za-
kázku v Dubu (kterou nakonec úplně odřekne 
a nechá ji udělat svým bývalým tovaryšem, 
Františkem Kohlem) a plánují něco úžasného, 
něco co tu ještě nebylo a už nikdy nebude, 
pohřební kapli, která je vlastně dokonale sladě-
ným komplexem štukových soch, nakročeným 
k rokoku, ale ještě stále vyjadřujících hlubokou 
barokní víru, umělecký div Evropy. Horečná 
stavba začala zřejmě v roce 1747. Bohumíru 
Fritschovi ubývají síly, cítí to, ale snaží se, 
aby většinu prací, zvláště figurálních, udělal 
sám, protože musí být absolutně krásné. Na to 
osobně dohlíží holešovský pán, který vymýšlí, 
co a jak v kapli bude zpodobněno. 

Pravděpodobně strhnou původní stavbu, 
ať byla jakákoliv. Nad kryptou, ve které už 
několik let odpočívá milovaná Marie Cecilie, 
postaví vzdušnou, jakoby lehoučkou stavbu 
kaple na zhruba obdélníkovém půdorysu. Velká 
okna přivádějí do jejího prostoru spoustu světla. 
To je příliš jásavé, a tak část delších zdí pokryjí 
dvě „černá zrcadla“ - kartušemi ohraničené 
plochy leštěného umělého mramoru černé 
barvy, která jasné denní světlo rozptylují, lámou 
a vytvářejí zadumanou, posmutnělou atmosféru 
prostoru, ve kterém se má myslet na poslední 
věci člověka.

Stavba ještě není hotová, když Fritsch 
začne ze štuku modelovat první sochy. Teď už 
neznáme pořadí, ve kterém sochařská výzdoba 
kaple vznikala, tak se musíme spokojit s tra-
dičním rozdělením. U protilehlých delších stěn 
obdélníkové kaple vypodobnil v životní velikosti 
manželský pár, kvůli kterému stavba vznikla. 
Dáma v nádherné róbě, plné krajek, do detailu 
vyvedených, s rodinnými šperky - zemřelá 
Marie Cecilie, tak, jak byla zřejmě vyvedena 
na hraběcích portrétech a tak, jak si ji její manžel 
živě pamatoval. Na podstavci její sochy latinský 
nápis: „Zastav se, poutníče, a pohleď pod tímto 
mramorem na nejvznešenější paní Marii Cecilii, 
hraběnku z Rottalu, rozenou hraběnku z Trautt-
mansdorfu, která ctnostmi a zásluhami plná žila 
47 let a na Kateřinu odešla do nebeské říše. 
Vyprošuj její duši, ať odpočívá v pokoji!“ Přímo 
proti ní stojí její manžel - rokokový kavalír rovněž 

v bohatě zdobeném kabátci, krátkých kalhotách 
se dívá na  svou milovanou. A opět na podstavci 
pod jeho sochou latinský nápis: „Na věčnou 
památku nejsvětějšího utrpení Páně zbudoval 
hrobku zbožně v Pánu zesnulé nejjasnější rodi-
ny z Rottalu nejjasnější pán, pan František An-
tonín, Jeho Milost hrabě z Rottalu plným titulem. 
Tyto oltáře posvěcené křížem vybudoval, aby 
zde po smrti uložil své údy, za něž by zde byla 
každodenně Bohu přinášena nekrvavá oběť. Ty 
jim také vyprošuj věčné odpočinutí!“

Obě sochy jsou rokokově rozkošné - do po-
sledního detailu vyvedené honosné oblečení 
vysoké šlechty není nikde jinde tak plasticky 
a podrobně zobrazeno. Postoje obou manželů 
jsou skoro  koketní - elegantní, snad aby se 
jeden druhému věčně líbili, vždyť se na sebe 
bez přestání dívají a stovky let dívat budou - zde 
je nejvíc vidět nadcházející rokoková manýra. 
Jejich podoba je zřejmě věrná - oba jsou útlí, 
skoro drobní, přece jen starší František Anto-

nín má ostrý obličej člověka, skoro posedlého 
svými úkoly a prací - kdepak je hřmotnost 
a obtloustlost jeho předchůdce a zakladatele 
zámku Jana!!!

Na kratší, východní stěně kaple je umístěn 
první ze dvou oltářů, zvaný očistcový. V tehdejší 
době velmi časté a oblíbené téma - nadějí hříšní-
ků  po smrti je očistec, utrpení duše v očistcovém 
ohni je dočasné a podstatně lepší než věčné 
zatracení v pekle. A protože skoro každý člověk 
se dopouští hříchů, čeká očistec rovněž skoro 
každého. Oltář připomíná očistec velmi názorně 
- úpějící lidské stíny vystupují z plamenů, vyve-
dených v narůžovělém štuku. Po stranách oltáře 
potom stojí po jedné soše  - truchlící Panna 
Marie a apoštol Jan, nad oltářem se vznášejí 
dva velcí andělé s rozepjatými křídly, kteří drží 
pozlacený rám obrazu velmi zvláštního tvaru 
jakéhosi náznaku kříže. A v rámu je umístěn 
obraz Ukřižovaného Krista. Autorství tohoto 
obrazu bylo několik set let předmětem sporů. 
Původně byl za jeho autora považován sám 
velký Tizian - a to už nedlouho po smrti tvůrců 
Černé kaple. Moravský malíř a historik umění 
Ignác Chambrez, který žil v první polovině 19. 
století, snad znal tyto staré názory a rovněž uvá-
děl, že autorem obrazu v Černé kapli je Tizian. 

Dokládal to rovněž tím, že František Antonín 
měl dostatek prostředků na to, aby si už v jeho 
době mimořádně drahý a ceněný Tizianův obraz 
koupil.  Vzhledem k tomu, že jediným dalším 
Tizianovým dílem v České republice je Apollo 
a Marsyas v kroměřížské arcibiskupské galerii, 
bylo by Tizianovo autorství oltářního obrazu 
v Holešově opravdu unikátní. Pozdější historici 
umění byli již opatrnější než Chambrez a ve dru-
hé polovině dvacátého století se ustálil názor, že 
autorem Ukřižovaného v Černé kapli je někdo 
z četných Tizianových žáků, který obraz maloval 
pod dohledem velkého mistra. Ale i tato teorie 
byla překonána a změněna. Nedávno byl obraz 
z oltáře vyjmut a díky osobní aktivitě Dr. Krystýn-
kové, holešovské občanky a správkyně památek 
olomoucké arcidiecéze, restaurován a podroben 
nejmodernějšímu zkoumání. Závěr předních 
historiků umění zcela změnil dosavadní náhled 
- skoro jistým autorem obrazu je významný 
neapolský malíř a grafik Luca Giordano, zvaný 
Fa Presto, který žil ve druhé polovině 17. století 
(tedy více než 150 let po Tizianovi). Ale i jeho 
obrazy patří k tomu nejvzácnějšímu a nejdraž-
šímu ve světovém malířství. 

Očistcový oltář je velmi sugestivní, prove-
dení duší v očistci ovlivnilo generace holešov-
ských umělců - za několik desítek let zdobil 
neznámý holešovský umělec freskami pohřební 
kapli svatého Kříže na holešovském hřbitově 
(nyní Smetanovy sady) a nad oltář vymaloval 
vlastně kopii motivu duší v očistci z Černé kaple. 
A teprve když srovnáme provedení řemeslně 
zručného malíře z kaple sv. Kříže s Fritschovou 
plastikou, uvědomíme si sochařovu genialitu 
a dokonalost jeho díla.

Uměleckým vrcholem komplexu Černé 
kaple (a snad i vrcholem sochařského umě-
ní na Moravě nebo i v celé Evropě) je ale 
oltář umístěný na její západní, kratší stěně. 
Představuje smrtelné úzkosti Krista v zahradě 
Getsemanské a je úžasným, živým příběhem 
vyjadřujícím ty nejhlubší lidské a Boží city. Zpo-
dobňuje známý příběh z Nového zákona - Je-
žíš Kristus učinil na své Poslední večeři svou 
duchovní závěť a odchází se svými apoštoly 
do nádherné Getsemanské zahrady. Ví, že jej 
ještě tu noc všichni opustí, biřicové jej zatknou 
a židovská rada ho odsoudí ke strašné smrti 
ukřižováním. Protože cítí jako člověk, pojímá 
jej velká, přímo smrtelná úzkost a žádá své 
apoštoly, své nejbližší, aby s ním bděli - ti mu 
to slíbí, ale jeden po druhém usnou, takže 
nakonec v nádherné zahradě, v krásné teplé 
noci je zcela sám, už nyní opuštěn a lidsky 
se bojí. Prosí modlitbou Boha, svého otce: 
„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich 
(hořkosti a utrpení), ale ne má, nýbrž tvá vůle 
se staň.“ Ví, že jej hrozný osud nemine, že se 
už blíží - skutečně  vojáci již obkličují zahradu 
a zrádný Jidáš se chystá polibkem na rameno 
Krista označit a vydat, Ježíš  klesá pod tou 
tíhou a současně se odevzdává svému osudu 
a tu jej anděl podpírá a dává mu sílu unést to, 
co jej v nejbližších chvílích čeká. Silný, jeden 
z nejlidštějších biblických příběhů je tu zobrazen 
se snad absolutní genialitou. Dokonalé řeme-
slné zpracování divák ani nevnímá, protože je 
vtažen do děje a hlavně do pocitů, které výjev 
vyvolává. To už nejsou jednotlivé sochy, jak je 
vytvářeli umělci před i po Fritschovi, to je sám 
živý příběh. Kristovo tělo klesá pod tíhou nad-
cházejícího osudu a nadzemsky krásný anděl 
ho podepírá, zatímco z  nebes se snáší druhý, 
stejně krásný a dokonalý anděl, který symbolic-
ky přináší Kristovi onen kalich hořkosti.

