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Pozvánka
Závody v parkúrovém
skákání
„O Pohár starosty
města Holešova“
Jezdecké kluby Přerov a Nazavero ve spolupráci s městem Holešovem a MKS vás zvou na třetí ročník
jezdeckých závodů v parkúrovém
skákání O pohár starosty města
Holešova. Závody jsou pořádány
v rámci Středomoravské jezdecké
ligy.
Sobota 30. května 2009
od 10 hodin
Louka u zámecké hájenky
v zámeckém parku Holešov
Program: tradiční soutěže v parkúrovém skákání různých úrovní, bohatý doprovodný program
(mažoretky, skákací hrad atd.)
a občerstvení.

MAJÁLES 2009. Stovky studentů holešovských středních škol, ale také jejich učitelé i představitelé města se
zúčastnili ve čtvrtek 14. května dopoledne zahájení Majálesu 2009. Další informace na str. 10.

Co je nového ve Školní ulici?

Co vy na to,
pane starosto?
Jakým způsobem město
pokračuje v řešení problému Školní ulice? Co
vy na to, pane starosto?
V současné době se
postupně setkáváme s občany Školní ulice a vysvětlujeme jim, jaké má město
záměry s touto lokalitou,
jaký je zhruba časový horizont těchto záměrů. Některé nájemníky ze
Školní postupně umísťujeme do uvolněných
bytů v jiných částech. V letošním roce bychom
měli tímto způsobem uvolnit a následně sanovat
další dva domy, které jsou nejblíže Novosadům.
V příštím roce bychom pak chtěli, pokud to jenom trochu půjde, začít se stavbou nájemního
domu v Bořenovské ulici.
Byť jsme dostali přislíbenu finanční pomoc
od státu prostřednictvím vládní Agentury pro začleňování menšin v romských lokalitách, zatím
se v tomto ohledu nic nestalo. A moc nevěřím,
že by se to nějak zlepšilo.
Pokračování na str. 3

Omezení dopravy v úseku Holešov - Martinice
V rámci výstavby průmyslové zóny Holešov dojde k vybudování nové okružní křižovatky
na silnici II/490 v úseku Holešov - Martinice.
Z tohoto důvodu bude zmiňovaná silnice dočasně uzavřena. Termín zahájení prací bude dne

1. června 2009. Předpokládaná doba realizace
je maximálně do 23. srpna 2009. Objízdná
trasa bude značena po silnici „šindelnice“ přes
Zahnašovice do Holešova. Upozorňujeme proto
i na částečné omezení autobusové dopravy.

3. Základní škola
slaví výročí

Volby se blíží

Třetí základní škola v Holešově byla
slavnostně otevřena 3. srpna 1974. V prvním
školním roce měla 24 tříd, do nichž nastoupilo
téměř 700 žáků.
Škola v letošním roce slaví 35. výročí
od svého založení. Při této příležitosti pořádá
velkou prezentaci spojenou se dnem otevřených dveří a slavnostní akademií žáků školy.
Akce se uskuteční v sobotu 30. května od
14.30 v tělocvičně. V rámci výročí ve škole
rovněž připravují Sborník literárních prací či
slavnostní křest CD nosiče dětského pěveckého
sboru Plamínek.
Podrobnosti o historii i současnosti školy
si můžete přečíst v dnešním vydání Holešovska
na str. 20.

V pátek 5. června a v sobotu 6. června se
uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Podrobné informace o způsobu voleb, umístění
volebních místností či možnosti předvolební
agitace naleznete na str. 6
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Elektronizace veřejné správy (1. díl)
Něco se chystá…
Jistě znáte ten vtip z období
totality. Jak se ptají uchazeče o práci u veřejné bezpečnosti: „Tak nám
řekněte, všechno co víte o Slovenském národním povstání.“ Adept
se opatrně rozhlédne kolem sebe
a pak pološeptem důležitě odpoví:
„No zatím se neví nic konkrétního,
ale určitě se něco chystá…“ I u nás
se něco chystá a už se ví i něco
docela konkrétního. Chystá se řečeno zkráceně - elektronizace
veřejné správy a téměř revoluce
v evidenci základních údajů, které
stát shromažďuje. Ale budeme to
brát pěkně popořádku, abychom
na nic nezapomněli. Dnes si řekneme, jak to bude s tou elektronizací
veřejné správy.

Chystají se datové
schránky
Má to takový až téměř magický nebo okultní název - datové
schránky. Ale ve svém důsledku
to znamená, že od 1. července letošního roku dojde fakticky
ke zrovnoprávnění elektronické
a „papírové“ formy komunikace
s úřady. Ale co to ta zázračná datová schránka vlastně je? Když
se nad tím zamyslíme, tak nám
na první pohled asi hodně připomíná naši známou elektronickou
poštu - ty naše známé e-maily.
No, ta podobnost je opravdu velká, ale mohlo by nás to docela
splést. A proto si řekněme hned
a na rovinu, že datová schránka
elektronickou poštou není. Zprávy
se do datových schránek ukládají.
Definice datové schránky je tedy

jednoduchá, i když každému asi
hned na první přečtení mnoho neřekne. Datová schránka je datový
prostor určený k doručování dokumentů orgánů (a orgánům) veřejné
moci a k provádění podání vůči
těmto orgánům. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo
vnitra ČR. Datovou schránku budou mít povinně všechny právnické osoby zapsané v obchodním
rejstříku nebo ty organizace, které
byly zřízeny ze zákona. V případě
zájmu si datovou schránku může
zřídit i fyzická osoba, tedy občan.
Do těchto datových schránek je
možné doručovat poštu na principu doporučeného dopisu. Datová
schránka tedy nahrazuje doručení do vlastních rukou. Dokument
dodaný do datové schránky se
považuje nejen za odeslaný (jako
u e-mailu), ale považuje se také
za doručený. Za doručený se dokument považuje okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí osoba,
která má podle svého oprávnění
přístup k danému dokumentu. Dokument uložený v datové schránce se také považuje za doručený
desátým dnem ode dne, kdy byl
do datové schránky dodán. Výjimkou jsou případy, kdy zákon
stanoví jinak (je-li vyloučeno tzv.
náhradní doručení). Nemusíte tedy
stát dlouhé fronty na úřadech, nemusíte zjišťovat, kdy má který úřad
otevřeno ani bloumat po chodbách
a hledat podatelnu. Nemusíte ani
s lístkem v ruce na poště hledat
u kterého okénka vám vaši zásilku
vydají. Ve své datové schránce budete mít také připraveny všechny
formuláře, které budou „předvyplněny“ vašimi údaji. K dokonalejšímu využití datové schránky

bude účelné používat další elektronickou vymyšlenost - elektronický podpis. Ten můžete použit
nejen v datových schránkách, ale
i k podpisu elektronických faktur,
elektronických daňových přiznání fyzických osob, elektronických
podání například České správy
sociálního zabezpečení a ostatních úřadů.
Protože datové schránky se
budou nejen zřizovat, ale i rušit,
bude mít odesílání dokumentů
do datových schránek jeden malý
háček. Ten háček je v tom, že nebude existovat žádný „telefonní
seznam“ datových schránek - nějaký adresář, ale že VŽDY než
zprávu do datové schránky uložíme, musíme dotazem zjistit, zda
datová schránka (ještě) existuje.
Když to ale neuděláme, upozorní
nás ministerstvo vnitra, že datová
schránka (už) neexistuje. Stejně
tak nás ministerstvo upozorní, že
v naší datové schránce máme k vyzvednutí nějakou zásilku.
Použití datových schránek by
mělo časem nabývat vrchu, takže
i když učiníme vůči úřadu podání
v „papírové“ formě, úřad bude mít
povinnost zjistit, zda máme zřízenu
datovou schránku, a pokud ano,
odpověď na naše podání nám musí
doručit do naší datové schránky
elektronicky.

Konverze
dokumentů
S problematikou datových
schránek úzce souvisí také konverze, tedy převádění dokumentů
mezi „papírovou“ a elektronickou
formou tak, aby měly obě stejnou
platnost. Tuto konverzi budou pro-

vádět takzvaná kontaktní místa
veřejné správy, která výsledky konverze opatří ověřovací doložkou.
I konverze má ale svůj háček - jako
téměř všechno. Nebude možno
konvertovat dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit.
Jsou to například osobní doklady
(občanský, zbrojní, řidičský, služební průkaz, pas, lovecký nebo
rybářský lístek apod.). Nebude
také možno konvertovat vkladní
knížku, šek, cenný papír, los, sázenku a různé rysy a plány. Stejně
tak nebude možno konvertovat
dokument, který obsahuje různé změny, doplňky, vsuvky nebo
škrty. Také nepůjde konvertovat
dokumenty, z nichž není patrné,
že se jedná o prvopis, vidimovaný
dokument, opis, kopii nebo stejnopis. A nebude možno pochopitelně ani konvertovat, obsahuje-li
originál listinné podoby dokumentu
plastický text nebo otisk plastického razítka nebo půjde-li o výstup
z konverze. Do listinné podoby
také nebude možno konvertovat
dokumenty, které vůbec nemají
nebo u nich nesouhlasí ověření
nebo se neshodují s originálem
a také půjde-li o zvukový nebo
obrazový soubor. Konverzí také
nebude automaticky potvrzena
správnost a pravdivost údajů.
Je evidentní, že to bude nesmírně náročné pro všechny úřady.
Zvláště budou mít problémy ty úřady, které nemají elektronickou spisovou službu, ale nebojte, i na to
se pamatuje.
Tak to by pro začátek v krátkosti snad stačilo a příště nakousneme základní registry.
Ivan SLEZÁK,
eGON centrum

Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o odpadech
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
na svém dubnovém zasedání 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.
Ustanovením § 17 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění, se na obce
vztahují povinnosti původce odpadů při nakládání s komunálním odpadem. Obec však může
ve své samostatné působnosti stanovit obecně
závaznou vyhláškou (OZV) systém nakládání
s komunálním odpadem, vznikajícím na katastrálním území obce. OZV může rovněž stanovit
systém nakládání se stavebním odpadem.
Obec je povinna určit místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat komunální odpad, včetně nebezpečné složky komunálního odpadu.
Povinnost určit místa k odkládání odpadu splnilo
město Holešov obecně závaznou vyhláškou
č. 6/2006.
Odbor životního prostředí předložil návrh
nové Obecně závazné vyhlášky města Ho-
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lešova č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem z důvodu
potřeby změnit některá stanoviště sběrných
nádob na využitelný odpad (PET láhve, sklo
a papír), dále byly doplněny výkupny surovin
a provedeny úpravy vyhlášky podle metodického pokynu Odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR, územní odbor
Kroměříž.
Nová vyhláška změnila stávající vyhlášku následovně:
Článek 3 - sběrné nádoby umístěné na veřejném prostranství v k.ú. Holešov:
- nové stanoviště Novosady čp.1642, dříve
stanoviště Plačkov u sokolovny (stanoviště
Plačkov nevyhovující, úzký chodník,
stížnosti vlastníka sokolovny na ničení plotu;
rozšíření bytové zástavby Novosady vyvolalo
i potřebu stanoviště nádob na tříděný odpad)
- změna stanoviště z uličky spojující Dlažánky a Malou ulici na stanoviště ul. Malá

u domu čp. 91 (změnu vyvolaly stížnosti obyvatel domu čp. 312).
Sběrné nádoby umístěné na veřejném
prostranství v k.ú. Količín:
- stanoviště přemístěno k parčíku na návsi
(vlastník objektu bývalého obchodu požadoval
přemístění stanoviště, jednalo se o soukromý
pozemek).
Doplnění výkupen surovin - Josef Petráš,
areál Agrobazaru, Dobrotice K-INDUSTRIES
CZ s.r.o., Tovární 1248, Holešov.
Článek 5 - Původci odpadů. Tento článek
byl na výzvu Odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR, územní odbor
Kroměříž vypuštěn. Zákon o odpadech zmocňuje obce upravit obecně závaznou vyhláškou
vztah obce vůči občanům, vyhláškou nelze nic
stanovit právnickým osobám.
Článek 6 a 7 nově pod čísly 5 a 6.
Odbor investic, silničního hospodářství
a údržby města vyznačil, popř., zpevní místa
určená pro umístění sběrných nádob během
měsíce dubna 2009.
Vyhláška nabyla účinnosti od 1. května 2009.
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Co je nového ve Školní ulici?

Co vy na to, pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Osobně si myslím, že stát by tento problém řešit samostatně neměl,
protože se to ani celoplošně řešit nedá. Ta situace je v každé lokalitě jiná.
My se vůbec nemůžeme srovnávat například s Chomutovem. Ideální by
bylo, kdybychom od státu obdrželi prostředky na výstavbu sociálního bydlení
a terénního pracovníka, který by s těmi lidmi pracoval. Dohlížel by například
na dodržování školní docházky, dbal na to, aby se děti učily i v domácím
prostředí, řešil by s dospělými praktické věci ohledně nakládání s finančními prostředky a podobně. To všechno by se samozřejmě dělo za tvrdých
podmínek. Ano, tady máš pomoc, ale jestli si jí nevážíš, jestli zničíš majetek
či vzájemnou důvěru, půjdeš z kola ven. Jsem hluboce přesvědčený, že
bychom za těchto podmínek tento problém dokázali vyřešit.
Ostatně už nyní máme v tomto směru pozitivní výsledky. V rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí spolupracujeme už rok
s úřadem práce při zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích.
A ve městě je tato práce vidět. Ti lidé pracují a měli bychom přemýšlet
o tom, jak ty nejlepší motivovat, konkrétně formou nabídnutí řádného
pracovního poměru.

Město začalo platit DPH
Město Holešov se od 1. dubna
stalo plátcem DPH. „Snažíme se
proto nějakým způsobem proměnit
tuto skutečnost ve výhodu. Pracovníci finančního odboru a odboru investic, silničního hospodářství
a údržby města pracují v současné
době na tom, abychom obdrželi
vratku daně DPH za investiční akci
kanalizace Žopy - Dobrotice. Tato
akce je tříletá a stále ještě běží.
Podle našich propočtů bychom
mohli v konečném důsledku získat

zpět zhruba tři miliony korun,“ uvedl starosta města Zdeněk Janalík.
Podobně by město mohlo od státu získat zpět prostředky i na dalších investičních akcích, například
na chystané výstavbě odpadového
centra. „Jestliže se nám to podaří dotáhnout do zdárného konce,
mohli bychom letos uspořit až 4 miliony korun, což jsou v dnešní době
hospodářských potíží samozřejmě
velké peníze,“ dodal starosta.
(frs)

Pozvánka k volbám
do Evropského parlamentu
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA“
5. a 6. června 2009 - volební číslo 22
• EVROPA JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO NAŠE REGIONY. Pod rouškou
ochrany národních zájmů se mnohé proudy snaží rozbít společnou Evropu.
Přitom díky spolupráci Evropa zažívá v historii nikdy nevídané období míru,
prosperity a zvyšování životní úrovně.
• ZASTAVENÍ ZVYŠOVÁNÍ ROZDÍLŮ MEZI REGIONY. V naší zemi
dosahuje Praha úrovně 160 % HDP průměrného evropského regionu. Ostatní
kraje jsou na tom daleko hůř (průměrně kolem 65 %).
• Nehodláme pouze sbližovat regiony, ale také prosazovat SBLIŽOVÁNÍ
STARÝCH A NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU.
• ENERGETICKÁ BEZPEČNOST - Evropa musí usilovat o menší závislost na RUSKU, různorodost - diverzifikace energetických zdrojů, podpora
alternativních zdrojů politikou EU.
• SILNÁ POZICE EVROPY V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ, jednoznačný společný postoj EU K RUSKU.
• NOVÁ PRAVIDLA FINANČNÍ PODPORY EU. Nově zvolený europarlament bude schvalovat rozpočet na období 2013 - 2018. Pro nové rozpočtové
období chceme, aby evropští poslanci schválili pravidla pro snížení byrokracie
a administrativy při čerpání eurofondů.
• EVROPSKÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ OBCÍ, MĚST A STŘEDNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ. Pro rozpočtové období 2013 2018 požadujeme, aby evropské peníze pomáhaly především infrastruktuře,
vzdělávání a vědě.
• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - je jedním z nesporných evropských témat, společná kandidátka prosazuje zásady šetrnosti, které by měla
Evropa podporovat.
Vážení občané a sympatizanti,
kandidátku hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA“
vytvořily a podporují Aktiv nezávislých občanů, Klub angažovaných nestraníků,
Nezávislí starostové, Unie svobody - DeU, Strana pro otevřenou společnost,
Volba pro město, Demokracie a další regionální uskupení. Volebním lídrem
kandidátky je Jaromír Štětina - nezávislý senátor a spisovatel - a na dalších
místech jsou senátorka a pedagožka Soňa Paukrtová, vysokoškolský učitel
Petr Hůla, publicista Josef Brož a další osobnosti.
Rudolf Seifert
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Zastupitelstvo rozdělilo peníze v rámci Akce milion
Holešov (frs) - Holešovské
zastupitelstvo schválilo na svém
posledním zasedání rozdělení finančních příspěvků organizacím
i jednotlivcům v rámci tzv. Akce
milion.
Žádosti posoudila na společném zasedání komise pro občanská
sdružení a komise kulturní a předložily Radě města Holešova návrhy na přidělení konkrétních částek
jednotlivým žadatelům. Komise rozdělily celkem 1 297 000 Kč, zatímco
v rozpočtu na Akci milion je v letošním roce celkem 1 300 000 Kč. V rezervě tedy ponechaly 3 000 Kč.

