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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Co se děje v osadách
Co vy na to,
pane starosto?
Jak se budou v letošním
roce rozvíjet místní části
Holešova? Co vy na to,
pane starosto?
Podobně jako každý
rok vyčlenilo město Holešov i letos peníze na investice v místních částech.
V Tučapích, Dobroticích
a v Žopích ušetřili prostředky také z loňského roku, a budou je tedy moci
využít letos. Rozhodnutí, kam budou tyto finance investovány, je plně v rukou jednotlivých
osadních výborů. V Dobroticích se tak letos
rozhodli opravit kulturní areál Sádek, rovněž
v Količíně budou pokračovat v rekonstrukci výletiště. V Tučapích chtějí začít opravovat hřiště
u kapličky a Žopy se chystají na rekonstrukci
sálu v budově osadního výboru, výstavbu parkoviště u hřiště, odvodnění silnice u rybníka
a drobné opravy komunikací.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Šedesát let společného života oslavili v minulých dnech v Centru pro
seniory (CPS) manželé Vlasta a Josef Navrátilovi. K jejich životnímu jubileu jim přišli popřát jejich
přátelé, zaměstnanci CPS, představitelé města a další gratulanti.

Beseda s občany

Kde bude nové Centrum pro seniory?

Celou řadu připomínek
a námětů vyslechli zástupci
města při další z řady besed
s občany Holešova.
Podrobnosti přinášíme na str. 2 a 3.

Širokou diskuzi vyvolalo na posledním jednání holešovského zastupitelstva projednávání návrhu změny územního plánu v lokalitě Na Letišti.
V materiálu předloženém zastupitelstvu byla totiž
jako konkrétní důvod pořízení této změny uvedena
možnost výstavby nového Centra pro seniory.
Předmětem debaty bylo, kde by měl v budoucnu

nový domov pro seniory stát. Někteří z přítomných
měli výhrady proti umístění domova v blízkosti
průmyslové zóny. Ředitelka Centra pro seniory
Ivana Bozděchová společně se starostou Zdeňkem Janalíkem zase zpochybnili původní záměr
vybudovat objekt v lokalitě Za Kozrálovem.
Pokračování na str. 3

Vzpomínka
na L. Jaroše

Zámek opět
otevřel dveře

Tradiční pietní akt spojený se vzpomínkovým pochodem k památníku Ladislava Jaroše
na Jahelníku uspořádala v pátek 1. května
Tělocvičná jednota Sokol Holešov. Účastníci
akce si nejprve na Tesáku připomněli osud
tohoto muže, kterého v červnu 1942 umučilo
v Brně gestapo. Setkání se jako již tradičně
zúčastnili také představitelé Holešova.
Někteří z přítomných pak pokračovali
k památníku na Jahelník, který město Holešov
nechalo v minulém roce opravit. Všichni se
pak sešli v hotelu Říka na Chvalčově, odkud
odjeli autobusem do Holešova.
(sov)

Stovky lidí využilo již tradiční
prvomájovou možnost prohlédnout
si v rámci dne otevřených dveří
prostory holešovského zámku.
Přestože už je opravená část zámku přístupná veřejnosti od konce
ledna, zájem o tuto akci byl opět
značný. Zejména pak o prohlídky
s průvodcem, které se konaly každou půlhodinu. Zasvěcený komentář podávali Vratislav Brázdil, Karel
Bartošek a Jaroslav Radecki.
Více na str. 15
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Beseda s občany se tentokrát konala v přízemí kina Svět
Další ze série besed občanů města se starostou Zdeňkem
Janalíkem a místostarosty Josefem Bartoškem a Rudolfem Seifertem se uskutečnila v pondělí
27. dubna vpodvečer v Drive Clubu
v přízemí kina Svět. Setkání představitelů města s občany se konají
pravidelně na jaře a na podzim.
Na úvod jako obvykle starosta zrekapituloval podněty a připomínky
z podzimní besedy a přítomným
sdělil, jak s nimi bylo naloženo.
Psi v zámecké zahradě
V další části už přišli ke slovu přítomní občané. Rozsáhlou
diskuzi vyvolala stížnost jedné
z přítomných žen, která kritizovala fakt, že se do zámecké zahrady
může chodit se psy. Starosta v této
souvislosti připomněl, že podle návštěvního řádu psi nesmějí do prostoru mezi zámkem a rybníkem
stejně tak jako do Růžové zahrady
a do okolí hvězdárny. V ostatních
částech parku a zámecké obory
je venčení psů dovoleno. Starosta
ovšem zdůraznil, že i tady musejí mít majitelé své psy na vodítku a s náhubkem. Navíc jsou
po nich povinni uklízet exkrementy. Do parku byly k tomuto účelu
umístěny odpadkové koše. Zdeněk
Janalík nicméně připustil, že město
má pouze omezené možnosti, jak
ohlídat dodržování těchto pravidel.
„Zákaz vstupu psů do celé zámecké zahrady není řešení. Musíme
se prostě navzájem vychovávat,
abychom nastavená pravidla dodržovali,“ sdělil starosta.

Černé skládky a vandalové
V další části besedy si občané stěžovali na černé skládky,
které vznikly u garáží v ulici Sadová a také u synagogy. Kritizovali
rovněž stav pískoviště a dětského
hřiště za Penny marketem, které
patří tomuto supermarketu. Starosta sdělil, že vedení obchodu
vyzvali, aby hřiště opravili nebo
odstranili.
Besedy s občany se zúčastnila rovněž holešovská zastupitelka Jana Slovenčíková.
Ve svém vystoupení poukázala
na nebezpečnou zatáčku při vjezdu do Holešova od Tučap, za níž
následuje ničím nechráněný prudký sráz do koryta Rusavy. Právě
v tomto místě skončilo nedávno
v rozvodněné řece osobní vozidlo na střeše. Starosta sdělil, že
město pošle žádost na Ředitelství
silnic Zlínského kraje, aby toto místo osadili svodidly. Jedním dechem
však dodal, že tato organizace
má pouze omezené prostředky
a je málo pravděpodobné, že je
bude investovat právě tady. Zastupitelka Slovenčíková rovněž
upozornila na sprejery zničenou
fasádu kapličky ve Smetanových
sadech a uvedla, že ví, kdo fasádu
poničil. V této souvislosti padly návrhy na další rozšíření kamerového
systému ve městě.
Rychlé čtyřkolky a prach
ze zóny
Občané si stěžovali také
na majitele motorových čtyřkolek,
kteří nedodržují stanovenou rych-

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městských pozemků
• p. č. 2728/1, zahrada, o výměře 109 m2
• p. č. 2663/19, zahrada, o výměře 91 m2
vše k.ú. Holešov, lokalita „U Letiště“, roční nájemné 1 Kč/m2 k zahrádkářskému využití.
Písemné nabídky musí obsahovat řádné označení zájemce.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ
Holešov. Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od
24. 4. 2009 do 10. 5. 2009.
Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne Odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová,
tel. 573 521 405 Jana Kolářová.

lost. Starosta uvedl, že městská
policie pouze čeká na příslušné
dopravní značky a začne opět měřit rychlost ve městě s tím, že toto
opatření by mělo zpomalit dopravu
v ulicích Holešova.
Stížnosti z řad přítomných mířily také na prachem znečištěné
ovzduší způsobené budováním
průmyslové zóny. Starosta uvedl,
že se snaží všechny tyto připomínky řešit s vedením firmy spravující průmyslovou zónu. Upozornil
také na fakt, že ačkoliv většinou
fouká v Holešově vítr od severu,
v posledních dnech vál převážně
od jihu a prach ze zemních prací
v prostoru bývalého letiště zanášel
do města.

Voda v zahradě
V závěru setkání přišla řeč
také na nedostatek vody v zámeckých rybnících. Starosta připomněl
živou debatu na toto téma, která
v minulých týdnech běžela na stránkách Holešovska. Uvedl, že největší ztrátu vody působí odpařování,
průsak a rovněž zanedbaný náhon.
Zdůraznil, že na základě smlouvy
se mají o rybníky starat rybáři. Samotné město se pak chystá využít
zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací, kteří vyčistí náhon
zámeckých rybníků.
Na besedě s občany zazněly i další podněty a připomínky. Jejich
souhrn přinášíme na straně 3.
František Sovadina

www.re-max.cz

1 300 000 Kč Tel.: 603 323 111
Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 2+1
v Holešově o výměře 52,1 m2. Byt má
nová plastová okna včetně parapetů,
nové podlahy, vnitřní i vstupní dveře.
Možnost převodu do OV.

200 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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

550 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Rajnochovice, Zlínský kraj. Prodej chaty
v Rajnochovicích o obytné ploše 30 m2
a výměře pozemku 1.042 m2. Chata je dřevěná a zateplená. Nemovitost se nachází
na klidném místě s nádherným výhledem.

1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641
Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD
4+1 v obci Pravčice o výměře 120
m2. Dům je celý podsklepen a izolován. K RD náleží zahrada o rozloze
1.000 m 2.

Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí

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

2

550 Kč/m2

Tel.: 606 474 749

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

5 300 000 Kč Tel.: 606 474 749
Holešov, Zlínský kraj. Prodej rodinného domu v blízkosti centra města
Holešova. Atypický, nadstandardní
dům.

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

www.re-max.cz
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Kde bude nové Centrum pro seniory?
Dokončení ze str. 1
Podle nich by tam byli staří lidé odřezáni od dění v centru
města. Zastupitelé Zdeněk Hlobil
či Josef Smýkal navrhovali jako
nejvhodnější lokalitu ulici Školní.
Podle starosty Zdeňka Janalíka však rozhodnutí o změně
územního plánu neznamená, že
Centrum pro seniory bude stát
právě Na Letišti. Starosta zdůraznil, že město požádalo o dotaci
na výstavbu a jednou z podmínek
udělení této dotace je vyčlenění

pozemků na stavbu. Zastupitelé
nakonec schválili změnu využití
předmětné parcely 2728/1 na plochy občanské vybavenosti. Oproti
předloženému návrhu v usnesení
chybí konkrétní označení Centrum
pro seniory. „Změnili jsme územní
plán a v rámci toho jsme rozšířili
možnosti, kde může být Centrum
pro seniory postaveno. Neříkáme,
že tento objekt musí být postaven
právě Na Letišti, ale je to jedna
z lokalit, kde může centrum v budoucnu stát,“ dodal starosta.

SERVIS - INZERCE
• Pronajmu dlouhodobě garáž v Holešově Na Letišti. Volná ihned
(bez el. energie). Tel. 737 326 211.
• 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

Pietním aktem vzpomněli představitelé města spolu se zástupci
společenských organizací, škol a občany 64. výročí osvobození naší
republiky. Vzpomínka spojená s kladením věnců a kytic a projevem
starosty Zdeňka Janalíka proběhla v pondělí 4. května v 17 hodin
u pomníku padlých na holešovském hřbitově.
(rr)

Zápis z besedy s občany ze dne 27. 4. 2009
Otázky občanů:
1) Proč je povolen vstup se psy do zámecké
zahrady?
Vstup do zámecké zahrady se psy je povolen za určitých podmínek, pes je na vodítku
a má náhubek. V případě volného pobíhání psů
se jedná o nedodržení pravidel. Městská policie
toto kontroluje a hříšníky trestá.
2) Je povinnost města či obce mít městský/
obecní rozhlas?
Povinnost to není, město musí mít systém
pro varování a vyrozumívání občanů, tento je
možné využít jako rozhlas, čímž dochází k pravidelné zkoušce funkčnosti, a rozšiřuje se tak
možnost informovat občany města.
3) Provádí někdo kontrolu černých skládek
ve městě? Jsou uklízeny?
Městská policie při pochůzkách městem
toto kontroluje a v případě černé skládky informuje starostu města či jím pověřeného pracovníka. Skládka je na náklady města odklizena.
4) Komu patří dětské hřiště u Penny marketu? Je možná jeho oprava?
Hřiště je majetkem supermarketu, město
několikrát vyzývalo vedení supermarketu k jeho
opravě či zrušení.
5) Komu patří pozemek za domem pana
Kněze? Skládka stavebního materiálu uklidit.
Pozemek je města, na pozemku se mimo
jiné nachází i poskládaný stavební materiál,
který zde umístili obyvatelé ulice. Odpad, mimo
stavebního, byl již jednou uklizen. Občané zde
však vytvořili novou černou skládku.
6) V minulosti došlo v parku na nám. Svobody k výměně květin za túje. Tyto jsou
vysoké a stíní. Je možný jejich ořez?
Podnět předán odboru životního prostředí.
7) Kdo má ve správě cestu do Tučap? Je
možné v zatáčce nad řekou Rusavou umístit
svodidla, aby se zabránilo dopravním neho-

dám, když řidič zatáčku nezvládne a skončí
s autem v Rusavě?
Město požádá o instalaci svodidel Správu
a údržbu silnic Zlínského kraje.
8) Podnět na umístění kamery městského
kamerového dohlížecího systému na nám.
Svobody - eliminace sprejerství.
Míst, kde by bylo vhodné umístit kameru,
je ve městě více. Přínos umístění kamery bude
posuzován při dalším rozšiřování městského
kamerového dohlížecího systému.
9) Jak město řeší sprejerství?
Vandala je nutné chytit při činu, jinak je
možnost dopadení a potrestání velmi malá.
Městská policie již několikrát sprejera chytila
při činu. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou nebo postoupen do přestupkové
komise.
10) Žádost o odstranění zlomeného stromu
v zahradě za Informačním centrem.
Zahrada není majetkem města. Město
vyzve vlastníka pozemku k odstranění zlomeného stromu.
11) Bude nějaká náhradní výsadba po pokácených topolech kolem řeky Rusavy?
Odbor životního prostředí při povolování
kácení stromů vždy přikazuje i náhradní výsadbu. Stromy kácelo Povodí Moravy.
12) Občan děkuje za pokácení kaštanů na
nádraží a výsadbu nových stromů.
Stromy byly pokáceny z důvodu stáří,
a samozřejmě i město má povinnost náhradní výsadby, proto okamžitě došlo k výsadbě
stromů nových.

v ulici Novosady, nečitelné značky, v jakém
termínu se čištění provádí, značky po vyčištění jen otočeny o 90 stupňů. Není jasné,
zda platí, či nikoliv.
Čištění probíhá každých 14 dní, je to maximální možná doba. Při delším intervalu by
došlo k nahromadění prachu a čisticí vůz by
už nebyl schopen komunikaci vyčistit. Problém
s nečitelností či otáčením dopravních značek
bude město řešit podobně jako parkování v ulici
Zámecká - sklopnými značkami.
15) Obyvatelé ulice U Letiště si stěžují na
prašnost ze zóny.
V současném větrném počasí se tomuto
bohužel nedá zabránit.
16) Kdo má na starosti „drážní pole“? Je
možné zajistit jeho posečení alespoň 3x
v roce?
Tento pozemek je majetkem Českých
drah. Město Holešov bude kontaktovat vedení
drah se žádostí o sečení tohoto pozemku.
17) Kdo odpovídá za velmi nízký stav vody
v Trojzubci - zámecká zahrada?
Odpovědnost za stav vody v rybníku mají
místní rybáři, kteří rybník mají v bezplatném
pronájmu s tím, že se o vodní dílo budou řádně
starat.
18) Je možné dopředu zveřejňovat program
jednání zastupitelstva města Holešova?
Program bude uveřejněn na stránkách
města Holešova a ve čtrnáctideníku Holešovsko - pokud jeho termín vydání toto umožní.
V opačném případě bude v Holešovsku uveřejněn předběžný program jednání.

13) Po ulicích Novosady a Dukelská jezdí
velmi rychle čtyřkolka, je možné majitele
a řidiče nějak pokutovat?
Městská policie v minulých dnech obdržela
dopravní značky a opět začne s měřením rychlosti ve městě a místních částech.

19) Soused bude stavět garáž, je možné mu
přikázat nebo zakázat terénní a stavební
úpravy?
Starosta odkázal tazatelku na stavební
úřad. Starosta ze zákona nesmí ovlivňovat
rozhodování orgánů státní správy, což stavební
úřad je.

14) Stížnost na časté čištění komunikace

(pk)
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Vítání občánků v Žopích
V loňském roce osadní výbor úspěšně obnovil tradici „Vítání občánků“. A tak v sobotu 25. dubna opět proběhlo setkání rodičů a dětí,
které se narodily v roce 2008.
Slavnostní atmosféru celého setkání svými krásnými tóny na kytaru,
flétnu a akordeon dokreslovali žáci ZUŠ v Holešově pod vedením paní
učitelky Sylvie Šimečkové. U kolébky pro všechny přítomné recitovaly děti
z MŠ Žopy pásmo básniček, které si s nimi připravila paní učitelka Hana
Němcová. Poté předseda osadního výboru Luděk Hradil jednotlivě vítal
naše občánky: Jakuba Divílka, Andreu Dvořákovou, Annu Jakubíčkovou,
Kristýnu Sadilovou, Terezu Škrabalovou, Juditu Šlúchovou a Matěje
Tomečka. Maminky dostaly kytičku, pro děti pamětní list a malý dárek.
Závěrečný slavnostní přípitek pronesl starosta města Holešova Zdeněk
Janalík, který byl na setkání přítomen.
Přejeme našim malým Žopáčkům, aby životní stránky jejich knihy
byly tak krásné a šťastné jako v pohádce.
Osadní výbor Žopy

Z výroční schůze zdravotně
postižených
Výroční členská schůze Sdružení zdravotně postižených (SZP)
Holešovska se uskutečnila v pátek 17. dubna ve velkém sále holešovského zámku. Sdružení má v současné době zhruba 500 členů a patří
k nejpočetnějším v regionu. Jeho hlavním cílem je napomáhat svým
členům, kteří mají různé zdravotní komplikace, v celé řadě oblastí.
Bohatou činnost za uplynulé období zhodnotil předseda SZP Vlastimír Jánský. Kromě jiného připomněl, že v Holešově bylo ustaveno
Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova, na jehož přípravě
se podíleli i představitelé SZP.
Pro svoji činnost členové využívají klubových prostor ve Smetanových sadech, kde mají možnost přátelského popovídání, společenských her, k dispozici tam mají denní tisk, právní dokumenty a další
potřebné dokumenty. Klubovnu využívají také pro pořádání různých
společenských akcí, besed s lékaři a dalšími odborníky, například
v oblasti práva.
Sdružení rovněž pořádá pro své členy pravidelně zájezdy na různé
akce, po českých památkách a podobně. K novinkám letošního roku
patří zřízení internetové domény SZP na adrese http://szpholesovska.
webgarden.cz/. Stránku založil člen sdružení Jiří Machovský.
Za spolehlivou starost o údržbu klubovny, zabezpečení akcí a vůbec
celého fungování organizace Vlastimír Jánský poděkoval především paní
Marii Novákové. Ocenil rovněž práci členů výboru, úsekových důvěrníků
a poděkoval všem ostatním členům za jejich aktivní přístup.
V dalším období by se členové SZP chtěli zaměřit především na
zvýšení návštěvnosti fit centra či využití knihovny, hodlají získat lékaře
na zdravotní přednášku, zkusit nový druh vědomostních soutěží a zlepšit
další aktivity.
Současný předseda organizace Vlastimír Jánský oznámil, že hodlá
v příštím roce ze své funkce odstoupit. Vyzval proto členy, aby se zamysleli nad vhodným adeptem k doplnění výboru tak, aby mohl být zvolen
nový předseda nejpozději na příští výroční schůzi.
(sov)

Oslava 1. máje s ČSSD
K důstojnému průběhu letošních oslav
1. máje v Holešově přispěla také místní organizace ČSSD. Pro milovníky dobré zábavy
připravila na středu 29. dubna od 19:00 hod.
v kině Svět filmové představení komedie Marie
Poledňákové Líbáš jako Bůh.
Úvodem diváky přivítal a význam 1. máje
připomněl předseda holešovských sociálních
demokratů a poslanec PSP ČR Josef Smýkal.
Současně přítomným představil kandidátku letošních červnových voleb do Evropského parlamentu - místostarostku Kroměříže MUDr. Olgu
Sehnalovou. A pak se již zcela zaplněný sál
bavil dějem o lásce, milování a žárlivosti.
Po skončení promítání čekalo na diváky u východu z kina malé překvapení; pro dámy oranžové
růže a pro ostatní nafouknuté balónky.
Jaroslav Chmelař