(Pokračování na str. 17)

Překrásný interiér Černé kaple okouzluje 
dodnes návštěvníky.  
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(Pokračování ze str. 16)
Po stranách oltáře stojí další dva vznešení 

andělé, kteří tento výjev hlídají a i oni jsou plni 
smutku - jednomu dokonce kanou po tvářích slzy 
soucitu a bolesti. Nad tímto silným výjevem plují 
oblaka a poletují drobní andělíčci, zcela nahoře 
je ale rottalský znak bohatě zlacený, nad nímž 
povýšená je lidská lebka s hraběcí korunou 
na temeni. Po stranách děje a za ním se rozkládá 
skutečná noční Getsemanská zahrada - vidíme, 
skály,  palmu a olivu se zlatými kmeny, kolem 
pobíhají ještěrky, leží vyprahlé kameny, snad 
dokonce zaslechneme i zpěv nočního ptactva. 

Ale i tento opravdu úžasný oltář je jen 
součástí celku kaple, ze které i po více než  čtvrt 
tisíciletí od jejího vytvoření dýchá vznešenost, 
svatost, absolutní krása a současně mírná, 
přímo hmatatelná něha, smutek, melancholie. 
Každý alespoň trochu citlivý návštěvník Černé 
kaple musí být hluboce zasažen, musí vycítit 
dodnes přetrvávající lásku, která stála u jejího 
zrodu, lásku přetavenou do slz nad ztrátou 
milované bytosti a současně absolutní umění 
tvůrce tohoto díla, jehož každá součást je úžas-
ná a celek je dokonalý.

Černá kaple byla dokončena a vysvěcena 
v roce 1748. Bohumír Fritsch potom již nevy-
tvořil žádné větší dílo, síly ho kvapem opouštěly 
a na začátku roku 1750 umírá. Hrabě František 
Antonín naplnil svou touhu a vybudoval své 
lásce pomník - ten nejlepší a nejkrásnější, jaký 
mohl vybudovat. Zřejmě ho to alespoň trochu 
zklidnilo. O čtyři roky později, to mu bylo již 61 
let, se dokonce znovu oženil. Ale zjevně už ne 
proto, aby se pokusil o dědice, snad se cítil 
opuštěný, všechny jeho dcery se již provdaly 
a odstěhovaly se za svými manžely. Jeho druhá 
manželka, Marie Terezie z Wienernu, je trochu 
záhadnou osobou - takový rod u nás nežil, 
Wienern je malé město v Rakousku a slan-
gově se tak označuje vídeňské Nové město 
(Wienner Neustadt), tak se možná jednalo 
o ženu měšťanského původu, možná nějakou 
hospodyni. Začal churavět a ještě ho čekalo 
poslední trápení - v roce 1758, při sedmileté 
válce, opakovaně obsadila Holešov pruská 
vojska, vyrabovala jej a tehdy už nemocný 
hrabě se ze všech sil snažil tomuto rabování 
a okrádání svých milých poddaných zabránit. 
Prusové mu zabavili, co mohli, včetně stříbrných 

příborů, porcelánového nádobí a veškerou jeho 
hotovost, vybrali hraběcí sýpky, hospodářská 
zvířata. Sedmiletá válka ostatně zbídačila celou 
monarchii, tradiční zemědělské hospodářství 
bylo podlomeno a ve své původní podobě se 
už nevzpamatovalo. František Antonín hrabě 
z Rottalu se jejího konce nedožil. Na sklonku 
svého života se místo rozvoji kultury a umění 
věnoval spíše dobročinnosti a péči o své pod-
dané, tvrdě postižené válečnými událostmi. Ač 
nemocný, věnoval této činnosti zbytky svých sil 
a zemřel, oplakáván obyvateli Holešova i ostat-
ních částí svého panství, 26. října roku 1761. Byl 
uložen po boku své milované manželky, Marie 
Cecilie rozené z Trauttmansdorfu, pod pomní-
kem, který  tak nádherně vystavěl. S ním vymřel 
mocný, bohatý a slavný rod hrabat z Rottalu, 
který více než sto let zásadně ovlivňoval celou 
východní Moravu. Zanechal po sobě a po své 
milované ženě vděčnost, vzpomínky a řadu pa-
mátek, které vlastně vytvářejí podobu východní 
Moravy. A do našeho města zasadil drahokam 
nejvzácnější, umělecký klenot, Černou kapli.

Karel Bartošek

Neuvěřitelných osmdesát let - a zdá se, 
že v pohodě a plné síle - oslavil začátkem 
dubna letošního roku holešovský rodák, herec 
a spisovatel Jiří Zapletal. I když ho v Holešově 
potkáte jen občas, protože se stále věnuje he-
recké profesi, zasvěcení dobře vědí a oceňují 
i jeho další aktivity. Kromě psaní knih i funkce 
předsedy ve spolku Castellum Holešov působí 
rovněž jako umělecký ředitel dnes již tradič-
ního holešovského festivalu Týden židovské 
kultury.

Jiří Zapletal se narodil 2. dubna roku 
1929 v Holešově, kde také vystudoval gym-
názium. Umělecké sklony ho už coby studenta 
přivedly do ochotnického souboru Divadla 6. 
května a posléze i na brněnskou Janáčkovu 
akademii múzických umění. Už jako posluchač 
studia herectví hostoval v činohře brněnského 
Státního divadla. Po absolutoriu JAMU (1953) 
působil ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti, později byl řadu let v angažmá v li-
bereckém divadle. 

Zajímavé ovšem je to, že ještě coby po-
sluchač JAMU přivezl do Holešova několik 
herců z okruhu jeho přátel, kteří pak pohostin-
sky účinkovali v inscenacích Divadla 6. května. 
Patřili mezi ně i Zapletalův spolužák Eduard 
Cupák, ale také Karel Höger, Marie Kurandová 
nebo Ladislav Pešek - všechno herci zvučných 
jmen i mistrovského renomé.  

„Nejvíc jsme se ale sblížili v době, kdy 
jsem jej zlákal k hostování v holešovském 
Divadle 6. května a on si tu s námi v Šam-
berkově veselohře Palackého třída 27 zahrál 
roli ševcovského tovaryše Matyáše Vroubka,“ 
vzpomíná na Eduarda Cupáka Jiří Zaple-
tal ve druhém dílu knihy Jen vzpomínky tu 
zůstanou. „Bylo to o Vánocích  1950. Eda 
měl tu roli nastudovánu už z Brna, kde si jej 
k pohostinské spolupráci ze školy vyžádala 
činohra Státního divadla. Svým typem byl 
pro tu postavu jako stvořený. Do Holešo-
va přijel ještě před svátky na pár zkoušek. 

Herec a spisovatel Jiří Zapletal oslavil začátkem dubna 
osmdesáté narozeniny

Přímo na Boží hod a na Štěpána pak byla 
představení. Po tom svatoštěpánském jsme 
uspořádali malou oslavu, takový rozlúčkový 
mejdan, z něhož jsme pak s Edou doprovázeli 
nějaká děvčata do klášterního internátu v naší 
ulici, v němž obě bydlela. Ten den se, jak se 
to někdy v zimě stává, tak zvaně zlomilo po-
časí. Když jsme šli odpoledne ze zámku, bylo 
docela teplo, v noci, když jsme se s děvčaty 
vraceli, poletoval sníh, mrzlo a fičel severák. 
Eda se zachladil, do rána dostal horečku 
a na návrat do Brna nebylo pomyšlení. Spal 
samozřejmě u nás, a tak jsme jeho mamince 

poslali telegram, že Eda přijede, až se vystůně. 
Ležel a potil se až do Silvestra, moje máma 
jej vzorně opatrovala, ale poslední den v roce 
musel chtě nechtě odejet, poněvadž činohra 
Státního divadla nasadila právě Palackého 
třídu jako své silvestrovské představení...“

Ale zpět k čerstvému osmdesátníkovi 
Jiřímu Zapletalovi. Pravda je, že se herecké 
profesi věnuje agilní umělec dodnes. Vedle 
zájezdových představení a scénických pásem, 
z nichž některá  během let představil také 
ve svém rodném městě, hostuje například 
v Městském divadle v Mostě. Tu a tam také 
točí v zahraničních produkcích. 