„Na komisi se dlouze diskutovalo o skutečnosti, že v roce 2008
přišly po termínu dvě žádosti, ale
žadatelům bylo přesto vyhověno.
V letošním roce už přišlo po termínu 13 žádostí, komise tedy ve svém
návrhu alespoň snížila navrhované
částky těmto opožděným žadatelům, aby za toto nedodržení kritérií
byli trochu sankcionováni,“ stojí
v důvodové zprávě.
Někteří zastupitelé navrhovali v předloženém materiálu úpravy.
Například Ludmila Štaudnerová
kritizovala fakt, že se dostalo
málo peněz na školské organiza-

ce. Josef Smýkal zase považoval
za nízkou částku 1000 korun pro
myslivecké sdružení. Zastupitelka
Jarmila Pokorná nebyla spokojena s dvěma tisíci korun, které dostalo sdružení Lions Clubu Holešov Cecilie. Za přidělenou částku
nicméně jménem této organizace
poděkovala. Částku ponechanou
v rezervě ve výši 3 000 korun
navrhoval Rudolf Seifert přidělit
holešovské pobočce Českého
červeného kříže. Žádný z pozměňovacích návrhů nakonec nebyl
přijat a zastupitelstvo schválilo
rozdělení dotací v takové podo-

bě, jak jej navrhly komise a rada
města.
Z celkového počtu 71 přijatých žádostí bylo 16 od fyzických
osob, 50 od občanských sdružení
nebo od organizačních jednotek
občanských sdružení, 1 příspěvková organizace, 1 obecně prospěšná společnost, která podala
dvě žádosti, a dvě od církevních
společností.
Pro srovnání lze uvést, že v roce
2008 bylo žádostí 71, v roce 2007
celkem 64, v roce 2006 - 48, v roce
2005 - 50, v roce 2004 - 58, v roce
2003 - 57 a v roce 2002 - 55.

Dotace v rámci Akce milion pro rok 2009:
1.000 Kč: Mysliveckému sdružení Hradisko Dobrotice
2.000 Kč: KSK Všetuly, občanské sdružení; Janu Sedláčkovi (Bike
Hazard Racing Team); Pavlu Trhlíkovi (za Všetulské Bajk Tým); Ondřeji
Tkadlecovi; Petru Matyášovi; Jiřímu Svákovi; Josefu Janišovi; Skřítku,
o. s.; Občanskému sdružení K.O.S.A (klubu občanských a studentských
aktivit); Lions Clubu Holešov Cecilie, o. s.
3.000 Kč: Nelly Billové; „Klubu výsadkových veteránů Holešov“
4.000 Kč: Ing. Radoslavu Šíblovi; Sboru dobrovolných hasičů
Tučapy; Sboru dobrovolných hasičů Dobrotice; Nadaci 1. ZŠ Holešov;
Sdružení rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov; Sdružení rodičů a přátel školy při 3. Základní škole Holešov; Klubu rodičů a přátel školy při
Gymnáziu Ladislava Jaroše
5.000 Kč: Orlu jednotě Holešov; CYKLOTEAMU OD Morava; Cyklu
Žopy amatér bajk tým; HolešovMAN o. s.; Janu Kaulovi ml. (LK Iktočante Hol.); Základní umělecké škole F.X. Richtera Holešov; Mgr. Monice
Vyhlídalové (BANANA VOX); CASTELLU HOLEŠOV - společnosti pro
obnovení kulturního centra v holešovském zámku; Klubu umění a řemesel, o. s.; Letecko modelářskému klubu „Čmelák“, reg.č.194 Holešov;
Drahomíru Hlobílkovi (zahrádkáři Dobrotice)
6.000 Kč: Českému svazu chovatelů, základní organizaci
7.000 Kč: Českému svazu včelařů,o.s., Základní organizaci Holešov;
Českému zahrádkářskému svazu - ZO Holešov

10.000 Kč: Šachovému klubu Holešov; Ing. Františku Hostašovi
(KČT Holešov); Pionýrské skupině dr. Mirko Očadlíka; Hvizdu, o. s.;
Kynologickému klubu Holešov; Charitě Holešov
14.000 Kč: Fotbalovému klubu Holešovské holky o.s.; Drásal
Teamu Holešov
15.000 Kč: „OLAM“ - Společnosti Judaica; Moravskému rybářskému
svazu, místní organizaci
17.000 Kč: Sdružení zdravotně postižených Holešovska, Květná
1264 Holešov
18.000 Kč: Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Holešov
20.000 Kč: MGC Holešov, o. s.; Sboru dobrovolných hasičů; TOM 19
132 Medvědí stopě; Občanskému sdružení Divadlo 6. května Holešov
22.000 Kč: Florbalovému klubu Holešov, o.s.
30.000 Kč: TJ SOKOLU Tučapy
40.000 Kč: Římskokatolické farnosti Holešov
48.000 Kč: TC Holešov, o. s.
50.000 Kč: Dívčímu fotbalovému klubu Holešov
80.000 Kč: Sportovnímu klubu policie Holešov
100.000 Kč: Tělocvičné jednotě SOKOL Holešov
130.000 Kč: Moravským dětem, obecně prospěšné společnosti
215.000 Kč: Tělovýchovné jednotě Holešov, občanskému sdružení;
SFK ELKO Holešov, o.s.

Cestovní agentura A. Netopilové

Rozšíření nabídky služeb
Charity Holešov

pořádá jednodenní zájezd
na Slovensko
do termálního koupaliště v Podhájské, a to v pátek 22. května
a v pátek 22. června 2009.
Přihlášky na tel. 603 368 793 nebo osobně na adrese:
Bartošova 733, Holešov.
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Náramek pro tísňová volání Skeeper
Charita Holešov nabízí novou službu pro své klienty, v jejichž domácnosti poskytuje ošetřovatelskou nebo pečovatelskou péči. Jedná se
o zajištění nového rozměru bezpečnosti prostřednictvím inteligentního
bezpečnostního náramku na ruku.
Náramek přibližně velikosti běžných hodinek je určen seniorům,
lidem s chronickým onemocněním nebo s těžším zdravotním postižením
pro komunikaci s jejich příbuznými a pečovateli. Jeho základní funkcí
je nouzové tlačítko, jehož stiskem je aktivován varovný signál pro přivolání pomoci v kritické situaci. Náramek také současně funguje jako
jednoduchý mobilní telefon, jehož prostřednictvím lze provést hovor až
se třemi předvolenými čísly. Jednoduchým stisknutím tlačítka tak bude
klient moci na hlasitý odposlech komunikovat se svou rodinou nebo
známými. Náramek navíc dokáže základním způsobem ohlídat lidi,
kteří mají problém s orientací, když se nelze s dotyčným členem rodiny
telefonicky spojit, lze jej vystopovat na mapě prostřednictvím služby „Kde
je“ operátora T-Mobile.
Náramek je napájen baterií, která se dobíjí obdobně jako mobilní
telefon, je velmi jednoduchý na obsluhu, tlačítka jsou dostatečně velká
a přehledná. Zařízení je plně programovatelné a zaměstnanci Charity
mohou dálkově nastavit funkce podle přání uživatele.
Náramek je distribuován v rámci půjčovny zdravotnických pomůcek,
k dispozici je zatím pouze 1 náramek (ve výši 200 Kč/měsíc - pronájem
zařízení + 240 Kč/měsíc - telefonická služba a dispečink).
Zájemci se mohou pro více informací obrátit na pracovníky Charity
nebo na tel. 737 484 565.
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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 ad-

MĚSTO HOLEŠOV
resu Městský úřad, Masarykova
č. 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději
do 29. 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 13. 5. 2009 do 29. 5. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy
nemovitostí

Jistota pro lidi - naděje pro Evropu
V rámci předvolebního turné k blížícím se volbám do Evropského parlamentu se v neděli 10. května konal od 10.00 hod. v Holešově na náměstí
Dr. E. Beneše mítink, kde se prezentovali přední kandidáti ČSSD včetně
lídra Jiřího Havla a kandidátky za okres Kroměříž Olgy Sehnalové.
Společně s nimi přijali pozvání předsedy místní organizace a poslance PČR Josefa Smýkala k návštěvě našeho města i čelní představitelé
ČSSD - předseda Jiří Paroubek, první místopředsedkyně Senátu PČR
Alena Gajdůšková, poslanci PČR Zdeněk Škromach a František Novosad, hejtman ZK Stanislav Mišák s náměstkem Jaroslavem Drozdem,
starosta Kroměříže Miloš Malý a další hosté.
Nabídky setkání využilo okolo 300 obyvatel Holešova a okolních
obcí - příznivců ČSSD i jiných stran a sdružení. Po skončení oficiálního
programu se hosté vydali mezi návštěvníky a odpovídali na řadu dotazů.
Členové místní organizace ČSSD využili mítinku k připomenutí svátku
Dne matek a přítomným ženám rozdávali oranžové růže, ostatním drobné upomínkové předměty, propagační materiály a tradičně nafukovací
balónky. Pohodovou atmosféru po celou dobu doplňovalo slunečné
počasí, takže i po odjezdu hostů některé diskuze pokračovaly v okolních
cukrárnách a restauracích.
Jaroslav Chmelař
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu (dále jen „EP“) konaných na území České republiky ve
dnech 5. a 6. června 2009.
Právo volit při volbách do EP
na území ČR má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu EU, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18
let a je po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel.
Hlasování
Hlasování probíhá pouze ve
volebních místnostech na území
ČR, a to v pátek dne 5. června
2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. června 2009
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič, občan ČR, po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství

ČR platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Voliči, který není zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů pro volby
do EP, okrsková volební komise
(dále jen „OVK“) hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Volič, který
se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat
OVK. Voličský průkaz tak opravňuje k hlasování ve volbách do
EP v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR. Volič obdrží od OVK
úřední obálku. V případě, že voliči

nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátě,
je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky,
popř. hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Tam
vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, které jsou přetržené,
nejsou vloženy do úřední obálky
nebo je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před
OVK do volební schránky. Každý
oprávněný volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů městský úřad a ve dnech
voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze na území obvodu volebního
okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou.
Irena Ďuláková
Odbor správní a vnitřních věcí

Plochy pro umístění volebních plakátů a podmínky pro jejich využívání
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
stanovil starosta města plochy pro umístění
volebních plakátů a podmínky jejich využívání
pro volební kampaň v rámci voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června
2009 takto:
1. Po dobu volební kampaně (16 dnů přede
dnem voleb), od 20. května 2009 do 4. června
2009, mohou politické strany, politická hnutí
a koalice (dále jen volební strany), navrhující kandidáty do Evropského parlamentu,

umisťovat propagační materiály (volební
plakáty) na veřejných prostranstvích města
Holešova.
2. O umístění těchto propagačních materiálů si
rozhodne každá volební strana sama, musí však
respektovat propagační materiály jiné volební
strany na místě již instalované. Za umístění propagace se po uvedenou dobu nebude vybírat
místní poplatek, neboť jde o informaci ve veřejném zájmu. Propagační materiály však nesmí
být ve dnech voleb umístěny v bezprostředním
okolí volebních místností.
3. Volební strany zajišťují umístění propagač-

ních materiálů na vlastní náklady a nebezpečí
a nesou současně odpovědnost za to, že jimi
nebude ohrožena bezpečnost občanů ani poškozen veřejný či jiný majetek. Propagace musí
být umístěny v souladu s právními předpisy
a technickými normami, za což nese odpovědnost příslušná volební strana.
4. Bezprostředně po ukončení voleb, nejpozději
však do 12. června 2009, jsou volební strany povinny veškeré své propagační materiály
z veřejného prostranství odstranit. V případě,
že se tak nestane, bude zabezpečeno jejich
odstranění na náklady volební strany.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Holešova podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. 6. 2009 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 6. 6. 2009 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
• ve volebním okrsku č.: 1 je
volební místnost: Centrum pro seniory, Příční č.p. 1475,
• ve volebním okrsku č.: 2 je
volební místnost: I. ZŠ Smetanovy
sady, Smetanovy sady č.p. 630,
• ve volebním okrsku č.: 3 je
volební místnost: Střední odborná
škola Pivovarská č.p. 1419,
• ve volebním okrsku č.: 4 je
volební místnost: II. ZŠ Smetanovy
sady, Smetanovy sady č.p. 625,
• ve volebním okrsku č.: 5 je volební místnost: budova městského
úřadu II. (bývalé PVT), Tovární č.p.
1407, tel. 573 521 890,
• ve volebním okrsku č.: 6 je volební místnost: Středisko volného
času (DUHA), Školní č.p.1582,
• ve volebním okrsku č.: 7 je volební místnost: Středisko volného
času (DUHA), Školní č.p.1582,
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• ve volebním okrsku č.: 8 je
volební místnost: III. ZŠ, Družby
č.p. 329,
• ve volebním okrsku č.: 9 je volební místnost: Středisko volného
času (TYMY), Sokolská č.p.70,
• ve volebním okrsku č.: 10 je
volební místnost: Budova OV Tučapy, Tučapy č.p. 68 - pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Holešově-Tučapech,
• ve volebním okrsku č.: 11 je
volební místnost: Budova školy
Dobrotice, Dobrotice č.p. 96,
• ve volebním okrsku č.: 12 je
volební místnost: Budova OV Žopy,
Žopy č.p. 63,
• ve volebním okrsku č.: 13 je
volební místnost: Budova OV Količín, Količín č.p. 93.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České

republiky(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem
České republiky) nebo totožnost
a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do

SERVIS,
INZERCE
Práce doma. www.jobdoma.cz
Koupím několikasvazkový román
Emy Destinnové Ve stínu Modré
růže. Kontakt 728 370 423.
www.levnekrmivo.cz
Pronajmu byt 2+kk v Hulíně. Tel.
608 822 830.

Evropského parlamentu hlasovací
lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Podrobné znění tohoto oznámení naleznete na internetových
stránkách města a na plakátovacích plochách.