Josef Smýkal a Olga Sehnalová.
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Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 20. dubna 2009
Přijaté usnesení č. 119/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o dílo na výměnu oken,
vstupních dveří a stavební úpravy
s tím související na budově č.p.
1580 na ul. Novosady v Holešově s firmou Vondřejc, spol, s r.o.,
Zlín, Kvítková 2434, IČ: 63489597,
za celkovou cenu díla 756.465 Kč
včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 120/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova spočívající ve změně
způsobu odkanalizování místních částí Količín a Tučapy
a sousedních obcí s napojením
na ČOV Holešov-Všetuly. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 121/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpočtové opatření města Holešova č. 3/2009 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 122/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit dodatek č. 3,

kterým se mění zřizovací listina
Střediska volného času, příspěvková organizace. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 123/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo se společností RAPOS, spol.
s r.o., Holešov, Nerudova 325,
IČ: 25504487, na veřejnou zakázku „Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského centra
1. etapa“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 30.4.2009.
Přijaté usnesení č. 124/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření dohody o podmínkách přípravy a realizace stavby
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, K Majáku 5001,
IČ: 70934860, na akci „Silnice
II/438: Holešov, OK - ul. Tovární“ v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 125/2009.
Rada města Holešova vyřadila
jednoho uchazeče z konkursního
řízení na funkci ředitele 3. Základní
školy Holešov dle předloženého
návrhu konkursní komise. Zodpo-

vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 126/2009.
Rada města Holešova schválila
1. ukončení nájmu městského
bytu č. 4 v domě čp. 183 na ul.
Palackého v Holešově pronajatého manželům Markovi a Soni
Rafajovým výpovědí bez přivolení soudu z důvodu neplacení
nájemného a
2. uzavření dohody o uznání
dluhu a plnění závazků s manželi Markem a Soňou Rafajovými, bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 127/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit
1. revokaci usnesení č. 145/2008
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 3. 11. 2008 týkající se prodeje
městských nemovitostí - objekt čp.
24 na pozemku p.č. 68, pozemek
p.č. 68, zast. plocha, o výměře
1.660 m2 a pozemek p.č. 69, zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú.
Holešov, společnosti EUROSTŘECHY s.r.o.,
2. přijetí daru od manželů Břetislava a Evy Darebníčkových - budovy
bez čp./če. - garáž postavenou na
pozemku p.č. 67/3 a pozemek p.č
67/3, o výměře 30 m2, dále budovu bez čp./če. - garáž postavenou
na pozemku p.č. 67/4 a pozemek
p.č. 67/4, o výměře 42 m2, zast.
plocha a nádvoří, v předloženém
znění,
3. koupi budovy bez čp/če postavené na pozemku p.č. 67/5 a pozemek p.č. 67/5, výměra 66 m2,
zast. plocha, za cenu 250.000 Kč
náklady s tímto spojené od Petry
Olšanské, bytem Holešov,
4. smlouvu o budoucím uzavření darovací smlouvy a smlouvu
o smlouvě budoucí věcného břemene mezi městem a manželi Břetislavem a Evou Darebníčkovými
v předloženém znění,
5. zveřejnění záměru prodeje
městských nemovitostí - objekt čp.
24 na pozemku p.č. 68, pozemek
p.č. 68, zast. plocha, o výměře
1.660 m2 a části městského pozemku p.č. 69, zahrada, o výměře cca 735 m2, vše k.ú. Holešov,
v předloženém znění,
6. pověření starosty města zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 67/3, p.č. 67/4 a p.č.
69 dle GPL a budovy - garáže
postavené na p.č. 67/3 a p.č. 67/4,
a to ke dni nabytí právní moci vlastnického práva k výše uvedeným
nemovitostem v předloženém
znění a
7. pověření starosty města zveřejněním záměru daru části pozemku

p.č. 67/3, p.č. 67/4 a p.č. 69 dle
GPL a pozemku p.č. 67/5 a budovy čp. 1277 na pozemku p.č.
67/5 manželům Darebníčkovým
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 20. 4.
2009.
Přijaté usnesení č. 128/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova po projednání žádosti manželů Jiřího a Aleny Gogelových,
bytem Holešov, schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 290/16, ost.
plocha, o výměře cca 155 m2,
k.ú. Žopy, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 20. 4. 2009.
Přijaté usnesení č. 129/2009.
Rada města Holešova schválila
1. ukončení nájmu městského bytu
č. 6 v domě čp. 432 na ul. Školní
v Holešově pronajatého manželům Josefovi a Vlastě Horvátkovým výpovědí bez přivolení soudu
z důvodu neplacení nájemného a
2. uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků s Vlastou Horvátkovou, bytem Holešov, v předloženém a upraveném znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 130/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Jarmilou Solařovou, bytem
Holešov, na užívání bytu 1+1,
o výměře 42,44 m2, označeného
č. 6, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 131/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Františkem
Dostálem, bytem Holešov, na užívání bytu 1+1, o výměře 29,64 m2,
označeného č. 11, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1.5.2009.
Přijaté usnesení č. 132/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy se
Zdeňkem Lušovjanem, bytem
Holešov, na užívání bytu 1+1,
o výměře 36,73 m2, označeného
č. 9, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 133/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady města ze dne 6. dubna 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 20. dubna 2009
Přijaté usnesení č. 30/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Ing. Miroslava
Strnada a Vojtěcha Jurčíka.
Přijaté usnesení č. 31/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Josef Jakubčík, Božena Zacharová a JUDr. Jarmila
Pokorná.
Přijaté usnesení č. 32/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 20. dubna 2009.
Přijaté usnesení č. 33/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí složení slibu
členky Zastupitelstva města Holešova Mgr. Ivany Bozděchové,
bytem Holešov, podle § 69 odst.
2 zák. č. 128/2000, o obcích.
Přijaté usnesení č. 34/2009. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 35/2009.
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci
tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova ze dne 23.
února 2009.
Přijaté usnesení č. 36/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Holešov
na plochy občanské vybavenosti.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 37/2009. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova na návrh Zdeňka Hlobila, bytem Holešov, ze dne 26. 3. 2009
spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 3476
a 3477 v k.ú. Holešov na plochu rekreace pro zahrádkářské
účely. Své usnesení podmínilo
úhradou nákladů spojených
s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 38/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
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řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
Radka Zapletala, bytem Holešov,
ze dne 30. 3. 2009, spočívající
ve změně funkčního využití pozemků p.č. 266/1, 266/2 a 2285 v k.ú.
Dobrotice na plochy rekreace pro
zahrádkářské účely. Své usnesení
podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny v dané
lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova spočívající ve změně způsobu odkanalizování místních
částí Količín a Tučapy a sousedních obcí s napojením na ČOV
Holešov-Všetuly. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 40/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 41/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí majetku z vlastnictví Jaromíra Janečky a Marie Janečkové, oba
bytem Žopy, pozemek PK 368,
o výměře 4.300 m2, k.ú. Žopy,
v souvislosti s výstavbou cyklostezky do Žop. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2009. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo
starostu města zveřejněním záměru směny pozemků p.č. 358/3, k.ú
Žopy, ve vlastnictví Jarmily Ambrožové a Ludmily Harárové za část
pozemku PK 368, o výměře 4.300
m2, k.ú. Žopy, a to ke dni nabytí
vlastnického práva pro město Holešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 43/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo nabytí majetku formou
daru od jednotlivých vlastníků,
vše k.ú. Dobrotice, z důvodu
opravy komunikace.
Jedná se o tyto vlastníky:
1. Ambrožová Iva, Janalíková
Ludmila, p.č. 878/2
2. Barotová Jitka, p.č. 903/7
3. Černoch Zdeněk, Černochová
Ivona, p.č. 915/5
4. Halašková Iveta, p.č. 10/9
5. Halaška Zdeněk, Halašková
Věra, p.č. 1809/30

6. Hlobílek Drahomír, Hlobílková Marie, p.č. 1809/28
7. Janalík František st., Janalíková Zdeňka, Janalík František
ml., Janalíková Věra,
p.č. 1809/29
8. Javořík David, p.č. 1809/22
9. Komžáková Karla, p.č. 1809/21
a p.č. 1809/34
10. Konečná Pavlína,
p.č. 1809/27
11. Kratochvíla Arnošt,
p.č. 903/6
12. Křížek Zdeněk, Křížková
Dana, p.č. 10/8
13. Kutra Miroslav, p.č. 1809/25
14. Mizera Miroslav, p.č. 881/3
15. Ondrůšková Erika,
p.č. 1809/33
16. Pospíšilíková Jana,
p.č. 1809/32
17. Sedláček Milan, p.č. 1809/24
18. Stoklasa Patrik, Stoklasová
Vlasta, p.č. 1809/26
19. Zbranek Michal, p.č. 1809/23
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2009. Zastupitelstvo města Holešova odložilo projednání směny pozemků
se Zlínským krajem v souvislosti s dokončenou akcí „SILNICE
II/490: HOLEŠOV - OKRUŽNÍ
KŘIŽOVATKA“ do příštího jednání
zastupitelstva města. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 45/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 290/16, ost. plocha,
o výměře cca 155 m2, k.ú. Žopy,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
27. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 46/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 27. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 47/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje 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:
27. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 48/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 112/13, zahrada, 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: 27. 04. 2009.
Přijaté usnesení č. 49/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo revokaci části usnesení č. 165/2008 Zastupitelstva
města Holešova ze dne 15. 12.
2008, a to tak, že se vypustí
na konci věty dodatek „+ náklady s tímto prodejem spojené“.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. revokaci usnesení č. 145/2008
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 3. 11. 2008 týkající se prodeje
městských nemovitostí - objekt čp.
24 na pozemku p.č. 68, pozemek
p.č. 68, zast. plocha, o výměře
1.660 m2 a pozemek p.č. 69, zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú.
Holešov, společnosti EUROSTŘECHY s.r.o.,
2. přijetí daru od manželů Břetislava a Evy Darebníčkových - budovy
bez čp./če. - garáž postavenou
na pozemku p.č. 67/3 a pozemek
p.č 67/3, o výměře 30 m2, dále
budovu bez čp./če. - garáž postavenou na pozemku p.č. 67/4
a pozemek p.č. 67/4, o výměře 42
m2, zast. plocha a nádvoří, v předloženém znění,
3. koupi budovy bez čp/če postavené na pozemku p.č. 67/5 a pozemek p.č. 67/5, výměra 66 m2,
zast. plocha, za cenu 250.000 Kč +
náklady s tímto spojené od Olšanské Petry, bytem Holešov,
4. smlouvu o budoucím uzavření darovací smlouvy a smlouvu
o smlouvě budoucí věcného břemene mezi městem a manželi Břetislavem a Evou Darebníčkovými
dle předloženého návrhu,
5. zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí - objekt čp. 24
na pozemku p.č. 68, pozemek p.č.
68, zast. plocha, o výměře 1.660
m2 a části městského pozemku p.č.
69, zahrada, o výměře cca 735 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu,
6. pověření starosty města zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 67/3, p.č. 67/4 a p.č. 69 dle
GPL a budovy - garáže postavené
na p.č. 67/3 a p.č. 67/4, a to ke dni
nabytí právní moci vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem
dle předloženého návrhu a
7. pověření starosty města zveřejněním záměru daru části pozemku
p.č. 67/3, p.č. 67/4 a p.č. 69 dle
GPL a pozemku p.č. 67/5 a budovy čp. 1277 na pozemku p.č.
67/5 manželům Darebníčkovým
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
(Pokračování na str. 7)
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Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 20. dubna 2009
(Pokračování ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 51/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí
majetku z vlastnictví Pavlíny
Kořánkové, bytem Praha, a to
pozemek p.č. 539, ost. plocha,
o výměře 65 m2, podílem 1/20,
k.ú. Žopy. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 52/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. úplatné nabytí částí pozemku
p.č. 135/1, ost. plocha, o výměře
určené v GPL 51 m2 a p.č. 145/2,
ost. plocha, o výměře 181 m 2,
vše k.ú. Dobrotice, od podílových
spoluvlastníků Jarmily Ambrožové,
bytem Dobrotice, a Ludmily Harárové, bytem Dobrotice, 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 výměře
určené v GPL 44 m2, k.ú. Dobrotice,
od Jarmily Ambrožové, bytem Dobrotice, za cenu 5.080 Kč dle znaleckého posudku + náklady s tímto
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 53/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku
p.č. 907/7, ost. plocha, o výměře
určené v GPL 8 m2, k.ú. Holešov,
do ideálního podílového spoluvlastnictví, a to:
- PaedDr. Miloslavu Růžičkovi, bytem Holešov, k 1/6
- Mgr. Radku Strakovi, bytem Holešov, k 1/6
- Luďku Dorotíkovi, bytem Holešov, k 1/6
- Jaroslavu Očadlíkovi, bytem Holešov, k 1/6
- Václavu Hasilíkovi, bytem Holešov, k 1/6
- Michalu Sanétrníkovi, bytem Holešov, k 1/6
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 212/1, zahrada,
o výměře cca 1.000 m2, k.ú. Tučapy, Petrovi a Markétě Osokinovým, bytem Holešov, za kupní cenu 412 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 55/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. bezúplatný převod městských
pozemků p.č. 953/13, orná půda,
o výměře 61 m2, p.č. 959/2, orná
půda, o výměře 37 m2, vše k.ú.
Všetuly, p.č. 2166/2, orná půda,
o výměře 1.701 m2, p.č. 3515/3,
ost. plocha, o výměře 289 m2, p.č.
3520/3, orná půda, o výměře 7

m2 a p.č. 3679/2, vodní plocha,
o výměře 27 m2, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova
do vlastnictví Zlínského kraje pro
napojení průmyslové zóny na veřejnou infrastrukturu a
2. prodej městských pozemků p.č.
2780/45, orná půda, o výměře
61 m2, p.č. 2780/46, orná půda,
o výměře 31 m2, p.č. 2241/7, orná
půda, o výměře 2.222 m 2, p.č.
2779/4, orná půda, o výměře 118
m2, vše k.ú. Holešov, a p.č. 474/44,
ost. plocha, o výměře 435 m2, k.ú.
Všetuly, do vlastnictví Zlínského
kraje, za minimální kupní cenu 150
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 56/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej městského
pozemku p.č. 926/24, zast. plocha, o výměře 23 m2, k.ú. Holešov, Jiřině Rozkopalové, bytem
Kroměříž, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené,
2. prodej městského pozemku p.č. 3302/5, zast. plocha,
o výměře 25 m2, k.ú. Holešov,
Miroslavu Řehovi, bytem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené a
3. prodej městského pozemku
p.č. 685/90, zast. plocha, o výměře 27 m2, k.ú. Všetuly, Zdeňku Chvátalovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 57/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 1/2009 o systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem
s účinností od 1. 5. 2009. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 58/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo rozdělení dotace města Holešova na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní
a společenské, tzv. Akce milion
2009, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 59/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.
1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové
opatření města Holešova č. 3/2009
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2009.
Zastupitelstvo města Holešova

uložilo Radě města Holešova
nařídit provedení hloubkového
auditu v rušené příspěvkové
organizaci Středisko volného
času Holešov, aby byly ověřeny
závazky a majetek předávaný
nástupnické organizaci k 31. 12.
2008 a vztahy mezi všemi propojenými subjekty SVČ Holešov, zejména s o.p.s. Moravské
děti a o.s. TOM Medvědí stopa.
Zodpovídá: Rada města Holešova. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 61/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 3
ke zřizovací listině Střediska volného času, příspěvková organizace.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo
1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Střediska volného času,
příspěvková organizace, a
2. dodatek č. 5 ke zřizovací
listině Městského kulturního
střediska Holešov, příspěvková
organizace, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2009. Zastupitelstvo města Holešova
I. vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o výsledcích kontrol
provedených v I. čtvrtletí 2009 a
II. uložilo Radě města Holešova
projednat přijaté závěry.
Přijaté usnesení č. 64/2009. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo zařazení území města Holešova do územní působ-
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nosti MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.,
II. vzalo na vědomí integrovanou
strategii rozvoje „My a svět“
a strategický plán Leader „Sedm
statečných fiší pro Moštěnku“
pro období 2008-2013 a
III. pověřilo místostarostu Josefa Bartoška zastupováním města Holešova v MAS - Partnerství
Moštěnka, o.s.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh Petra Hlavy, bytem Bystřice
p.H., ze dne 5.1.2009 spočívající
ve změně funkčního využití pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Všetuly
na plochu pro skladování a prodej
stavebních hmot. Své usnesení
podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny v dané
lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru prodeje garáže na pozemku
p.č. 1392/8 a městského pozemku p.č. 1392/8, zast. plocha,
o výměře 34 m2, k.ú. Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Miroslav Strnad
ověřovatel zápisu
Vojtěch Jurčík
ověřovatel zápisu

Hledáme
nové
obchodní
zástupce
774 780 001
www.smartpujcka.cz
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Ojedinělé ocenění pro bývalou učitelku Alici Maršíkovou
Jedinečné ocenění in memoriam z rukou ministra školství,
mládeže a tělovýchovy Ondřeje
Lišky obdržela dlouholetá učitelka
1. Základní školy v Holešově Alice
Maršíková. Medaili prvního stupně převzal v minulých dnech z rukou ministra jejím manžel, bývalý
středoškolský ředitel Ing. Václav
Maršík.
Toto nejvyšší vyznamenání
resortu školství se uděluje od roku
1997 a paní Maršíková je obdržela v rámci holešovského regi-

onu doposud jako jediná. Návrh
na ocenění podali ředitelka 1. ZŠ
Jarmila Růžičková, její bývalí žáci
a také starosta Holešova a senátor
PaedDr. Zdeněk Janalík. Medaile
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nejvyšším resortním
oceněním za pedagogickou práci.
Předává ji osobně sám ministr jako
nejvyšší ocenění působení v resortu školství za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo
umělecké působení, dlouhodobé
a vynikající působení v resortu

školství nebo mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování
podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
Medaile se uděluje ve dvou
stupních, a to 1. stupně (stříbrná)
a 2. stupně (bronzová). Letos rozdal ministr Liška cekem 83 ocenění,
49 za přínos v regionálním školství,
zbytek pak za vysokoškolské vzdělávání. Stříbrnou medaili 1. stupně
si odneslo 58 laureátů, ostatní si
pak převzali medaili bronzovou.
(frs)

Alice Maršíková.