Pozoruhodný je i jeho vypravěčský ta-
lent, který zúročil hned v několika knihách. 
Zatímco lidem v Holešově udělal asi největší 
radost dvěma díly knihy Jen vzpomínky tu 
zůstanou, na celostátním knižním trhu si dobře 
vedly i jeho další dvě knihy. Jedna se zabývá 
osobností kapelníka Gustava Broma, druhá 
pojednává o životních i profesních peripetiích 
herečky Jiřiny Švorcové. Ejhle, co všechno ten 
Jiří Zapletal z Holešova nezvládne!     

Holešovany si však každopádně získal 
svými vzpomínkami na léta dávno minulá. 
Sám o tom píše ve svých knižních vzpomín-
kách: „Už jako chlapec jsem podlehl nutkání 
zaznamenávat si všechno výjimečné, co jsem 
prožil - a to mi vydrželo dodnes. Dodnes se 
taky ptám, odkud se to ve mně vzalo. Zdědil 
jsem snad ten „talent“ po svém otci, který si 
jako městský kronikář z titulu své funkce pra-
videlně zapisoval, co se kolem sběhlo, a stal 
se tak pro mě příkladem hodným následování? 
Anebo to způsobila jakási podvědomá potřeba 
zachytit aspoň cípkem uplývající život a zpře-
hlednit v něm svou vlastní existenci? Nevím… 
Asi to bylo obojí dohromady…“ 

A tak mi nezbývá než popřát tomuto kum-
štýři hodně zdraví, sil i nápadů - přinejmenším 
do té stovky! 

Robert Rohál 

Herec a spisovatel Jiří Zapletal. 
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: KAREL JAKÓBEK

Malíř Karel Jakóbek, který se narodil 2. 2. 
1962 v Českém Těšíně, vystavoval v Holešově 
už několikrát. Ostatně každoročně prezentuje 
své obrazy v rámci tradiční výstavy Letní ilu-
ze, kterou pořádá Městské kulturní středisko 
Holešov. Kromě toho představil svá plátna 
rovněž v Uherském Hradišti, Třinci, Kroměříži, 
Rajnochovicích nebo také v Nitře na Slovensku. 
Karel Jakóbek vystudoval malbu na SUPŠ 
v Uherském Hradišti u akademického malíře 
Jana Gajdoše.  Od roku 1984 vede výtvar-
ný obor v Základní umělecké škole Holešov. 
Ve svých figurálních a v poslední době abstrakt-

ních kompozicích se snaží zachytit mezilidské 
vztahy, osobní prožitky a pocity. „Nepatřím 
k výtvarníkům, kteří pracují denně, nemám 
ani ateliér a maluji v bytě, kde žijeme čtyři, 
takže když začnu pracovat, všude kolem jsou 
barvy, ředidla atd. Část svých nápadů realizuji 
ve škole se svými žáky, protože výuka na ZUŠ 
je dnes zaměřena hlavně na projekty a větší 
cykly, promýšlím jednotlivé kroky i doma - a tím 
pádem na vlastní tvorbu už tolik času i nápadů 
nezbývá,“ řekl v rozhovoru pro Holešovsko 
před dvěma roky.

RR
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: KAREL JAKÓBEK
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Holešov (rr) - Slavnostním koncertem 
komorního orchestru Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín si  v pátek 17. dubna v sále kina 
Svět připomněli členové někdejšího a kdy-
si hodně populárního Sorry klubu (oficiál-
ně přejmenovaného na Klub přátel umění) 
40. výročí založení. 

Nad slavnostním koncertem, který nabídl 
to nejlepší z vážné hudby (Smetana, Dvořák, 

Sorry klub si připomněl čtyřicáté výročí svého založení 
slavnostním koncertem

Mozart a další světoví hudební velikáni), při-
jali záštitu starosta a senátor Zdeněk Janalík 
a poslanci PS PČR Josef Smýkal a Pavel 
Svoboda.

Mezi doprovodné akce „jubilejního kon-
certu“ patřily nejen uvedení retrospektivního 
dokumentu nebo výstava v předsálí, která 
nabídla dnes už historické fotografie, různé 
písemnosti či kroniky, ale i závěrečné pokon-

certní posezení, které proběhlo v Drive Clubu. 
Setkala se na něm drtivá většina těch, kteří 
kdysi holešovský a dnes už legendární Sorry 
klub zakládali a budovali. Ke slovu se dostala 
i příležitostná kapela, která v Sorry klubu často 
v dávných letech hrála, což byla ta nejlep-
ší tečka za svátečním a zcela mimořádným 
večerem.

Foto Pavel Vystrčil

Výstava se starými fotografiemi 
připomněla staré časy.

Slavnostní koncert obstarali zlínští filharmonici s tím nejlepším 
z vážné hudby.

Setkání „sorry-klubáků“ přineslo po letech hodně 
vzpomínek i veselí.   

Skvělá atmosféra provázela i pokoncertní posezení, které probíhalo 
v Drive Clubu. 

Nechyběla ani zdravice starosty 
a poslance Zdeňka Janalíka.

V úterý 31. března proběhl v sále olo-
moucké Reduty absolventský koncert poslu-
chačky 6. ročníku Konzervatoře evangelické 
akademie Olomouc - Terezy Košinové (R. 
Strauss: Koncert pro lesní roh a klavír). Terezka 
pochází z Ludslavic,vystudovala holešovskou 
ZUŠ F. X. Richtera (pan učitel V. Vaculovič). 
Ve studiu dále pokračovala na konzervatoři, 
jejíž studium ukončila zmíněným absolvent-
ským koncertem. Tereza by chtěla dále pokra-
čovat ve studiu na VŠ v Ostravě.

Dalším úspěšným studentem - tentokrát 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, 
je Daniel Mlčák, který absolvoval 3. Základ-
ní školu v Holešově a ZUŠ F. X. Richtera. 

Absolventské koncerty bývalých žáků ZUŠ F. X. Richtera

Po ukončení obou škol zahájil studium na kon-
zervatoři v Kroměříži.

Každoročně jsou z absolventů vybráni 
čtyři nejlepší k vystoupení s orchestrem. Mezi 
nimi byl i Daniel Mlčák. Koncert se uskutečnil 
7. dubna 2009 v Domě kultury v Kroměříži 
před zcela vyprodaným sálem (W. A. Mozart: 
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es - dur 
KV 417).

Daniel Mlčák byl přijat na Hudební akade-
mii múzických umění do Prahy, zároveň bude 
absolvovat konkurz do Státní opery v Praze.

Oběma našim absolventům blahopřeje-
me a přejeme mnoho úspěchů v profesním 
i osobním životě.       

Ředitelství ZUŠ F. X. Richtera HolešovNa scéně Daniel Mlčák…
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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
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, hodnot-
né ceny (přihlášky v kanceláři TYMY do 24. 4.)
30. 4. Slet čarodějnic - od 17.00 na zahradě 
TYMY, zveme všechny čarodějky a čaroděje 
na odpoledne plné her, soutěží a tance, zpívání, 
táborák
4. 5. Smaltování v DUZE - dílničky pro děti, 
vyrábíme šperky technikou smaltování, cena: 
30,-/šperk (kus) 
4. 5. Evropský domov - „Evropa mladýma 
očima“ - od 9.00 do 12.00 na náměstí E. Bene-
še, tvořivé dílničky pro děti, cestujeme po Evropě 
na mapě, hvězdičky pro Evropu, doprovodný 
kulturní program
7. 5. Dáreček pro maminku - výtvarná dílnička 
od 15.00 do 17.00, 10,- + materiál
17. 5. MATIČCE - oslava Dne matek - od 15.00, 
maminky, babičky a tetičky přijdou potěšit svým 
vystoupením děti z kroužků TYMY a DUHY
19. 5. Na kolo jen s přilbou - od 15.00 na hřišti 
I. ZŠ, pestrý program pro děti plný her a soutěží, 
překážková dráha, první pomoc, ceny a odmě-
ny pro všechny, kdo přijedou na kole s přilbou 
na hlavě
28. 5. Tvořeníčko s Bárou - malování na trička, 
batika technikou savování od 15.00, (za pěkného 
počasí venku), 10,-/dítě a 20,-/dosp. + materiál 
(přihlášky v TYMY do 26. 5.)