Provedu
drobné stavební
a obkladačské
práce v Holešově
a okolí.
Telefon: 573 395 705
Mobil: 736 731 776.
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Setkání evropské mládeže se starostou
V rámci projektu Evropa mladýma očima, do kterého se zapojilo
i SVČ TYMY Všetuly, se uskutečnilo v pondělí 4.5. v Holešově setkání
mladých lidí z Čech, Slovenska
a Francie se starostou města a senátorem panem Zdeňkem Janalíkem. Mladí lidé informovali pana
starostu o svých aktivitách v rámci

projektu. Hodnotili velmi kladně
víkendový workshop i dopolední
akci pro děti MŠ a ZŠ.
Velká část debaty se zabývala Evropskou dobrovolnou
službou, v rámci které pobývají
v České republice Sonia a Bruno
z Francie. Zástupkyně slovenské
študentské rady Andrea hovoři-

Pozvánka na Dětský den
V sobotu dne 30. 5. 2009 se uskuteční ve sportovním areálu v Količíně Dětský den. Akce začíná od 14 hodin. Pro děti jsou nachystány
různorodé soutěžní disciplíny, malé občerstvení zdarma, Pacifik expres,
jízda na koni, individuální soutěže a tombola.
Po celou dobu akce je nejen pro děti přichystáno občerstvení
a bohatý doprovodný program. Na akci srdečně zvou všechny děti
i jejich rodiče pořadatelé.

Jacom, spol. s r.o. - Jatky Holešov
Přerovská 761, 769 01 Holešov

přijme
Hlavního ekonoma společnosti
Nástup: 2. pololetí 2009
Požadujeme:
SŠ nebo VŠ
dobrou znalost práce na PC
ŘP sk. B
znalost německého jazyka výhodou
pracovitost, zodpovědnost

la o právě probíhajícím projektu
mezi studentskou radou středních
škol z Trenčína a KPDM Zlínského kraje. Zástupci PDM Holešov
informovali o akcích, které se
v nejbližší době v Holešově pro
mladé lidi uskuteční. Pan starosta
se živě zajímal o veškeré aktivity
mladých lidí a také jim odpověděl

na jejich dotazy, které se týkaly nejen Holešova, ale také celostátní
a evropské problematiky. Setkání
probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a bylo přínosem pro všechny
zúčastněné.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka TYMY

Preventivní vyšetření prsou
na holešovské poliklinice
V České republice již několik
let probíhá mammografický screenig u žen ve věku 45 až 69 let. Jeho
cílem je včasné odhalení zhoubného onemocnění prsu. Probíhá
formou mammografického - tedy
rentgenového - vyšetření ve dvouletých intervalech. Ženy v mladším
věku si musejí preventivní vyšetření hradit jako samoplátkyně.
Mammografické pracoviště
v Kroměříži obdrželo letos opět
sponzorský dar od firmy Avon, který je určen pro preventivní vyšetření žen, které dle vyhlášky nemají
nárok na bezplatné vyšetření.

Jde zejména o ženy mladšího
věku - přibližně 25 až 45 let - kdy
se provádí ultrazvukové vyšetření.
Ultrazvukové preventivní vyšetření
prsou je možné provést i v Holešově na rtg oddělení polikliniky.
Vzhledem ke sponzorskému zajištění je nyní zdarma (do vyčerpání
poukazů od firmy Avon). Snažíme
se tak zapojit do preventivního programu co největší množství žen.
V případě zájmu o preventivní
vyšetření se můžete telefonicky
objednat na rtg oddělení polikliniky
Holešov - číslo 573 399 534.
MUDr. Jiří Vodák

Historický den na Tvrzi Kurovice
Dne 6. června se poprvé otevře brána tvrze pro návštěvníky,
kteří budou mít možnost zhlédnout
od 10 do 16 hodin různá šermířská
vystoupení českých i slovenských
skupin, ukázky historických řemesel, zakoupit něco na zub, případ-

ně ochutnat lahodného moku. Akci
pořádá občanské sdružení Tvrz
Kurovice, které se podílí na záchraně této památky spolu s dotacemi
Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.
(jur)

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání na hlavní prac. poměr.
Odpovídající platové ohodnocení.
Příjemné pracovní prostředí v dobrém kolektivu.
Přihlášku, životopis se stručným přehledem praxe
a fotokopie dokladů o vzdělání zašlete do 31. 7. 2009
na naši adresu do Holešova k rukám MVDr. Karla
Augustina - majitele společnosti nebo na sekretariát
společnosti - sl. Daďová, tel. 573 394 029 - 31,
e-mail: jacom@cbox.cz.
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Žehnání nové motorkářské sezóně se stává tradicí
Holešov (BD) - V sobotu 2. května v pravé poledne podruhé
zaburácelo náměstím Dr. E. Beneše v Holešově na 150 silných strojů,
které se sem sjely za účelem otevření nové motorkářské sezóny. Po
nezbytných instrukcích z úst pořadatelů si vzal slovo děkan holešovské
farnosti Fantišek Cinciala, který požehnal motorkářům na jejich cestách a
popřál vydařenou sezónu 2009 bez nehod. Pak už motorky v doprovodu
policejní eskorty projely spanilou jízdou Holešovem a vydaly se okruhem
po trase přes Fryšták, Kašavu, Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem
a odtud zpět směrem na Holešov, kde byla v dobrotickém areálu Sádek
vyjížďka zakončena občerstvením.
Letos si na rozdíl od loňska vzal tuto akci pod svá křídla spolek Býkeři - Moravian Bikers Club, stalo se tak k prvnímu výročí jeho založení.
Jedná se o příznivce jedné stopy, kteří sdílí svou lásku nejen k silným
strojům, ale také ke společným akcím na téma motorek a všeho, co k nim
patří - aktuální plánované akce tohoto sdružení si mohou nejen milovníci
silných strojů pohlídat na www.bykeri-czechian.cz.

Děkan František Cinciala žehná motorkářům.

www.re-max.cz

Spanilá jízda otevřela motorkářskou sezónu.

Obrátil auto na střechu
V pátek 15. května kolem druhé hodiny ráno došlo na Holešovsku
k dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič jel vozidlem Škoda Octavia po
silnici od obce Přílepy na Holešov. Při průjezdu levotočivou zatáčkou
nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a profilu komunikace.
Dostal smyk, přejel do protisměrného jízdního pruhu a následně mimo
vozovku, kde se na poli s autem přetočil na střechu.
Řidič z Bystřicka při nehodě utrpěl těžká zranění končetin. Vozidlem
rychlé záchranné služby byl převezen do nemocnice v Kroměříži. Tam
u něj byla hlídkou policistů provedena orientační dechová zkouška na
přítomnost alkoholu. K naměřené hodnotě 0,14 promile mladík uvedl, že
žádný alkohol nepožil. Ke zranění jiných osob nedošlo. Celková hmotná
škoda byla prozatímně vyčíslena na sto pět tisíc korun. Šetřením nehody
se dál zabývají dopravní policisté.
(red)

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. Cena k jednání!

1 060 000 Kč Tel.: 603 323 111

Cena v RK

Tel.: 603 323 111

Tučapy, Zlínský kraj. Prodej patrového
RD 5+1 se zahradou. Výměra pozemku
806 m2, užitná plocha domu 330 m2.
Dům lze jednoduchou úpravou rozdělit
na dvougenerační bydlení.

250 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej stavebního pozemku o výměře cca 1 350 m2
v klidné lokalitě Žeranovic. Vzdálenost
od Zlína 9 km.

1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641

Cena k jednání 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 m2.

Roštění, Zlínský kraj, Prodej udržovaného RD 4+1 se zahrádkou v Roštění. Nemovitost má dostatek volných
prostor k podnikání.

Poděkování pracovníkům
informačního centra
Ve dnech 1. až 3. 5. 2009 jsme my, členové Sokola Karviná, navštívili Holešov. Zjistili jsme, že na holešovském zámku probíhá den
otevřených dveří. Obrátili jsme se na informační centrum. Přestože nás
bylo 20, pracovnice informačního centra nám velmi ochotně zajistila
a domluvila průvodce pana Brázdila, který nás zámkem provázel.
Provedl nás nejenom zámkem, ale rovněž Černou kaplí a holešovskou
synagogou. Na každém místě velmi zajímavě hovořil o historii Holešova.
Chceme touto cestou poděkovat za hezké a zajímavě prožité odpoledne
ve vašem městě Holešov.
Náčelnice Beskydské župy Jana Čapka
Jednota Karviná
Marcela Bořutová
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RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665
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Na přejezdu se srazil vlak s nákladním vozem
K vážné dopravní nehodě
došlo v pondělí 11. května před
půl dvanáctou dopoledne na nechráněném železničním přejezdu
v Dobroticích. Třiapadesátiletý řidič
nákladní soupravy vjel na nechráněný železniční přejezd u místní
cihelny v době, kdy se od Holešova
blížila motorová lokomotiva s jedním vagonem. Po vzájemném střetu
bylo nákladní auto odhozeno mimo
přejezd a kolejiště, přičemž přívěs
zůstal na silnici.
„Po nárazu vyletěl řidič vozu ze
zdemolované kabiny přes přední sklo
na pole. Nehodě přihlížel z druhé
strany přejezdu svědek, který začal
okamžitě zraněnému poskytovat první pomoc. Sám mu vytáhl zapadlý
jazyk, zprůchodnil mu dýchací cesty
a ještě stačil ze svého mobilního

telefonu přivolat pomoc na tísňové
lince,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlínského
kraje Ivo Mitáček.
Řidič byl v bezvědomí transportován vrtulníkem do Fakultní
nemocnice v Olomouci. Vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu nemohla
být provedena orientační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Hmotná škoda byla odhadnuta na
950 tisíc korun.
Odbornou pomoc musela na
místě poskytnout také psycholožka HZS Zlínského kraje, která se
věnovala jak rodinným příslušníkům
řidiče, tak i pracovníkovi drah, který
prožil už několikátou těžkou nehodu
v posledních letech.
(frs)

Místo nehody na nechráněném přejezdu v Dobroticích.

Hejtman ocenil dobrovolné
hasiče
Padesátku dobrovolných hasičů ze všech částí regionu přijal
v pondělí 4. května v sídle Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák,
aby jim u příležitosti oslav svátku svatého Floriána poděkoval za jejich
příkladné působení v hasičských sborech. Byla mezi nimi i členka Sboru
dobrovolných hasičů Holešov (SDH) Petra Sivková.
Ing. Petra Sivková - členka SDH Holešov a členka odborné rady
mládeže pomáhá s vedením kolektivu mladých hasičů (MH) SDH
Holešov. V radě pracuje velmi aktivně, podílí se na přípravě veškerých
akcí a soutěží. Připravila velmi zdařilou učební prezentaci pro odbornou
přípravu vedoucích MH.
Mezi oceněnými byl také Petr Miklík - člen SDH Zahnašovice. Petr
Miklík byl členem týmu SDH Zahnašovice, který se účastnil krajského
kola v požárním sportu. Jeho cílem je získat výkonnostní třídu v běhu
na 100 metrů.
(hsf)
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 13 územního
plánu města Holešov a zveřejnění
návrhu opatření obecné povahy
- Změna č. 13 územního plánu
města Holešov.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako
pořizovatel změny č. 13 územního
plánu města Holešov ve smyslu § 6
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební
zákon), dále jen stavební zákon
oznamuje v souladu s § 20 odst. 2
a §52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy - Změna č. 13 územního plánu města
Holešov, které se uskuteční dne
11. 6. 2009 ve 14.00 hod. na
Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, místnost
č. 310
b) vystavení upraveného
a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - Změna
č. 13 územního plánu města

Holešov k veřejnému nahlédnutí
v době od 13. 5. 2009 do 11. 6.
2009 včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 13 územního
plánu města Holešov je možno
nahlédnout na Městském úřadě
Holešov, pracoviště Tovární 1407,
dveře č. 311. Návštěvu lze usku-

kého parku na plochy občanské vybavenosti - polyfunkční sportovní zařízení; úprava
regulativu plochy pro bydlení
v lokalitě bývalého zahradnictví
v místní části Dobrotice; změna funkčního využití pozemku
v místní části Tučapy na plochu
individuálního bydlení a plochu

Veřejná vyhláška
tečnit v úředních hodinách Po, St
8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod.
nebo po předchozí telefonické
dohodě mimo úřední dny (tel.
573 521 702). Do návrhu změny
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
www.holesov.cz v sekci městský
úřad, odbor územního plánování
a stavebního řádu.
Předmětem návrhu Změny
č. 13 územního plánu města
Holešov je změna funkčního
využití pozemků v lokalitě bývalého Dřevopodniku na plochu
občanské vybavenosti - supermarkety, včetně přístupové pěší
komunikace; změna funkčního
využití části pozemků Americ-

dopravy, úprava trasování lokálního biokoridoru v severní
části Holešova v lokalitě Pod
Želkovem a doplnění lokálního
biokoridoru severně od lokality
Pod Želkovem.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou.

Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své
stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu
s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte
na adresu: Městský úřad Holešov,
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628,
pracoviště Tovární 1407, 769 01
Holešov.
Toto oznámení plní současně
funkci pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu
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Studentské oslavy Majáles 2009 v Holešově

Každoroční studentský majáles nechyběl
v ulicích Holešova ani v letošním roce. Průvod
studentů z holešovských středních škol a jejich
učitelů prošel ve čtvrtek 14. května od gymnázia
po Palackého třídě do zámecké zahrady, kde se

odehrával hlavní program. V čele průvodu šel
starosta města Zdeněk Janalík v roli krále a ředitel Městského kulturního střediska Pavel Chmelík
jako korunní princ, kterému král následně předal
vládu nad městem.

V rámci kulturního programu, který byl připraven se Základní uměleckou školou F. X. Richtera,
studenti jednotlivých škol předváděli krátké scénky. Součástí majálesu byla řada doprovodných
akcí a samozřejmě i hudební program.
(sov)

Dotace na památky

Vodní zdroje Holešov a.s.

Region - Celkovou částku ve výši 13,8
milionu korun přidělí Zlínský kraj z fondu kultury
na stavební obnovu a restaurování památek
na svém území. Finanční prostředky získá
celkem 128 projektů od 116 žadatelů, necelé
polovině z nich již dotaci schválila krajská rada.
Kraj přijal celkem 170 žádostí s celkovými požadavky podpory za téměř 31 milionů korun.
Výše udělené podpory se pohybuje od několika
desítek tisíc až po několik stovek tisíc korun.
Dalších 6,66 milionu korun celkem 18 subjektům pak rada přidělila na opravu památek
z ministerského programu na regeneraci městských památkových zón a rezervací.
(sov)
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nabízí pronájem
řadové garáže
u areálu firmy v ulici
Tovární.
Kontakt 602 507 363.
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Co se děje s objektem bývalého pivovaru?
Dovolte, abych vás seznámil se stavem
objektu bývalého pivovaru Masarykova 655
v Holešově. Navazuji tak volně na slova pana
starosty na jeden z dotazů občanů ohledně
dění v této budově.
Naše firma FASTEKOL s.r.o. objekt zakoupila ve veřejné dražbě a vlastní ho od července
roku 2007.
Objekt byl v neutěšeném stavu a firma
okamžitě začala s jeho úpravami. Naším cílem
je oživit dění v tomto objektu a postupně budovu
zvelebovat a tak ji zpřístupnit pomocí služeb
občanům města Holešova.
Nejdříve jsme zahájili rekonstrukci provozovny Restaurace Starý Pivovar. Zajisté jste si
všimli podstatných změn, které se zde udály.
Nová malba, rekonstrukce kuchyně, velkého
sálu, zahrádky, a to je jen malý výčet akcí, které
se zde provedly. Nastala nejenom rekonstrukce
zařízení, ale i výměna zaměstnanců. Z akcí, které
restauraci dále čekají, bych uvedl například zastřešení zahrádky, rekonstrukci místností nad restaurací a jejich další využívání jako konferenční
místnosti, místnosti pro společenské akce všeho
druhu atd. Zcela určitě jste zaregistrovali, že
se v Restauraci Starý Pivovar pořádají i kulturní
akce, které chceme do budoucna zintenzivnit.
V naší kuchyni jsme přistoupili na výdej menu,
kdy si hosté mohou přidat polévky a přílohy
podle přání a kdy jednou měsíčně je provedeno

slosování účtenek a výherce má nárok na oběd
či večeři v hodnotě 500 Kč.
Nalevo od restaurace jsme provedli rekonstrukci dalších místností, kde zahájila provoz
Průmyslová prodejna. Občané si zde mohou
koupit ruční nářadí a různý spojovací materiál
i další nářadí jak pro domácí činnost, tak i pro
profesionální účely za velmi příznivé ceny.
Zde jsme instalovali kotel na topení pomocí

rostlinných a dřevěných peletek a po dobrých
zkušenostech chceme přistoupit na následné
instalace těchto kotlů k vytápění dalších prostor
v budově. V budově dále funguje Opravna
a servis nářadí a v neposlední řadě i Půjčovna
lešení PLETTAC.
Veškeré služby poskytuje firma D.B.K.S.
spol. s r.o., která má tyto prostory v pronájmu.