Pedagožka, jež se stala vzorem pro své kolegy
Paní Alice Maršíková se narodila 25. 3. 1927 v Holíči a zemřela
17. 3. 2006 v Holešově. Po absolvování obecné a měšťanské školy
studovala na Odborné škole pro
ženská povolání v Písku, následně pak na Vyšší odborné škole
v Praze, kterou ukončila maturitní
zkouškou a v roce 1948 dokončila Státní ústav pro vzdělávání
učitelek odborných škol rovněž
maturitní zkouškou.
Zpočátku vystřídala několik
zaměstnání. Pracovala na Odborné škole pro ženská povolání
v Českém Brodě, na Zemědělské
škole ve Středoklukách u Prahy,
na Vyšší odborné škole sociálně

povede „svou“ třídu i dále - vyučovala tehdy své žáky od první do
třetí třídy. A právě tito absolventi
požádali před dvěma lety - v roce
nedožitých osmdesátin paní Maršíkové, zda by na škole mohla
být připevněna pamětní deska na
její počest.
V tehdejší žádosti kromě jiného stálo: „Za desítky let jejího
působení prošly její třídou tisícovky
dětí - dětí, které v současnosti jsou
již dospělými lidmi a tvoří značnou
část obyvatel Holešova. A velká
většina těchto jejích žáků nejenže s láskou a vděčností na paní
učitelku Maršíkovou vzpomíná,
ale troufáme si tvrdit, že jejím

Citát ze smuteční řeči bývalého pana ředitele Karla
Košárka, kterou pronesl jako její přítel a ředitel 3. Základní
školy v Holešově, kde působila už jako důchodkyně při vedení
logopedie dětí i dospělých i jako učitelka:
„V jejích třídách nás vždy překvapila neobvyklá atmosféra, patrná od prvních okamžiků. Její děti zde získávaly nejen základy čtení,
psaní, počítání, ale též základy etiky, společenského chování, takže
už v prvních měsících školní docházky jim byly vlastní slovní obraty
jako prosím, děkuji, s dovolením, smím vám pomoci atd. Přitom to
nikdy nebylo povrchní či formální, ale vždy přirozené a uvědomělé.
Samozřejmě že to mělo vliv na vzájemné vztahy, na vztah dětí
k dospělým a samozřejmě i na vztah k jejich paní učitelce. Vím, jak
hluboce prožívala vztah ke svým školním dětem, jak ji těšily jejich
pokroky nebo jejich upřímné projevy. Vzpomínám, s jakou radostí
citovala například vyznání jednoho chlapce: „Paní učitelko, já se do
školy tak těším!“ Po letech se tento její žák proměnil ve skvělého
odborníka - primáře interního oddělení.“

zdravotní v Rakovníku. Tři roky
pak působila ve funkci ředitelky
Národní školy v Dobrém Poli. Tady
se poprvé jako učitelka setkala
s dětmi, které právě začínaly svou
pravidelnou školní docházku,
a tato role jí zůstala dalších dlouhých 28 let.
Od roku 1956 do roku 1984
působila na 1. Základní škole
v Holešově. Převážnou část těchto
let byla tzv. elementaristkou. Pravidelně vedla začínající školáčky
jejich prvními kroky v cestě za
vzděláním. Snad z organizačních
důvodů jen jednou rozhodlo tehdejší vedení školy, že paní učitelka
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přístupem, jejím neúnavným působením, které se neomezovalo
jen na vzdělávání a učení, ale ve
stejné míře i na vštěpování morálních zásad, ukazování čestného,
zodpovědného a ohleduplného
přístupu k životu - svému i jiných,
rozšiřování životních obzorů i do
duchovních oblastí, byla tato většina jejích žáků hluboce ovlivněna
na celý svůj život... díky své nekompromisní morálce a zásadám,
ve kterých nejen vychovávala své
žáky ve velmi výrazné osobnosti,
ale sama ve své práci a životě
vyznávala, ctila a důsledně dodržovala, se stala vzorem i pro

Z kondolenčního dopisu, který obdržel po pohřbu pan Maršík:
„Byla opravdu velký a ušlechtilý člověk, učitel, žena a osobnost.
Měla nás skutečně ráda a záleželo jí na každém z nás. Přesto, že
mě jako devítiletého caparta učila jen 6 měsíců, nikdy na ni nezapomenu. Bylo to půl roku tak intenzivního a nabitého, že z toho
čerpám dodnes. Nikdy nezapomenu na národní písně, které jsme
s ní rádi zpívali, na pupalku, kterou jsem od ní dostala, dále na recept
na fazolový dort a spoustu jiných, tak zajímavých věcí a činností...
Jsem jí také vděčná za logopedickou práci, kterou se mnou měla.
I díky ní teď správně vyslovuji sykavky. Mrzí mě jen, že jsem jí asi
nikdy přímo neřekla, jak si jí vážím a jak jí za mnohé děkuji. Snad
to cítila z pohlednic... Děkuji Bohu za to, že se naše cesty setkaly
a já mohla potkat Paní Učitelku.“

ostatní pedagogy, a nastavila tak
vysokou laťku, která se nakonec
- možná ne oficiálně, ale jistě lidsky a neformálně - stala jakousi
zřejmě nedosažitelnou normou
a cílem, se kterou byli ostatní
pedagogové v Holešově a jeho
okolí srovnáváni.“ Paní učitelce
Maršíkové nebylo dopřáno mít
vlastní děti. Jejími dětmi se však
stali všichni její žáci, kteří to také
tak cítili.
„Měla jsem možnost poznat
paní Maršíkovou jen zběžně. Jako
začínající učitelka jsem nastoupila

na své první místo do školy, z níž
ona právě odešla do důchodu.
Přesto jsme se mnohokrát potkaly, když zastupovala za nemocné
kolegyně, jednou i za mě, nebo
při setkáních s našimi bývalými
kolegy ke Dni učitelů. Při těchto
krátkých setkáních stačila nám začínajícím předat mnoho ze svých
zkušeností a rad. Ona sama přirozeně používala při výchově dětí
různé pedagogické „finty“, které se
jiní pracně dovídají na placených
seminářích,“ uvedla ředitelka 1. ZŠ
Jarmila Růžičková.

Medaili z rukou ministra přebíral Václav Maršík
(na fotografii sedí první zleva).
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Na količínské pálení čarodějnic přijely stovky návštěvníků

Pálení čarodějnic v Količíně se už stalo
tradiční akcí, kterou si na konci dubna nenechají ujít stovky lidí nejen ze samotné obce,
ale i z širokého okolí. Nejinak tomu bylo
i v letošním roce. Místní osadní výbor akci
uspořádal ve sportovním areálu v sobotu
25. dubna. Příjemné počasí umocnilo hezký
večer plný čarodějnického reje, her, zábavy,
dobrého jídla a pití.
(sov)

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor
v přízemí objektu č.p. 1420 na ul. Masarykova v Holešově o celkové
výměře 37,8 m2 (v současné době ZVERIMEX)
- min. nájemné prodejna 30,4 m2 á 660,- Kč/m2/rok ostatní prostory
7,4 m2 á 400,- Kč/m2/rok + zálohy na energie cca 25.000 Kč/rok.
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to
buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01 Holešov,
nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději do 11. 5. 2009.
Žádost označená heslem „Masarykova 1420“ musí obsahovat:
- řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, kontakt)
- živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
- nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
- nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
- způsob využití nebytových prostor
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová,
příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová. Záměr pronájmu nebytových prostor
je zveřejněn na úřední desce v termínu od 24. 4. 2009 do 11. 5. 2009.
Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí
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V Přílepích uspořádali velkolepou prvomájovou recesi
Prvomájový průvod jako
vystřižený z dob husákovské
normalizace uspořádali v pátek
1. května v Přílepích. Původně
nevinně vyhlížející recesní akce,
jakých jsou v České republice desítky, se rozrostla na vpravdě velkolepou podívanou, která přilákala
k hlavní silnici stovky přihlížejících
z Přílep i náhodně projíždějící.
Domy a ploty kolem silnice byly

vyzdobeny sovětskými a československými vlajkami, chodníky lemovali přihlížející s mávátky, v éteru
se nesl zvuk pokrokových písní.
Páteř průvodu tvořilo několik
alegorických vozů. Obcí tak projížděly vyzdobené traktory, nákladní
vozy, nechyběl ani kombajn. Jako
za starých časů průvod tvořili dělníci, rolníci i pracující inteligence.
Nechyběli příslušníci ozbrojených

sil Československé lidové armády,
členové Svazarmu, psovodi, zástupci socialistické tělovýchovy.
Průvod se pak zastavil na prostranství před místní restaurací, kde
také vyrostla tribuna. Z ní promluvili
k davu čítajícímu stovky hlav straničtí a státní činitelé v čele s okresním
tajemníkem Komunistické strany
Československa soudruhem Pláteníkem. Kulisu všemu pak tvořily

řízné pokrokové písně a skandování tradičních hesel, která si pamatují
už pouze ti dříve narození.
Zhruba hodinu trvající akci
doprovázely také vozy Policie ČR
a průjezd přes Přílepy byl v tuto
dobu omezen. Všichni přítomní
se evidentně velmi dobře bavili,
takže je pravděpodobné, že v obci
byla založena další pozoruhodná
tradice.

Seřadiště průvodu na točně „U Veselého“. Starosta obce Rudolf Solař
v roli okresního tajemníka Pláteníka uděluje poslední pokyny předtím,
než se čelo průvodu hnulo kupředu.

Pod prvomájovou tribunou naproti
přílepské hospodě.

V průvodu nechyběli pionýři ani kombajn.

Mávátka dostali i náhodní cyklisté projíždějící přes Přílepy.

Dobrovolná EKO akce holešovských mladých hasičů
Odpadky, kde se podíváš - krédo dnešní
doby. A ani řeka Rusava není výjimkou. Za rok,
který uplynul od doby, kdy čistili holešovští mladí
hasiči spolu se skauty břehy řeky, se opět Rusava stala skládkou. Kolektiv mladých hasičů si
naplánoval sběr odpadků na neděli 19. dubna.
K dobrovolné akci se připojily i další skupiny
aktivistů z místních škol, které byly vyzvány
Dětským parlamentem a SVČ - TYMY Všetuly.
Do úklidu nepořádku, který hyzdil koryto řeky,
se pustili spolu s hasiči i žáci 1. ZŠ Holešov
s panem učitelem Halabalou a studenti střední
policejní školy s vychovatelkou Bendovou. Díky
bezvadné spolupráci dobrovolných hasičů,
oddílu holešovských skautů a obou zmíněných
škol, které prováděly úklid ve čtvrtek a v pátek
v odpoledních hodinách po vyučování, se během tří dnů podařilo koryto řeky uklidit.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů již předem dohodli se zaměstnanci státního podniku
Povodí Moravy, kde bude úklid probíhat. Tento
podnik také dodal organizátorům igelitové pytle
a ochranné rukavice.
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S čištěním se začínalo u mlýnského náhonu v Dobroticích. Na sedmi zhruba kilometrových úsecích se postupně vystřídaly skupinky dobrovolníků, které mezi sebou navzájem
komunikovaly pomocí vysílaček
a mobilních telefonů. EKO akce
byla ukončena u čističky odpadních vod ve Všetulích.
O odvoz pytlů s odpadem se
starali členové sboru dobrovolných hasičů, kteří je sváželi nákladním autem do připraveného
kontejneru v ulici Tučapská.
Po ukončení úklidu na všechny čekalo špekáčkové hodování.
O plná bříška dobrovolníků se
vzorně postaraly členky SDH.
Celá akce probíhala ve spolupráci s MÚ Holešov, odborem
životního prostředí města Holešov i Zlínského kraje, Technickými službami Holešov a státním
podnikem Povodí Moravy.

Za všechny můžu říci, že skvěle odvedená práce hřeje u srdíčka všechny zúčastněné
„ekology“.
Ing. Petra Sivková

hole‰ovsko 9/2009
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MĚSTO HOLEŠOV

MĚSTO HOLEŠOV

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městských
nemovitostí
• objekt občanské vybavenosti čp. 24 stojící na pozemku p.č. 68, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Holešov
• pozemek p.č. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.660 m2,
k. ú. Holešov část pozemku p.č. 69, zahrada, o výměře cca 735 m2,
specifikovanou geometrickým plánem zak. č. 1484-53/2009 vše k.ú.
Holešov (dále jen GPL)
• části městského pozemku p.č. 67/3, zast. plocha a nádvoří, určené
v GPL
• části městského pozemku p.č. 67/4, zast. plocha a nádvoří, určené
v GPL
• části městského pozemku p.č. 69, zast. plocha a nádvoří, určené
v GPL
• budova - garáže postavené na p.č. 67/3
• budova - garáže postavené na p.č. 67/4, vše k.ú. Holešov
za minimální kupní cenu 14 500 000 Kč + náklady s prodejem spojené
s podmínkou, že zájemce převezme nájemní smlouvy: se Střední odbornou školou Holešov, IČ: 25326236, zastoupenou PaedDr. Jaromírem
Stratilem, s fyzickou osobou PaedDr. Jaromírem Stratilem, IČ: 40365972,
s fyzickou osobou Otakarem Marešem, IČ: 18191193, s Městským kulturním střediskem Holešov, IČ: 25309161.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí musí podat žádost písemně
v zalepené obálce s výrazným označením „Neotevírat - nabídka
Stará radnice“, a to buď poštou na adresu Městský úřad Holešov,
Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do: 11. 5. 2009 do 10.00 hod.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty města Holešova dne 11. 5. 2009 v 16.00 hod.
Podmínky prodeje:
Kupující zaplatí do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
14.500 000,00 Kč nebo kupní cenu složí do úschovy notáři či advokátu
a dále zaplatí náklady spojené s prodejem nemovitosti, např. vyhotovení
listů vlastnických, náklady na vyhotovení geometrického plánu, daň
z převodu nemovitostí a správní poplatek z návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Žádosti musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických osob
rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského
listu), podepsanou kupní smlouvu v počtu o dva vyšším než je účastníků
smlouvy, účel využití nemovitostí.
Bližší informace o prodeji podá odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.:
573521400 nebo paní Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 406.
Záměr prodeje - zveřejnění na úřední desce od 24. 4. 2009 do
11. 5. 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta

v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění zveřejňuje
1. záměr prodeje městského pozemku p.č. 2790/74, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 30 m2, k.ú. Holešov, Leo Skalinovi, bytem Jankovice, za minimální kupní cenu 300,-Kč/m2 + náklady s tímto prodejem
spojené.
2. prodeje městského pozemku p.č. 853/3, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 19 m2, k.ú. Holešov, Jiřímu Mrázkovi, bytem Holešov, za minimální kupní cenu 300,-Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemce o koupi městského pozemku musí podat žádost písemně, a to
buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov,
nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do
1. 6. 2009 do 10.00 hod.
3. záměr prodeje části městského pozemku p.č. 1766, ost. plocha, o výměře 59 m2, Jarmile Ambrožové a Ludmile Harárové, bytem Dobrotice,
za cenu dle znaleckého posudku + náklady s tímto prodejem spojené.
4. záměr prodeje části městského pozemku p.č. 335/6, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 1 m2, k.ú. Holešov, manželům Ordeltovým za
minimální kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
5. záměr prodeje městských pozemků p.č. 112/13, zahrada, o výměře
22 m2, p.č. 1776/1, ost.plocha, o výměře 87 m2, p.č. 1776/2, ost.plocha,
o výměře 57 m2, vše k.ú. Dobrotice,
Ing. Karolu Harárovi a Ludmile Harárové, bytem Dobrotice, za cenu dle
znaleckého posudku + náklady s tímto prodejem spojené.
6. prodeje části městského pozemku p.č. 290/16, ost. plocha, o výměře
cca 155 m2, k.ú. Žopy, manželům Gogelovým, bytem Holešov za minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemci o koupi městského pozemku musí podat žádost
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu
Holešov, a to nejpozději do 1. 6. 2009 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických
osob rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského listu), nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí, termín a způsob
úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listu vlastnického, znaleckého
posudku, příp. geometrického plánu, daň z převodu nemovitostí a správní
poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města Holešova
na jeho nejbližším zasedání.
Bližší informace o prodeji podá odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400
nebo paní Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 406.
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od 27. 4. 2009 do
1. 6. 2009.
Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
zveřejňuje záměr darovat části městských
pozemků - p.č. 67/4, zast. plocha a nádvoří, p.č.
67/3, zast. plocha a nádvoří, p.č. 69, zast. plocha
a nádvoří určené v GPL - zak. č. 1484-53/2009
p.č. 67/5, zast. plocha a nádvoří budovy - garáže
postavené na p.č. 67/5 k.ú. Holešov manželům
Evě a Břetislavu Darebníkovým.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem
města Holešova na jeho nejbližším zasedání.
Bližší informace o prodeji podá Odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí
Ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400 nebo paní
Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 406.
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od
24. 4. 2009 do 11. 5. 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta

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.
12

1. Základní škola Holešov pořádá ve čtvrtek
7. 5. 2009 od 9.00 do 16.00 hodin

den otevřených dveří
Vyučování bude probíhat bez omezení, proto se můžete podívat do běžných vyučovacích
hodin i do hodin, kde bude výuka probíhat pomocí interaktivních tabulí.
Sami si můžete vyzkoušet, jak se s takovou tabulí pracuje.
Na 1. Základní škole máme 11 interaktivních tabulí, které jsme zakoupili z prostředků
ministerstva školství a EU na projekt
„Rozvoj tvůrčího myšlení pomocí informačních technologií“.
S jejich pomocí vyučujeme matematiku, zeměpis, přírodopis, český jazyk, fyziku, dějepis,
hudební výchovu, svět práce, prvouku a přírodovědu.
Srdečně zvou žáci i učitelé 1. ZŠ Holešov
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Jubilejní Memoriál profesora Rudolfa Plajnera
Již v roce 1990 bylo zahájeno organizování Memoriálu RNDr.
Rudolfa Plajnera I. ročníkem na
Tesáku se vzpomínkovým pochodem na Hostýn. Při 100. výročí
narození R. Plajnera 19. května
2001 byl na Hostýně z celostátní
skautské sbírky postavený kamenný památník s reliéfní deskou. Na
reversu pomníku byla připevněna
žulová deska se stručným popisem
jeho pobytu v Holešově v létech
1929 až 1959.

Pomník je trvalou vzpomínkou na druhého náčelníka Junáka,
který 30 let bydlel v Holešově. Zde
působil jako profesor matematiky
a fyziky na místním gymnáziu až
do doby jeho perzekuce po únoru 1948. V tuto dobu měl zákaz
vyučování na gymnáziu, skautská
organizace byla likvidována a nevyhnul se mu ani pobyt ve vězení.
Pro nedostatek důkazů byl propuštěn a přechodně byl zaměstnán
v kovodělném závodě jako dělník.

JUNÁK

- svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov
Vás srdečně zve na jubilejní
XX. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera
k uctění památky druhého náčelníka čs. JUNÁKA 1939 - 1987
v sobotu 23. května 2009
DOPOLEDNE
• individuální pochod z Tesáku na Hostýn,
• návštěva svatohostýnské baziliky a památek,
• v 10.00 hod. - Poutní dům - beseda k XX. výročí Memoriálu
RNDr. Rudolfa Plajnera a vzpomínka na 90. výročí vzniku skautingu
v Holešově s připravenou výstavou na Hostýně.
ODPOLEDNE
• ve 13 hodin pietní vzpomínka na bratra náčelníka Rudolfa Plajnera
Občerstvení a obědy na Hostýně v Poutním domě. Ubytování je možno zajistit v kanceláři Matice svatohostýnské (tel.: 573 381 693).
Informace - Stanislav Štěpán
Komenského 1013, 769 01 Holešov
tel.: 573 397 180 (záznamník)

Protože v té době bylo málo kvalifikovaných učitelů jeho profese, byl
jmenován vyučujícím na dělnické
přípravce na Hostýně. Po zrušení této školy vyučoval dr. Plajner
na základních školách, vždy však
mimo Holešov. Byl často překládán ze školy na školu. Bylo to pro
něho zlé, ale nestěžoval si a nikdy
nekritizoval ani ty, kteří mu tolik
ublížili. Minulý režim mu však zakázal jakékoliv působení ve výchově
dětí a mládeže, stejně jakoukoliv
publikační činnost.
Dr. Plajner byl od mládí sociální demokrat, násilné splynutí
s KSČ neuznával a vstup do této
strany rázně odmítl. Na vlastní žádost byl od září 1959 přeložen na
osmiletou základní školu do Vraného nad Vltavou, do prostředí,
kde nebyl tolik svým odpůrcům na
očích. Uvolnění politických poměrů
v šedesátých létech znamenalo
pro něj postupnou a plnou rehabilitaci. Za svou práci dostal řadu
vyznamenání. Byla obnovena činnost Junáka a bylo mu dovoleno
stanout v jeho čele. Všechna tato
satisfakce neměla však dlouhého trvání. Normalizace a počátek
roku 1970 vrátily politické poměry
a všechny zákazy do starých kolejí.
Přesto v důchodovém věku psal do
„šuplíku“. Sepisoval historii skautingu v českých zemích. Osm těchto
historických rukopisů bylo vydáno
v samizdatu ještě za jeho života.

Nové obnovy Junáka v devadesátých letech se však nedočkal.
Zemřel 23. června 1987 v Lukách
pod Medníkem.
Již v říjnu tohoto roku dokončil ing. Ant. Vémola monografii
o bratru náčelníkovi a v listopadu
Vlastivědný kroužek v Holešově
uspořádal vzpomínkový večer
na RNDr. Rudolfa Plajnera jako
čestného občana města Holešova.
Bylo to na holešovském zámku za
účasti jeho přátel i ze vzdáleného
okolí a především mnoha občanů
města.
Květen 2009
Středisko JUNÁKA Holešov

Odhalení pamětní desky

POZOR
1 010 000 Kč Tel.: 733 718 819
Ludslavice, prodej cihlového RD 4+1
s průjezdem, část. podsklepený se zahrádkou. Rekon. domu v roce 2006. Nové
rozvody el., vody, odpady, stropy, podlahy.
ÚT na TP, el. 230/400V, plyn před domem, voda a kanalizace obecní.

V HOLEŠOVĚ
NOVĚ
OTEVŘENA
KANCELÁŘ

Buchlovice (frs) - Pamětní
desku výsadkáři Jiřímu Štokmanovi
odhalili ve čtvrtek 30. dubna v jeho
rodných Buchlovicích. Štokman
byl šifrantem tříčlenné paradesantní skupiny Clay, která seskočila
v dubnu 1944 mezi Mysločovicemi
a Hostišovou na Zlínsku a vyvíjela
úspěšnou ilegální činnost na území
východní Moravy až do konce války.
„Členové skupiny se dokázali vypořádat se všemi nástrahami gestapa
a udavačů,“ poznamenal při pietním
aktu před stovkami hostů, zástupců
armády, válečných veteránů a milovníků vojenské historie historik

Jan Břečka z Moravského zemského muzea v Brně. Jiří Štokman
válku přežil a po roce 1948 odešel
za hranice. Zemřel v červenci 1981
v americkém městě Monterey v jedenašedesáti letech.
K uctění odvážných parašutistů je každoročně v dubnu pořádán
noční vzpomínkový pochod z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem,
u jehož vzniku stáli před šesti lety
členové holešovského skautského střediska. Ti se také společně
se členy holešovského klubu výsadkových veteránů vzpomínkové
akce v Buchlovicích zúčastnili.