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 zá-
bavy, cena: 3.590,-
6. - 15. 7. Keramický havraní tábor - táborové 
dobrodružství s indiánskou a starověkou kerami-
kou a pálení v polní peci, cena 3.790,-
6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor  spojený s vý-
ukou 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. MADAGASKAR - pobyt pro táborové 
začátečníky s táborovou hrou podle stejnojmen-
ného animovaného filmu, cena: 2.250,-/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 vý-
tvarných 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, pro-
cházky, hry a soutěže

Výtvarně-literární soutěž „EVROPA MLADÝ-
MA OČIMA“
Libovolně zpracované téma k Evropské unii v li-
terárním stylu či výtvarné techniky, literární část 
max. 3 stránky, výtvarná část max. velikost 1x1 m. 
Své příspěvky odevzdávejte v TYMY do 15. 5.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál CARMEN v Praze 30. 5.
muzikál inspirován příběhem Carmen, nechybí 
odvážná cirkusová čísla, cena: 1.150,- 
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 kam-
paň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná 
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci 
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let.  Tato 
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování 
počtu úrazů hlavy na kole. Během května bu-
dou 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. I letos jsou nabízeny v rámci 
této kampaně slevy - Cyklosport Koláček 10 %, 
Sport Spáčil 15 % a VZP přispívá v hodnotě 
500,-. 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.

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 6. 4. a úterý 7. 4. proběhla sbírka 
Srdíčkový den, jejimž pořadatelem je občanské 
sdružení Život dětem. Díky vaší pomoci, zakou-
pením přívěsku ve tvaru srdíčka, bude pořízena 
přístrojová a zdravotnická technologie pro dětská 
oddělení nemocnic v České republice. Děkuje-
me všem, kteří přispěli, naše poděkování patří 

i těm, kteří na sbírce se SVČ 
spolupracovali - SOŠ Stratil, 
SPŠ MV ČR, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 
3. ZŠ, PS M. Očadlíka, SOŠ 
Pivovarská. Děkujeme!

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných 
či podnikových  oslav. Kapacita cca 40 osob. 
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady 
a součástí je také sociální zařízení. Informace 
na tel.: 573 39 69 28

POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspě-
vek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany 
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě 
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

SOUTĚŽÍME
Fotosoutěž na téma Dítě a zvíře
10 nejlepších z 99 zaslaných fotografií do sou-
těže Dítě a zvíře bylo vybráno v minulých dnech 
dvěma porotci (Vladimíra Dvořáková a Robert 
Rohál). Vítězem se stal Dan Polišenský, který 
získává dětskou permanentku do zoo Lešná.
Mezi podle poroty nejlepší účastníky byli vy-
bráni také Adéla a Eliška Olejníkovy (dvojčata 
s králíčkem), Dominika Filipová (s koťátkem), 
Staniček Spirka (se soškou opičky), Míša Holý 
(velký kůň a malý pes), Vojta Winkler (mimino 
a velký pes), Janička Kusáková (zátiší se psem 
a kočkou), Kája Zrníková (s koníčkem), Vendulka 
Kovaříková (s kozou), Juditka Kračinová (s ptáč-
kem v hrsti). V TYMY mají připraven diplom 
a drobné věcné ceny. 
Jediným vylosovaným ze všech účastníků se stal 
Lukáš Winkler, který získává zdobené pštrosí 
vejce na podstavci od zoo Lešná. Výstava všech 
99 fotografií je umístěna v přízemí SVČ TYMY 
a potrvá do 10. května. Současně bude probíhat 
divácké hlasování o foto TIP TYMY. 
Všichni úspěšní autoři budou pozváni v průbě-
hu měsíce května do SVČ TYMY, kde budou 
odměněni. 

Martina Sigmundová 

Vítězný snímek, který byl vybrán porotou v soutěži na téma Dítě a zvíře.
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Mateřské centrum Srdíčko, Sokolská 70, Holešov   

MAMI KLUB - klub maminek 
a miminek

znovu otevírá Mami klub je podpora maminek na ma-
teřské dovolené, posílení vztahů mezi rodiči 
a dětmi, přirozené společenství maminek, které 
jsou ochotné si vzájemně pomáhat, naslouchat, 
rozšiřovat informace o mateřství, vývoji a potře-
bách dítěte (výživa, spánek, kojení apod.).

 
Nabízíme: setkávání maminek, besedy, před-
nášky, kurzy, cvičení na míčích.

Kde a kdy nás najdete: středy dopoledne 
dvakrát do měsíce.

Spokojeným mateřstvím vás provede 
Mgr. Petra Šandová.
První seznamovací schůzka se koná: 
29. dubna 2009 v 9.30 hod.
Podrobnosti na webových stránkách:
www.srdicko.estranky.cz nebo 
na tel. 573 397163.

Dne 2. dubna 2009 se druhé 
a třetí ročníky naší školy zúčast-
nily exkurze ve Vizovicích. Na-
vštívili jsme místní firmu Rudolf  
Jelínek a.s., výrobnu destilátů, 
vín a likérů.

Na začátku exkurze jsme byli 
seznámeni s historií a vznikem 
rodinného podniku, k získání dal-
ších informací nám pomohl krátký 
film o firmě a o Vizovicích. 

Pak jsme pokračovali do vý-
roby, byli jsme poučeni o postupu 
výroby destilátů, dozvěděli jsme 
se, z čeho a které produkty firma 
Rudolf Jelínek vyrábí. Následo-
vala návštěva zdejšího muzea, 
kde jsme byli seznámeni se spoustou informací 
a zajímavostí. 

Nakonec jsme zhlédli, pouze přes okna, 
zdejší palírnu, kde je vstup pro návštěvy bohu-

Exkurze do Vizovic

žel zakázán. Poté jsme se rozloučili a společně 
vyrazili na vlakové nádraží, abychom se dostali 
domů.

Žáci Střední odborné školy Holešov

INDIÁNSKÁ POHÁDKA. Divadelní představení „Wahurka a sedm Čučudejů“, které bylo určeno malým i velkým divákům, uvedli začátkem 
dubna ve velkém sále holešovského zámku - a to hned několikrát za sebou - známý pražský herec Mario Kubec se svým hereckým souborem. 
Netuctová indiánská pohádka, která měla vtip i patřičnou nadsázku, se návštěvníkům velice líbila - a tak doufejme, že sem Mario Kubec opět brzo 
zavítá, třeba i s jiným představením. RR 

Pravá láska je to, 
když se dva lidé dovedou
snášet celý život.

Společenská kronika

Ve čtvrtek 30. dubna 
oslaví v centru pro seniory 

manželé Navrátilovi 
60 let společného života. 

Do dalších let jim přejeme 
hlavně pevné zdraví, štěstí 

a spokojenost. 

Všichni spolubydlící

Naše milé maminky,
rozzářily jste náš svět,
už je tomu x let, 
proto 6. 5. 09 
se v klubovně slaví,
přejeme vám hodně zdraví,
taky lásku, štěstíčko, 
naše milé sluníčko,
ať se vám vždy dobře daří 
a úsměv ať vám kvete na vaší tváři.
Za celý kolektiv zdravotně postižených

Marie Nováková. 

Blahopřání 
maminkám a babičkám

Motto: Co dělat a čeho se vyvarovat, 
chcete-li být báječnou maminkou.
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V úterý 7. dubna 2009 se v Uherském 
Hradišti uskutečnil další ročník krajské přehlídky 
školních pěveckých sborů. Tentokrát se nás ve 
velkém sále Reduty sešlo 9 pěveckých sborů 
z celého Zlínského kraje. Soutěžili jsme o zlatá 
pásma a o účast na celostátní přehlídce. 

Bylo pro nás velkým potěšením a odmě-
nou, že dětský pěvecký sbor Plamínek, který 
působí již sedmý rok ve 3. ZŠ Holešov, byl od 
odborné poroty velmi chválen za hlasovou 
výchovu, pěvecké dovednosti a kultivovaný 
projev. A tak si za svůj výkon již potřetí v řadě 
odnesl „zlaté pásmo“. Získali jsme také pozvání 
na festival dětských pěveckých sborů do Zlína. 
Těší nás, že díky těmto úspěchům stoupá po-
vědomí o našem sboru, a to jak v laickém, tak 
i v odborném prostředí.

Dětem vyslovujeme velkou pochvalu nejen 
za krásné zpívání, ale i za celkové vystupování 
a chování. Poděkování směřuje také k rodičům 
a rodinám, které nás podporují a pomáhají nám. 
Velice si vážíme výborného zázemí, které nám 
poskytuje naše 3. Základní škola. Děkujeme 
paní ředitelce, vedení i ostatním 
kolegům, kteří nám drží palce 
a umožňují DPS Plamínek re-
alizovat se. 

Co nejsrdečněji vás zve-
me na středu 27. května 2009 
v 16.30 hodin do sala terreny 

holešovského zámku na slavnostní křest na-
šeho prvního CD DPS Plamínek.

Sbormistryně DPS Plamínek
(Mgr. Gabriela Kovářová, 

Mgr. Lenka Hýžová,Veronika Svobodová)

Pěvecká soutěž pro holky i kluky, odborná porota, hodnotné ceny, 
přihlášky v kanceláři TYMY Všetuly do 24. 4. 2009.