Víme, že budova v minulosti neměla dobrou pověst, a já bych chtěl ubezpečit občany,
že v současné době budova neposkytuje žádný azyl tzv. firmám ani občanům. V budově
se provádějí rozsáhlé rekonstrukce, které ani
neumožňují pobyt.
Do budoucna chystáme úpravy a rekonstrukci 1. poschodí, kde bychom chtěli umístit další obchody a prostory pro služby. No
a v podkroví máme zájem vybudovat ubytování
hotelového typu. Prostě naše primární snaha je
využívat tuto budovu ku prospěchu nejenom
firmy, ale především pro potřeby občanů města
Holešova.
Protože je budova kulturní památka, musíme při všech pracích úzce spolupracovat
s městským úřadem, což také činíme, a je
naším zájmem vycházet se všemi úřady ve vzájemně dobré spolupráci.
Velmi rád bych pozval občany města Holešova k návštěvě přístupných prostor v objektu
bývalého pivovaru a využívání služeb, které
budova poskytuje. My budeme dále informovat
občany o dalším dění a našich aktivitách prostřednictvím tohoto časopisu i pomocí reklamy
a informací dostupných v Restauraci Starý Pivovar i na příslušných internetových stránkách.
Ing. Jiří Kostruh, jednatel firmy, www.
fastekol.eu, www.dbks.eu

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.

Obamu hlídali i studenti z holešovské policejní školy
To, že navštívil v sobotu 4. dubna 2009
americký prezident Barack Obama Českou republiku, ví snad každý. Ale fakt, že i holešovská
policejní škola se podílela na bezpečnostních
opatřeních spojených s jeho příletem, už tak
známý není. Na zabezpečení příletu Boingu 747
s volacím znakem Air Force One s prezidentem
a jeho doprovodem na letiště v Praze-Ruzyni se
za VPŠ a SPŠ MV v Holešově podílelo oddělení
výkonu odborné praxe pod vedením mjr. Bc.

Rolníkové, za účasti lektorů por. Mgr. Gáby,
por. Bc. Valy, por. Ing. Žalčíka a jejich současné
třídy vykonávající závěrečnou odbornou praxi
právě na letišti v Praze-Ruzyni.
Díky spolupráci VPŠ a SPŠ MV v Holešově
s Inspektorátem cizinecké policie Praha-Ruzyně
a především díky vedoucímu tohoto pracoviště
mjr. Mgr. Kučerovi jsme měli možnost podílet se
na rozsáhlých bezpečnostních opatřeních spojených s příletem amerického prezidenta a jeho

doprovodu. Na zajištění jeho bezpečnosti se
podílely stovky amerických agentů FBI, ochranka prezidenta a v největší míře pak Policie ČR,
zastoupená téměř všemi svými složkami.
Pro lektory, ale především pro studenty to
byl neobyčejný zážitek, že mohli být součástí
tak rozsáhlé akce, při níž viděli v praxi součinnost všech složek policie, které spolupracovaly
s americkými vládními agenty a FBI.
kpt. Mgr. Martin Gába
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Exhibicionistka jsem určitě, říká účastnice reality show
Výměna manželek Martina Gajdošová
Díváte se nadále na Výměnu manželek?
Vlastně ani moc ne. Ani nevím proč. Možná
je to něco, čemu jsem viděla pod pokličku, prozkoumala si to a už to pro mě není tak lákavé.

Tomu, kdo sleduje televizní reality show
Výměna manželek, nemohla v jednom z předcházejících dílů uniknout účast Martiny Gajdošové.
Prezentovala se tam jako mamina od dětí, která
má doma milujícího manžela a tři děti a kterou
naplňuje činnost v mateřském centru Srdíčko.
Díl, v němž se objevily ona i záběry z Holešova,
byl mimo jiné zajímavý i tím, že v něm tato mladá
paní pobývala v rodině, kterou tvoří dvě lesbičky
a jejich dvě děti. Celkově byl tento díl pohodově
příjemný až idylický, na žádné velké emoce - jak
to ve Výměně manželek občas chodí - nedošlo.
A tady předkládáme rozhovor, který jsme
s Martinou Gajdošovou pořídili před pár dny.

Zpět k vaší rodině - co nového se událo
u vás doma od natáčení Výměny? Manžel je
stále tak neskutečně hodný?
Jsme všichni o rok starší. Já se už nevěnuji
mateřskému centru, ale našla jsem si seberealizaci v Klubu přátel umění a řemesel. Emil
je pořád stejně hodný manžel a milující otec,
za což si ho vážím.
Z natáčení vyplynulo, že jste nejen žena
činu, ale i žena, která má ráda společnost.
Co říkáte na společenský život v Holešově?
Chodíte do kina, divadla, na výstavy?
Letos jsem - díky tomu, že se otevřel zámek - hodně spokojená s plesovou sezonou.
V kině jsem nebyla už devět let, ale pořád si
plánuji, že určitě na něco půjdu. Než výstavy
mám raději koncerty a posezení s přáteli v příjemné hospůdce.

Připadala jste si slavná, když byl odvysílán pořad Výměna manželek, v němž jste
měla jednu z „hlavních“ rolí?
To v žádném případě. Slavný je pro mě ten
člověk, který něco dokázal a který něco umí - a ne
tím, že se objeví jednou v televizi. Jsem soudná.
Jaké reakce ze svého okolí jste zaznamenala? Co lidé z vašeho bezprostředního
okolí?
Byla jsem mile překvapená, jak kladné byly
reakce jak od nejbližšího okolí, tak od úplně
cizích lidí.
Hodně mi záleželo na tom, jak bude reagovat moje maminka. Říká mi věci na rovinu
a přímo. Tak když byla i její reakce kladná, hodně
se mi ulevilo.
Šla byste podruhé i do podobného typu
televizního pořadu? Myslíte, že jste exhibicionistka?

Určitě to byla pro mne zajímavá zkušenost.
Exhibicionistka jsem určitě - jinak byste mě
v televizi neviděli…
Objevila jste se na televizní obrazovce,
a tak se ptám, co vy sama máte nejradši v televizi? Máte nějaký svůj oblíbený pořad?
Momentálně jsem tak časově vytížená, že
na televizi nějak nezbývá čas, ale ráda jsem
sledovala kriminálky stejně jako seriály z lékařského prostředí…

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
(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
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A ještě poslední otázka - kam se chystáte letos na dovolenou?
My máme pětietapovou dovolenou. Jedeme jako celá rodina na Rusavu, abychom si
sebe užili. Pak jedeme na dovolenou bez dětí jen já a manžel. A potom vyjíždíme každý zvlášť.
Zatímco manžel se letos chystá na rockový
festival, já se zase těším na motorkářský sraz.
A děti pojedou na tábor.
Robert Rohál
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Kateřina Hájková a Lucie Fišerová vystoupily s úspěchem
v zámecké sala terreně
Holešov - Skladby G. Legrenziho, G. F.
Händela, J. Haydna a W. A. Mozarta zazněly
v podání sopranistky Kateřiny Hájkové a cemballistky Lucie Fišerové v sobotu 9. května
od 18 hodin v zámecké sala terreně.
Podvečerní koncert, který nesl název Zámecké soirée, připravila společnost Castellum
Holešov ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem a sponzorem JUDr. Zdeňkem Novákem. Šlo v pořadí už o třetí předjubilejní koncert

Sopranistka Kateřina Hájková.

k 300. výročí narození F. X. Richtera. I tentokrát
nadchl všechny návštěvníky, kteří mají blízko
k vážné hudbě a kteří si ji přišli poslechnout tzv.
naživo. V neděli 24. května zazpívá Kateřina
Hájková v kostele sv. Josefa v Lukově.
Rozhovor s talentovanou zpěvačkou Kateřinou Hájkovou, která se tak představila opět
v nové konstelaci, přinese Holešovsko ve svém
příštím vydání.
(rr)
Foto Pavel Vystrčil

Koncert Kateřiny Hájkové a Lucie Fišerové nadchl všechny návštěvníky, kteří mají blízko
k vážné hudbě a kteří si ji přišli poslechnout tzv. naživo.

V galerii probíhá výstava absolventů výtvarného oddělení
ZUŠ F. X. Richtera
Holešov - V Městské galerii probíhá v těchto dnech výstava závěrečných prací loňských
a letošních absolventů výtvarného oddělení.
Vystavuje zde 39 žáků, kteří zpracovávali témata HMYZ, MOTÝLI, PŘÍRODNINY a soubor
fotografií na téma HUDBA.
Výstava byla zahájena vernisáží 13. května, kde vystoupili žáci hudebního oddělení
a byla hojně navštívena jak rodinnými přísluš-

níky autorů, tak i kamarády a širokou veřejností.
Mezi hosty nechyběl ani pan starosta Zdeněk
Janalík a místostarosta Rudolf Seifert.
Práce, které si mohou návštěvníci Městské
galerie v Holešově do 14. června prohlédnout,
jsou zpracovány různými technikami. Nejčastěji
je zastoupena linkrusta, grafika, malba na skle,
prostorové práce ze sádry, keramiky a papíru,
kresba a fotografie.

Jedním z úkolů současného pojetí výtvarné
výchovy je rozvoj abstraktního myšlení, kdy žáci
zvolené téma studují, rozebírají a poznávají
z různých pohledů, hledají podstatu. Aby však
byly racionální poznatky dítěti k užitku, musí být
propojeny s emocionalitou, tzn. s výtvarným
cítěním a tvořivostí; a jak se toto propojení autorům povedlo? Přijďte a posuďte sami.
Karel Jakóbek

Hojně navštívenou vernisáž mladých výtvarníků v Městské galerii Holešov zahájili minulou středu učitel Karel Jakóbek,
ředitel ZUŠ Jaroslav Zámečník a galerista Vratislav Brázdil.
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Jan Rottal a jeho doba - recenze knihy Renaty Juráňové
V uplynulých čtyřiceti letech měl Holešov
štěstí na několik vysoce erudovaných historiků, kteří byli holešovskými občany a zapálenými vlastivědnými pracovníky. Kromě toho,
že dovedli pracovat s archivními prameny,
vyhledávat je, přečíst (či spíš rozluštit) je, a to
často v archaických podobách cizích jazyků,
a poté je správně interpretovat, měli rovněž
dar popularizace a přiblížení zjištěných faktů
i běžnému čtenáři a lásku ke svému městu,
kterou projevovali výběrem svých badatelských
témat. Vedle PhDr. Josefa Svátka, Ludmily
Mucalíkové-Plecháčové a Františka Košiny to
byl především nezapomenutelný středoškolský
učitel, historik a popularizátor obecné i regionální historie prof. Zdeněk Stojan. Po odchodu
těchto velkých postav holešovské vlastivědy se
zdálo, že v řadách občanů našeho města není
náhrada - publikační a přednášková činnost se
sice nezastavila, jednalo se ale vesměs o počiny popularizační, bez potřebného odborného
historického základu.
Naštěstí se ale objevila důstojná nástupkyně a hned přesvědčila odbornou i ostatní
veřejnost o svých schopnostech. Mgr. Renata
Juráňová, středoškolská učitelka historie a jazyků, upravila a vydala svou původně diplomovou
práci v rámci Knihovničky Holešovska a hned
napoprvé udělala po mnoha letech první opravdu vysoce erudovaný, mimořádně významný
počin na půdě regionální historie.
Její kniha Jan Rottal a jeho doba je opravdu syntetickým dílem o doposud relativně málo
známé historii východní a střední Moravy.
Archívy od Prahy přes Jihlavu, Brno, Opavu
a Kroměříž odkryly díky dlouholeté práci této
nadané badatelky další část svých pokladů
a odhalily nejen doposud neznámé části životopisu moravského velmože poloviny sedmnáctého století, kterého autorka díla velmi trefně
představuje jako moravskou obdobu Albrechta
z Valdštejna, ale i mimořádně zajímavé prame-

ny, dokumentující život obyvatel vesnic i měst v našem
regionu v této těžké době
významných změn těsně
po hrůzách třicetileté války.
Je velkou škodou, že část
tzv. wrbnovského archívu,
která obsahuje jistě mnoho
dalších dokladů zaměřených především na vlastní problematiku Holešova
a holešovského zámku, se
po přechodu do soukromých
rukou stala pro badatele nepřístupnou.
Kniha Renaty Juráňové
je opravdu rozsáhlým, plastickým obrazem osobnosti
Jana z Rottalu, která byla
stejně jako celá tehdejší
doba tvrdá, ale velmi schopná a velkorysá a vytvořila základy rozkvětu
střední Moravy v období vrcholného baroka.
Běžný čtenář jistě jedním dechem přečte skvěle
napsané, přístupné pasáže o životě hraběte
Rottala, o jeho původu, hospodářské činnosti, vynikajících organizačních schopnostech,
o jeho politické, soudcovské a vojenské kariéře, ale i o změnách a fungování struktury
státní moci na Moravě v polovině 17. století.
Strhující je popis valašského povstání a jeho
potlačení - zde publikace skvěle doplňuje již
vydané práce zejména dr. Vlasty Fialové, a to
právě z hlediska Rottalovy úlohy v něm. Rovněž
popis konce života Jana, hraběte z Rottalu, jeho
závěť, smrt ve Vídni, rozdělení jeho majetku
a narovnání dědických sporů jsou napínavým
čtením o skutečnostech, které jsme doposud
vůbec neznali.
Každý milovník historie vysoce ocení a přímo se namlsá v pasážích popisujících získání
Rottalova majetku a především jeho hospoda-

ření na zděděných a získaných statcích. Přepisy unikátních dokumentů - dopisů
a podání ilustrujících spory
Rottala s jeho poddanými,
kterým se v duchu tehdejší
doby snažil oklešťovat práva
a zvyšovat jejich poddanské
zatížení, spory Rottala s velehradským klášterem při jím
prováděné nové valašské
kolonizaci a přehledy usedlostí, rozdělení poddaných
a výsledků hospodaření
na jeho panstvích - to jsou
unikátní, přístupně zveřejněné prameny, které budou
sloužit mnoha dalším regionálním badatelům v jejich
činnosti.
Opravdová, maximální
komplexnost publikace (omezená jen výše
zmíněnou ztrátou možnosti prozkoumat ještě
zbytek wrbnovského archivu z holešovského
zámku), její „nabitost“ fakty a současně velmi
přístupná čtivost jsou skvělými atributy, svědčícími pro to, aby si každý holešovský patriot,
o milovnících historie nemluvě, tuto knihu pořídil do své knihovny. Jan Rottal a jeho doba
ale skvěle poslouží i jako učební pomůcka
pro výuku historie na středních školách - a to
nejen pro poznání historických dějů, ale i pro
názornou ukázku metodiky a systému historikovy práce.
Velmi dobrou zprávou je mládí autorky. Nezbývá nám než popřát, aby ve své mimořádně
záslužné činnosti na vlastivědné roli i nadále
pokračovala a obohatila nás i o další práce
z naší, stále ještě málo prozkoumané a tak
zajímavé historie.
Karel Bartošek

Publikace přibližuje výjimečný život výjimečné ženy
Vysoká, štíhlá, usměvavá žena v jednoduchých elegantních šatech shlíží z obálky publikace Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové. Ve světle hnědé barvě vyvedená
fotografie dobového obrazu na nás dýchne
nostalgií, kouzlem starých časů první republiky,
časem krátké demokracie, řádu, svobody a naděje. I když je samozřejmě odrazem určité doby
a nálady, vyjadřující vyrovnanost a spokojenost,
tato doba byla bohužel jen zlomkem během
dlouhého života Barbory Wrbnové.