(vedle pošty)

• RD 5+1 Holešov, udržovaný, NOVINKA
• RD 5+1 Roštění, po rekonstrukci, NOVINKA
• RD 5+1 Martinice, novostavba, NOVINKA
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, NOVINKA
• BT 3+1 Holešov, centrum, NOVINKA
• BT 4+1 Zlín - JS, po rekonstrukci, NOVINKA

1.800.000 Kč
2.600.000 Kč
4.660.000 Kč
1.470.000.Kč
1.940.000 Kč
2.500.000 Kč

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.

Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 733 718 819

www-rkheureka.cz

Kytici k pamětní desce Jiřího Štokmana položili v Buchlovicích také
členové klubu výsadkových veteránů z Holešova.
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I v Přílepích oslavili školáci Den Země
Již dávno předtím, než se naše škola
v Přílepích zapojila do projektu „Recyklohraní“, jsme Den Země slavili úklidovými akcemi.
Nejinak tomu bylo i letos. Přesně v den, kdy
se tento svátek slaví - tedy 22. dubna - jsme
vyzbrojeni igelitovými a gumovými rukavicemi
vyrazili pod vedením svých paní učitelek od nejbližšího okolí školy až do okrajových částí obce.
Této akce se zúčastnili všichni žáci naší školy,
od nejmenších prvňáčků až po páťáky. Všechny
odpadky, které jsme našli, jsme třídili do připravených igelitových pytlů na plast, papíry, sklo
a směs. Po návratu ke škole jsme se i s naším
„úlovkem“ pro dokumentaci vyfotili a žáci potom
hravě dokázali odpovědět na několik otázek,
které jim paní učitelky položily:
Kde všude jste odpadky sbírali?
Mladší žáci šli po chodníku kolem hlavní
silnice směrem k Holešovu a skončili v parku
místního zámku, starší žáci šli delší trasu taktéž
po chodníku kolem hlavní silnice, ale směrem
k Lukovečku, a svou činnost ukončili v okolí
místní přehrady.

Ve kterých částech obce bylo odpadků
nejvíc?
Byla to samozřejmě ta místa, kde se schází
více lidí nebo kde se konzumuje nějaké jídlo či
pití - tedy okolí obchodů, restaurací, autobusových zastávek, zámecký park či okolí přehrady.
Jsou to tzv. území nikoho. Před rodinnými domy
měli lidé většinou udržovaný pořádek.
Který druh odpadu převažoval?
Asi nejvíce bylo umělohmotných PET lahví, ale možná to klame, protože nesešlápnuté
zabírají opravdu hodně místa.
Kdo si myslíte, že patří k největším nepořádníkům?
Podle našich zkušeností to jsou kuřáci,
kteří odhazují nejen nedopalky cigaret, ale
i krabičky od cigaret. A vůbec jim nevadí, že je
odhazují třeba na dětském hřišti.
Co jste s vysbíraným odpadem udělali?
Sklo a plasty jsme uložili do kontejnerů
na příslušný sortiment, které jsou přímo u nás

v obci. Papírky a ostatní směs jsme nechali
odvézt spolu s domovním odpadem, který je
z obce - a tudíž i od školy - odvážen každých
14 dní na skládku Technickými službami.
Našli jste mezi odpadky i něco neobvyklého?
Zajímavý byl nález celého páru zachovalé
sportovní obuvi botasek v parku. Jak šel jejich
majitel domů? Bos?
Všem žákům i pedagogům za tuto záslužnou činnost patří velký dík a snad ještě jedno
velké přání - ať nám ty uklizené plochy v obci
vydrží co nejdéle!
Mgr. Alice Kučerová

Poděkování
Klub výsadkových veteránů Holešov děkuje touto cestou vedení závodu NESTLÉ - Česko,
s.r.o. Holešov za finanční sponzorský dar.
Výbor KVV Holešov

Trhy drobného
zvířectva
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Míškovicích zahajuje od května 2009
každou třetí neděli v měsíci pravidelné měsíční
trhy drobného zvířectva ve svém chovatelském
areálu v Míškovicích. Otevřeno bude vždy od
8 do 11 hodin. Občerstvení zajištěno. Zveme
všechny chovatele a příznivce chovatelství
Holešovska a okolí na tyto akce. Možnost nákupu, prodeje a výměny zvířat, chovatelských
přebytků a krmiv. Tel. 571 141 172.
Ing. Miloslav Gaja,
předseda ZO ČSCH Míškovice

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

POZVÁNKA
PRO VŠECHNY
SPORTOVNĚ NALADĚNÉ
na pouť k poctě
sv. Janu Sarkandrovi
u příležitosti 400. výročí
kněžského svěcení
v pátek 8. května 2009.
Začneme společnou mší svatou v 7.30 hod.
Po mši svaté se vypravíme na Svatý Hostýn
- kdo chce, pojede na kole, kdo raději chodí,
půjde pěšky.
Společně se setkáme ve 14 hodin na
Sv. Hostýně v kapli sv. Jana Sarkandra.
Každý z účastníků obdrží pohlednici
sv. Jana Sarkandra
s autentickým podpisem!
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁMKU
Kolotoče, vláček Pacifik, jízdy na koních
i v kočáře, bohaté občerstvení, vystoupení
country kapely Texas, ale stejně tak pěvecko-tanečního souboru Banana Vox či pěveckého
sboru Moravské děti, prohlídky zámku s odbor-

ným komentářem - to vše nabídl den otevřených
dveří, který proběhl v holešovském zámku
a přilehlém parku v pátek 1. května. Naše fotoreportáž dokládá, že se akce zdařila. Tentokrát
vyšlo i počasí.
fs, rr
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CD TIPY
PETER NAGY: LABUTE A HAVRANY
Toto 2 CD přináší letošní studiové novinky
a live nahrávky Petrových největších hitů!
Nagy se - bez křečovité snahy o bulvární
slávu za každou cenu - trvale pohybuje mezi
už vlastně navždy československými stálicemi. V roce pětadvacátého výročí zahájení
velmi úspěšné kariéry zvolil netradiční ediční
model, propojující jeho potěšitelnou aktuální
skladatelskou, textařskou a pěveckou formu
s připomenutím hity nabité minulosti. Je to
opravdu mimořádná akce: práce ve studiu
byly dokončeny na konci února, unplugged
live CD je pak záznamem koncertu vysílaného slovenským rádiem Expres dokonce až
9. března 2009.
Je to tradičně silně melodické, v kytarovém
soundu, s občasnými retro klávesami a vždy
chytlavými slogany. Nagy si umí napsat písničku s potřebnou dávkou hudební nostalgie
a textové sebeironie, v drtivé většině s rychlými
hitovými ambicemi. Rádiový ohlas už první
nabídnuté albové písně Nová gitara je důkazem, ale duet s americkou zpěvačkou Nicole
J. McCloud Flying, Rozhlˇadňa 25, Keď muž
umýva auto nebo Žraloky plačú jsou dalšími
velmi nadějnými čekateli na tuto šanci. Krásnou
vzpomínkou je pak bonusová Pihovatá dívka,
v minulém roce Petrem přepracovaná k velké
potěše autora a původního interpreta Pavla Nováka, teď již bohužel v muzikantském nebi.
Na živo se zpěvák a kytarista Nagy může
i bez elektrifikace spolehnout na zkušenou
kapelu s výbornými sólisty v pozici promyšleně ukázněných doprovázečů. Do opravdu
unplugged podoby atraktivně přearanžované verze největších hitů a luxusní koncertní
sound jsou výtečnou náplní toho druhého,
rozhodně víc než jen doplňkového CD.
Nagy 2009: Tucet nových písní + koncertní
hity jako bonus!
KAREL KRYL: ŽIVĚ V ČESKOSLOVENSKU 1969
Archivní překvapení, unikátní koncertní záznam Krylova vystoupení z doby před emigrací (1969)! Z asi jediného technicky upravitelného pásku se podařilo zrekonstruovat
alespoň část písničkářova recitálu z doby,
kdy se mnohé jeho příští hity teprve líhly
a politické komentáře oslovovaly publikum
také čerstvě přejeté ruskými tanky.
Co musíme záznamu promíjet z hlediska
dnešní super hi-fi doby, je bohatě vynahrazeno autentickým uhranutím lidí mladým
Krylem, kytarově jednoduše doprovázejícím
už jasně definované názory s textovým puncem lidového básníka nepolopatického švihu.
Ruská ruleta, Pušky a děla či Bílá hora tu mají
dvojí historický význam, Okupační popěvek je
popisem včerejšího dne, Až jednou proletariát, Vesele, vesele či Vinohrad v sobě skrývají
možný reálný velký průšvih, naštěstí těmto
písním nehrozící ve verzích po roce 1990.
Booklet přináší dobové materiály, doprovázející vzpomínky Krylova tehdejšího písničkářského kolegy Vladimíra Merty. Ten,
s humorem i přesnými definicemi zároveň,
zachytil krátkou dobu předexilové spolupráce
i atmosféru doby. Na krátkém prostoru se
mu podařilo vystihnout mnohé z toho, co
ani mnohem objemnější publikace o Krylovi
nedokázaly. Ediční poznámka kompilátora
Jana Šulce pak vysvětluje okolnosti vzniku
CD, včetně místa pro bonusový záznam z Návštěvních dnů pánů Šimka a Grossmanna.
Je to tedy další Krylovo archivní CD? Je to
jistě víc: má totiž možná zvukově lehce zašumělou, ale opravdu jasně autentickou sílu
oslovení z těch měsíců, kdy si byli posluchači
a písničkář asi úplně nejblíž.
(red)
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Valkýra - historická rekonstrukce
nejznámějšího atentátu na Hitlera
Historická fakta: Plukovník Claus von
Stauffenberg stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla
být likvidace Adolfa Hitlera a následný vládní
převrat a orientace na dohodu Německa se západními spojenci. Po návratu z fronty v Africe,
kde přišel o oko a část ruky, se C. von Stauffenberg stal členem a posléze vůdčí osobností
rozsáhlého hnutí usilujícího o svržení Hitlera.
Atentát byl nakonec stanoven na 20. července
1944. Po něm se měl rafinovanou strategií
(paradoxně schválenou samotným Hitlerem),

KINORECENZE
zvanou jako operace Valkýra, odehrát převrat.
Všechno ale dopadlo jinak, protože atentát byl
tak jako mnoho jiných před ním neúspěšný.
Po nezdařeném Supermanovi se už částečně
odepsaný režisér Bryan Singer vrátil Valkýrou
ve velkém stylu. Přitom je to projekt, jenž rozhodně nelze brát jako sázku na jistotu. Singer,
který oslnil již svým debutem Obvyklí podezřelí,
pokračoval více než slušným Nadaným žákem
a překvapil bombastickými X-Meny, po nešťastném Supermanovi potřeboval další trhák jako
sůl. Ale jak už jsem uvedla, neulehčil si to. Tím,
že si vybral chronicky známou látku, kterou
musel zpracovat tak, aby to nebyla jen nudná
lekce z historie. Tím, že na příběh zasazený
do doby druhé světové války musel vynaložit
nákladnou dobovou výpravu. Tím, že obsadil
převážně britské herce a nechal je mluvit anglicky (chvíli jsem si, pravda, musela zvykat, že
z úst uniformovaných „nácků“ plyne salónní angličtina). Tím, že do hlavní role obsadil čím dál
více kontroverzní osobnost - zarytého scientologa Toma Cruise. Tím, že se rozhodl natáčet
v Německu, kde kvůli různým zákazům, omezením a protestům (i vůči představiteli hlavní
role) rozhodně neměl na růžích ustláno. Co
se těchto problematických okolností týče, vše
vyšlo takřka zázračně. Tak popořadě: Nudná
lekce z historie se nekonala, protože i když je
„kostra“ příběhu celkem obecně známá, režisér ji obalil mnoha detaily a hlavně rozehrál napínavou dohru po atentátu. Divák drží „hodným“
Němcům palce a skoro nedýchá, i když ví, jak
to s nimi dopadne. Scény organizování převzetí
moci mají neuvěřitelné napětí, spád a gradaci.

Na filmu se nešetřilo a už úvod v africké poušti
navozuje sugestivně válečné běsnění. I když
se děj posléze přesune do Berlína a „uklidí“
do interiérů, stále nepostrádá potřebný dynamický střih, vynalézavou kameru a účinnou
podkreslující hudbu. Všichni herci i v menších
rolích (K. Branagh, B. Nighby, T. Wilkinson,
T. Stamp) mají potřebné charisma a i na malém
prostoru dokážou na sebe strhnout pozornost a dodat své figuře věrohodnost, hloubku
a charakter, byť jen hnutím obličeje či gestem.
Tom Cruise, který o hlavní roli velmi stál, protože si sám všiml své až zarážející podoby
se skutečným Clausem von Stauffenbergem,
sice na jednu stranu nesleze z plátna, nijak ale
nevyčnívá, hraje velmi civilně a slouží celku.
Německo pak v neposlední řadě poskytlo „hodnověrné“ dobové reálie a do ducha filmu se prostředím a potažmo atmosférou dokonale promítlo.
Film dobře vykresluje válečnou situaci, nacistickou ideologii a hlavně vojenskou mašinérii. Dokáže se na politiku podívat z různých
úhlů a přiblížit a osvětlit její různé aspekty.
Nedokáže jediné: vysvětlit, jak je možné, že
Hitler přežil všech 15 atentátů na svou osobu.
Na to ale ani dát odpověď nemůže. Protože
žádná odpověď neexistuje.
Marie Drechslerová
Film uvedlo kino Svět v Holešově 14. a 15.
dubna 2009.

Jedinečný šansonový večer v podání multiumělkyně Ester Kočičkové a výtečného pianisty
Lubomíra Nohavici proběhne v úterý 12. května v Drive Clubu.
Vstupenky získají zájemci v tradičním předprodeji.
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Program kina Svět
Sobota 9. 5. a neděle 10. 5. v 19 h: MARLEY A JÁ - USA, komedie s titulky. Všechno
bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley...
Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen
Wilson a Jennifer Aniston) si pořídí roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který
se během pár týdnů změní v padesátikilový
parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Je zde
popisován těžký život páníčka s tvorem, který je
mírně šílený, ale nesmírně přátelský. Pobavíte
se i si popláčete…V hlavních rolích Jennifer
Aniston a Owen Wilson. Režie David Frankel
(Ďábel nosí Pradu).
Úterý 12. 5. a středa 13. 5. v 19 h: KURÝR
3 - Francie, akční film s titulky. Z jižní Francie
přes Budapešť a Bukurešť až do Oděsy s výbušným nákladem a ostrými hochy v zádech. Muž
s nejtěžší nohou na plynu je zpět a v nejlepší
formě! Hrají Jason Statham, Robert Knepper
a další. Režie Olivier Megaton.
Pátek 15. 5. a sobota 16. 5. v 19 h: RYCHLÍ
A ZBĚSILÍ - USA, akční film s titulky. Fanoušci
rychlých kol, automobilových honiček a Dominica Toretta v podání hvězdného Vin Diesela
se mohou těšit na čtvrtý díl akční série! Mezi
herci hrají prim Vin Diesel, Paul Walker a další.
Režie Justin Lin.

Sobota 16. 5. a neděle 17. 5. v 17 h: NA
PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY - ČR, animovaná pohádka nejen pro
děti. Film z tvůrčí dílny Jiřího Barty, jednoho
z nejoriginálnějších a nejuznávanějších tvůrců
v oblasti animovaného filmu (Krysař). Příběh
ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém
kufru. Těší se na své každodenní rituály, hry
a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny,
užívají si pohodu a harmonii domova - ovšem
až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce - laskavé panence
Pomněnce... Dobrodružná výprava na její záchranu právě začíná. Režie Jiří Barta. Hudba
Michal Pavlíček.
Pondělí 18. 5., úterý 19. 5. a středa 20. 5.
v 19 h: VÉVODKYNĚ - Francie/Itálie/Velká
Británie, historické drama s titulky. Kostýmní
snímek nás přenese do 18. století a přiblíží nám
příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky
princezny Diany. Paralela mezi jejich životy
je více než zřejmá. Podobně jako princezna
Diana, tak i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, byla oslňující, charismatická a veřejností
milována. Zato v osobním životě jí ale štěstí
nepřálo... V hlavních rolích Kejda Knightley
a Ralph Fiennes. Režie Saul Dibb.

Program MKS a Drive Clubu
Středa 6. 5. v 19.30 h: TRAVESTI
SCREAMERS - travesti kabaret.
Barvitá a zábavná show jedné
z nejpopulárnějších pražských travesti skupin. Představení je VYPRODÁNO. Kinosál.
Neděle 10. 5. v 15 h: DVA TATÍNCI A JEDEN DRAK - divadelní
představení. Premiéra pohádkové
feérie pro malé i velké děti, inspirovaná literární předlohou A. Goldflama. Hrají: J. Müller, M. Hamrlík,
K. Šťastná, M. Kučerková, J. Dujka
a M. David. Scénář, režie a dramatizace: V. Dvořáková. Kinosál.

Protagonistky komedie Kornelovy vdovy.

Úterý 12. 5. v 19.30 h: ESTER KOČIČKOVÁ
A LUBOMÍR NOHAVICA - koncert. Šansonový
večer s populární zpěvačkou a multiumělkyní
Ester Kočičkovou, kterou doprovodí výtečný
pianista Lubomír Nohavica. Drive Club.
Čtvrtek 14. 5. v 19.30 h: KORNELOVY VDOVY - divadelní představení. Komedie Ákose
Kertésze nastudovala režisérka Hana Ižéfo-

vá. V představení hrají Miriam Kantorková,
Michaela Dolinová, Radka Stupková, Milena
Steinmasslová a Jana Šulcová. Kinosál.
Sobota 30. 5. v 19 h: KRAJÍC CHLEBA
- koncert. Vystoupení studentské kapely z Hulína je věnováno zejména všem úspěšným
maturantům. Letní scéna kina Svět, v případě
nepříznivého počasí Drive Club.

SPOLEČNOST CASTELLUM HOLEŠOV ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
si Vás dovoluje pozvat na

ZÁMECKÉ SOIRÉE
pořádané jako 3. předjubilejní koncert k 300. výročí
narození F. X. Richtera
Skladby G. Legrenziho, G. F. Händela, J. Haydna a W. A. Mozarta přednesou
KATEŘINA HÁJKOVÁ (soprán) a LUCIE FIŠEROVÁ (cemballo)
Holešov – zámecká sala terrena 9. května v 18 hodin.
Koncert sponzorsky podpořil pan JUDr. Zdeněk Novák. Vstupné dobrovolné

FILMOVÉ TIPY
MILK
(USA, drama s titulky)
Režisér Gus Van Sant a Sean Penn
oživili skutečný příběh člověka, který je
do dnešní doby považován za jednoho
z největších mučedníků americké historie.
Za svou sexuální orientaci zaplatil tím
nejcennějším - životem. Když byl v roce
1978 na Harveyho Milka spáchán atentát,
svět ztratil jednoho z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti. V hlavní
roli Sean Penn. Milk je na seznamu deseti nejlepších snímků roku 2008 podle
Amerického filmového institutu.
MILIONÁŘ Z CHATRČE
(Velká Británie/USA, romantické drama
s titulky)
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí
v televizním studiu naproti moderátorovi
indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej
dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií.
Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem
z bombajského slumu, chlapcem, který
se narodil do světa bez budoucnosti.
Jak může takový nevzdělaný roznašeč
čaje všechny odpovědi znát? Všechno
to začalo, když byl malý… Režie Danny
Boyle (Trainspotting, Pláž, 28 dní poté,
Sunshine). Film roku, čerstvý držitel čtyř
Zlatých glóbů a osmi Oscarů.
EL PASO
(ČR, drama)
Renomovaný režisér Zdeněk Tyc se po
úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací
do světa Romů, který v nás zpravidla
vzbuzuje strach a rozpaky, přestože
o něm vlastně vůbec nic nevíme… El
paso je inspirováno skutečným osudem
romské vdovy, matky devíti dětí. Příběh
začíná okamžikem tragické smrti otce.
Matka Věra najednou stojí sama proti
úřadům, odhodlaná udržet svou početnou
rodinu pohromadě za každou cenu, jenže
zoufale nepřipravená. Být Romem opravdu znamená být vinen? V hlavních rolích
Irena Horváthová, Linda Rybová, David
Prachař a další. Režie Zdeněk Tyc.
Všechny tři filmy promítne kino Svět
v květnu 2009.