Úterý 28. 4. v 15.30 hodin

VŠETULSKÁ SUPERSTAR

V pátek 3. dubna se v naší Střední od-
borné škole v Holešově konala přednáška 
s poslancem Evropského parlamentu Mgr. 
Tomášem Zatloukalem, který zastává funkci 
v rozpočtovém výboru EU. Přednášky se zú-
častnili žáci druhých a čtvrtých ročníků. Mluvilo 
se a diskutovalo o Evropské unii, jejím složení 
a oblastech působnosti. Dále se studenti dota-
zovali na problém světové finanční krize, kdy 
Česká republika přijme euro za svou měnu, 
paní Jaroslava Vydrová přednesla svůj názor 
na problémy a nedokonalosti českého škol-
ství a padalo i množství jiných otázek. Pan 
europoslanec byl přátelský a hovořil s námi 
bez společenského precedens. Očividně pan 
Mgr. Tomáš Zatloukal nepostrádal politickou 
vyhýbavost v odpovědích. Na dotaz, jaký po-
bírá plat, odpověděl následovně, cituji: „Plat je 
pevně stanoven podle tabulkového schématu 
pro evropské poslance.“ Diskuse trvala dvě 

Posezení s poslancem Evropského parlamentu 

vyučovací hodiny. Přednáška byla žáky hod-
nocena kladně, dozvěděli se nové informace, 
které je zajímaly.

Děkujeme panu Mgr. Tomáši Zatloukalovi 
za jeho čas i za jeho vyčerpávající přednášku.

Martin Ovečka, student 4. ročníku SOŠ

Letos, již po páté, se v SVČ - Tymy Všetuly 
uskutečnila „Noc s Andersenem“. Na letošní dob-
rodružnou noc se přihlásilo 28 dětí z Holešova 
i okolí a program jim připravilo 5 pracovníků SVČ 
a 4 dobrovolníci. Děti byly rozděleny do 4 skupin, 
každá si vymyslela svůj název a svůj znak. 

Odpoledne děti luštily různé rébusy a odpo-
vídaly na zajímavé otázky o knihách a spisova-
telích. Večer si každá skupinka vymyslela svoji 
pohádku a tu děti předvedly v nově zbudovaném 
„černém divadle“. Pro všechny přítomné to byl 
velký zážitek. Noc pokračovala vymýšlením 
básniček na téma Andersen. Některé se velmi 
vydařily. Při společném čtení si všichni užili 
spoustu legrace. 

Do spacáků se účastníci této pohádkové 
noci dostali až v pozdních hodinách a při čtení 
pohádky všichni velmi brzy usnuli. Ráno děti če-
kalo ještě několik her a závěrečné vyhodnocení 
s předáním pamětních listů a odměn. 

Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Noc s Andersenem

Tradiční akcí před Velikonocemi v SVČ - 
Tymy Všetuly je již pět let „Přišlo jaro do vsi“. 
Letos se akce konala ve středu 8. dubna. Jedná 
se o program dětských folklorních kroužků z Hané 
i Valašska. Letos se do Všetul sjely soubory 
z Kroměříže - „Rozmarýnek“, Mysločovic - „Ječ-
mínek“, Bystřice pod Hostýnem - „Malá Rusava“, 
nechyběl ani místní soubor „Zrníčko a Klásek“ 
a přijel dokonce i soubor ze Slovenska - „Slnovrat“ 
z Turčianských Teplic. Všemi vystoupeními se 
prolínala radost z příchodu jara. 
Diváci - děti z mateřských a zá-
kladních škol Holešova a okolí, 
mohli společně s účinkujícími pro-
žívat obřad z vynášení Moreny. 

Kromě dětských folklorních 
souborů v programu vystoupily 
také „tetičky“ z Valašského mu-
zea v Rožnově pod Radhoštěm, 
které předvedly zdobení kraslic 
a perníků. A paní Vanda Vrlová 
vyprávěla o tradicích a zvycích 
Velikonoc na Valašsku. S ukáz-
kou lidové tvořivosti přijeli také 
manželé Hutěčkovi ze Želecho-
vic. Během dopoledne se v tě-
locvičně SVČ vystřídalo několik 

V TYMY přišlo jaro do vsi
stovek dětí, které obdivovaly kroje i vystoupení 
svých vrstevníků. Všechny třídy si odnášely také 
malou sladkou pomlázku…

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám 
s přípravou a organizací akce pomohli, děkuji 
také všem souborům za účast. Tuto akci podpořil 
finančně také Zlínský kraj, děkujeme. Těšíme se 
na další společná setkání s folklorem.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ - Tymy

Plamínek získal třetí zlato
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Již potřetí jsem byla svazem NBTA ČR 
nominovaná k reprezentaci České republiky 
na prestižní mezinárodní soutěži v twirlingu 
- v letošním roce na světové úrovni. V době 
velikonočních prázdnin se do belgického města 
Gent sjeli ti nejlepších twirleři ze 14 zemí světa 
(z USA, Kanady, Francie, Belgie, Itálie, Holand-
ska, Anglie, Irska, Chorvatska, ČR). Díky mým 
úspěchům v loňské sezóně (Mistr ČR v katego-
rii sólo 1 baton senior) jsem byla vybraná spolu 
s dalšími twirlery z ČR, abychom porovnali své 
dovednosti a umění s hůlkou s jinými nadšenci 
tohoto sportu z celého světa.

Na MS jsem soutěžila v kategorii sólo 
1 baton senior (twirlingové sólo s hůlkou, které 
obsahuje povinné prvky a variace a je omeze-
no prostorem, ve kterém twirler svou sestavu 
předvádí). V této disciplíně se hodnotí správná 
technika provedení prvků, koordinace hůlky 
a těla, projev, náročnost a celkový dojem se-
stavy. Ze 36 závodnic z celého světa jsem 
skončila na 31. místě. I přesto, že mé umístění 
bylo ke konci startovního pole, jsem se svým 

Účast mladé Holešovanky na mistrovství světa v twirlingu

Všetulky trénují v SVČ TYMY

Šachy

výkonem spokojená. Vždyť Česká republika je 
v tomto sportu začátečníkem (twirling vznikl již 
v roce 1935 v USA, ale do ČR se dostává až 
v roce 2003 díky francouzským lektorům), a to, 
že se mi podařilo porazit alespoň několik závod-
nic, je pro mě úspěch. Z tohoto mistrovství jsem 
si odvezla spoustu zážitků a nádherných dojmů 
- hlavně co se týče vystoupení Američanů, 
Holanďanů a Francouzů, kteří patří v twirlingu 
k absolutní špičce.

Za to, že jsem se této soutěže mohla zú-
častnit, vděčím své rodině a blízkým, kteří mě 
v tomto krásném sportu podporují. 

Děkuji městu Holešov za finanční podporu. 
Můj velký dík patří také Bc. Janě Slovenčíkové, 
která má záštitu nad holešovskými mažoretka-
mi a zajišťuje jejich fungování. Dále děkuji příz-
nivcům twirlingu a mažoretek za vstřícnost při 
poskytování prostor na trénování a nacvičování 
sestavy. Vždyť kolik stráveného času v tělocvič-
ně obnáší necelé tři minuty vystoupení…

Lenka Doleželová

V sobotu 4. dubna 2009 proběhla v Hulíně mažoretková soutěž  
Majorettes show Hulín 2009, na které poprvé vystoupila skupina ma-
žoretek Všetulky Holešov, které trénují při SVČ TYMY Holešov teprve 
od prosince 2008. Jedná se o pěti- až sedmiletá děvčátka, která se 
teprve seznamují se vším, co k mažoretce patří.

Protože soutěž probíhala v kategoriích sóla, dua a miniformace, 
nemohly se zúčastnit soutěže, proto celou akci slavnostně zahájily 
a za svůj výkon sklidily veliký potlesk. 

Alena Rafajová
trenérka

II. liga - 11. kolo
Lokomotiva Brno C - MKS Holešov A  6:2
Holešov cestoval do Brna bez tří klíčových  hráčů, náhradníci pak 

na soupeře naprosto nestačili, takže Holešov se se soutěží rozloučil 
nejvyšší porážkou v sezoně.

Remizovali: M. Rafaja st., P. Navrátilík, P. Petržela, L. Zicháček.
Holešov obsadil v tabulce konečnou 4. příčku, která je dosud 

nejlepším umístěním našeho družstva ve II. lize.
Holešov doplatil na příliš úzký kádr a navíc  se klub celou  sezonu 

potýkal s nedostatkem finančních prostředků, jinak by zřejmě letošní 

sestava, pokud by hrála kompletní, mohla směle pošilhávat po postupu 
do I. ligy.

Skvělý výkon předváděl v celé sezoně mistr FIDE Josef Mudrák, 
který ziskem 8 ½  bodů z 9 partií (94,5%) byl zřejmě nejlepším hráčem 
celé soutěže. Výborně mu sekundoval  mezinárodní mistr Pavel Zpěvák, 
7 bodů z 9 partií (77,8%).