RECENZE
Název knížečky to dokládá více než výstižně, přičemž ty pády nad vzlety bohužel
dominovaly nejen co do časového trvání, ale
i co do důsledků. Osud Barbory Wrbnové byl
poznamenán mnohými osobními tragédiemi,
k nimž patřila již v raném mládí smrt matky, smrt
milovaného manžela po pouhých šesti letech
manželství, nenaplněné mateřství a v pozdějších letech předčasné úmrtí v pouhých dvaceti
letech jejího milovaného synovce Jana Davida.
Na jeden lidský život dost neštěstí, ale bohužel
v tomto případě ještě provázeného katastrofami
řádu společenského.
Život paní hraběnky totiž jako poslední
držitelky holešovského panství převálcovalo
bouřlivé 20. století, zejména druhá světová
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válka a následné
znárodňování.
Na sklonku svého
života zažila rozkrádání a ničení
svého majetku
a postupnou devastaci zámku
a celého hospodářství. Tři roky
dokonce strávila
ve vězení za provádění spiritistických seancí
a údajné šíření
protirežimních
zpráv. Nakonec ani po smrti jí nebylo dopřáno
klidné spočinutí po boku milovaného manžela,
hraběte Rudolfa Wrbny, v kostelní kryptě pod
Černou kaplí holešovského farního kostela. Její
ostatky jsou proto uloženy na místním hřbitově.
Pohnuté osudy této pozoruhodné ženy zdařile přibližuje holešovský novinář, spisovatel
a fotograf Robert Rohál v podrobném životopisném popisu, přičemž nechybí ani vyprávění
mnoha současníků, pamětníků oné nelehké
doby. Doby, na kterou nás jako memento už
bude časem upomínat jen holešovský zámek.
Publikace Roberta Rohála je na cestě k zaplňování mozaiky minulosti významným krokem
a záslužným počinem. Text je velice čtivý,

přitom nepostrádá množství potřebných detailů týkajících se faktografických údajů o času
a místě. Vyprávění je členěno do přehledných
kapitol a popisné pasáže pravidelně střídají
emotivně zabarvené vzpomínky jednotlivých
pamětníků.
Útlá, a přece reprezentativní publikace je
vybavena rozsáhlou fotogalerií dobových černobílých snímků s podrobnými popisky, obsahem
a uvedením zdroje informací. Vydalo ji město
Holešov v edici Knihovnička Holešovska jako
svou v pořadí 14. publikaci s dotiskem dalších
1000 kusů v únoru 2009. Obálku zdobí již zmiňovaný portrét paní hraběnky.
Zadní stranu pak v šedomodrém provedení obrázek holešovského zámku, dějiště
starých dobrých - i vánočních - časů, kdy - slovy
neteře paní hraběnky Olgy Wiedemannové
(Svobodové) „...zářil ve velké jídelně křišťálový
lustr, v rohu stála třímetrová jedle a u kachlových kamen se na perském koberci vyhříval
chrt Agil. Jídelní stůl byl vyzdoben svátečním
porcelánem s erbem Wrbnů, křišťálovými sklenicemi a stříbrnými příbory. Uprostřed hořely svíčky na trojramenném svícnu z větviček.
Po zazvonění zvonku vcházela nádherná paní
hraběnka v elegantní modré večerní toaletě...“
Nechte ji alespoň pomyslně prostřednictvím této
publikace vejít i do vašich srdcí.
Marie Drechslerová
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Program kina Svět
Pátek 22. 5. a sobota 23. 5. v 19 h: 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 titulní roli Sean Penn. Drama Milk je na seznamu deseti nejlepších snímků roku 2008 podle
Amerického filmového institutu.
Pondělí 25. 5. a úterý 26. 5. v 19 h: MILIONÁŘ Z CHATRČE - VB/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,
8 Oscarů.
Pátek 29. 5. v 19 h: EL PASO - ČR, drama.
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 okamži-

kem 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? Hrají Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař a další.
Režie Zdeněk Tyc.
Sobota 30. 5. a neděle 31. 5. v 17 h: BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD - USA, animovaný
v české verzi. Pro superpsa BOLTA je každý
den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik - alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když
se hvězda televizní show nešťastnou náhodou
dostane místo do Hollywoodu do New York
City, začíná prožívat své největší dobrodružství
v životě - skutečnou cestu v reálném světě...
Režie Chris Williams, Byron Howard.
Úterý 2. 5. v 19 h: LA BOHEME - Rakousko/Německo, filmová adaptace známé opery.
Dvě největší hvězdy operního nebe Rolando
Villazón a Anna Netrebko v hlavních rolích jedinečného filmového zpracování LA BOHÈME!
Filmový přepis slavné Pucciniho opery režíroval
Robert Dornhelm.
Čtvrtek 4. 5. v 19 h: PROMĚNY - ČR, drama.
Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři
různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují
a odvážný koncept filmu směřuje neodvratně až
k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát,
aby život nebyl takový jako dřív. V režii Tomáše
Řehořka hrají Petra Hřebíčková, Dita Zábranská, Jan Zadražil, Tomáš Lichý a další.

Program MKS a Drive Clubu
Město Holešov, MKS Holešov
a SVČ Holešov pořádají
k oslavě Mezinárodního dne dětí

DNY DĚTÍ 2009
sobota 30. května
10.00 - 16.00 Drezurní závod „O pohár
starosty města Holešova“
(louka u zámecké hájenky)
17.00
Mezinárodní turnaj v kopané
ČR /Holešov
a Chorvatsko / Desinić
(sportovní stadion na Holajce)
neděle 31. května - zámecká zahrada

10.00 - 18.00
14.30 - 18.00
13.30 - 14.00
13.00 - 17.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00

Pouťové atrakce - kolotoče,
houpačky…
Pohádkový les (v aleji)
Ukázky hasičské techniky
Jízdy na koních a ponících
Simultánní šachová hra

Pódiová vystoupení - ukázky
ze zájmové činnosti SVČ, TJ
14.30 - 14.45 Folklorní soubor Zrníčko - SVČ
Holešov
14.50 - 15.30 Mezinárodní pozdrav - Folklorní
soubor KUD z chorvatského
Desiniće.
(tamburaši + tanec)
Občerstvení zajištěno

FILMOVÝ TIP
PROMĚNY (ČR 2009)
Do distribuce vstoupilo v minulých dnech
drama Proměny, které natočil mladý režisér
Tomáš Řehořek. Informace poskytla distribuční
společnost Hollywood Classic Entertainment.
Proměny patří k příjemným překvapením
české kinematografie posledních let. Snímek teprve dvaadvacetiletého režiséra byl
ještě před svou českou premiérou uveden
na filmových festivalech v Paříži a Phoenixu
a zaujal herce Karla Rodena, který do projektu
vstoupil jako producent.
Tomáš Řehořek Proměny původně vytvořil
jako absolventský snímek na filmové škole
ve Zlíně. Natočený materiál nadchl režisérku
Nelly D. Jenčíkovou, která se zasadila o jeho
rozšíření do podoby celovečerního filmu a následného uvedení do kin. První čeští diváci
mohli Proměny zhlédnout na festivalu Finále
Plzeň, jehož 22. ročník film zahajoval.
Debut režiséra Tomáše Řehořka se od soudobé domácí filmové produkce liší netradiční
stavbou příběhu i vizuální koncepcí, která
sjednocuje čtyři na první pohled nesourodé
lidské příběhy. Hlavní postavy řeší vlastní konflikty, které spojují nefunkční rodinné vazby
a touha po porozumění. Osudy neplodného
páru, trenéra na sklonku profesionální dráhy,
svobodné matky ve finanční tísni a osamělé
stárnoucí ženy se střetnou ve finále přinášejícím vytouženou naději.
„Chtěl jsem se vyvarovat toho, aby film
vypadal jako domácí video. Proto jsem
volil cestu co nejmenší hloubky ostrosti,
sytých barev a vysokého kontrastu, aby
se obraz z digitální kamery co nejvíc podobal
filmu a vymizel pocit videa. Touto formou jsme
se navíc snažili podpořit jednání postav filmu,
které se všechny pohybují ve stejném, blíže
neurčeném městě, plném barev a pro dnešek
typického zmatku,“ uvedl režisér k obrazové
koncepci Proměn.
K hereckým představitelům filmu patří Petra
Hřebíčková (členka hereckého souboru Městského divadla Zlín) a Norbert Lichý, kteří letos
získali divadelní Ceny Thálie. Další postavy
ztvárnili Dita Zábranská, Jan Zadražil, Alena
Ambrová nebo Petr Jeništa.
(ach)

CD TIP
Karel Gott - 70 hitů z let 1964 - 2009
Když jsem já byl tenkrát kluk
Jubilejní kompilace toho nejlepšího, co Karel
Gott za celou skvělou kariéru nazpíval: 3 CD,
téměř čtyři hodiny hudby! Je to mnohem víc
než jen další gottovský výběr: zpěvák sám
totiž spolupracoval na sestavení rovné sedmdesátky písní co nejvěrohodněji zachycujících
jeho hvězdné působení od šedesátých let
do současnosti.
Spolupráce firem Supraphon, GoJa a Universal umožnila velmi kompletní pohled na všechna ta léta, další licenční výpůjčky dovolily
využít například i zcela aktuální song, včetně
znamenitého duetu s Lucií Bílou, především
na soutěžích Miss logicky využívané krásy.
Historické nahrávky tu najdete v originálních
verzích, byly vybrány vhodné albové zásadnosti a přidány jinde nezískatelné singlové hity.
Nechybí ani několik jedinečných duetů ať už
s Evou Pilarovou, Marcelou Holanovou nebo
Helenou Vondráčkovou…
K dispozici je také bohatě vypravený dokumentační a fotografický booklet, umístěný
v papírovém digipaku.
Ve výsledku je to trojalbum, bez kterého je
vaše domácnost nekompletní. Karel Gott slaví
sedmdesátiny - a toto je vskutku jedinečný
gratulační písničkový dort, o který se s ním
můžete podělit...!
(sup)

15

hole‰ovsko 10/2009

Divadlo je náročný koníček, někdy tedy pořádný kůň,
říká Jan Dobeš
Ještě předtím než Jan Dobeš zazářil coby
Harpagon v nedávno premiérovaném představení Lakomec, mohlo ho holešovské publikum
vidět v komedii Na správné adrese. Obě inscenace nastudovalo holešovské Divadlo 6.
května - a v obou se blýskl právě talentovaný
Jan Dobeš. O tom, jak přišel k ochotnickému
divadlu, které mu v poslední době vyplňuje
volný čas, jak ho tato činnost naplňuje a co
by si rád v budoucnu zahrál, je i následující
rozhovor.
Není to tak dlouho, co proběhla premiéra inscenace Lakomec, kde jste měl titulní
roli. Jak na tohle premiérové představení
s odstupem času vzpomínáte?
Vzpomínám na něj velmi rád. Bylo to
poprvé, co jsem dostal hlavní roli, a tak jsem
z toho měl zpočátku velké obavy, jestli všechno
zvládnu, ale na druhou stranu to byla velká
výzva a svým způsobem i pocta. Po premiéře
se mi nepopsatelně ulevilo.
Zkoušení Lakomce bylo velmi náročné.
Tento typ inscenace jsme ještě v současném
obsazení nezkoušeli a novinkou pro nás byla
i spolupráce s režisérem Janem Nejedlým.
Oproti jiným inscenacím, v nichž jsem účinkoval, byl Lakomec náročnější na čas i na fyzické
a psychické síly. Chtěl bych na tomto místě poděkovat celému souboru Divadla 6. května včetně
režiséra, že to vydrželi (nejenom, ale hlavně se
mnou), i když to někdy bylo opravdu těžké.
A chci taky vyjádřit obdiv všem, kteří se
podíleli na vzniku tohoto představení, ať už to
bylo šití kostýmů, výroba kulis, osvětlení se
zvukem nebo nápověda. Všem patří velký dík,
protože dělají práci, která není tolik vidět, ale
divadlo se bez ní neobejde.
Jaké byly reakce vašeho nejbližšího
okolí na představení samotné i na vašeho
Harpagona?
Tak na to byste se měl zeptat především
jich. Zaznamenal jsem pozitivní reakce, samozřejmě jsem ale pátral i po těch negativ-

ních - a kupodivu Lakomci byly vytýkány jen
drobnosti. Mně samotnému se výkon hodnotí
obtížně. Snažil jsem se dát do toho představení
úplně všechno a doufám, že se výsledek líbil.
Pozitivně mě překvapila kritika, která vyšla
na Lakomce v Holešovsku a na kterou jsem jen
nevěřícně zíral... Nikdo v souboru mi nevěří, že
jsem ji nepodplatil. (Smích.) A propo… kdo je
paní Marie Drechslerová?
To je dáma, která pro Holešovsko i pro
další média píše recenze na film i divadlo
a myslím, že dané oblasti rozumí. Ale zpět
k vám. Kolikátá je to vaše divadelní role
a co bylo před ní?
Je to moje třetí divadelní role. Poprvé jsem
přičichl k divadlu někdy v roce 1998 v Hastrmanské komedyji jako řadový vodník. Poté byla
dlouhá pauza. Asi v roce 2006 před premiérou
hry Ještě jednou, profesore! jsem byl tehdejším

ROZHOVOR
vedoucím požádán o pomoc jako technik při
otáčení točny. Slíbil jsem jen na premiéru, ale
nakonec jsem se souborem odjezdil všechny
reprízy. Slovo dalo slovo, a protože mužů
je v ochotnickém divadle vždy málo, zůstal
jsem. A tak přišel Spartakus v loňské komedii
Na správné adrese. A poslední je prozatím
Harpagon v Lakomci…
Jak moc vás tato zájmově umělecká
činnost naplňuje?
Naplňuje... Hm…Slyšel jsem názory, že
jsem se minul povoláním a měl bych se věnovat divadlu. Jenomže je mnoho povolaných
a málo vyvolených - a já takovéto ambice
nemám. Takže odpovím tak, že kdyby mě to
nebavilo, tak to dělat nebudu. Je to náročný
koníček, někdy tedy pořádný kůň, ale podařilo
se vytvořit skvělou partu lidí, kteří mají chuť
dělat divadlo - a divadlo se bez mně podobných
bláznů dělat nedá.