VÝSTAVA
Městská galerie
Výstava absolventů
Základní umělecké školy
F. X. Richtera Holešov
Vernisáž se uskuteční
ve středu 13. května
v 17 hodin
Výstava,
která bude otevřena denně
mimo pondělí,
potrvá do 14. června 2009
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Hrabě Jan z Rottalu se vrátil na holešovský zámek
Přivítání nové, již sedmnácté publikace
z edice „knihovnička Holešovska“ bylo mimořádnou událostí. Magistra Renata Juráňová,
působící v Holešově jako středoškolská učitelka, upravila a s pomocí města Holešova vydala
svou původně diplomovou práci, ve které se
zabývá jednou z nejvýraznějších osobností
střední Moravy, majitelem holešovského panství a stavitelem holešovského zámku, skutečným velmožem raného baroka, hrabětem
Janem z Rottalu.
Tento šlechtic, který patřil k nejmocnějším
osobám nejen na Moravě, ale v rakouském soustátí vůbec, se zapsal do dějin našeho kraje velmi
hluboce - a i když byl za svůj tvrdý postup proti
Valachům a později proti uherským vzbouřencům odsuzován, v každém případě byl velkým
budovatelem, podporovatelem kultury a velmi
schopným hospodářem, který spoluvytvořil prosperitu Moravy a přispěl k rychlému zahojení
hlubokých ran ukončené třicetileté války.
Sama autorka přirovnala postavu Jana
z Rottalu k podobné osobnosti sedmnácté-

ho století - v Čechách
působícímu Albrechtu
z Valdštejna. Oba byli
výjimeční, oba vysoce
převyšovali své okolí,
oba byli úspěšní vojáci,
ale především hospodáři, podnikatelé a organizátoři, oba byli mimořádně schopní, ba všeho
schopní.
Obsáhlá, vysoce erudovaná práce
Mgr. Juráňové, která
je na jednu stranu velmi čtivá a na druhou
stranu přináší spoustu
zcela nových poznatků
nejen o doposud málo
prozkoumaném životě
a působení Jana z Rottalu, ale i o jeho době,
poměrech a problémech

na jeho panstvích, o sporech, které vedl například
s velehradským konventem
a se svými poddanými, je už
nyní v prodeji na obvyklých
místech v Holešově.
Knihu uvedl místostarosta města Mgr. Rudolf
Seifert, její autorce a jejím
čtenářům požehnal v krásném prostředí zámecké sala
terreny, postavené rovněž
Janem z Rottalu, holešovský děkan P. František
Cinciala. Nechyběl u toho
ani Holešovský komorní
orchestr řízený Ivem Kurečkou.
V příštím čísle Holešovska přineseme recenzi
této knihy.
(red)

Slavnostní koncert byl přenášen do Evropy
Zahajovací koncert oslav k 300. výročí narození hudebníka, pedagoga a skladatele Františka Xavera Richtera se uskutečnil v pátek
24. dubna ve velkém sále holešovského zámku. V podání Pražského
komorního orchestru a jeho sólistů zazněly skladby F. X. Richtera a Josepha Haydna.
Koncert byl koncipován jako zvláštní program k předsednictví České
republiky v Radě Evropské unie a v rámci koncertní sezony EURORADIA
2008 - 2009 jej přejímaly rozhlasové stanice sítě Evropské vysílací unie
ve čtrnácti evropských zemích.
Posluchači museli být kvůli přenosu na svých místech již v 19.45,
byť samotný koncert začal až pět minut po dvacáté hodině. Také samotný
průběh zhruba dvouhodinového programu byl podřízen rozhlasovému
přenosu, který slovem doprovázel moderátor přímo ze sálu.
(sov)
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V holešovském zámku se cítím jako ryba ve vodě,
říká Jaroslav Radecki
Poněkud jinou zkušenost mám se zpěvačkou
Věrou Špinarovou. Pravda, na jevišti odvedla
perfektní výkon, ale dole v šatně - byť byla upozorněna, že se v celém zámku nekouří - vykouřila dobrých deset cigaret. Možná jen zázrakem
čidla nic nezaznamenala, čímž nebyl vyhlášen
poplach a já tím pádem nemusel vyhnat všechny návštěvníky koncertu ze zámku…

O Jaroslavu Radeckém jsme v Holešovsku psali bezprostředně po jeho uvedení do
funkce správce holešovského zámku. Mezitím
ale uteklo pár měsíců, a tak jsme mu položili
zase několik otázek. Jak jsme během následujícího rozhovoru zjistili, práce ho stále baví
a nemá s ní problém. V zámku je už jako doma.
Hravě zvládá jak samotný provoz, tak časté
prohlídky, s nimiž se poslední dobou jakoby
roztrhl pytel.
Máte za sebou pár měsíců strávených na
zámku jako správce. Jak byste tohle období
zhodnotil z hlediska zájmu lidí o zámek?
Myslím, že zájem o zámek byl a zůstává
stále veliký, což mě samozřejmě nemůže netěšit. Je příjemné, že lidi zámek zajímá a že se
sem vracejí a jsou zvídaví. Zajímá je prakticky
všechno kolem zámku, což pozoruji na prohlídkách, které s nimi jako přednášející absolvuji.
A můj čistě osobní dojem z mého několikaměsíčního působení? Na to můžu říct jen to,
že jsem tady moc spokojený, že se cítím jako
ryba ve vodě - a že bych neměnil. Už jenom
proto, že to není jen práce s historickými a nejen historickými fakty, které nosím v hlavě, ale
i práce s lidmi - ať už zvenčí nebo mým týmem
spolupracovníků. A to je právě kombinace,
která mě baví.
Umějí se lidé v zámku chovat? Nejsou
problémy?
Pokud narážíte na plesy, tak nebyla to zase
taková hrůza. Chování většiny lidí bylo - až na
pár výjimek - kulturní a kultivované. Problém
měli snad jen neukáznění kuřáci, kteří chodili
i přes upozornění kouřit buď na staveniště,
anebo kouřili v arkádách, což bylo špatně.
Ke kouření byl sice vyhrazen prostor u zadního vchodu do zámku, s čímž je spojen další
problém. Někteří lidé se ještě nenaučili chodit
prozatím oficiálním vchodem, který je z parku,
a nejraději by do zámku chodili hlavní čelní
bránou. Tam to ale taky nejde, neboť se tam
stále pracuje a buduje a je to vchod pro ty, kteří
náš zámek nadále zvelebují…
Další problém byl možná i v tom, že si někteří plesající stěžovali na zimu v sálech.
Tak to byl čistě technický problém a rozhodně nikoliv záměr. To máte tak: když se staví
chalupa, tak se musí taky všechno vyzkoušet.

Těšíte se, až budete provázet holešovským
zámkem, až bude zrekonstruováno i jeho
druhé patro?
Pokud vím, druhé patro by mělo být zrekonstruováno, ale až v poslední fázi rekonstrukce. Bude to velice náročné - především co se
financí a stavebních úprav týče. Záměr je, že
by měla být ve druhém patře knihovna a případně i prohlídkový okruh, muzeum a galerie.
Pokud půjde všechno podle plánu, kdopak by
se na to netěšil. Bude pěkné provádět zámkem,
který bude - jak doufám - vybaven částečně
i mobiliářem.

Jaroslav Radecki v akci.
Tady nastal hned po kolaudaci velký provoz.
V případě našeho zámku šlo o to vychytat chyby
mezi topením a vzduchotechnikou. V tom bylo
jádro pudla.
Jak dopadla podle vašeho názoru letošní
plesová sezona?
Myslím si, že lidé, co do zámku na plesy
chodili, mohli být spokojeni. Bylo to pro nás
samozřejmě někdy náročné, ale poradili jsme
si s tím. Přípravu prostor včetně úklidu si řešíme z vlastních zdrojů, protože firma na úklid
je příliš drahá.
Jak jste si rozuměl s celebritami, které
zámek navštívily? Která na vás udělala
nejlepší dojem?
S několika slavnými lidmi, kteří tady vystupovali, jsem se setkal a můžu říct, že největší
sympatie jsem pojal k Mahuleně Bočanové
a Ondřeji Havelkovi. To byli skutečně i mimo
jeviště velice příjemní lidé, kteří si na nic nehráli.

Reprezentativní ples v holešovském zámku - Jaroslav Radecki
a Mahulena Bočanová.

Kde ten mobiliář seženete?
Určitě se dá sehnat, respektive zapůjčit
z depozitářů jiných zámků, protože původní
mobiliář dohromady už nedáme... Samozřejmě
se budeme snažit, aby připomínal vybavení,
které tady kdysi bylo. Pokud se nám to podaří,
měl by tento zamýšlený prohlídkový okruh
představovat ukázku šlechtického bydlení - tak,
jak tomu i v jiných objektech bývá. Tady nám
bude také asi hodně nápomocný i Památkový
ústav Praha.
Když přednášíte o historii zámku, na co se
lidé nejvíc ptají?
Lidé jsou zvídaní, a tak se ptají na všechno.
Nejen na historii budovy i rodů, které zámek
obývaly, ale také se ptají na to, kdy bude rekonstrukce dokončena, kolik to stojí peněz, jaké
akce tu proběhnou a co se všechno v zámku
v nejbližší době odehraje. Zajímá je prakticky všechno. Historie i současné společenské
a kulturní akce, které jsou v dohledné době
v plánu. Ale pak přijdou i tací návštěvníci, kteří
ani moc neposlouchají, protože tam byli někým
nahnáni. Přitom šlo o studenty historie. Na
druhé straně mě zase potěšila děcka z tercie
holešovského gymnázia. Ta byla fakt vtipná
i zvídavá. Dost mě tihle mladí lidé bavili.
Robert Rohál

Správce zámku je často vidět na nejrůznějších
kulturně-společenských akcích v Holešově.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JIŘÍ KUHL
Jiří Kuhl, který se narodil v roce 1975 v Ružomberku, se zapsal do povědomí Holešovanů
jako letitý a svědomitý poštovní doručovatel.
V současnosti se věnuje jednak loutkové tvorbě a tvoří skulptury z rozmanitých materiálů
a předmětů, které jiní považují za zbytečné,
a proto je často nalézá tam, kde by jiní nehledali...
Dává věcem nový smysl a rozměr, libuje
si především v industriální tvorbě, což dokazuje
jeho účast například na mezinárodním bienále Industrální stopy v Ostravě v roce 2007,

kde sklidil velký úspěch se svou Industriální
operou.
Kromě výtvarna se však také zabývá
zvukovou stránkou věci, což dokazuje jeho
hudební doprovod k němým filmům Kabinet Dr.
Caligariho (industriální piano) a Upír Nosferatu
(industrální bicí nástroje) uvedených v kině
Svět v rámci filmové přehlídky Projekt 100.
Část jeho loutkářské tvorby, jejíž část předkládáme i v dnešní galerii, je v současnosti k vidění
na výstavě ve foyer holešovského kina Svět.
(red)

Jiří Kuhl.

Jiří Kuhl a jeho loutkové divadlo.

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JIŘÍ KUHL

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Nejkrásnější dovolená pro mě je letní natáčení,
říká režisér Zdeněk Troška
Je to pár dní, co měl v sousedním
městě - Bystřici pod Hostýnem - besedu
populární režisér Zdeněk Troška. A tak aby
to nebylo Holešovanům líto, pořídil jsem
s panem režisérem následující rozhovor.
Čtenáři ať prominou tykání, ale znám se se
Zdeňkem rovných dvacet let... A ještě jednu
věc bych chtěl hned v úvodu sdělit. Vůbec
se za tu dobu, co se známe, nezměnil. Je to
pořád ten milý, laskavý a příjemný člověk,
který si navíc na nic nehraje.
Tvým prozatím posledním filmem byla
pohádka Nejkrásnější hádanka. Jak se vůbec líbila publiku a kde všude už v zahraničí
byla k vidění?
Pohádka Nejkrásnější hádanka, která
vstoupila koncem února loňského roku (2008)
do kin, překvapila v mnohém: za tři čtvrtě roku
ji vidělo přes 300 000 diváků, což je na dětské
představení, které se hraje jednou, maximálně
dvakrát denně, a to jen v předjarních měsících,
neuvěřitelný úspěch! Protože pak už děti dávají

Doktor od Jezera hrochů, premiéra by měla být
25. února příštího roku. Měl jsem sice nachystanou klasickou pohádku podle Boženy Němcové
Čertova nevěsta, ale kvůli nedostatku financí
a hlavně jistému nefér jednání barrandovské
producentky z realizace sešlo. Ale děláme všecko pro to, abychom ji příští rok natočili. Možná

Zpět k filmu. Existuje látka, respektive
téma, do kterého by ses rád pustil? Něco,
co je tvá srdeční záležitost?
Těch krásných námětů mám mnoho, od
pohádek až po životopis Josefa Myslivečka.
Mým snem je natočit operu Rusalka jako půvabnou českou filmovou operu, román Hrobař, film
podle předlohy Francouze Juliena Greena Jih,
pokračování Andělské tváře a dalšího z románů
Hanky Marie Körnerové. Prostě předloh je moc,
peníze žádné. Takže to beru, jak to život nese.
Co mi taky zbývá, že?

ROZHOVOR
přednost hřištím, koupalištím a ukažte mi někoho, kdo si půjde sednout v létě ve tři hodiny
odpoledne do kina! Ostatní filmy se hrají od
rána do noci, sedmkrát i víckrát denně, proto
můžou mít daleko víc diváků, ale pohádka je
odpolední záležitost. I tak se naše pohádka dostala do Top ten - deseti nejúspěšnějších filmů
loňského roku - a předběhla dokonce i takový
hit, jakým byl třeba poslední Indiana Jones.
Stejně tak překvapivě zabodoval i prodej dvd
- za prvních 14 dní se jich prodalo na 12 000,
a to i při vysoké ceně 399 Kč! Největší radost
mám ale z ohlasů samotných diváků, což potvrdilo několik cen na festivalech jak doma, tak
v zahraničí. Jenom z festivalu v Ostrově jsme
si jich odvezli asi pět! Pohádka se líbí všem
(i kritice, světe, zboř se!) a tomu jsem opravdu
rád! Na festivalu v Německu jsme dostali cenu
za návrat ke klasické pohádce, která už vlastně
z kinematografie většiny zemí vymizela, a pod
termínem pohádka se samozřejmě rozumí animovaná tvorba. Stejný zájem je i o koupi filmu
zahraničními televizemi.
Co projekt Čachtická paní? Už jsi to
definitivně vzdal, anebo...? Snímek Báthory
jsi mimochodem viděl - a co na něj říkáš?
Čachtickou paní mám nachystanou už léta,
a to jak film, tak televizní seriál. Vše záleží na
penězích - za málo peněz málo muziky a já
bych nechtěl, aby z tohoto důvodu vznikla jen
jakási televizní inscenace. Je to velké, výpravné
téma, a zaslouží si proto velké plátno, jak se
říká. Napsal jsem scénář podle známého románu - bestselleru Joža Nižnánského Čachtická
paní, kdy čtenář může sledovat děj, který zná
z knižní předlohy. Nic si nevymýšlím, snažím
se o ilustraci tohoto strhujícího romantického
příběhu s hororovými prvky. I když kolega Jakubisko natočil svou vizi (která mě, přiznám se,
vůbec nenadchla), věřím, že se časem najdou
finanční prostředky i pro můj film, kterým chci
potěšit příznivce Nižnánskeho předlohy.
Co tvá blízká profesní budoucnost - budeš letos točit? A co to bude, pokud ano?
Právě v těchto dnech chystám natáčení
veselohry podle knížky Miloslava Švandrlíka
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na scéně! Nicméně premiéra byla úžasná, vše
klaplo a nadšení nebralo konce... V současné
době můžete vidět ve Státní opeře Praha další
dvě mé inscenace: Bizetovu Carmen a Dvořákovu Rusalku. O tutéž inscenaci Rusalky mě požádal Peter Dvorský, šéf opery Štátného divadla
v Košicích. O rok později jsem tam inscenoval
Gounodova Fausta a Markétku. Obě opery se
hrají dodnes. Vedle oper jsem režíroval balet
Petra Maláska Čertoviny ve Velkém divadle
v Plzni, muzikál Hamlet v pražském divadle
Kalich. A naposled již zmíněného Čarostřelce
v Budějovicích.

Populární režisér Zdeněk Troška.
že se povede ještě jedna komedie, ale nechci
předbíhat. Plány a přání by byly, ale nezapomínejme na krizi, na kterou se mnozí vymlouvají,
aby nemuseli přispět do filmu. Ale věřím, že se
najdou mecenáši, kteří mají rádi české klasické
pohádky, a pokud budou moct, nenechají český
dětský film padnout docela.
Ty však ale nejsi jen režisér filmový, ale
děláš hodně také pro divadlo a speciálně
operu. Co nového v těchto sférách? Je
pravda, že budeš režírovat i v zahraničí?
Opera je moje radost - v březnu jsem
s radostí zrežíroval pro Jihočeské divadlo v Budějovicích Weberova Čarostřelce. V polovině
května jej budu upravovat pro otáčivé hlediště
v Českém Krumlově, kde pak bude uveden
koncem června, začátkem července. Dostal
jsem nabídku z Plzně, Opavy, Olomouce, ale
protože mám filmové závazky, musel jsem
s díky odmítnout. Stejně tak se ozvali ze Lvova,
Doněcka, Dnětropetrovska. Zájem byl i z Itálie,
Řecka a dokonce z Ameriky, ale chci především pracovat doma, pro českého diváka.
Kam bych jel rád, tedy do Ruska, to je moje
zamilovaná země. V současné době probíhají
jednání o možné koprodukci natáčení filmové
pohádky.
Kolik operních režií máš vlastně už na
svém kontě?
Mou první operou byla hned pěkná „kláda“
- Verdiho Don Carlos. Nácvik probíhal během
revoluce 1989, část souboru se hodila marod
a vyčkávala, jak to skončí, část zvonila klíči na
Václaváku a zbytek poslušně pracoval. Ani na
generálkách jsem neměl všechny účinkující

Kam letos vyrazíš na dovolenou - pokud tedy nebudeš náhodou v létě pracovat?
Mimochodem jak, kde a s kým trávíš nejraději léto, prázdniny?
Nejkrásnější dovolená pro mě je letní natáčení. Jinak rád jezdím k moři. A okouzlila
mě ruská step, i tam bych mohl prožít mnoho
dnů, v tišině a rozjímání, daleko od lidí. Není
třeba mít stále kolem sebe davy byť fajn lidí.
Stačí jedna duše, naladěná na stejnou strunu
vnímání okolního světa. A než mít vedle sebe
stále nespokojeného a remcajícího člověka, to
jsem radši sám, s knihou, hudbou. Proto tak
miluju onu televizní reklamu, jak čtoucí si muž
vypustí svou ukecanou ženu na břehu Máchova
jezera! Hynku! Jarmilo...!
Robert Rohál
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VÝROČÍ - KVĚTEN 2009
1. 5. 1904 Narozen v Holešově SCHWARZ,
Roland, vlastivědný pracovník, práce k historii
Holešova (11. 8. 1975) - 105. výr. narození
2. 5. 2004 Zemřel POLÁK, Vladimír, autor
literatury faktu, básník, literární historik, prozaik,
autor čítanek pro zvláštní školy (* 14. 1. 1914)
- 5. výr. úmrtí
3. 5. 1979 Zemřela PORTLOVÁ, Ludmila,
sběratelka lidové slovesnosti, osobnost Valašska (* 28. 11. 1893) - 30. výr. úmrtí
4. 5. 1949 Zemřel HORNÍČEK, Ignác, historik, kulturně-osvětový pracovník, literární
publicista, vlastivědný badatel (* 17. 7. 1890)
- 60. výr. úmrtí
5. 5. 1869 Narozen RYMNICKÝ, František,
vlastním jménem František Navrátil, kněz, úředník konzistoře v Olomouci, spisovatel (+ 1. 4.
1938) - 140. výr. narození
6. 5. 1909 Zemřel PAŽOUT, Jan, malíř, maloval krajiny, architekturu a portréty, působil na
Fryštácku (* 23. 5. 1876) - 100. výr. úmrtí
7. 5. 1934 Narozen v Kroměříži ZAVŘEL,
Jan, architekt, urbanista, specializace na konstrukce pozemních staveb - 75. výr. narození
8. 5. 1929 Zemřel v Kroměříži ZUKAL, Josef, archivní, muzejní a vlastivědný pracovník,
redaktor, vydavatel, historik Opavska (* 8. 3.
1841) - 80. výr. úmrtí
9. 5. 1939 Zemřel BRUNNER, Samuel, malíř,
maloval podobizny, zátiší, biblické motivy, architektury, krajiny, veduty (* 5. 11. 1858) - 70.
výr. úmrtí
10. 5. 1914 Narozen JUREK, Bohumír, malíř,
grafik, figurální a portrétní studie z Valašska
(+ 14. 8. 1983) - 95. výr. narození
11. 5. 1959 Zemřel ZBOŘIL, Jan, folklorista,
vlastivědný pracovník, zajímal se o hanácký kroj
a další projevy lidové kultury na Hané (* 10. 7.
1879) - 50. výr. úmrtí
12. 5. 2004 Zemřela KLEINEROVÁ, Markéta,
malířka, věnovala se figurální a portrétní tvorbě
(* 14. 5. 1915) - 5. výr. úmrtí
13. 5. 1944 Narozena PETŘÍKOVÁ, Jarmila,
rozená Gogelová, lingvistka, překladatelka,
autorka skript a slovníků, odborných studií
a článků - 65. výr. narození
14. 5. 1989 Zemřel VYHLÍDAL, Oldřich,
básník, editor, překladatel, překládal poezii
z arménštiny, rumunštiny, starokorejštiny, slovenštiny, bulharštiny, němčiny a maďarštiny,
publikoval v Literárních novinách, Květnu, Hostu do domu, Plameni, Novém životě aj. (* 4. 1.
1921 Holešov-Všetuly) - 20. výr. úmrtí
15. 5. 1764 Zemřel PITER, Josef, archivář,
knihovník, spisovatel, autor řady náboženských
a historiografických děl (* 5. 11. 1708) - 245.
výr. úmrtí
16. 5. 1909 Narozen KOŽÍK, František, autor
libret, rozhlasových her, básník, filmový scenárista, dramaturg, prozaik, rozhlasový dramaturg
(+ 5. 4. 1997) - 100. výr. narození
17. 5. 1914 Narozen MIKULKA, František,
grafik, malíř, volná tvorba inspirovaná přírodou,
působil ve Zlíně - 95. výr. narození
18. 5. 1914 Narozen NOHEL, Jaroslav, fotograf, grafik, přední experimentální osobnost
české fotografie (+ 29. 10. 1977) - 95. výr.
narození
19. 5. 1869 Zemřel HANUŠ, Jan Ignác, spisovatel, redaktor, filosof (* 28. 11. 1812) - 140.
výr. úmrtí
20. 5. 1924 Narozen v Holešově BARDODĚJ, Zdeněk, toxikolog, vysokoškolský učitel
a odborný autor knih, vysokoškolských skript
a článků - 85. výr. narození