Tradičně kvalitně hrál Pavel Navrátilík 7 bodů z 11 partií (63,5%) 
a Aleš Sojka 5 ½ bodů z 8 partií (68,7%), solidně zahráli Libor Zichá-
ček 4 body z 6 partií (66,7%) a Marek Rafaja st. 3 ½  body ze 7 partií 
(50%).

Na velikonoční svátky se 
děti v MŠ Tučapy připravovaly 
celý týden. Ve školce malova-
ly vajíčka, vyráběly papírové 
zajíce, vyprávěly si o veliko-
nočních zvycích atd. Vyvrcho-
lením příprav byla návštěva 
velkého zajíčka Ušáčka, který 
si s nimi popovídal, zopakoval 
velikonoční koledy, zatančil 
a nakonec je pozval do svého 
velikonočního městečka. Celá 
akce proběhla v kulturním domě, kde si děti zasoutěžily, zdobily perníčky, 
pletly pomlázky, zdobily inkoustová vajíčka. Domů si děti odnesly papíro-
vé zajíce, spoustu sladkostí a pěkné zážitky z celého dopoledne, kterého 
se zúčastnily i některé maminky a ochotně nám pomáhaly.

MŠ Sluníčko Holešov, odloučené pracoviště Tučapy

Velikonoce se zajíčkem 
Ušáčkem
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Dne 7. 4. 2009 se v Praze v budově Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR konalo 
slavnostní předání Ceny Raymonda Defevera Aso-
ciaci školních sportovních klubů České republiky. 
Tato cena byla udělena Mezinárodní federací škol-
ního sportu (ISF) AŠSK ČR za významný přínos 
mezinárodnímu školnímu sportu a za iniciativní 
členství v ISF. Předání ceny proběhlo ve Velkém 
zrcadlovém sále ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy za přítomnosti ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky. Cenu 
a slavnostní plakety všem přítomným zástupcům 
AŠSK ČR a krajů České republiky předal pan 
Jean-Louis Boujon, prezident ISF. 

Asociace školních sportovních klubů je nej-
větším sportovním a tělovýchovným sdružením pro 
děti a mládež s působností v celé České republice, 
je členem Všesportovního kolegia ČR, členem Čes-
kého olympijského výboru a oficiálním zástupcem 
České republiky v Mezinárodní federaci školního 

Cenu Raymonda Defevera pro Zlínský kraj převzala Svatava Ságnerová

 2 500 000 Kč Tel.: 739 486 444 1 995 000 Kč Tel.: 603 323 111

 5 300 000 Kč Tel.: 606 474 749

 2 600 000 Kč Tel.: 604 383 641

 550 Kč/m2 Tel.: 606 474 749

 200 000 Kč Tel.: 604 383 641

Přerov, Zlínský kraj. Prodej RD v klidné 
části Přerova určený k bydlení i podni-
kání. Bytová jednotka 4+1. V současné 
době využíváno jako restaurace s vin-
ným sklípkem a obchůdkem. 

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

Holešov, Zlínský kraj. Prodej rodin-
ného domu v blízkosti centra města 
Holešova. Atypický, nadstandardní 
dům. 

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

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej po-
zemku, 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.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Holešov, Zlínský kraj. Prodej stavební-
ho pozemku o výměře 10.000 m2. IS na 
pozemku. Určen na výstavbu RD nebo 
bytových domů.

sportu. Jejím posláním je především zaujmout žáky 
a studenty škol přitažlivým programem zaměřeným 
na vytváření kladného vztahu k pohybové aktivitě, 
ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci a poskytovat 
jim alternativu pro volný čas, zejména jako aktivní 
prevenci kriminality a zneužívání návykových látek. 
Cena Raymonda Defevera je udělována organiza-
cím, které vyniknou mimořádnou činností v rámci 
ISF, které mají velmi dobře organizovánu svou 
činnost, zaměřenou na hodnoty, jakými jsou mravní 
základ, otevřenost, uznání školního sportu jako 
zdravotního činitele, s důrazem na odpovědnost 
a prostředek výchovného působení ve vzájemném 
působení mládeže a dospělých.

AŠSK ČR Zlínského kraje zastupova-
la předsedkyně Krajské rady Zlínského kraje 
kpt. Mgr. Svatava Ságnerová, která pracuje jako 
odborná učitelka tělesné přípravy ve Vyšší policejní 
škole a Střední policejní škole v Holešově. Sportem 
a výchovou mládeže se zabývá již dlouhou dobu, 

její doménou je především oblast atletiky a kopa-
né žen. Pod jejím vedením studenti VPŠ a SPŠ 
MV v Holešově stabilně dosahují na závodech 
výborných výsledků. Kpt. Mgr. Ságnerová je nejen 
výbornou učitelkou, která má u studentů přirozený 
respekt, ale také schopnou organizátorkou mnoha 
soutěží, kterým věnuje  svůj volný čas.

A proto je tato cena zároveň ohodnocením 
jejího významného přínosu a aktivního přístupu 
při organizování školního sportu ve VPŠ a SPŠ 
MV v Holešově, soutěží okresního, krajského 
a republikového rozsahu a poděkováním za 
reprezentaci školy na mezinárodních školních 
soutěžích. Zatím poslední reprezentantkou po-
licejní školy byla Hana Jelínková, studentka 
2. ročníku, která se v roce 2008 zúčastnila jako 
členka reprezentačního týmu ČR Mistrovství světa 
středních škol v přespolním běhu, které se konalo 
ve Žďáře nad Sázavou.

pplk. Mgr. Eva Vichlendová
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DFK Holešov - 1. DFC Hlučín „B“ - 3:3 (0:1)
Vstup do jarní sezóny se týmu žen vůbec 

nevydařil a DFK zbytečně přenechal soupeři 
cenný bod. Přitom začátek zápasu probíhal 
v režii Holešova - branku soupeře opakovaně 
ohrožovala Katka Bakalíková po pěkné spolu-
práci s Dobroslávkovou, ale bez brankového 
efektu. Bohužel - nedůrazná hra pravé zálož-
nice a obránkyně vedla v 11. minutě k úniku 
hostující hráčky a situaci musela řešit faulem 
v šestnáctce stoperka Jablunková. Z naříze-
ného pokutového kopu se Hlučín ujal vedení 
a převzal i herní iniciativu. Útlum domácího 
družstva pokračoval celý poločas, pasivní hra 
celé záložní řady včetně stoperské dvojice 
vedla ke zbytečným závarům před holešovskou 
brankou. O kombinační hru se snažily pouze 
kapitánka Samsonková se Stolářovou ve středu 
zálohy, v útoku osamoceně, ale srdnatě bojova-
la Kačka Bakalíková a to bylo vše… Kdo viděl 
DFK hrát ve čtvrtek v Němčicích a následně 
v tomto zápase, ten překvapeně přihlížel a ne-
poznával… Chybělo herní nasazení, chuť hrát 

Neúspěšný vstup do jarní části sezóny
a bojovat, levá útočnice se záložnicí a před-
stoperkou jako by na hřišti vůbec nebyly. Po 
důrazné domluvě v kabině a dvojitém střídání 
došlo ke zvratu skóre: v 55. minutě po rohu Míši 
Dobroslávkové si sama nadvakrát srazila míč 
do branky hostující gólmanka a v 64. minutě se 
nádhernou střelou ze šestnáctky trefila Hana 
Samsonková. Domácí tým se z vedení radoval 
pouhých pět minut - po katastrofální minele sto-
perky Jablunkové vyrovnala  hlučínská Marková 
na 2:2. Hra se stále přelévala na obě strany, 
ani jeden celek ji nedokázal mít soustavně 
pod kontrolou a o výsledek se stále bojovalo. 
V 82. minutě se pěkně z rohu opět po chybě 
brankářky hostí a po dobré hře Bakalíkové 
v malém vápně trefila Dominika Stolářová, a již 
se zdálo, že domácí tři body přece jen vybojují. 
Bohužel - Holešov po taktické stránce konec 
zápasu vůbec nezvládl a po další hrubé chy-
bě stoperské dvojice a brankářky skončil míč 
k překvapení všech v brance DFK. Remíza je 
úspěchem pro hostující tým a zbytečnou ztrátou 
domácího celku.