Jan Dobeš v roli Spartakuse v divácky vděčné komedii
Na správné adrese.
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Kdyby třeba přišla profesionální nabídka, dovedete si představit, že byste se
divadlu, respektive herectví věnoval i jako
své profesi?
Tak to si představit vůbec nedovedu. Platí
to, co jsem řekl předtím. Kdo nikdy nezažil divadelní zkoušku, tak ten to asi nikdy nepochopí.
Jaká je vlastně vaše profese?
Když jsem svou profesi řekl režisérovi
po čtené zkoušce, na které se rozhodl obsadit
mě v Lakomci jako Harpagona, málem se
umlátil smíchy. Pracuji jako bankovní poradce
v jedné nejmenované bance…
Vraťme se ještě k divadlu. Navštěvujete
třeba i profesionální divadla? A pokud ano,
tak co se vám v poslední době na divadelních scénách líbilo?
Přiznám se, že profesionální divadlo navštěvuji velmi zřídka. Je to dáno mým pracovním vytížením, a když k tomu děláte ochotnické
divadlo, moc volného času vám nezůstane…
Naposledy jsem viděl Maryšu v Městském divadle Zlín - a moc se mi líbila. Když pak zapátrám
ještě hlouběji v paměti, vybaví se mi i skvělé
představení Rychlé šípy v nastudování herců
Slováckého divadla Uherské Hradiště.
Máte své oblíbené herce, ať už divadelní, filmové či televizní?
Ano, je jich celá řada, za všechny bych
jmenoval asi všechny herce Divadla Járy
Cimrmana.
Jakou roli byste si chtěl s Divadlem
6. května zahrát příště?
Velmi těžká otázka. Opravdu nevím. Zatím
všechny postavy, které jsem na jevišti hrál,
mi byly sympatické - takže bych chtěl nadále
hrát pro mě sympatické postavy, respektive
postavy, s nimiž se můžu nějakým způsobem
ztotožnit.
Robert Rohál
Foto autor textu a Pavel Vystrčil

V postavě Harpagona v Moliérově hře Lakomec Jan Dobeš
vyloženě zazářil.
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Holešovský dětský sbor Moravské děti slaví letos 35 let existence
Udržet si 35 let skvělé renomé, toť výkon
hodný obdivu. Holešovskému dětskému sboru
Moravské děti se to podařilo. To, na jaké úrovni
dodnes je, předvedl i na slavnostním koncertu,
který proběhl první květnový podvečer ve velkém sále holešovského zámku. O současnosti
i blízké budoucnosti jsem si povídal s dámami sbormistryní Lenkou Poláškovou a manažerkou
sboru Janou Slovenčíkovou.
Jaké byly ohlasy na váš nedávný jubilejní koncert, který
proběhl v rámci dne otevřených
dveří v holešovském zámku?
Lenka Polášková: Myslím, že
se koncert velmi vydařil. Ohlasy posluchačů byly velmi pozitivní a zcela zaplněný sál odměnil všechny
účinkující vydatným potleskem.
Krásné zámecké prostředí navíc
ještě umocnilo zážitky z koncertu.
Jana Slovenčíková: Musím
přiznat, že zámecký sál doslova
„praskal“ ve švech a nesmím zapomenout ani na to, že hostem
byl Dětský pěvecký sbor Zvonky
z Hulína. Diváci měli navíc možnost
slyšet také sbor bývalých absolventů Moravských dětí a v závěru
také společnou skladbu i s novým
Holešovským komorním orchestrem. Mimochodem podobný koncert nás čeká teď v Hulíně.
V čem byl tento koncert výjimečný?
Lenka Polášková: Moravské děti letos slaví
pětatřicet let své existence. Za tuto dobu prošly
sborem stovky zpěváků a zpěvaček. Společné
zážitky ze soutěží, zájezdů a koncertů, to byly
okamžiky, které nás v tento den spojovaly
a řada zpěváků přišla zavzpomínat na léta
prožitá v Moravských dětech. Setkali se také
sbormistři a přátelé, kteří celých pětatřicet let
u tohoto tělesa stáli.
Co pro vás samotnou znamenají Moravské děti?

Lenka Polášková: Již během studií na kroměřížské konzervatoři jsem se dostala k tomuto
tělesu, nejprve jako korepetitorka. Volba studovat dále sbormistrovství v Ostravě mi umožnila
stát dnes před sborem jako dirigent. Dětský
pěvecký sbor Moravské děti má v Holešově
obrovskou tradici a jsem ráda, že můžu v této
krásné práci pokračovat. Je škoda, že zájem
o klasický sborový zpěv u dětí v dnešní době

upadá. Já ale věřím, že stále se budou rodit děti,
které se tomuto krásnému, ale zároveň velmi
náročnému koníčku budou věnovat.
Jaké máte s Moravskými dětmi nejbližší plány?
Lenka Polášková: Plánů je stále dost
a dost. Nyní nás čekají necelé dva měsíce
prázdnin, kdy nabereme sílu na další školní rok.
Poslední týden prázdnin už věnujeme nácviku
nových skladeb na soustředění na Rusavě.
Na podzim nás čekají velké projekty - koncert
s Hradišťanem a dva koncerty se zlínskou
filharmonií. První adventní neděli prožijeme
na mezinárodní sborové soutěži Petra Ebena
v Praze. A v roce 2010 nás čeká velká příprava

na světovou sborovou olympiádu v Číně, která
proběhne v červenci 2010.
Jana Slovenčíková: Příprava sboru je ale
jedna strana a sehnání finančního zajištění je
druhá strana mince, ale věříme, že s podporou města již za čtrnáct měsíců náš cíl bude
skutečností!
Co tak trochu zabilancovat…?
Jana Slovenčíková: Někdy
se mi ani nechce moc věřit tomu,
že Moravské děti opravdu svým
zpěvem slaví již pětatřicáté výročí od svého založení v Holešově. Zatím s tou nejdelší etapou
(23 let) - co se sbormistrovství týče
- byl spjat zakladatel a všem dobře
známý pan Karel Košárek, kterého
od roku 1998 vystřídal Michal Vajda. Současná sbormistryně Lenka
Polášková řídí náš sbor od roku
2003. Snažím se jen letmo spočítat
za ta léta děti… Kolik jich bylo?
Přesného počtu se nedopočítáme,
ale ani to není podstatné. Obrazně
- je jich více, než je nyní ve všech
holešovských školách a školkách
dohromady! Pro každého zpěváka
je to nepřeberné množství krásných zážitků, koncertů, festivalů,
letních i zimních soustředění, nových kamarádů,
ale samozřejmě také ještě více hodin tvrdé práce při učení se náročných skladeb, hlasových
a sborových zkoušek…
Myslím, že nejenom mě, ale všechny zainteresované „lidičky“ kolem sboru těší skutečnost, že Moravské děti si drží svou laťku a stále
patří mezi nejlepší sbory. Svědčí o tom rok co
rok nové a nové ocenění ze soutěží nejenom
v ČR, ale také v mezinárodní a světové konkurenci. Není to lehké, jednou ale máme JMÉNO „Moravské děti“- a musíme se snažit toto jméno
stále držet v dobrém povědomí navzdory stále
mladšímu a mladšímu sboru.
Robert Rohál

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

tradiční RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

RESTAURACE Cukrovar Všetuly

Bohatá tombola, občerstvení, rybí speciality,
country kapela Texas. Společné startovné 200 Kč
s možností lovu na dva pruty, prezentace od 5 hodin.
Petrův zdar - srdečně zvou rybáři.

Vás zve na denní menu.
Pizza, posezení na zahrádce.
Kupon HOLEŠOVSKO
SLEVA 15 % mimo menu.
17
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: IRENA SEIFERTOVÁ
Tvorbou keramických artefaktů se zabývá Irena Seifertová už
hezkých pár let. Přibližně v roce
2002 se zúčastnila keramického
kursu, který probíhal ve SVČ Duha
Holešov - a tím to vlastně začalo.
Od té doby ji práce s hlínou vyloženě bavila, což přineslo záhy
své výsledky - občasnou výstavní
činnost i následný obdiv. Sama se
však pokládá za samouka. Tvoří
jen ve chvílích volna, a toho prý
není nikdy nazbyt.
Irena Seifertová se několikrát
zúčastnila nejen tradiční výstavy

holešovských kumštýřů Letní iluze,
ale svá díla vystavovala rovněž
v Kroměříži nebo Vizovicích. Její
originální práce se jednoduše líbí
- několik jejích artefaktů se nachází
v soukromých sbírkách.
Velice pozitivně na ni zapůsobilo už před časem setkání s akademickým sochařem Jiřím Lendrem, který v Holešově restauroval
sochy a který ji naučil nejrůznějším
postupům, jak pracovat s hlínou.
Dokonce navštívil i její výstavu.
(rr)

Irena Seifertová s akademickým sochařem Jiřím Lendrem. >

18
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: IRENA SEIFERTOVÁ

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.
19
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3. Základní škola si připomíná 35. výročí od založení...
Jako kdyby to bylo včera, když se před 35
lety na sídlišti Kráčiny dokončovala stavba nové
základní školy. Za účasti mnoha významných hostů
a široké veřejnosti byla 3. srpna 1974 otevřena
nová 24třídní základní devítiletá škola. Do školních
lavic zasedlo poprvé 2. září téměř 700 žáků.
Školní areál se třemi pavilony, obklopený zahradou a školním hřištěm, nové odborné pracovny,
prostorná tělocvična s plaveckou učebnou a školní
jídelna patřily k nejmodernějším zařízením. Pod
vedením první ředitelky paní Jarmily Dvořákové se
škola svými dosaženými výsledky zařadila mezi
přední školy okresu Kroměříž.
S myšlenkou, že škola není jen místem pro
získávání vědomostí a dovedností, ale také místem pohody a zdravého prostředí, rozhodli se
pedagogičtí pracovníci v roce 1993 pod vedením
ředitele pana Mgr. Karla Košárka zapojit do projektu Zdravá škola. Po úspěšném výběrovém řízení byla naše škola zařazena mezi deset pilotních
škol v České republice do evropské sítě Zdravých
škol. Zpracované ozdravné projekty zůstávají i nadále hlavní výchovnou koncepcí školy. Přispívají
ke zlepšení práce školy, výchově žáků ke zdraví
a zdravému životnímu stylu.
Tradicí školy a její dlouholetou specializací je
rozšířená výuka cizích jazyků a výchova ke zdraví
v rámci projektu Škola podporující zdraví. Již třetím
rokem jsou žáci vzděláváni podle nového školního
vzdělávacího programu Cesta za poznáním. Výuka
jazyka anglického je zařazena již od 1. ročníku,
na 2. stupni v rámci povinně volitelných předmětů
je zaváděn druhý cizí jazyk, a to jazyk německý
nebo francouzský. Již šestým rokem otevíráme
v 1. ročníku speciální třídu pro žáky s vadami řeči.
K velké změně v provozu školy došlo
1. července 2000, kdy škola získala právní subjektivitu. Ta posílila autonomii školy, umožnila škole
větší samostatnost, efektivnější způsob hospodaření s finančními prostředky, ale také velkou
zodpovědnost. Za vstřícné podpory zřizovatele
školy města Holešova a ochotné pomoci poslanců
regionu při získávání státní dotace prošla škola
během posledních pěti let rozsáhlou rekonstrukcí,
kterou prováděla stavební firma Rapos, spol. s r.o.
Holešov. V rámci generální rekonstrukce byly
vyměněny střechy na dvou pavilonech, ve všech
pavilonech byla provedena výměna rozvodů tepla
a vody, instalována nová plastová okna, rekonstru-

ována školní jídelna a provedena úprava areálu
školy. Nové obklady, dlažby, opravená sociální
zařízení a interiéry tříd vytvořily pro žáky a pracovníky školy velmi příjemné prostředí. Modernizací
prošly také jednotlivé odborné pracovny.
Za 35 let trvání školy prošlo jejími třídami tisíce
žáků. V průběhu 90. let se počet tříd zvýšil na 32
tříd a do školy přicházelo přes 700 žáků. S demografickou křivkou už několik let počet žáků klesá.
V současné době navštěvuje školu 495 žáků, kteří
jsou rozděleni do 23 tříd. Pro mimoškolní činnost
slouží žákům 1. stupně 3 oddělení školní družiny.
Díky každodennímu úsilí pedagogických
pracovníků dosahují žáci významných úspěchů
v zájmových soutěžích, olympiádách a ve sportovních soutěžích. Příkladnou prezentací školy jsou
úspěchy dětského pěveckého sboru Plamínek,
který u příležitosti 35. výročí založení školy připravuje slavnostní křest prvního CD nosiče ve středu
27. května 2009 v 16.30 hodin v sala terreně holešovského zámku. Na prezentaci školy se velkou
měrou podílí také dramatický kroužek, který každoročně připravuje kulturní vystoupení nejen pro
školu, ale také pro město. Velmi pěkných výsledků
dosahují žáci ve výtvarné výchově. Jejich výtvarné
a keramické práce zdobí prostory školy a jsou
obdivovány všemi, kteří do školy přicházejí.
K výročí školy je připravován zajímavý Sborník literárních prací, kde najdete malá zamyšlení,
drobné literární útvary a kresby žáků z 1. stupně
ze života školy.
Ke zdařilým akcím školy patří školní tradice
- slavnostní vítání žáků 1. tříd a rozloučení žáků
9. tříd se školou, dny otevřených dveří,
vánoční besídky, sportovní turnaje,
výstavy. Velký zájem žáků je o zahraniční poznávací zájezdy do Anglie,
Německa, Francie a ozdravné pobyty.
Ve spolupráci s rodičovskou veřejností
je každoročně připravován tradiční večírek školy, který se těší velké oblibě.
Velkou prezentací školy bude
30. května 2009 den otevřených dveří a slavnostní akademie žáků školy
ve 14.30 hodin v tělocvičně školy. Již
teď vás všechny srdečně zveme.
Jsme si vědomi, že výchova
a vzdělávání žáků je výsledkem trpělivé a náročné práce desítek pracovníků

školy, ochotných rodičů a všech dalších partnerů
školy. Společným úsilím se nám daří dosahovat
velmi dobrých výsledků ve výchovně vzdělávací
práci školy.
Každého z nás potěší slova uznání od žáků
a jejich rodičů při různých setkáních. Stejně tak
nás těší úspěchy absolventů školy v dalším studiu
ve zvoleném povolání a dalším životě.
Využívám této příležitosti, abych poděkovala
všem těm, kteří se podílejí na dobrém jménu
naší školy.
Přejeme si, aby si škola nadále udržela své
dobré jméno, aby vzdělávání ve škole bylo zajímavé, přínosné a aby škola měla vzdělané žáky,
kteří mají rádi svou školu.
Do dalších let přejeme škole a všem pracovníkům školy hodně úspěchů, šikovné žáky,
vstřícné rodiče a společenské uznání náročné
a zodpovědné práce ve škole.
Mgr. Alena Grygerová
ředitelka školy
Přání škole k narozeninám
Milá školo,
přejeme Ti hodně úspěchů do dalších let,
mnoho chytrých žáků, kteří chodí do školy
rádi,
přejeme Ti, abys byla stejně barevná, krásná
a moderní jako nyní.
Věříme, že budeš v celé své kráse stát ještě
mnoho let.
Vše nejlepší Ti přejí žáci 6. B

Mažoretky z Holešova se probojovaly
do finále
Malé, ale šikovné mažoretky z Holešova
zazářily na oblastním kole Národního šampionátu mažoretek NBTA. To se konalo v pátek 8.
května v jihomoravském Hluku. Na této soutěži
naše město reprezentovaly 2 soubory mažoretek - Arabelky a Lentilky. Obě skupiny soutěžily
v kategorii klasická mažoretka, děti mladší, kde
bylo celkem 9 souborů.
V dopolední části soutěže Lentilky i Arabelky
předvedly svou první skladbu - pochodové defilé za doprovodu dechové
hudby. Odpoledne se
pak ve sportovní hale
představily s pódiovou
formací na moderní
hudbu. Mladší Lentilky
vystoupily s formací Dinosaurus, kterou pilně
celý rok nacvičovaly
pod vedením trenérek
Lenky Doleželové, Petry Manišové a Elišky
Doleželové. Za své vydařené pódiové vystou-
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pení získaly 7. místo, za pochodové defilé 9. místo,
celkově se tedy umístily na krásném 8. místě.
O trochu starší mažoretky Arabelky se
předvedly s pódiovým vystoupením Bongo man,
za které získaly 5. místo. Díky skvělému výkonu
v pochodovém defilé, které porota ohodnotila
na 2. místo, obsadily v celkovém pořadí 3. místo,
a získaly tak titul II. vicemistr oblasti a hlavně postup na mistrovství České republiky do Poděbrad.
Velikou radost z postupu měly jejich trenérky
Lenka Doleželová, Barbora Maťová a Lenka
Dujková, které s nimi
celý rok sestavy pilně
nacvičovaly.
Poděkování patří Janě Slovenčíkové
a skvělému týmu rodičů,
kteří nás přijeli do Hluku
podpořit.
Lenka Doleželová,
vedoucí mažoretek
Holešov

hole‰ovsko 10/2009

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
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 21. 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 KOLO JEN S PŘILBOU - od 15.00
na hřišti I. ZŠ, pestrý program pro děti plný her
a soutěží, překážková dráha, první pomoc, ceny
a 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
LÉTO S TYMY
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. Happy day - Léto s angličtinkou 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 hrou podle stejnojmenného animovaného filmu,
cena: 2.250,-/dítě