21. 5. 1969 Zemřel FREMUND, Richard,
český malíř, grafik a scénický výtvarník (* 9. 4.
1928) - 40. výr. úmrtí
22. 5. 1924 Narozen KRÁLÍK, Jaroslav Jan,
autor gobelínů, grafik, malíř, představitel lyrické
abstrakce 60. let, zabýval se koláží, monumentální realizace pro architekturu (+ 2. 3. 1999)
- 85. výr. narození
23. 5. 1924 Narozen KRUM, Gustav, grafik,
ilustrátor, kreslíř, malíř, autor dobrodružných
a historických ilustrovaných seriálů v časopisech - 85. výr. narození
24. 5. 1899 Narozen SPÁČIL, Jindřich, kroměřížský spisovatel, autor knih pro mládež,
prozaik, publicista, v Kroměříži organizoval
kulturní akce, publikoval v časopisech Pestrý
týden, Haná, Ruch, Kolo aj. (+ 20. 11. 1978) 110. výr. narození
25. 5. 1849 Narozen ŽENÍŠEK, František, český malíř (+ 15. 11. 1916) - 160. výr. narození
26. 5. 1879 Narozen PAVLÍK, Matěj, církevní
spisovatel, redaktor, vydavatel, člen pěveckého
sboru, působil i v Kroměříži (+ 4. 9. 1942) - 130.
výr. narození
27. 5. 1884 Narozen PIRCHAN, Emil, scénograf, grafik, architekt, režisér (+ 2. 12. 1957)
- 125. výr. narození
28. 5. 1909 Narozena KOBZÁŇOVÁ, Mlada,
kreslířka, malířka, krajinářka, detailně prokreslené akvarely mapují krajinu Valašska (+ 2. 6.
1996) - 100. výr. narození
29. 5. 1909 Narozen SVOBODA, Jindřich,
průmyslový výtvarník, umělecký knihař, řada
odborných článků a přednášek (+ 30. 10. 2001)
- 100. výr. narození
30. 5. 1889 Narozen PAVLÍK, Richard, archivář, folklorista, muzejník, vlastivědný pracovník, uspořádal sbírku valašských pověstí,
stručný místopis Vsacka, bibliografii okresu
a zhotovil turistickou mapu Valašska, publikoval
v regionálních časopisech, působil na Kroměřížsku a Vsetínsku (+ 22. 2. 1966) - 120. výr.
narození
31. 5. 1994 Zemřel JILÍK, Fanek, básník,
folklorista, kult.-osvět. pracovník, literární publicista, malíř, prozaik, restaurátor starých tisků,
umělecký knihař (* 4. 7. 1914) - 15. výr. úmrtí

života (+ 26. 12. 1929 - Kroměříž) - 155. výr.
narození
11. 5. 1949 Zemřel PECHÁČEK, Cyril, dirigent, sbormistr, hudební skladatel, psal skladby
klavírní, houslové, komorní, orchestrální, písně,
sbory, kantáty, sbormistr Hlaholu (* 17. 3. 1899)
- 60. výr. úmrtí
12. 5. 1924 Narozen HÜBNER, Jaroslav,
dirigent, sbormistr, hudební skladatel, autor
scénické hudby, písní, sborů, působil v Bystřici
pod Hostýnem - 85. výr. narození
15. 5. 1954 Zemřel SIXTA, František, pianista,
sbormistr, hudební skladatel, (* 27. 7. 1890 Kroměříž) - 55. výr. úmrtí
18. 5. 1914 Narozen v Bystřici pod Hostýnem
JAVOREK, Vladimír, sbormistr, violoncellista,
vedl dětské sbory - 95. výr. narození
21. 5. 1949 Zemřel OTRUBA, Stanislav,
houslista, hudební skladatel, varhaník (* 17. 5.
1868) - 60. výr. úmrtí
22. 5. 1894 Narozen TALPA, Jaroslav, dirigent, hudební skladatel, organizátor hudebního života, sbormistr, upravoval lidové písně
(+ 5. 10. 1980) - 115. výr. narození
23. 5. 1819 Narozen STOKLAS, Florián,
hudebník, hudební skladatel, ředitel kůru ve Valašském Meziříčí, autor řady skladeb, osobnost
Valašska (+ 25. 9. 1887) - 190. výr. narození
25. 5. 1984 Zemřel DEVÁTÝ, Antonín, dirigent, houslista, hudební skladatel, tympanista,
violista (* 12. 6. 1903) - 25. výr. úmrtí
28. 5. 1999 Zemřel HÁBA, František, sbormistr, hudební skladatel, upravoval lidové písně,
autor skladeb pro ženský sbor (* 8. 8. 1926)
- 10. výr. úmrtí
29. 5. 1919 Zemřel HOPP, Hyppolyt, dirigent,
sbormistr, hudební skladatel, v Hodoníně ředitel
kůru, vedl hudební školu (* 23. 6. 1869) - 90.
výr. úmrtí
H.K.

MO MRS Holešov pořádá
pod patronací starosty města
v sobotu 30. 5. 2009 od 6 hodin
v areálu Rybníčky

tradiční
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 5. 1764 Narozen RIEGER, Gottfried, hudební skladatel, dirigent oratorních a symfonických koncertů, divadelní dirigent (+ 13. 10.
1855) - 245. výr. narození
2. 5. 1889 Narozen v Kroměříži VACH, Karel,
Bohatá tombola, občerstvení,
sbormistr, učitel zpěvu na gymnáziích v Boskovicích a v Brně (+ 1. 9. 1937) - 120. výr.
rybí speciality, country kapela Texas.
narození
Společné startovné 200 Kč
3. 5. 1704 Zemřel BIBER, Heinrich Ignaz
s možnosti lovu na dva pruty,
Franz, hudební skladatel, houslista, působil
prezentace od 5 hodin.
v Kroměříži (* 12. 8. 1644) - 305. výr. úmrtí
7. 5. 1884 Narozen BURIAN, Jan, sbormistr,
Petrův zdar – srdečně zvou rybáři.
sběratel lidových písní, autor menších sborů
(+ 12. 7. 1977) - 125.
výr. narození
9. 5. 1859 Narozen
Hledáme brigádnice na sběr jahod
MANDL, Richard,
v Holešově na měsíc červen.
hudební skladatel,
autor děl orchestrálDále hledáme prodejkyně, nejlépe maturantky,
ních, symfonických
na jahodový stánek do Holešova a Martinic,
básní, oper, písní (+
1. 4. 1918) - 150. výr.
také na červen.
narození
Informace na telefonu
10. 5. 1854 Narozen
FIALKA, Bedřich, or777 558 814, 573 395 226.
ganizátor hudebního
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Oldřich Vyhlídal, básník a překladatel, se
narodil 4. ledna 1921 v Holešově-Všetulích
jako syn cukrovarského dělníka a matky dělnice v továrně na ohýbaný nábytek. Dětství
prožil ve Všetulích, reálné gymnázium studoval
v Holešově, v této době došlo k jeho prvním
básnickým pokusům. Po válce studoval na
Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
Seznámil se s Františkem Halasem, na jehož doporučení pracoval od roku 1948 v Praze
jako úředník. Od roku 1951 byl korektorem
v Technickém nakladatelství, kde připravoval
svou první básnickou sbírku „Řeka pod okny“,
která vyšla v roce 1956, jíž se vyhranil jako
básník autobiografický. V letech 1957-1959
pracoval v sekretariátu Svazu československých spisovatelů a od roku 1959 v redakci
nakladatelství Československý spisovatel až
do roku 1981. V té době navázal básnická
přátelství s Františkem Branislavem, Janem
Nohou a Miroslavem Florianem.
Své verše publikoval v denících a časopisech Literární noviny, Kultura, Host do domu,
Tvorba, účastnil se Básnických almanachů.
Překlady přispěl do antologií Jižní vítr (1974),
Mladý den (1975). Ve sbírce „Hnízda na vodě“
(1959) našly odezvu jeho zážitky ze zahraničních cest, kterými byla podnícena Vyhlídalova
činnost překladatelská z poezie starokorejské,
arménské, rumunské, slovenské, německé
a bulharské.
Třetí básnická sbírka „Ptáci nad Atlantidou
(1963) představuje hledání nových možností
autora i poezie. V roce 1966 vydává sbírku
sonetů „Snímání podob“. Nejpronikavěji zasáhl

Vzpomínka na Oldřicha Vyhlídala
ší sbírky: „Vodopád“ (1979), „Cirkus“ (1981),
„Neodpustky“ (1982), výbory z básnických
prací „Otisky prstů“ (1980) a „Básně“ (1981),
sbírka sonetů „Svatební dar“ (1985). Poslední
básnická sbírka Vyhlídala s podtitulem „Verše
z nemoci“ se jmenuje „Ars poetica“ (1988). Za ni
dostal autor v roce 1989 in memoriam cenu
Svazu českých spisovatelů.
Básník Oldřich Vyhlídal, zasloužilý umělec od roku 1985, zemřel v Praze 14. května
1989.
Chtěl bych se zastavit

do vývoje české poezie v průběhu 70. let, vydal
knížku milostných veršů „Pod útokem hvězd“
(1970) a výbor básní „Prosby o milost“ (1975).
Nejvýstižněji vyjádřila básníkův vztah k životu
a rodině kniha básní „Svatá rodina“ (1972).
V roce 1977 vydal sbírku „Pláňky“, v roce 1978
sbírku „Tatínkovy ruce“. Psal a vydával dal-

Chodil jsem do školy v obci, kde „vše se tulí“,
jak někdy říkal nám, dětem, pan řídící.
Slzou, co dítěti kane jen po líci
málem jsem zaslzel v myšlence na Všetuly.
Ale rub života té slze nedovolí
prodrat se zpod víček do slunce, do zlata,
jímž duše dítěte je víc než bohatá,
protože neví, že chudoba lidi bolí.
Než jednou, navěky odejdu bůhví kam,
tam, kde mi zbude už jen pod jazykem mince
neplatná pro návrat, byť jenom ve vzpomínce,
chtěl bych se zastavit u školy, k níž se tulí,
jak dítě k matce, má vzpomínka na Všetuly.
Dnes slzy dojetí už jenom polykám…
Praha dne 7. 5. 1987

HK

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na duben
ASIMOV Isaac - Kosmické proudy: Science
fiction román. Země je radioaktivní a život na ní
je možný jen v rezervacích...
COOK Robin - Kritický bod: Thriller z lékařského prostředí, ve kterém se soudní patoložka pouští do pátrání po tajemném původci
infekce.
CONTADINO Luigi - Skvosty českého umění: Bohatě ilustrovaná obrazová monografie
popisuje proměny českého výtvarného umění
v kontextu dějin.
CORTI E.C.C. - Alžběta - zvláštní žena:
Životní osudy císařovny Sisi, zpracovány podle
pozůstalosti císařovny, deníků její dcery a dalších nezveřejněných dokumentů.
FOUSEK Josef - Cesty za nadějí: Vyprávění
naplněné laskavostí, autorovým pochopením
pro obyčejné lidi a vlídností k bližnímu.
FURNIVALL Kate - Ruská konkubína: Strhující, dějově bohatý příběh o lásce, věrnosti,
zradě a lidských tragédiích.
GORDON Noah - Katalánec: Nejnovější
román skvělého vypravěče zavádí čtenáře
na španělský venkov, do Galicie.
GROOM Winston - Gump & comp.: S humorem vykreslený obraz Ameriky druhé poloviny 20. století, pokračování osudů Forresta
Gumpa.
KOMÁREK Martin - Bůh nezná budoucnost:
Otevřený dialog o nejpodstatnějších věcech
lidského života, jeho smyslu, víře, smrti a nesmrtelnosti.
KMENTA Jaroslav - Kmotr Mrázek II. Krakatice: Volné pokračování strhujícího příběhu
o vládci českého podsvětí.
JONES Sadile - Štvanec: Strhující příběh
nabízející portrét viny a vykoupení.
LITTELL Jonathan - Laskavé bohyně: Monumentální román oceněný v r. 2006 Velkou
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cenou Francouzské akademie i prestižní Goncourtovou cenou.
MARKOVIČ Jiří - Lovec přízraků: Skutečné
brutální kriminální případy policejního vyšetřovatele a šéfa pražské mordparty Jiřího Markoviče, vraždy, které šokovaly republiku.
MASON Carol - Tajnosti vdaných žen: Moderní příběh o životě v manželství.
MITTERAND Danielle - Kniha mých vzpomínek: Autobiografické memoáry manželky
bývalého francouzského prezidenta.
NOSKOVÁ Věra - Víme svý: Závěrečný díl
trilogie, navazující na „Bereme, co je“ a „Obsazeno“.
PARKÁNOVÁ-WHITTON Hana - Jak se dostat z Anglie do Žywce a zase zpátky: Nové

TIP PRO VÁS:
Zita Marinovová: Deník
(všeho) schopné ženy
Autorka o sobě a o své knize řekla: „Dobří přátelé mi říkají česká Carrie
Bradshaw - tu jistě znáte ze seriálu Sex
ve městě. Když o mně hovoří nepřátelé,
používají zcela jiná přirovnání, ale takový
už je život. A ten můj je opravdu bohatý zvláště na zážitky, které mohu prožít snad
opravdu jen já. Zážitky, které v sobě míchají lásku a sex, humorné okamžiky i trapasy,
na které bych nejraději zapomněla, jiskřivá
setkání i rozchody promáčené od slz…
S odstupem času jsou z nich pak sice
veselé historky, kterými bavím kamarádky
a kterými chci teď pobavit i všechny čtenářky, ale z některých mě mrazí v zádech,
z jiných zase píchá u srdce... Jen pořád
ještě nevím, jestli jsem skutečně schopná
úplně, ale úplně všeho!“

příběhy a postřehy, tentokrát z rozmanitých
autorčiných služebních cest po Evropě.
PEKÁRKOVÁ Iva - Sloni v soumraku: Příběh Angličanky Annie a Senegalce Amadoua,
napůl groteska, napůl ironicky skeptický pohled
na druhé dějství kolonialismu.
POLEDŇÁKOVÁ Marie - Líbáš jako Bůh:
Knižní podoba úspěšného nového českého
filmu, příběhu plného vášní, rozchodů a návratů.
PROUZA Petr - Ctitelé katastrof a Hitlerova
tužka: V rozmezí celého 20. století autor zobrazuje ságu rodiny Kalurových, nemilosrdně
ovlivňovanou kotrmelci dějin v prostoru střední
Evropy.
ROHÁL Robert - Karel Gott: Umělecký a soukromý život. Monografie vycházející k 70. narozeninám populárního zpěváka.
URBAN Miloš - Lord Mord: Existencionální
thriller z Prahy na sklonku devatenáctého
století.
VLČKOVÁ P. - Hroby, hrobky a pohřebiště
starých Egypťanů: Bohatě ilustrovaná kniha
umožňujě čtenářům poznat Egypt v chronologickém průřezu od nejstaršího období přes
helénismus až po arabský středověk.
VORÁČ Jiří - Ivo Passer. Filmový vypravěč
rozmanitostí: Monografie se zabývá životem
a dílem česko-amerického filmového režiséra
Ivana Passera (nar. 1933).
WINEGARDNER Mark - Kmotr se mstí:
Druhý díl nové série, v níž autor navazuje
na legendárního Kmotra Maria Puza.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz
IŽ
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Hudební besedy pro děti mateřských škol
Ve čtvrtek 23. dubna 2009 uspořádala Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov v sále školy tři dopolední výchovné koncerty pro
děti MŠ z Holešova a blízkého okolí.
Besedy byly pojaté jako hudební pásmo dle ročních období, které
velice poutavě uváděla paní učitelka Šárka Šrámková.
Malí posluchači se postupně nenásilně seznamovali s různými
hudebními nástroji, malým pěveckým sborem a tanečním souborem za
klavírního doprovodu pana učitele Michala Sedláře.
Děti měly možnost slyšet především známé písně z českých filmových pohádek, doplněné obrázky našich výtvarníků.
O koncerty v novém pojetí byl ze strany mateřských škol velký
zájem, o čemž svědčí několikrát zcela zaplněný sál.
Poděkování patří nejen našim pedagogům, kteří připravovali své
žáky na vystoupení, ale také všem učitelkám a ředitelkám mateřských
škol, kteří si uvědomují velký vliv umění na dětskou duši a pravidelně
nám na koncerty posílají své děti. Další vystoupení pro školy se bude
konat dne 28. května 2009 ve velkém zámeckém sále.
PhDr. Jaroslav Zámečník,
ředitel školy

Malí posluchači se postupně nenásilně seznamovali s různými
hudebními nástroji, malým pěveckým sborem a tanečním souborem
za klavírního doprovodu Michala Sedláře.

Letem světem
kontinentem
Žáci 7. ročníku 3. Základní školy Holešov oslavili Den Země přírodovědnou exkurzí
v zoo Lešná. Ta se konala právě na Den Země
22. 4. 2009. Ráno jsme nastoupili do autobusu
plni očekávání, co dnes všechno uvidíme. Prohlédli jsme si zoologickou zahradu a v rámci
vzdělávacího programu „Amazonská džungle“
jsme se dozvěděli, jaké to je žít v tropickém
deštném lese. Plnili jsme různé úkoly, zhlédli,
jak to tam vypadá, a na vlastní kůži zakusili vůni pralesa poté v tropické hale Yucatan.
Ti nejlepší z nás získali drobné ceny.
Výlet se nám moc líbil a počasí přálo.
M. Dujková, L. Mrázková, 7. B

Pozvánka na Majáles 2009
Zveme Vás na studentské oslavy Majáles 2009, které proběhnou ve
čtvrtek 14. 5. 2009 v areálu holešovského zámku. Součástí oslav bude
průvod ulicemi města, který bude zahájen v 10 hodin před budovou
gymnázia.
Průvod povede Palackého ulicí směrem ke kruhovému objezdu,
pokračovat bude přes náměstí Dr. E. Beneše do zámeckých zahrad,
ve kterých proběhnou ukázky krátkých programů zástupců jednotlivých
škol. Téma letošního majálesu, jemuž budou odpovídat motivy masek,
zní: „Události, které rozhýbaly svět.“
Účast na majálesu aktivně přislíbily všechny střední školy Holešova
(Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov; Střední policejní škola Holešov;
Střední odborná škola Holešov; Střední odborná škola s. r. o.; Odborné
učiliště a Základní škola praktická Holešov).
Celý majáles bude probíhat pod patronací krále a jeho družiny.
Program bude v zámeckých zahradách doprovázen celou řadou akcí
(kurzy sebeobrany v podání SPŠ Holešov, ukázka paintballu, vystoupení
skupiny historického šermu atd.).
Hrát budou mladé kapely z blízkého okolí (Day Off - Kroměříž, My
Funeral - Bystřice pod Hostýnem a Krajíc chleba - Holešov) a v kině
Svět nabídne Malá scéna Zlín divadelní představení hry světoznámého
dramatika Neila Simona - Poslední ze žhavých milenců.
V Městské knihovně Holešov se bude od 16 hodin konat vernisáž
výtvarných prací žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a amatérské
malířky paní Dolákové.
Kulturní program je připraven ve spolupráci se Základní uměleckou
školou F. X. Richtera Holešov.
Po celou dobu je zajištěno občerstvení - prodej nealkoholických
nápojů, cukrové vaty, popcornu a točené zmrzliny…
Doufáme, že tímto ročníkem majáles pevně zakotví mezi kulturními
akcemi města Holešova.
Na Vaši návštěvu se těší organizátoři akce.
Mgr. Tomáš Kačor

Oslavy 35. výročí založení
3. ZŠ Holešov
Dovolujeme si vás pozvat na oslavy
35. výročí založení 3. Základní školy Holešov.
Program oslav:
• 27. 5. 2009
- 16.30 h - Zámek Holešov - Sala terrena
Slavnostní křest prvního CD Dětského pěveckého sboru
Plamínek
• 30. 5. 2009
- 9.00 - 17.00 h - Den otevřených dveří
14.30 h - Slavnostní akademie žáků v prostorách školy
U příležitosti výročí školy vydání Sborníku literárních prací žáků.
Srdečně zveme.
Mgr. Alena Grygerová, ředitelka školy

DVD ke 40. výročí
založení SORRY
KLUBU již v prodeji!