Z DFK Holešov si velkou pochvalu zaslou-
ží Katka Bakalíková za své nasazení, snahu 
o ofenzivní pojetí a výborně takticky zvládnutý 
zápas. Přes občasné chyby bojovala celý zápas 
Hana Samsonková a vsítila krásnou branku; 
první poločas se dařilo i Dominice Stolářové. 
Brankářka  Pitnerová celý zápas odehrála spo-
lehlivě, ale na výsledku se podepsala špatným 
zákrokem v konci zápasu. Zbytek týmu podal 
podprůměrný výkon bez nasazení, zájmu o hru 
a výsledek a jeho výkon byl špatnou vizitkou 
domácího družstva. V příštím zápase trenéři 
sestavu zcela jistě pozmění a šanci dostanou 
další hráčky.
Sestava: Pitnerová, Brezanská,Vybíralová, 
Jablunková, Ďurišová, Dobroslávková, Sam-
sonková, Stolářová, Pagáčová, Bakalíková, 
Stratilová.
Branky: Dobroslávková, Samsonková, Sto-
lářová.
Střídaly: Jurčová, Ševelová.
Nejlepší hráčka: Kačka Bakalíková.

Mgr. Svatava Ságnerová

Poslední březnový víkend za-
vršili letošní sezonu stolní tenisté 
z KST Holešov, když ve dvojkole hra-
ném venku bodovali naplno. Nejprve 
v sobotu ve velmi vypjatém utkání 
s dramatickým vyvrcholením nako-
nec zdolali soupeře z Dolního Němčí 
10:7 (body: Sekanina 4,5, Kepl 2, 
Klůj 2 a Matela M. 1,5). Poté v neděli 
povzbuzeni bojovnou náladou s pře-
hledem vyhráli u soupeře ve Stráž-
nici 10:0 (body: Matela M. 2,5, Kepl 
2,5, Klůj 2,5, Sekanina 2,5). Těmito 
výsledky uzavřeli své letošní účinko-
vání ve 3. lize na 8. místě. Mužstvo 
odehrálo v podstatě celou sezonu 
ve stejném složení: Bronislav Klůj, 
Karel Sekanina, Karel Kepl, Zde-
něk Matela. Tito hráči potvrdili svou 

TJ Chvalčov - DFK Holešov - 0:10 (0:6)
Celek žákyň Holešova byl v utkání jasným favoritem a otázkou 

byla pouze výše skóre. V zápase se střelecky zaskvěla kapitánka Míša 
Dobroslávková, která vsítila 7 branek po pěkných střelách ze střední 
vzdálenosti, příležitost zahrát si dostalo všech 14 hráček a hráčů. Velmi 
dobrý výkon předvedl opět Miroslav Tkadlec a také Jarča Šefránková, 
kteří byli autory dalších gólů, dobře hrál i Jarek Trhlík. Za vítězství si za-
slouží pochvalu celý tým, proti příštímu soupeři ze Slavkova však bude 
potřeba většího herního nasazení.
Sestava:  Matulová, Tkadlec, Kuchařová V., Koukalová, Dobroslávková, 
Zalabáková, Kopečná, Trhlík. 
Branky: 7 Dobroslávková, 2 Šefránková, 1 Tkadlec.
Střídali: Lipková, Trhlík, Kuchařová A., Molková, Šefránková, 
Vymětalová.
Nejlepší hráčka: Míša Dobroslávková.

Mgr. Svatava Ságnerová

Jasné vítězství 
holešovských žákyň

Dětský letní stanový tábor 
5. až 18. 7. 2009 v Náměšti nad Oslavou.

Bližší informace na 
www. taborchropyne.wz.cz 

nebo na 602 971 581 p. Helis. 

 • pronájem movitých věcí - vibrační deska, vibrační pěch, 
  vibrátor betonu, pila na zámkovou dlažbu, sekací a bourací 
  kladiva, řezačka obkladů,

 dále pak:
 • provádění stavebních prací
 • zemní práce strojem UNC, CASE
 • nakládání s odpady  mimo nebezpečných 
  - tatra, avie (kontejner)
 • prodej výrobků od společnosti MAPEI 
  (lepidla, těsnící tmely, produkty stavební chemie)

Půjčovna stavebního nářadí 
společnost RK plus, s. r. o. 

Vám nabízí:

Sídlíme v Holešově v ulici 
nám. F. X. Richtra 985, u zámku.

Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.

Dále hledáme prodejkyně, nejlépe maturantky, 
na jahodový stánek do Holešova a Martinic, 

také na červen.

Konečná tabulka

Poř. Tým Utkání V R P Body

1. Pramet Šumperk A 22 17 2 3 58

2. OP Prostějov A 22 13 5 4 53

3. TJ Rožnov p. R. A 22 13 3 6 51

4. Robot M. Lazce B 22 13 1 8 49

5. KST Zlín B 22 12        2 8 48

6. TTC Ostrava-Poruba A 22 11 2 9 46

7. Omya Jeseník B 22 9 4 9 44

8. KST Holešov A BM plus 22 10 2 10 44

9. KST Dolní Němčí A 22 6 5 11 39

10. Jiskra Strážnice A 22 6 4 12 38

11. MG O.GAS Vratimov A 22 6 1 15 35

12. Sokol Neředín A 22 0 1 21 23

Na zelených stolech
ligovou zkušenost z předchozích let 
a dosáhli cíle, který si před začátkem 
soutěže stanovili, tedy zachování 
účasti v lize i pro příští sezonu. V zá-
věru sezony naskočil mladý Michal 
Matela, který v této soutěži teprve 
sbírá zkušenosti. Příští sezonu mají 
hráči vyšší ambice, rádi by se podí-
vali do ligového play off. 
Úspěšnost jednotlivých hráčů 
za sezonu: Klůj 60 %, Sekanina 
55 %, Kepl 52 %, Matela Z. 40 %, 
Matela M. 27 %. 

Děkujeme všem příznivcům ku-
latého míčku za podporu v uplynulé 
sezoně a těšíme se na vás znovu 
na podzim v tělocvičně Tymy centra 
Všetuly na domácích utkáních.

Mafy

Hledáme brigádnice na sběr jahod 
v Holešově na měsíc červen.

Informace na telefonu 
777 558 814, 573 395 226.
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Fotbalisté získali v posledních zápasech pouze bod

Mladší žáci Holešova se dál vezou na vítězné vlně

SFK ELKO Holešov - FC Morkovice
0    (0:0)    0

Také další utkání se neslo v duchu boje o tři 
body, ale bylo to takové okresní derby. Od začát-
ku se jednalo zejména o souboj domácích střel-
ců s nestárnoucím brankářem Macejou (ročník 
1962). K tomu se přidala slabá střelba domácích 
a bezbrankový výsledek byl na světě.

Hostující brankář již ve 4. minutě vyrazil 
střelu Charuzy ze 25 metrů na roh. V 8. minutě 
unikl po křídle Belza, ale jeho přihrávku do šest-
ky hned dva spoluhráči minuli. Čas ubíhal, šancí 
přibývalo, ale většinou šly do ztracena. 

Ani ve druhé půli se nenašel na hřišti hráč, 
který by rozvlnil síť. V posledních dvaceti mi-
nutách domácí stupňovali tlak. Velká šance 
přišla v 71. minutě. Míč zatáhl Charuza, ale 
jeho přihrávku před prázdnou brankou minuli 
jak Roubalík, tak Slováček, který byl třikrát 
zastaven v postavení mimo hru. V 83. minutě 
unikl po křídle Roubalík, byl sražen na kraji 
pokutového území, ale z trestného kopu opět 

nic nebylo. Před 250 diváky utkání řídil rozhodčí 
Bednařík ze Zlína.

Sestava: Krejčí - Charuza, Odstrčilík, Ši-
mík, Frybort - Belza, Bejtkovský, Ohlídal (56. 
Slováček), Barták - Veselý (46. Bačík). Trenér 
Martin Malík.

      
TJ Vigantice - SFK ELKO Holešov

2    (1:1)    1
Až v pátém jarním kole okusili hráči Ho-

lešova, jak chutná porážka. Utkání však za-
čali dobře a už v 9. minutě zasahoval domácí 
brankář. V 15. minutě pak přišla rychlá akce 
hostí a finální přihrávku mezi obránce poslal 
Roubalík Bejtkovskému, který šel sám proti 
brankáři a otevřel skóre - 0:1. Již ve 28. minutě 
zastavili obránci míč pro domácí a Drda ranou 
k tyči nedal Krejčímu šanci - 1:1. Po celý zbytek 
prvního poločasu se hra přelévala mezi oběma 
brankami, ale ke změně stavu nedošlo. 

Ve druhé půli začali domácí přitláčet a hos-
té ztráceli střed pole. Ve 47. minutě zabránil 

brance Bačík, když odvracel míč z brankové 
čáry. Holešov už vepředu nic moc nevymyslel 
a odolával tlaku domácích. V 78. minutě před-
vedl Krejčí ligový zákrok. O čtyři minuty později 
zase na poslední chvíli odvrátil branku Bačík. 
Prakticky prázdná lavička hostí znamenala, 
že Holešov nemohl zvrátit stav utkání. Mezi 
nemocné se tentokrát zařadili Ohlídal a Vávra. 
Když rozhodčí Snimacher z Uherského Hra-
diště, který byl přísnější na hosty, nastavil dvě 
minuty, zdálo se, že Holešov si odveze ales-
poň bod. Náhodnou střelu však tečoval jeden 
z obránců. Brankář šel na opačnou stranu a míč 
skončil v síti Holešova. Tím také utkání, které 
sledovalo 300 diváků, skončilo. 

Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Odstrči-
lík, Frybort - Barták, Münster, Šimík, Bejtkovský 
- Roubalík, Belza. Trenér Martin Malík.

Střídání: 82. min. Belza (Slováček), 87. 
min. Münster (Chudárek). 

(hr)

V neděli 12. dubna zahájila starší přípravka 
SFK HOLEŠOV jarní část sezony. Po dlouhé 
zimě odehrála na hřišti ve Všetulích  první 
mistrovský zápas s družstvem Bystřice pod 
Hostýnem. Za krásného jarního počasí Holešov 
vyhrál 16 : 1, čímž si výrazně vylepšil skóre. 
Branky domácích dávali Kotas, Zakopal, Barot, 
Karol, Jaroš a Horák. 

Další domácí mistrovské utkání se 
koná v neděli 26. 4. od 14.00 hodin na hřišti 
ve Všetulích. Soupeřem bude mužstvo FK 
ZLÍN LOUKY. Srdečně zveme všechny pří-
znivce fotbalu.

Starší přípravka 
zahájila sezónu  

Po vydařené podzimní části 
kdy mladší naděje Holešova skon-
čily na 1. místě bez ztráty bodu, při-
pravil trenér Linda náročnou zimní 
přípravu s každotýdenní porcí halo-
vých turnajů. V nich se mimo jiné 
kluci střetli s takovými týmy, jako 
jsou Baník Ostrava, Tescoma Zlín, 
Slavia Kroměříž a další. Výsledky 
nebyly vždy takové, jak by si kluci 
přáli, a proto se netrpělivě očeká-
val příchod jarní sezóny.

SK Spartak Hulín - SFK Elko 
Holešov 1 : 4 (0 : 4)

Ve svém prvním jarním utká-
ní se Holešovští utkali se třetím 
týmem tabulky a po prvním polo-
čase, který vyhráli zcela zaslouže-
ně 4 : 0, daly holešovské naděje 
zapomenout na ne vždy vydařené 
zápasy na parketách různých hal 
a ukázaly, že jejich největší síla 
je přece jen na zeleném pažitu. 
Utkání dovedli Holešovští zdárně 
do vítězného konce, a tak mohl 
hulínským stadiónem zaznít jejich 
vítězný pokřik. 

Góly dávali: Jakub Zahnaš 
(2); Jan Zapletal (2).

SFK Elko Holešov - FC Strání 
7 : 0 (1 : 0)

Po ne zcela vydařeném prv-
ním poločase a hlavně nepromě-
něných šancích se do druhého 
poločasu vrátili žáci Holešova po-
řádně nažhavení a svého soupeře 
z východu s přehledem převálco-
vali brankami Kuby Zahnaše ( 4 ); 
Honzy Zapletala; Davida Kováče 
a Lukáše Michálka. 

Sestava Holešova v obou 
prvních zápasech: Marcin Patrik; 
Šuba Benedikt; Matuška Daniel; 
Winter Martin; Mlčák David; Ja-
vora Patrik; Nevřala Michal; Ra-
faja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš 
Jakub; Beránek Tomáš; Michálek 
Lukáš; Kováč David; Kašpárek 
David; Půček Marek.

Trenér: Ladislav Linda

SFK Elko Holešov -  FC Kory-
na Koryčany 1 : 8 (0 : 5)

Ve svém třetím jarním utkání 
na půdě Koryčan se mladší žáci 
Holešova rozehráli ke svému nej-
lepšímu zápasu jarní části sezó-
ny a po poločase 5 : 0 bezpečně 
zvítězili.

Branky tentokrát dávali: Ja-
kub Zahnaš ( 2 ); Jan Zapletal ( 2 ); 
Michael Palík ( 2 ); Michal Nevřala; 
David Kašpárek.

Sestava Holešova:  Marcin 
Patrik; Šuba Benedikt; Matuška 

Daniel; Winter Martin; Mlčák Da-
vid; Javora Patrik; Michal Nevřala; 
Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Za-
hnaš Jakub; Kováč David; Kašpá-
rek David; Michael Palík. Trenér: 
Ladislav Linda. (P.K.)

Chcete hrát fotbal?
Dívčí fotbalový klub Holešov zve do svých družstev žákyň a žen 

děvčata od 7 let. Trénujeme v Holešově na stadionu Míru každou středu 
a pátek od 16.30 do 18 hodin. Kontakt na trenérku: 605 702 141.
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Sudoku

STAROSTOVY VTÍPKY
Česká fotbalová reprezentace hraje ve Wembley zápas s Anglií. 

Angličani berou zápas trochu na lehkou váhu, takže jdou radši na pivko 
s tím, že tam nechají Rooneyho, který bez problémů porazí Čechy sám. 

Angličané v klidu chlastají v hospodě a už ve 4. minutě dobrá zpráva, 
Rooney dal gól a Anglie vede 1:0. Tudíž pijou dál, jenže nové zprávy 
nechodí a v 85. minutě přichází  studená sprcha - Češi vyrovnali.

Angličané se vypotácí z baru a jedou na stadion. Tam dostávají 
další šokující zprávu - v nastaveném čase Milan Baroš rozhodl zápas 
na 2:1 pro Čechy.... 

Vběhnou do šatny, kde sedí Rooney a kroutí hlavou. Hned to dostal: 
„Wayne, co se stalo, jak jsme mohli prohrát s Čechy...?“

„Chlapi, nebuďte nasraní, nemohl jsem moc dělat, rozhodčí mě už 
ve 13. minutě vyloučil...“ 

S podivným „klobou-
kem“ na hlavě se nedáv-
no ocitla kamenná dívka 
s jablky na Novosadech. 
Kdyby ale šlo o elegantní 
klobouk... Ve skutečnos-
ti to byl jen vyrvaný koš, 
který byl určen na psí 
exkrementy.... „Zlatá“ ho-
lešovská mládež se zkrát-
ka umí po nocích „bavit“, 
což se ostatně projevilo 
i převrácením nedalekých 
kontejnerů. Fakt těžká fra-
jeřina...

RR 

Několik čtenářů sice rea-
govalo na fotohádanku z čísla 
6/2009, ale se zlou se potáza-
li… Byl to skutečně těžký úkol 
a objekt na snímku mohl poznat 
snad jen žijící pamětník. Tento-
krát to ale naši čtenáři měli moc 
složité. Fotografii nám zapůjčila 
paní Věra Janišová a podle ní 
šlo o požár staré pálenice, která 
stála na konci Holešova smě-
rem k Přílepům. K požáru došlo 
údajně na přelomu 20. a 30. 
let minulého století. Později byl 
na jejím místě vybudován sklad 
zeleniny. Pizzu tedy nevyhrává 
nikdo.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupen-
ky do kina Svět. Olze Logajové 
a Magdě Kubáčové - obě dámy 
jsou z Holešova. Těmto vylosovaným redakce Holešovska srdečně 
gratuluje!

A tady je dnešní hádanka: Poznáte, o jakou budovu v Holešově 
jde? Pokud víte, posílejte odpovědi na adresu: Robert Rohál, redakce 
Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: 
robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

(red)

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo? 
Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni 
tobě.

Ke které knize se ráda vracíte? 
V poslední době mne nejvíce zaujala kniha 
Davida Lodgeho Hostující profesoři. Jinak ze 
všeho úplně nejvíc čtu odbornou literaturu ke své profesi.

Váš oblíbený umělec?
 Jako mladší jsem velmi vzhlížela k Michalu Dočolomanskému. Dnes 
mne uklidňuje hlas Jiřího Štěpničky a milá tvář Michelle Pfeiffer. Jinak 
obdivuji všechny, kteří jsou v uměleckých oborech úspěšní.

Jaký sport vás oslovuje? 
I když dnes na to nevypadám, jsem pořád duší tělocvikář. A top sporty 
- volejbal, lyžování, plavání.

Co máte ráda na talíři?
Nevadí mi maso a zelenina. Nemusím vůbec sladké.

Kde si ráda posedíte?
Ráda si posedím s rodinou a nejbližšími přáteli třeba u nás doma 
na zahrádce.

S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Na konci školního roku vyrážím tradičně sama k moři, abych si odpo-
činula. Je to otázka týdne, potom už bych sama být nechtěla.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Pocit štěstí jsem zažila na promoci svých synů a když se zlepšil 
manželův zdravotní stav.

Z čeho máte největší obavu?
Především z nemoci svých blízkých a také z lidské bezohlednosti 
a zrady.

Ve které historické době byste chtěla žít?
Vyhovuje mi dnešní doba, o žádné jiné jsem nepřemýšlela.

Mgr. Jitka Heryánová, 
zástupce ředitele 3. ZŠ Holešov