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 prostředí, kde je normální jezdit na kole
s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí
jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
OHLÉDNUTÍ
V Holešově děti utvořily „Evropský domov“
V pondělí 4. 5. se uskutečnil v Holešově v rámci
kampaně Evropa mladýma očima velký happening, kterého se zúčastnily děti MŠ a ZŠ. Tuto
akci připravili pracovníci SVČ TYMY Všetuly ve

spolupráci s PDM Holešov,
KPDM ZK a s dobrovolníky ze Slovenska a Francie.
Akce byla zahájena v 9 hodin v zámeckém parku. Pro
děti byla připravena různá
stanoviště, která byla motivována naším členstvím v EU. Do Evropy
děti naskákaly celkem 62 tisíc cm. Vláčkem
PACIFIK najezdily 15 km a papírové vlaštovky
nalétaly téměř 6 km.
Kromě těchto sportovních disciplín děti společně tvořily mapu Evropy (velké puzzle), kterou
na závěr úspěšně složily, a vytvořily tak velký
barevný obraz Evropy. Jeden z nejvíce navštěvovaných stánků byl stánek dobrovolníků, kteří
dětem na přání malovali tělovými barvami na
obličej vlajky různých států EU. Dalšími stanovišti byl stánek debrujárů, stánek Eurocentra,
kde si děti mohly vzít zajímavé materiály o EU.
Děti si vyzkoušely také bezpečnou jízdu na
koloběžkách - projížděly překážkovou dráhu
s přilbami na hlavách. Zajímavé informace
o Španělsku se mohly děti dozvědět u stánku,
který si připravili studenti SOŠ - PaedDr. Stratila. Nejdelší řada byla u stolku, kde probíhala
autogramiáda Jiřího Zonygy. Ten nejenom že
dětem podepisoval své fotografie, ale také
v průběhu celého dopoledne také několikrát
zazpíval, a to vše bez nároku na honorář. Na
pódiu Jiřího Zonygu střídali také dobrovolníci
i mladí lidé z Holešova, kteří svými písničkami
vytvořili pěknou hudební kulisu. Dobrovolnice
Sonja z Francie naučila děti francouzskou písničku Kika, kika. Všechny děti, které se této
akce zúčastnily, vlastnoručně vyrobily hvězdičku plnou přání, kterou pak společně poslaly po
balónku do Evropy. Přejeme všem dětem, aby
se jejich přání vyplnila!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci celé této náročné akce
a přeji všem dětem i nám dospělým, abychom
se ve společném „evropském domově“ cítili
dobře a bezpečně!

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,

13. května jste mohli v Holešově potkávat mladé lidi ve výrazně žlutých tričkách
a s květy měsíčku lékařského na klopě…

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ
Květinkový den
13. května se konal 13. ročník
celonárodní květinové sbírky:
Český den proti rakovině
známý jako květinkový den.
Ve sluncem zalitých ulicích
Holešova jste mohli potkávat
mladé lidi ve výrazně žlutých
tričkách a s květy měsíčku lékařského na klopě. Do kampaně se tradičně zapojilo také
středisko volného času TYMY
ve spolupráci s Parlamentem
dětí a mládeže, PS M. Očadlíka, 3. ZŠ a SOŠ Pivovarská. I když v současné době
nám není finanční výtěžek
znám, vzhledem k tomu, že
vaky s penězi jsou předány
v ČSOB, přesto děkujeme
všem, kteří přispěli na dobrou věc! Děkujeme také všem
jednotlivcům i školám, kteří se
rozhodli do sbírky zapojit.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Sport nám přináší radost i úspěchy
S příchodem jara jako by se se sportovními soutěžemi roztrhl
pytel. Protože máme rádi pohyb, s chutí jsme se do mnohých zapojili.
A úspěch se dostavil.
V okrskovém kole ve vybíjené se žáci 4. a 5. tříd umístili na 3. místě,
holky skončily druhé.
Fotbalová soutěž Mc Donald´s Cup nám přinesla ještě větší úspěchy.
Mladší žáci, kluci ze 2. a 3. tříd, obsadili v okrskovém kole v Holešově
2. místo. Starší žáci, zkušenější čtvrťáci a páťáci, nezklamali, v okrsku
vybojovali 1. místo, postoupili do okresního kola v Hulíně a v silné konkurenci obhájili krásné 2. místo.
Největšího úspěchu jsme letos zatím dosáhli na lehkoatletických
závodech Kinderiáda, která se konala 28. dubna 2009 v Uherském
Hradišti. Z 29 škol Zlínského kraje se reprezentanti naší školy umístili
na 3. místě a postoupili do celorepublikového kola do Prahy. 16. června
jim budeme držet palce, aby v konkurenci 42 škol z České republiky
obstáli co nejlépe.
Všem dětem z prvního stupně, které se účastnily sportovních akcí
a vzorně reprezentovaly naši školu - 1. ZŠ Holešov - děkujeme a přejeme
další sportovní úspěchy.
Mgr. Jarmila Hanáčková

Oslavy 35. výročí založení
3. ZŠ Holešov
Dovolujeme si vás pozvat na oslavy
35. výročí založení 3. Základní školy Holešov.

Pálení čarodějnic v Tučapech. Nad letošním pálením čarodějnic se odpoledne začala stahovat černá mračna. To nás ale neodradilo a nepřízeň počasí
jsme přečkali v sále kulturního domu a naše trpělivost se vyplatila. Vítr mraky
rozfoukal a my jsme si užili pálení čarodějnic se vším, co k tomu patří - dobrá
nálada, zábavné soutěže, opékání špekáčků, nápoj lásky i zdraví!
(MŠ Sluníčko)

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

Pozvánka do ZUŠ HOLEŠOV
23. - 28. 5. 2009 - VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU
Přízemí kina Svět Holešov, otevřeno: so - ne:
14 - 16 hod., po - čt: 9 - 11, 15 - 17 hod., k vidění
práce žáků výtvarného oddělení (keramické výrobky, modely, obrazy, malby, koláže, loutky...).
28. 5. 2009 - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
PRO VEŘEJNOST
k 300. výročí narození F. X. Richtera, velký sál
holešovského zámku v 18.00 hod., představí
se soubory hudebního a tanečního oddělení,
18. 6. 2009 - MUZIKÁLOVÝ VEČER
Drive Club Holešov v 18.00 hod., vystoupí žáci
pěveckého odděleni a představí písně z muzikálů v netradičním provedení.
10. a 11. června 2009 - ZÁPIS DO ZUŠ
- Den otevřených dveří v době od 14.00
do 17.00 hodin.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Přípravná hudební výchova (žáci 1. třídy ZŠ)
Individuálně se vyučuje hra na klavír, digitální
piano, kytara, akordeon, housle, violoncello,
elektronické klávesové nástroje (keyboard),
příčná, zobcová a altová flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baskytara, bicí nástroje
a sólový zpěv. Přijímají se také noví zájemci
do pěveckého sboru.
VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
Přípravná výtvarná výchova (pro žáky
1. - 2. třídy ZŠ).
Výtvarná výchova (kresba, malba, grafika, modelování, keramika).
TANEČNÍ ODDĚLENÍ
Přípravná taneční pohybová výchova
(1. a 2. třída ZŠ).
Taneční pohybová výchova (lidový, moderní
a klasický tanec).

Studenti 2. A SOŠ Holešov dostali zadání úkolu v předmětu „propagace“, kdy pomocí 6 slov - květen,
pusa, láska, louka, třešeň, slunce měli vymyslet reklamní text ve formě básničky k měsíci květnu.
Nejúspěšnější báseň - Sklenářová Ivana, Kocourková Monika, Totková Zuzana, Zemanová
Andrea:
JAK JISTĚ VÍTE - KVĚTEN JE LÁSKY ČAS, MÁ HO RÁD KAŽDÝ Z NÁS, POD TŘEŠNÍ
PUSU DOSTANU A V LÁSCE UŽ NAVŽDY ZŮSTANU. SLUNEČNÍ PAPRSKY KRÁSNĚ SVÍTÍ,
NA LOUCE KVETE JARNÍ KVÍTÍ, KVĚTEN JE LÁSKY ČAS, MĚJME JEJ RÁDI KAŽDÝ Z NÁS
(VŠICHNI Z NÁS).
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Klub umění a řemesel
Holešov o.s.
srdečně zve na

Májovou veselici
v zámeckém parku
pro děti i dospělé,
která se koná v sobotu,
23. května v areálu Hájovny
(zookoutek) v zámeckém parku
Dětský program od 16.00 hod.:
• vystoupení souboru Banana vox
• dětská diskotéka
• kolotoče
• trampolína
• cukrová vata, cukrovinky
• občerstvení
• volný vstup k chovaným zvířátkům, krmení
Vstupné 40,- Kč
Program pro dospělé od 19.00 hod.
- venkovní zábava:
• k tanci i poslechu hraje skupina Showband Pavla Březiny
• speciality na grilu, výčep - Petříkova
grill-party
Vstupné 80,- Kč
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Jaroslav Štěbra - Holešov
Barbora Fusková - Holešov
Boris Pilo - Holešov
Klaudia Biharyová - Slovenská rep.
Tomáš Fousek - Holešov
Magdalena Zajícová - Roštění
Branislav Krištof - Slovenská rep.
Magda Zemanová - Zlín
Ondřej Bárta - Otrokovice
Martina Kudělková - Želechovice
nad Dřevnicí
Aleš Berka - Holešov, č. Žopy
Anna Potůčková - Holešov
Pavel Odložilík - Holešov
Simona Sovadinová - Holešov
Radek Michalec - Holešov
Petra Oulická - Otrokovice
Patrik Topič - Holešov
Lenka Šimíková - Holešov

Marek Dokoupil - Racková
Zuzana Martinů - Všemina
Martin Rudol - Ostrava
Marcela Sedlářová - Horní Lapač
Richard Bubík - Holešov
Jana Kučerová - Pravčice
Narození
Petr Bukovjan - Holešov
Šimon Pavelka - Holešov
Andrea Dvořáková - Žopy
Martin Jordán - Holešov
Jolana Smékalová - Holešov
Filip Hošťálek - Holešov
Petra Michálková - Holešov
Jakub Truhlář - Holešov
Veronika Brázdilová - Holešov
Veronika Sedláčková - Holešov
Ilona Gaborová - Holešov
Tobiáš Kyller - Holešov
Adéla Pavlasová - Holešov
Michaela Nedbalová - Holešov
Sofía Paraskevopulu - Holešov
Tereza Nováková - Holešov
Michal Rygál - Holešov
Denisa Žáčková - Holešov

V neděli 17. května se uskutečnila v SVČ
Všetuly - TYMY tradiční oslava „Matičce“ , která
se konala u příležitosti Dne matek. Slavnost
byla spojena s oslavou 6. narozenin TYMY.
V téměř dvouhodinovém programu vystoupily
skoro všechny dětské zájmové útvary, které
v TYMY i v Duze v letošním školním roce pracují.
Na závěr vystoupení se děti i s růžičkami rozběh-

Jubilanti - květen 2009
Jan Helsner - Holešov
Jiřina Stratilová - Holešov
Ferdinand Zbranek - Dobrotice
Marie Zatloukalová - Holešov
Jiřina Podhajská - Holešov
Vladimír Burša - Holešov
Žofie Janálová - Holešov
Emílie Dlabajová - Holešov
Marie Sedláčková - Holešov
Jarmila Bednářová - Holešov
Vladimíra Dohnalová - Holešov
Helena Křepelková - Tučapy
Miroslav Chaloupek - Holešov
Jaroslav Kubiš - Holešov
Zdeňka Zacharová - Holešov

V TYMY se slavilo...
ly ke svým maminkám. Druhá část odpoledne
patřila dětem a jejich oslavě. Ke správné oslavě
nechyběl ani dort se šesti svíčkami a malý raut.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i vedoucím
za jejich krásná vystoupení. Děkuji všem sponzo-

Věra Janečková - Holešov
Ludmila Nesrstová - Tučapy
Jindřiška Fuksová - Dobrotice
Úmrtí
Ludmila Dostálová - Holešov
Alois Valach - Holešov
Jiří Bradík - Holešov
Dagmar Veselá - Količín
Jiří Rákos - Holešov
František Hublík - Holešov
Evžen Lichevník - Holešov
Miroslav Ponížil - Holešov
Ivoš Řezníček - Holešov
Rostislav Odložilík- Holešov

-JM-

rům za jejich příspěvky: Labužník, Retro, Tropic,
Archa, Sokolský dům, Pumpa, Bistro u Zlaté
rybky, Pekárna Espreso, paní Zbranková, paní
Ponížilová, paní Izakovičová. Děkujeme také
našim hostům panu poslanci Josefu Smýkalovi, Luďku Urbanovi, Liboru Liškovi a Jaroslavu
Chmelařovi nejen za účast, ale také za tradiční
zajištění růžiček pro všechny maminky.
JV

Bojovníci proti totalitě
v 1. Základní škole Holešov
V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Bojovníci
proti totalitě. Jelikož jsem jednou z těch, kteří se na projektu podíleli, ráda
bych vám povyprávěla, co je podstatou projektu samotného.
Bojovníci proti totalitě, jak už název napovídá, se zabývají prohřešky některého z totalitních režimů. Žáci mají za úkol vypracovat krátký
dokument, na kterém zachytí příběh konkrétního člověka nebo skupiny
lidí, kterým totalitní režim nějak ublížil nebo jim jinak znepříjemnil život.
Tomuto projektu dalo vzniknout Ministerstvo vnitra České republiky a jedná se v podstatě spíše o soutěž. Žáci a studenti z celé republiky odešlou
svoje dokumenty spolu se scénářem na určenou adresu a posléze budou
slavnostně předány ceny školám, které budou ohodnoceny jako nejlepší.
Toto slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 4. června v Příbrami. I my se
tohoto předávání zúčastníme a i přesto, že konkurence asi 65 dalších škol
je veliká, budeme doufat, že se umístíme na nějakém přijatelném místě,
se kterým budeme spokojeni.
Dokončení na str. 28
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Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost
Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského
kraje vyvrcholila ve středu 6. května 2009 ve Slavičíně oceněním nejlepších prací v prozaické a básnické tvorbě. V krásném
prostředí místní radnice se sešlo na 90 studentů, učitelů, porotců
i hostů, aby mohli nahlédnout do nitra mladých autorů, kteří umí
napsat své pocity, dojmy a myšlenky do několika řádků s takovou
chutí, láskou i profesionalitou, že si zaslouží pozornost i odborné
veřejnosti.
Je úspěchem Střední odborné školy Holešov, že se věnuje
studentům, kteří mají zájem o tento druh umění. Studentka
4. ročníku Lenka Škařupová již dlouho věnuje svůj volný čas poezii a je pro ni velkým potěšením, že právě nyní si někdo povšiml
jejího zájmu i poezii psát.
„Neberu to nějak vážně, spíš nechávám život žít,“ dodává
Lenka, která byla oceněna mezi šesti nejlepšími v této soutěži
v oboru poezie. Nezbývá než si přát, aby takových skromných
a přitom tvůrčích mladých lidí vyrůstalo co nejvíce. Za to patří dík
všem, kteří se snaží vychovávat a vést mladé talenty.

sezona 2009/2010
Městské divadlo Zlín pořádá
předplatné se zajištěnou dopravou z Holešova.
Jedná se o večerní předplatné
skupiny č. 3. Hrací den je čtvrtek v 19 hodin.
Odjezdy z Holešova jsou
s možností nástupu na trase
Holešov - Zlín.
Zájemci se mohou podrobněji informovat a přihlásit do
30. 5. 2009 v Městském informačním centru na náměstí Dr.
E. Beneše 17, tel. 573 395 344.