Charita
Holešov

První část z činnosti klubu,
druhá část zkrácený záznam slavnosti.

nabízí volné pracovní místo zdravotní
sestry Charitní ošetřovatelské služby.
Požadavky: registrovaná zdravotní
sestra, 2 roky u lůžka a ŘP sk. „B“. Nástup možný ihned. Mzda 18 000 Kč.
Bližší informace podá Mgr. Milan Jelínek - ředitel, tel.: 573 398 468 nebo
pí. Marcela Fürstová - vrchní sestra,
tel.: 604 582 621.

K dostání v Městském informačním centru na nám. Dr. E. Beneše
anebo v Trnkově knihkupectví na
Palackého třídě.
Cena 150 Kč.
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Den pro zdraví proběhl v prostorách 3. ZŠ Holešov
Význam zdravého životního stylu a možnost si rozšířit informace v tomto směru přinesl
druhý ročník Dne pro zdraví. Ten se uskutečnil
v sobotu 25. dubna 2009 pod záštitou místostarosty pana Mgr. Rudolfa Seiferta v prostorách
3. Základní školy Holešov.
Generálním partnerem tohoto dne byl KP
VZP ČR Zlín ve spolupráci s MKS Holešov,
Fit clubem Hanka, SZŠ Kroměříž, Komunitním
plánováním sociálních služeb Holešova a 3.
Základní školou Holešov, která je dlouhodobě
zapojena do projektu Škola podporující zdraví.
Odbornou garanci této akce zajišťoval Státní
zdravotní ústav Praha, Centrum odborných
činností podpory zdraví v regionech, pracoviště
Olomouc.
Po oficiálním zahájení panem starostou
PaedDr. Zdeňkem Janalíkem a dalšími hosty, tanečním vystoupením mažoretek byl pro
návštěvníky připraven po celý den bohatý
program. Ti měli možnost se seznámit s prezentací různých firem zaměřených na podporu
zdraví. Velmi zajímavé byly přednášky na různá
témata - srdeční onemocnění, relaxační cvičení, canisterapie, magnetoterapie a její účinky
na zdraví, léčivé účinky stélek Firmy Hanák -
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které probíhaly po celý den v odborné pracovně
podle časového rozvrhu.
Již tradičně zajímavé byly ukázky první
pomoci při zranění, které prezentovali studenti
SPŠ MV ČR spolu s místní organizací Červeného kříže. Je třeba dodat, že stimulace zranění
byla opravdu věrohodná. Svou prezentaci měla
také Charita, Centrum pro seniory a Komunitní
plánování sociálních služeb v Holešově. Velký
zájem byl u stánků, kde se prodávala zdravotní
obuv a zdravotní stélky do bot.
Pozvání přijaly také Lázně Teplice nad
Bečvou, které představovaly polárium a ukázky
oblíbené chůze s holemi „nordic walking“. K vyhledávaným prostorám patřila školní jídelna,
kde paní kuchařky ze 3. ZŠ připravily ochutnávky ovocných a zeleninových salátů. O tom, že
chutnaly, svědčila pochvalná slova přítomných.
K oblíbeným jídlům patřily také halušky od pana
kuchaře z Podravky - Lagrisu. Doplněním zdravé výživy byly výrobky z vegetariánské jídelny
v Holešově. K navštěvovaným místům patřila
poradna pro snižování nadváhy, poradna pro
vhodné pohybové aktivity, diagnostika přístrojem EAV, doplňky zdravé výživy, prezentace
a ochutnávka Bonduelle, prezentace zboží

Tupperware, přírodní kosmetika Oriflame, Aloe
vera, Mary Kay a další. Světovou novinkou byla
analýza složení těla přístrojem IN BODY.
Za krásného slunečného počasí probíhala
před školou výuka jízdy na kolečkových bruslích - In line SCHOOL.
Ke spokojenosti návštěvníků přispěly vyzdobené prostory školy a mediální partner Rádio Čas
Zlín s moderátorem Daliborem Šmakalem.
O tom, že se Den pro zdraví vydařil, svědčí
také výsledky ankety, která probíhala po celý
den ve vestibulu školy. Celodenní program byl
zakončen vylosováním výherců ankety, kteří
byli odměněni věcnými cenami.
Lze říci, že každý návštěvník svou účastí
naplnil motto „Udělej krok ke svému zdraví“,
které všichni tolik potřebujeme.
Závěrem mi dovolte vyslovit upřímné poděkování všem, kteří svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu celého Dne pro zdraví. Velké
poděkování patří hlavním organizátorům této
akce, paní Bc. Janě Slovenčíkové a Haně Sovišové, stejně tak pracovníkům 3. ZŠ za ochotnou
a vstřícnou pomoc.
Mgr. Alena Grygerová
ředitelka školy
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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
ZVEME VÁS
7. 5. Dáreček pro maminku - výtvarná dílnička od 15.00 do 17.00, výtvarná dílna pro malé
i velké kluky a holky, cena: 15,12. 5. - 13. 5. Fotbalový turnaj mladších žáků
„O pohár starosty“ - na Střelnici
13. 5. Květinkový den - charitativní sbírka „Boj
proti rakovině“
13. 5. a 27. 5. Koňské cválání - od 15.30 jen
za příznivého počasí, projížďka na koních pro
děti, cena: 20,- (jen za příznivého počasí)
15. 5. Rodinka - od 15.00 do 16.30 tvořivé
dílničky, hry, malování, zpívání, sladké odměny,
vyhodnocení fotosoutěže „Dítě a zvíře“
17. 5. MATIČCE - oslava Dne matek od 15.00, maminky, babičky a tetičky přijdou
potěšit svým vystoupením děti z kroužků TYMY
a DUHY
21. 5. Venkovní keramika - od 15.00 výroba keramiky spojená s venkovním pálením
v polní peci, cena: 40,- + materiál (přihlášky
do 19. 5.)
23. 5. Turnaj ve floorbale - dopolední turnaj
pro neprofesionální týmy, přihlášky v TYMY
24. 5. Školička harmonie - celodenní seminář,
léčba silami přírody, netradiční metody sebeošetřování, cena: 650,- (přihlášky do 18.5.)
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.)
31. 5. DEN DĚTÍ - od 14.00 v zámecké zahradě, hry, atrakce, pohádkový les
PŘIPRAVUJEME
4. 6. NA KOLE JEN S PŘILBOU - od 15:00
na hřišti I. ZŠ, pestrý program pro děti plný her
a soutěží, překážková dráha, první pomoc, ceny
a odměny pro všechny, kdo přijedou na kole
s přilbou na hlavě
8. 6. Všetulská superstar - od 15.30 pěvecká
soutěž pro holky i kluky všech věkových kategorií, hodnotné ceny (přihlášky do 28. 5.)
26. 6. Hurá prázdniny - od 16.00 na zahradě
TYMY, hry a soutěže, sladké odměny, táborák

10. -15. 7. Léto s pohádkou - pobyt pro
nejmenší holky a kluky, spousta pohádkových
postaviček a her, vhodné pro děti s rodiči, cena:
2.250,-/dítě
SRPEN - Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
Léto na koni - táborová dobrodružství pro holky
a kluky, kteří rádi jezdí na koních, cena: 2.800,-/
dítě (omezený počet míst)
Léto s barvičkou - táborový výlet do tajů
výtvarných a rukodělných technik pro malé
i velké milovníky umění, možnost i pro rodiče,
cena: 2.500,-/dítě
FITNESS léto - tábor pro holky i kluky spojený
s tancem, aerobikem a dalšími tanečními styly,
cena: 2.300,-/dítě
Příměstský tábor
20. -24. 7. Hledá se NEMO - připraven denní
program pro holky i kluky, výlety, malování,
procházky, hry a soutěže, cena: 990,10. -14. 8. Putování s dinosaury - celotáborová hra, výlet do Dinoparku ve Vyškově, Rusava,
karneval, táborák, cena: 990,Výtvarně literární soutěž „EVROPA MLADÝMA OČIMA“
Libovolně zpracované téma k Evropské unii
v literárním 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 TOUHA v Praze 3. 10.
cena: 1.150,- (přihlášky do 30. 5.)
Muzikál JOHANKA Z ARKU
v Praze 31. 10.
cena: 1.150,- (přihlášky do 30. 6.)
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po sedmé bude pod koordinací SVČ
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá
kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“.
Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi
do 15 let. Tato kampaň je již několik let úspěšná
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během
května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole
bez přilby, napomínáni policií. 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

LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi
u moře, ubytování v apartmánech cca 300 m
od moře, možnost zajištění stravy, možnost
denního cvičení
Letní tábory:
ČERVENEC - Beskydy Sulov
6. - 15.7. Putování EVROPOU - vypravíme se po stopách starých Evropanů, zažijeme spolu táborová dobrodružství plná her, tajemství a zábavy,
cena: 3.590,6. - 15. 7. Keramický havraní tábor
- táborové dobrodružství s indiánskou
a starověkou keramikou a pálení v polní peci, cena 3.790,6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor
spojený s výukou anglického jazyka
hrou, cena: 2.050,-/dítě
6. - 10. 7. Taneční léto I. - tábor
pro holky i kluky spojený s tancem,
aerobikem a dalšími tanečními styly,
cena: 2.050,-/dítě
10. - 15. 7. MADAGASKAR - pobyt
pro táborové začátečníky s táborovou
Všetulské TYMY obnovilo dva roky spící tradici a na
hrou podle stejnojmenného animovanedělní odpoledne připravilo pestrý program pro ženy
ného filmu, cena: 2.250,-/dítě
všech věkových kategorií.

prostředí, kde je normální jezdit na kole s přilbou,
a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí jezdit a nosit
přilbu! Děkujeme.
OHLÉDNUTÍ
Do Všetul se slétli čarodějnice i čarodějové
Již tradičně, v poslední dubnový den, se
na zahradu TYMY slétli čarodějky i čarodějové z širokého okolí. Pro všechny přítomné byl
připraven bohatý program plný her, soutěží
a čarodějnického reje. Čarodějnice a čarodějové prošli vstupní zkouškou - testovali svoji
fyzickou kondici na koštěti, svůj čich, hmat,
zdolávali pavučinu a malovali kouzelné pohádky. Svůj taneční um předvedli v tanečním
reji. Odměnou jim byl sladký perník, voňavý
lektvar, medailička a nechyběl ani špekáček
na posilnění. Závěr patřil, již tradičně, upálení
čarodějnice a rituálním zaklínadlům. Slet jsme
ukončili společným tancem. Všem čarodějkám
a čarodějům přejeme čarodějný rok plný kouzel
a na příštím sletu v TYMY na shledanou.
Hanka S.
Jarní dámská jízda v TYMY
Pracovníci SVČ TYMY ve Všetulích se rozhodli
obnovit 2 roky spící tradici a na nedělní odpoledne připravili pestrý program pro ženy všech
věkových kategorií. V prezentacích se vystřídaly
přednášky o zdraví s módou a kosmetikou. První část zahájilo dětské taneční vystoupení Baby
dance TYMY. Potom byla připravena kosmetika
LR a ukázka vynikající práce vizážistky, která
dokázala během krátké doby náhodně vybraný
model zkrášlit k nepoznání.
Následovala příjemná podívaná na vystoupení
dětského tanečního páru SVČ pod vedením
manželů Starečkových. Své umění ukázali v 6
krátkých ukázkách nejrůznějších tanečních
žánrů. Po nich se ženy dozvěděly v zajímavém
rozhovoru s místní výtvarnicí Bárou Winklerovou základní informace k malbě na hedvábí
a trika, batice a výrobě šperků z fimo hmoty.
Všechny tyto techniky je možné si vyzkoušet
na výtvarných kursech TYMY. Do krátké ukázky
cvičení na velkých míčích se mohly zapojit i samotné divačky. První část programu byla ukončena pár slovy o výstavce bonsaí, kterou bylo
možno zhlédnout během následující přestávky.
Tu kromě toho mohly ženy vyplnit hlasováním
do fotosoutěže Dítě a zvíře, příspěvky na charitativní akce: Srdíčkový den, Postav školu
v Africe nebo panenka Unicef. Bylo možno
rovněž navštívit stánky s nabídkou sortimentu,
který byl prezentován v jednotlivých vstupech.
Občerstvení v bufetu s příjemnou obsluhou bylo
samozřejmostí.
Druhou část zahájila jogínka - paní Kuchařová
dechovým cvičením. Zazpívala také při SVČ
nově vzniklá hudebně-taneční skupina SWEET.
Po nich prezentovala slečna Dáša Zavadilová
své nehtové studio. Zajímavou přednášku o zelených potravinách si pro ženy připravil host
z Kroměříže - Jitka Gočaltovská. Následovala
oblíbená část všech akcí - losování tomboly,
do které své ceny věnovali účinkující i SVČ
TYMY. Perličkou na závěr byla svižně mladistvá módní přehlídka butiku Kamila. Myslím, že
každá návštěvnice dámské jízdy si z bohatého
tříhodinového programu vybrala to své. Další
podobnou akci připravíme na podzim.
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Tercie holešovského gymnázia navštívila holešovský zámek
Místo výtvarné výchovy návštěva zámku?
Proč ne? Ve středu 22. dubna bylo pěkně
a sedět ve škole a kreslit by bavilo málokoho.
Ovšem vidinou dvouhodinové prohlídky zámku
taky všichni nadšení nebyli. Ale to jenom ze
začátku!
Po nedlouhém čekání před vraty zámku
se nám konečně zjevuje postava pana Radeckého, který bude naším průvodcem. S batohy
na zádech odcházíme do šatny, ve které odložíme svá břemena. Pokračujeme do sala terreny,
kde každý z naší třicetičlenné skupiny usedá
na jednu z pohodlných barokních židlí, a obdivujeme prostor kolem sebe. Po chvilce rozkoukání
jsme přivítáni na zámku a dostáváme prostor
na naše zvídavé dotazy. Vedoucí stavby (pan
inženýr Hlavinka) i sám pan průvodce na naše
otázky trpělivě odpovídají. Pro doplnění se
dozvídáme i celou historii zámku. Po ukončení
výkladu následujeme našeho průvodce do rozlehlých prostor zámku. K našemu překvapení
je první zastávkou sklep. Nechápavě koukáme
na finální vzhled stropů - cihly bez omítky. A aby
toho nebylo málo, málem jsme přišli o jednoho
člena, jenž byl uzamčen do sice zrekonstruované, ale zato temné komory. Díky zásahu
pana Radeckého je však vše vyřešeno a naše
prohlídka pokračuje.

V polovině měsíce dubna, tedy v období,
kdy vrcholí přípravy na hlavní soutěžní mažoretkovou sezónu, se do města Holešova sjelo
na 90 dívek, aby se zúčastnily Jarní přehlídky
mažoretek.
Hlavní myšlenkou tohoto vystoupení bylo
předvést rodičům a dalším fanouškům tohoto
krásného sportu vše, co jsme v tomto roce nacvičili. Na tuto nesoutěžní přehlídku přijaly pozvání kromě domácích mažoretek z Holešova,
také další skupiny z našeho regionu - Bystřice
pod Hostýnem a Kroměříže.
V neděli 19. dubna 2009 od 14 hodin
začala v holešovské sokolovně velká mažoretková show. Své dovednosti a umění s hůlkou
a dalšími rekvizitami předvedlo na 90 děvčat
z 5 mažoretkových skupin.
Nejmladší holešovské mažoretky Lentilky,
Bystřinky z Bystřice p. Host., starší kamarádky
Arabelky Holešov, Sněženky Bystřice p. Hostýnem
a kroměřížské slečny Limmit TJ Sokol zvládly svá
vystoupení na výbornou.
Kromě skupinových skladeb mohlo na 200 diváků
vidět i vystoupení sólové,
duetové a miniformace.
Některá děvčata předvedla sestavy, se kterými
získala na letošním ročníku MAJORETTES SHOW
v Hulíně několik medailí.
Nadšené publikum tvořili
především rodiče děvčat,
ale také mnozí nadšenci
a fandové našeho sportu.
Skvělou atmosféru této přehlídky navodil
svým vtipným komentováním náš moderátor Dalibor
Šmakal, mimo jiné moderátor Rádia ČAS, který je
zároveň velkou podporou
a fanouškem mažoretek
z Holešova.
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Po zdolání nepříjemně zatočených schodů,
vstupujeme do velkého sálu. Zde se dozvídáme
celé tajemství o tom, jak se leští nádherné skleněné lustry a také proč na nás ze zdí kouká dvanáct
divných obrů. Řadu z nás si však pan průvodce
získal až neuvěřitelným systémem zavírání dveří.
Po bouřlivém aplausu, který dveře sklidily, jsme
zamířili do kaple. Cestou jsme pak nešetřili dalšími dotazy typu: „Prosím vás, kolik stály ty gauče
na chodbě?“ Po nahlédnutí do nových zámeckých
toalet jsme se všichni zvědavě nacpali do jen částečně zrekonstruované zámecké kaple...

NAPSALI DO REDAKCE
A tady nastal jeden z mála problémů naší
prohlídky - vypršel čas, který byl naší návštěvě
vyměřen. Ale zdaleka jsme ještě neviděli vše!
Někteří z nás museli odejít kvůli odjezdu autobusů, avšak řada zůstala a pokračovala v prohlídce dál. Navštívili jsme „režii“, kde nám byl
předveden ovládací pultík. Jednalo se o malý
monitor zabudovaný ve zdi. Jako myš minipočítače sloužila malá tyčinka, kterou pan průvodce
nosí na klíčích. Ovšem otázkou pro nás zůstává,
kde má zmíněná tyčinka pravé tlačítko. Pultík
měl na starosti rozsvěcet světla v sále.

Na přání paní profesorky pokračovala
naše prohlídky i do nezrekonstruovaného druhého patra. Hned za dveřmi nás přivítal vycpaný
jelen, jenž má v historii zámku taky své místo.
Přestože místnosti ve druhém patře nebyly
ještě opravené, některé z nich nás i tak zaujaly.
Mezi ně patřila Modrá síň a také Parketový sál.
Poslední na programu byla zámecká půda,
která skrývala mnohá tajemství. Dřevěné trámy, jež tvořily konstrukci celé této místnosti, si
zasloužily náš obdiv. Po návštěvě podkroví byla
prohlídka oficiálně ukončena. I v šatně jsme
se však dozvěděli historii této místnosti a také
zajímavosti o vytápění zámku.
Zažili jsme neuvěřitelnou prohlídku zámku
s neuvěřitelným průvodcem. Překvapením pro
nás byl určitě obrovský kontrast starobylého
zámku a nejmodernějších systémů, kterými
oplýval.
S upřímností může každý z nás říct, že
takovou výtvarku ještě nezažil a asi už nezažije.
Ale vzpomínky na celou exkurzi si budeme nosit
ještě hodně, hodně dlouho...
Děkujeme, pane průvodce, děkujeme,
paní profesorko!
Tercie,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Jarní přehlídka mažoretek v Holešově
Poděkování patří množství lidí, kteří se
jakkoliv podíleli na pořádání této akce a fungování mažoretek vůbec. Jsou to hlavně rodiče
mažoretek a jejich rodinní příslušníci. Ale také
švadlenky, které se nám starají o kostýmy.
Velký dík patří organizační vedoucí mažoretek Holešov paní Janě Slovenčíkové z holešovského Městského kulturního střediska, která
byla dříve ředitelkou SVČ Holešov - DUHA, kde
naše skupina mažoretek vznikla.
Nejvíce bych chtěla poděkovat všem
vedoucím jednotlivých skupin - za Lentilky
Holešov jsou to Eliška Doleželová a Petra
Manišová, za Arabelky Lenka Dujková a Barča Maťová. Bystřické mažoretky trénují pod

vedením Drahomíry Kroupové a Ivany Svobodové, mažoretky z Kroměříže vede Lenka
Pavlíčková. Všechny tyto jmenované odvedly
se svými svěřenkyněmi spoustu skvělé práce,
vždyť pracovat s dětmi je krásné, ale zároveň
velmi náročné. Vždyť kolik práce a starostí dá
nacvičit byť jen několikaminutové vystoupení.
A to poznají a ocení hlavně ti, kteří si již něco
podobného vyzkoušeli…
Byla bych ráda, kdyby se Jarní přehlídka
mažoretek stala v našem městě tradicí, tak
doufám, že si můžu dovolit na závěr říci: „Na
shledanou zase za rok v Holešově!“
Lenka Doleželová,
vedoucí mažoretek Holešov
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Důležitý krok k vytouženému postupu
DFK Holešov - Valašské Meziříčí 2:0 (1:0)
V tomto utkání udělal Holešov další krok
k vytouženému postupu do vyšší soutěže a zaslouženě zvítězil. Utkání se hrálo za polojasného počasí s nepříjemným větrem, který v první
půli pomáhal domácímu celku. DFK vstoupil do
zápasu výrazným tlakem a několik akcí útočnic
volalo po gólu, ale hosté načali svou porážku
sami: v 10. minutě po výborně kopnutém rohu
Míši Dobroslávkové pomohla míči do vlastní
sítě obránkyně a Holešov vedl 1:0. Domácí
hráčky pokračovaly v náporu, útoky se valily
především po pravé straně, kde s chutí hrály
Brezanská a Dobroslávková, které předkládaly
útočnicím jednu šanci za druhou, žel bez brankového efektu. Za povšimnutí stojí nádherná
individuální akce Dominiky Stolářové, která

v 26. minutě prošla celým středem hřiště a krásnou střelou ohrozila brankářku hostí, která
s námahou vyškrábla střelu na rohový kop.
Domácí pak zbytek poločasu bohužel využívali
pouze pravou stranu hřiště, kde se soustředila
nejen hra, ale také většina děvčat, a tak docházelo ke zbytečnému zahuštění prostoru,
míč se odrážel od jedné hráčky ke druhé, což
vyhovovalo hostům a škodilo předpokládané
kombinační hře domácích. Hosté hrozili ze
sporadických akcí hlavně po nedorozumění
ve středu pole DFK, ale všechno řešila s přehledem hrající Pája Jablunková. Po přestávce
očekávali všichni mohutný nápor hostí, kteří
měli silný vítr v zádech, ale kromě dvou střel
si nevytvořilo Valašské Meziříčí téměř žádnou
šanci; naopak v 58. minutě po trestném kopu

AMW Holešov,

Bartošova 993, Holešov
(objekt Autoklubu)

• ruční mytí vozidel
• renovace laků
• čištění interiérů
k ošetření vozidel je používána
biologicky odbouratelná autokosmetika
PORZELACK

Tel.: 775 297 775

z pravé strany šestnáctky hostí posadila Míša
Dobroslávková míč přesně na hlavu Katky Bakalíkové a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto.
Zápas se dohrával v poklidném tempu, hráčky
Holešova ještě několikrát ohrozily branku hostí,
ale bez efektu. Vítězství domácího celku bylo
jednoznačné a zásluhu na něm má celý tým.
Sestava: Pitnerová, Brezanská, Vybíralová,
Jablunková, Ďurišová, Dobroslávková, Samsonková, Stolářová, Jurčová, Bakalíková, Kršňáková
Branky: Dobroslávková, Bakalíková
Střídaly: Skalická, Ševelová
Nejlepší hráčka: výborná Míša Dobroslávková
Mgr. Svatava Ságnerová

Suverénní vítězství
v Žeranovicích
SK Žeranovice - DFK Holešov: 1:6 (0:3)
Další utkání sehrály žákyně v Žeranovicích a přes absenci nejlepší
hráčky Míši Dobroslávkové suverénně zvítězily. V brance nastoupil
zdravotně handicapovaný Miroslav Tkadlec, stoperku dobře nahradila
Alena Koukalová. Zápas probíhal v jednoznačné režii Holešova a otázkou
bylo pouze, kdy začnou padat branky do domácí sítě a kolik jich bude.
První gól hostí vsítila pěknou hlavičkou Zuzka Kopečná, další přidal
hezkou střelou z dálky Jarek Trhlík. V tomto utkání se dokázala prosadit
nastupující generace DFK - poprvé skórovaly 2x Kristýna Zichalová
a jednou se prosadila 9letá Gabriela Lipková. Za dobrý výkon si zaslouží
pochvalu celý tým.
Sestava: Tkadlec, Koukalová, Kuchařová V., Kopečná, Matulová, Trhlík,
Michalová, Zalabáková
Branky: 2 Zichalová a Trhlík, po 1 Kopečná a Lipková
Střídaly: A. Kuchařová, Lipková
Nejlepší hráčka: Veronika Zalabáková, Gabriela Lipková
Mgr. Svatava Ságnerová

Soutěž „Mladých zahrádkářů“
Ve čtvrtek 30. 4. 2009 se utkalo 39 žáků
z osmi ZŠ z našeho okresu ve znalostech z botaniky, přírodovědy, ale také ekologie a zdravovědy. Jejich znalosti prověřilo 36 testových
otázek a poznávání 40 rostlin.
Díky sponzorům, kterých bylo letos více
než v letech minulých, a také díky členům ZO
ČZS Holešov se akce vydařila. Nikdo z dětí
neodcházel bez dárku a nenasycený.
Vítězové z obou kategorií postupují do
národního kola MZ, které se bude konat 12.
6. - 14. 6. 2009 v Kroměříži. Zde budou mít
konkurenci z dalších asi 40 okresů republiky.

Pořadí vítězů:
mladší kategorie, 4. - 6. tř. ZŠ
1) Kateřina Buchtová
4. tř. ZŠ Přílepy
2) Veronika Němcová
5. tř. ZŠ Přílepy
3) Kateřina Fuksová
4. tř.ZŠ Přílepy
4) Zuzana Tesárková
4. tř. ZŠ Přílepy
5) Alžběta Hanzlíková
5. tř. I. ZŠ Holešov
starší kategorie, 7. - 9. tř. ZŠ
1) Dominik Kusý
8. tř. ZŠ Oskol KM
2) Eva Kubová
9. tř. II. ZŠ Holešov
3) Marie Vejměnková
8. tř. ZŠ Tlumačov

Vítězům popřál také místostarosta Holešova Rudolf Seifert a předseda
holešovských zahrádkářů Ladislav Vyňuchal.

4) Zlatka Sloupová
5) Patrik Mouka

9. tř. II. ZŠ Holešov
7. tř. ZŠ Tlumačov

Gratulujeme vítězům, ale také všem zúčastněným za tento směr zájmu. Poděkování
patří samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě dětí
do soutěže a také pomáhali při organizaci
a hodnocení soutěže.
Za komisi pro práci s mládeží při ÚR ČZS
KM Vlasta Čablová

O soutěž Mladých zahrádkářů je mezi
dětmi zájem.
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Krajské finále ve volejbale patří žákům Gymnázia Holešov
Studenti Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově letos reprezentovali náš okres v krajském finále ve volejbale dívek i chlapců. Toto
finále se uskutečnilo v hale gymnázia ve Valašském Meziříčí a holešovští studenti sem
postoupili jako vítězové okresních kol v obou
kategoriích.
Děvčata bojovala o umístění ve čtyřčlenné
skupině. V družstvech soupeřů se na palubovce objevily hráčky krajského přeboru ze
Vsetína, Slavičína, Rožnova a v dresu domácích dokonce extraligová juniorská hráčka
z Přerova. Holešovská děvčata podala bojovný
výkon, ale nepodařilo se jim proti tak silné

konkurenci obhájit loňské třetí místo a skončily
čtvrté. Na výkonu se podepsalo i dlouhodobé
zranění opor družstva. Družstvo dívek hrálo
ve složení: Červenková, Fuksová, Hrudíková,
Šandová, Paseková, Streckerová, Křepelková
a Zapletalová.
Co se nepodařilo děvčatům, o to se postarali chlapci. V jejich kategorii byla ve finále
pouze tři družstva a Holešovští se na turnaj
připravili nejlépe. Oba soupeře přehráli hlavně
bojovným výkonem a získali zaslouženě titul
přeborníka kraje. O tento historický úspěch se
postarali tito žáci: Kvapilík, Krejčí, Oral, Filandr,
Garčár, Chuděj, Kulda a Bělík.

Celkové výsledky krajského finále:
Dívky:
1. Gymnázium Fr. Palackého
Valašské Meziříčí
2. Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
3. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
4. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Chlapci:
1. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
2. Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí
3. SPŠ Stavební Valašské Meziříčí
Mgr. Ivo Janečka

Starší přípravka opět bodovala
Další dva mistrovské zápasy sehrála starší přípravka na domácím
hřišti ve Všetulích.
Prvním soupeřem byl celek FK Zlín-Louky, který si po vyrovnaném
zápase plném neproměněných šancí domácích hráčů Kotase, Jaroše
a Karola odvezl všechny tři body za vítězství 1:4. Branku domácích
dal Karol.
Druhé mistrovské utkání sehráli hráči Holešova za krásného
letního počasí s lepší střeleckou potencí a nedali soupeři z Morkovic
šanci na zisk bodu. Po krásných akcích domácích vedl Holešov po
poločase zaslouženě 2:0. Ve stejném duchu se vyvíjel i druhý poločas,
kdy Holešov přidal další dva góly a pečetil výsledek na 4:1. Branky
domácích: Kotas 2, Jaroš, Barot.
Sestava: Horák Aleš, Paštěka, Horák Evžen, Frlajz, Kotas,
Barot, Karol, Jaroš.
Střídali: Zakopal, Heryan, Brázdil.

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Fotbalové utkání
benjamínků v TYMY
V sobotu 2. 5. sehráli na hřišti
ve Všetulích své již třetí přátelské
utkání fotbaloví benjamínci TYMY
ve žlutomodrých dresech. Jejich
soupeři přijeli z Kroměříže - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Vzájemné
utkání se neslo v duchu hráčského
zápalu, spousty střel a podařených
přihrávek. Po skončení kopal každý hráč penaltu. Velkou pochvalu
si zaslouží brankaři obou týmů
i všichni hráči. Závěr patřil poděkování, odměnám a společnému
nástupu. Za životní utkání každý
z hráčů získal pamětní list a sladkou odměnu. Velké poděkování
patří trenérům Ladislavu Lindovi
a Martinu Novákovi za výbornou

přípravu obou družstev fotbalových
benjamínků. Děkujeme za podporu
Zlínskému kraji.
Hanka S.

Nemáte
DLUŽNÍKY?
Tak to nám nevolejte:
777 804 525
• odkupy pohledávek
• úvěry na ojeté/nové
vozy
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Fotbalistům Holešova vítězství stále uniká
FK RAK Provodov - SFK ELKO Holešov
5 (2:1) 1
Pokud jede Holešov na půdu do Provodova, tak již předem prohrává. A co víc, v sestavě chyběli Ohlídal, Vávra, Bejtkovský, Šimík
a Münster. Do první akce se dostali domácí v 6.
minutě a branku bez problémů vstřelil Malaník.
Po chybě Gottwalda se míče zmocnil Slováček
a pohotově vyrovnal na 1:1. Hosté poté začali
útočit se snahou zvrátit utkání. Při dalším z mála
útoků domácích se však trefil ze 20 metrů
Hlavňovský - 2:1. Před odchodem do šaten
opět tentýž hráč zahrozil, ale netrefil branku.
Ve druhém poločase začali tlačit hosté, brankář
Máčala podržel vynikajícími zákroky vedení
Provodova. Od 60. minuty se začal stupňovat
tlak domácích a s ním také narůstalo skóre.
Obrana Holešova začala kupit chyby a domácí
dvěma brankami Slončíka a jednou Garguláka
stanovili výsledek utkání na 5:1. Utkání řídil před
70 diváky rozhodčí Petr Konečný ze Zlína.
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Odstrčilík, Frybort - Barták, Roubalík, Belza,
Truhlář - Veselý, Slováček. Střídání: 61. min.
Žiak, 73. min. Uruba a 87. min. Přívara Vl.

SFK ELKO Holešov - I. Valašský FC
1 (1:0) 1
Další utkání na domácím hřišti mělo přinést Holešovu povinné tři body. Střelecky
však přišlo zklamání. Do sestavy se vrátili
někteří nemocní, chyběli Belza a Vávra. Začátek utkání ostatně stejně jako celý první
poločas byl o snaze vsítit první branku. To se
podařilo již v 7. minutě, kdy po akci Bartáka
a následném centru hlavou Ohlídal poslal
domácí do vedení - 1:0. Další šance měl dvakrát Roubalík a jednou Slováček ve 26. a 34.
minutě. Střely však skončily mimo soupeřovu
branku. Ve druhé půli hra ztratila na důrazu a také rozhodčí byli přísnější na domácí.
Po zbytečném rohu to nakonec byli hosté,
kteří v 51. minutě vyrovnali. Autorem branky
byl Maléř. I přes následnou snahu domácích
se už vítězství nepodařilo strhnout na stranu
Holešova. Před 150 diváky utkání řídil rozhodčí Dokoupil z Halenkova.
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Šimík, Frybort - Barták (31. min. Chudárek),
Odstrčilík, Ohlídal, Bejtkovský - Slováček
(82. min. Münster), Roubalík.

Holešov ještě neztratil ani bod
SFK ELKO Holešov - FC Morkovice 6:0 (2:0)
Ani ve svém čtvrtém jarním utkání neponechali mladší žáci Holešova nic náhodě a se svými vrstevníky z Morkovic s přehledem vyhráli, a upevnili
si tak své vedoucí místo v tabulce. Obrana v čele
s Davidem Mlčákem a s přehledem hrajícím Danem
Matuškou pracovala bez chyby, a tak se z obou
střídajících brankářů Holešova Patrika Marcina
a Bena Šuby stali jen nicnedělající pozorovatelé,
povzbuzující z dálky své spoluhráče, kteří si tak
mohli s chutí zastřílet. O branky se podělili: Jan Zapletal (2); Lukáš Michálek (2) a David Kováč. Jednu
branku si soupeř vstřelil sám, když po centru Kuby
Zahnaše dezorientovaný obránce Morkovic odkopl
míč opačným směrem, než původně zamýšlel.
Za Holešov tentokrát nastoupili: Marcin
Patrik; Šuba Benedikt; Matuška Daniel; Winter
Martin; Mlčák David; Javora Patrik; Nevřala
Michal; Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš
Jakub; Beránek Tomáš; Kováč David; Michálek
Lukáš; Kašpárek David; Půček Marek; Palík
Michael. Trenér: Ladislav Linda.

SFK ELKO Holešov - FC Hluk
0 (0:0) 0
I v dalším kole krajského přeboru nastupovali hráči Holešova na domácí půdě. V sestavě
byly opět dvě změny vynucené zraněním Bartáka a brankáře Krejčího. V brance tak nastoupil dorostenec Sedláček a podal velmi dobrý
výkon. Domácí snaha získat konečně tři body
však opět vyzněla do ztracena. Již v 6. minutě
přestřelil branku Bejtkovský. Největší šanci měl
ve 29. minutě Slováček, ale ze svého sóla vytěžil
pouze trefu do tyče. Ve 46. minutě šel samotný
na brankáře Roubalík, ale Fojtík mu vzal šanci
z kopačky. V 52. minutě přišla opět hezká akce
dvojice Roubalík - Bejtkovský, ale skončila pouze
rohem. Domácí se snažili a tlak zesílil zejména
v závěru, kdy kopali sedm rohů. Branku však
nevstřelili, a tak i třetí utkání na domácím hřišti
skončilo remízou. Utkání řídil s velkými chybami
při faulech rozhodčí Ondo před 150 diváky.
Holešov: Sedláček - Charuza, Bačík,
Odstrčilík, Ohlídal, Belza, Bejtkovský, Münster, Šimík - Roubalík, Slováček. V 85. minutě střídal Veselý.
(hr)

Vodní zdroje Holešov a.s.

Jiskra Staré Město - SFK ELKO Holešov
1:3 (0:2)
Za pěkného počasí se ve Starém Městě
odehrálo další utkání mladších žáků. Nutno říci, že
tentokrát se holešovští mladíci příliš nevytáhli a se
soupeřem ze spodku tabulky spíš vydřeli povinnou výhru. Kombinace tentokrát vázla a střelecky
se příliš nedařilo. První branku vsítil Patrik Javora,
který krásným obloučkem přehodil brankáře.
Druhou branku vstřelil z penalty po faulu na Kubu
Zahnaše střelou pod břevno Lukáš Michálek
a skóre uzavřel ve druhém poločase kapitán
mužstva Honza Zapletal střelou z voleje.
Sestava Holešova: Marcin Patrik; Šuba
Benedikt; Matuška Daniel; Winter Martin;
Mlčák David; Javora Patrik; Nevřala Michal;
Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš Jakub;
Beránek Tomáš; Kováč David; Michálek Lukáš; Půček Marek; Olšák Radim. Trenér:
Ladislav Linda.
(P. K.)

nabízí pronájem
řadové garáže
u areálu firmy na ulici
Tovární.
Kontakt 602 507 363.

O pohár starosty
města
Program turnaje
12. května 2009 - úterý
8:30

SK Hranice - FKM Opatovice-Všechovice

9:30

SK HS Kroměříž - Jiskra Otrokovice

10:30

1. FC Přerov - SFK Elko Holešov

11:30

FC Veselí nad Moravou - TJ Poličná

12:30

SK Hranice - SFK Elko Holešov

13:30

FC Veselí nad Moravou
- Jiskra Otrokovice

14:30

1. FC Přerov - FKM Opatovice-Všechovice

15:30

SK HS Kroměříž - TJ Poličná

13. května 2009 - středa
8:30

SFK Elko Holešov - FKM Opatovice-Všechovice

9:30

FC Veselí nad Moravou
- SK HS Kroměříž

10:30

SK Hranice - 1. FC Přerov

11:30

Jiskra Otrokovice - TJ Poličná

O umístění
12:30

o 7. - 8. místo

13:30

o 5. - 6. místo

14:30

o 3. - 4. místo

15:30

o 1. - 2. místo

16:30

ukončení turnaje - vyhlášení výsledků
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Dvacítka čtenářů reagovala na fotohádanku
z čísla 7/2009. Pár se jich
v odpovědi seklo, šestnáct
však odpovědělo správně.
„Na fotografii je bronzová
plastika Hudba od holešovského rodáka, akademického sochaře Vladimíra Kýna,
který je umístěna před budovou ZUŠ F. X. Richtera
v Holešově,“ napsal nám
v e-mailu Ladislav Drábek
z Holešova, která se stává
výhercem pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhá
byla vylosována Martina
Janečková z Bystřice pod
Hostýnem, která si přijede
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné
SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Magdě Kubáčové
z Holešova a Tomáši Dvořákovi z Holešova. Všem vylosovaným redakce
Holešovska srdečně gratuluje!
A tady je dnešní hádanka: Poznáte, kde tento dům v Holešově
stojí? Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
(red)

Dotazník Holešovska
Ing. Ludvík Urban, člen
Zastupitelstva města Holešova
Vaše životní krédo?
Dát alespoň jeden úsměv denně.
Ke které knize se rád vracíte?
„To snad nemyslíte vážně“ od Richarda Feynmanna a „Kavalíři odvahy“ od Otakara Batličky.

Novou a příjemnou nekuřáckou jídelnou se může pochlubit Restaurace Kanada v Holešově, která je dlouholetým sponzorem fotosoutěží v Holešovsku. Výhercům našich soutěží přejeme pěkné posezení a dobrou chuť!

Váš oblíbený umělec?
Jean Reno a Kirsten Dunsteová. V posledním českém filmovém hitu
se mi moc líbil Oldřich Kaiser.
Jaký sport vás oslovuje?
Judo, lyžování, plavání a zkouším jezdit na kolečkových bruslích.
Co máte rád na talíři?
Spíš bych řekl, co nemám rád na talíři. Držkovou polévku a rýži.
Kde si rád posedíte?
Všude, kde se cítím dobře a příjemně a nerozlišuji, jestli je to v přírodě,
doma nebo kdekoliv jinde.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Ptám se sám sebe, jestli by tam chtěl být někdo se mnou.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Třeba štěstí jiných.
Z čeho máte největší obavu?
Z bezmocnosti a nevědomosti.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1900 ks. Re dak cí ne vy žá da né
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Ve které historické době byste chtěl žít?
Já bych si je moc rád vyzkoušel všechny a pak by se vidělo.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Určitě je to Holešov a jeho blízké i vzdálenější okolí.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Pilot nadzvukových letadel nebo archeolog.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ano, nemůžu přece věřit, že to bude naopak.