Lenka Škařupová (vpravo)
s členkou poroty.

PaedDr. Pavel Vojtek, SOŠ Holešov

Neděle 24. května 2009

Soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“
V rámci vyučovacího předmětu fiktivní firma
jsme se jako studentky 4. ročníku Střední odborné školy Holešov, Pivovarská 1419, Dujková
Eliška, Hánečková Lucie, Kupková Ludmila,
Ovčačíková Petra, Pouzarová Pavla, Svačinová
Pavla a Vyrobíková Žaneta, zúčastnily soutěže
„O nejlepší podnikatelský záměr“, která byla vyhlášena v říjnu 2008 Technologickým inovačním
centrem s. r. o. Zlín.
Naše práce na téma Solární elektrárna byla

PŘEDPLATNÉ
- MĚSTSKÉ
DIVADLO ZLÍN

v kategorii středních škol vybrána mezi 5 nejlepších a postoupily jsme do závěrečného kola.
Prezentace a obhajoby své práce v závěrečném kole jsme se však nemohly zúčastnit,
neboť termín konání připadl právě na den, kdy
jsme psaly písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka. I tak jsme se umístily na krásném
5. místě, což považujeme za velký úspěch.
Studentky 4. B, SOŠ Holešov

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
• procházka pohádkovým lesem
• jízda vláčkem Pacifik
• po skončení táborák v Hájíčku
Začátek ve 14.30 hodin před OÚ Jankovice
Zveme děti i jejich rodiče

Tisková zpráva ze Dne zdraví
Skupina žáků ve složení Železná Lucie,
Popičová Pavlína, Ponížil Zdeněk, Hlůzová
Veronika, Gregorová Julie, Klesnilová Jana
a Reimerová Katka pod dohledem odborných učitelek Mgr. Hofrové Barbory a Aronové
Dany nabízela účastníkům měření hladiny
cholesterolu, určování krevní skupiny, měření
krevního tlaku, saturace, procenta tuku v těle
a výpočtet BMI.
Postupně bylo změřeno a vyhodnoceno
na 130 měření ve všech sledovaných oblastech
(tj. celkem 780 výsledných hodnot měření). Ve
většině případů naměřené hodnoty odpovídaly
normě.

Hladiny cholesterolu přesáhly hodnotu
5 mmoll (což je norma) pouze u 10 % vyšetřovaných (celkový počet měření byl 86).
• Fyziologické hodnoty krevního tlaku přesahovalo zhruba 32 měření. U dvou žen byla
naměřená hodnota krevního tlaku nad 150/100
mmHg.
• Saturace (nasycenost krve kyslíkem) byla
u všech sledovaných v normě.
• Nejproblémovějším stanovištěm z pohledu
zdravotního bylo místo, kde se sledoval BMI
(optimální tělesná hmotnost) a měření % tuku
v těle. Více než třetina zájemců o měření přesahovala fyziologické hodnoty.

Žáci ve spolupráci s pedagogy erudovaně
reagovali na výsledky naměřených hodnot
a na dotazy veřejnosti týkající se zdravého
životního stylu.
V závěru akce byla slosována anketa,
odměněni výherci.
Dle výsledků ankety bude na příští rok dobré doplnit: něco z aromaterapie, bio-produkty,
péče o nohy, péče o vlasy apod.
Akce se setkala nejenom s velkým zájmem
návštěvníků, ale přispěla i studentům SZŠ v Kroměříži k procvičení dovedností spojených s různým měřením, a tím pomohla překonat bariéry,
které žáci pociťují při komunikaci s klienty. (JS)

Pozvánka na zájezd do města Pszczyna
za poznáním klenotu Horního Slezska

Pszczyna je oprávněně nazývána perlou Horního Slezska. Po léta láká
turisty a okouzluje je svým půvabem, nezaměnitelnou atmosférou a bohatou
historií, která sahá až do dob vlády polského královského rodu Piastů.
Nejvýznamnější turist. atrakce: zámek a zámecké muzeum (jeden
z nejkrásnějších zámeckých komplexů v Polsku), rozsáhlý zámecký park,
rezervace zubrů, skanzen Horního Slezska, stylové městské uličky, řada
muzeí a galerií, vyhlášená kuchyně atd.
Město Pszczyna je od jara r. 2006 partnerským městem Holešova
a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Zájezd pod patronátem města Holešova pořádá MKS
a 1. ZŠ Holešov.
Termín: 5. - 7. června
2009
Cena: 1 600 - 1 800,Kč (dle ubytování). V ceně:
doprava, 2x turistické ubytování (hotel PTTK), pokoje:
2 - 4lůžkové, 2x snídaně,
1 oběd, vstupy dle programu. V ceně není pojištění
(každý individuálně dle
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možností - platební karta,
VZP, KB), večeře možno přiobjednat a dát do ceny.
Program:
• Pá 5. 6.: odjezd z Holešova od 1. ZŠ v 16.30 hod., příjezd do Pszczny, ubytování, volný program
• So 6. 6.: 8.00 - snídaně a volno, 10.00 - prohlídka zámku a muzea,
12.30 prohlídka ukázkové zubří obory, 13.30 -14.30 - oběd v restauraci
Pszczynianka, 14.30 - odjezd do Tychów, 15.30 - prohlídka pivovaru v Tychach (Tyskie Tychy) a města, večer návrat do Pszczyny, volný program
a večeře.
• Ne - 7. 6.: 8.00 - snídaně a volno, 10.00 - prohlídka skanzenu „Pštinský
venkov“, od 11.00 - prohlídka města a výstava „Śląskie smaki“ - slavnosti jídla
a umění (oběd). Příjezd do Holešova do 18 hodin (dle zájmu a dohody).
Možno navštívit (pro zájemce) památník v Osvětimi (asi 20 km) - není
v ceně zájezdu.
Informace a přihlášky: MKS - J. Slovenčíková, tel.: 777 760 121, nebo
MěÚ - R. Seifert (724 030 893).
R. Seifert
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Fotbalisté nezískali ze dvou zápasů ani bod
Slovácká SPARTA Spytihněv
- SFK ELKO Holešov
2 (2 - 0) 0
Utkání na hřišti vedoucího mužstva krajského přeboru se odehrávalo jako obvykle. Prvních
deset minut, a o výsledku bylo rozhodnuto. Hráči
se ještě ani nerozkoukali, a přišla chyba v obraně. Ve 2. minutě obešel Ulman tři obránce, míč
dal do šestky a Brzica dal na 1:0. V 6. minutě
rozhodčí nepískl faul na brankáře, ale pokutový
kop nařízený proti hostům Krejčí chytil. Pak přišla
11. minuta a po další chybě Ulman vsítil druhou
branku - 2:0. V 15. minutě zahrával trestný kop
Roubalík, ten však skončil na tyči a následnou
dorážku brankář chytil. Ve 42. minutě mohl stav
zkorigovat Bejtkovský, ale pokutový kop zahodil.
Hned z protiútoku - ve 43. minutě mířil hlavou ve
vyložené šanci domácí Chudárek, ale netrefil.
Do druhé půle vystřídal nevýrazného Slováčka
Veselý a na hře to bylo znát. V 65. minutě opět
skončila střela Roubalíka na tyči. V 68. minutě
vyrazil střelu domácího útočníka Hubinky hlavou

Barták. V dalších minutách domácí gólman Hájek
třikrát vyrazil střelu k tyči na rohové kopy. I přes
velkou snahu Holešova ani ve druhé půli hosté
branku nevstřelili. Utkání před 100 diváky řídil
rozhodčí Krajča ze Zlína.
Sestava: Krejčí - Belza, Bačík, Odstrčilík, Ohlídal
- Barták, Bejtkovský, Šimík, Münster - Roubalík,
Slováček (46. min. Veselý). Trenér: Martin Malík.
FC Slušovice - SFK ELKO Holešov
1 (0 - 0) 0
Také ve druhém utkání na hřišti soupeře
nedokázal Holešov bodovat. Co je platná hra,
když kořením fotbalu jsou branky a ty hráči
nestřílejí. Naprosto vyrovnaná hra se přelévala ze strany na stranu, ale bez efektu. Až ve
20. minutě se předvedl rozhodčí a přísně nařídil pokutový kop, který ovšem brankář Krejčí
vyrazil. Neúspěšným exekutorem byl Elšík. Ve
25. minutě měli zase velkou šanci domácí, ale
Šimek střelil vedle tyče. Ve 38. minutě byl sražen
Slováček, ale byl z toho pouze trestný kop. Do

druhé půle nastupovala obě družstva se snahou
rozhodnout utkání. To přišlo až v 58. minutě, kdy
hosté ztratili při pomalé rozehrávce míč na půlce
hřiště, po křídle unikl Bednařík, přihrál do malého
vápna a Foltýn vstřelil jedinou branku utkání. Po
této brance byl zraněn Veselý a místo něj nastoupil Uruba. Ten v 68. minutě pronikl po křídle,
uvolnil Slováčka, ale ten nezakončil optimálně.
Snaha hostí o vyrovnání dále pokračovala. V 70.
minutě střelu Belzy vykopl z lajny domácí obránce. V 74. minutě opět hosté zahrávali roh, ale míč
vzal z hlavy Bartáka brankář domácích. Stálý tlak
Holešova pokračoval. Pak byl ale hrubě zraněn
Roubalík a musel být vystřídán Ohlídalem. Ještě
v 90. minutě měl velkou šanci Slováček. Byl však
v pokutovém území sražen, ale pokutový kop
nebyl odpískán. Utkání řídil nepřesně rozhodčí
Vrána z Jeseníku nad Odrou.
Holešov: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Šimík, Charuza - Barták, Bejtkovský, Münster, Roubalík,
- Veselý, Slováček. Trenér: Malík Martin.
(hr)

Devadesátiletá historie holešovské házené (1. část)
Na konec května připravuje výbor oddílu TJ Holešov oslavy 90. výročí založení
házené v Holešově. Při této příležitosti zveřejníme v Holešovsku seriál, který historii
tohoto sportu ve městě připomene.
Počátek historie házené v Holešově se
datuje do roku 1919, kdy se na holešovském
gymnáziu začala poprvé hrát házená. Hned
v následujícím roce vzniká celá řada oddílů,
které až do roku 1938 vesměs pravidelně
trénují a zúčastňují se přátelských i turnajových
utkání v okolí.
V roce 1939 vstupuje SK Holešov do
pravidelných soutěží Hanácké župy a již za dva
roky, v roce 1941, postupuje do divize, ve které
v roce 1943 vítězí bez ztráty bodu a postupuje
do Moravské ligy. V následující sezóně SK
Holešov v Moravské lize vítězí a o titul mistra republiky celek bojoval ve dvou utkáních
s Ikarem Kukleny. První utkání na domácí půdě
vyhráli Holešovští 13:8 a po prohře v Kuklenách
v poměru 10:12 získali první titul Mistr Čech
a Moravy pro rok 1944. Tento úspěch dokázali holešovští házenkáři zopakovat i po válce
v roce 1946. Všichni mistři republiky získali
právo nosit lvíčka na prsou.
Vzpomínka na zesnulé hráče,
funkcionáře a kamarády, kteří hráli, žili
a pracovali pro holešovskou házenou:
Josef Švára, Rudolf Hefka, Ladislav
Ludva, prof. Oldřich Doležal, Ladislav Pachl, Rudolf Fuksa, Ladislav Bartošek, Ladislav Lochman, Josef Polívka, Jiří Mostýn,
Jan Matlocha, Václav Konečný, Metoděj
Ludva, Václav Šrubař, Ladislav Žaloudek,
Lubomír Horžič, Josef Švagera, Miroslav
Absolon, Jan Kohoutek, František Balatka,
Miloslav Němec, Jiří Kovařík, JUDr. Jaroslav Marek. arch. Ladislav Volák, Miroslav
Truhlář, Zdeněk Šamánek, Rudolf Vaculík,
Lubomír Tesař, Jaroslav Kubíček, Jaromír
Bobalík, Zdeněk Bobalík, Štěpán Barbořík,
Rostislav Vybíral, Jozef Šnirc, Oldřich Prusenovský, Zdeněk Prusenovský, Miloslav
Maniš, Petr Lang, Pavel Háp, Jiří Hrbáček,
Hynek Vyňuchal, Miroslav Horák, Jaroslav
Dočkal, Zdeněk Bia, Jindřich Strýček, Ivan
Řehák, Josef Vávra.
Čest jejich památce.

V dresu SK Holešov nastupovali:
Rudolf Hefka, Ladislav Pachl, Rudolf Fuksa, Ladislav Bartošek, Ladislav Lochman,
Zdeněk Bobalík, Josef Polívka, Jiří Mostýn, Jan Matlocha, Václav Konečný, Jaromír Bobalík,
Jaroslav Dočkal, Ladislav Ludva, Václav Šrubař, Ladislav Žaloudek, Lubomír Horžič.
Na úspěších se podíleli funkcionáři:
Josef Švagera, Miroslav Absolon, Jan Kohoutek, František Balatka, Miloslav Němec,
Jiří Kovařík, JUDr. Jaroslav Marek, arch. Ladislav Volák.
Až do roku 1956 hráli házenkáři Holešova
první celostátní ligu nepřetržitě. Po sestupu do
druhé ligy se jim podařilo do dvou let zavítat
opět mezi elitu. Návrat do elitní soutěže byl excelentní a v roce 1959 se celku podařilo získat
opět titul Mistra ČSR. (Podrobnosti o tomto
slavném návratu přineseme v příštím čísle.)

Umístění celku v první lize ČR: 1961 - 3. místo,
1962 - 5. místo, 1963 - 10. místo a následoval
sestup z nejvyšší soutěže. Končí poslední mistři
republiky Kotouček a Šamánek, výbor oddílu se
rozhodl ukončit éru národní házené a přejít na
házenou mezinárodní. Po složitých jednáních
byl Holešov zařazen do druhé ligy.

O zisk titulu se zasloužili: Karel Kotouček, JUDr. Lubomír Bartošek, Ing. Jan Uličný,
Zdeněk Bobalík, Rudolf Osoba, Miroslav Truhlář, Zdeněk Šamánek, Rudolf Vaculík, Vilém
Vyňuchal, Lubomír Tesař, Jaroslav Kubíček
a Jaromír Bobalík.

Ve druhé lize ČSR se však příliš nevedlo, a tak přišla léta hubenější, v letech 1963
- 1979 divize a krajský přebor. Celek mužů byl
v tomto období sestaven převážně z domácích
odchovanců a posílen pouze částečně o hráče
z tehdejšího Gottwaldova. Velmi zajímavá však
byla společná derby utkání se sousedním celkem z Bystřice pod Hostýnem.
(Pokračování příště)

Ještě v letech 1960-62 se hrála v Holešově
prvoligová házená v dnešním názvosloví česká.
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Poslední domácí zápas potvrdil suverenitu Holešova
DFK Holešov - AFC Veřovice: 5:0 (3:0)
Poslední domácí zápas potvrdil suverenitu
Holešova v této soutěži a děvčata se rozloučila
s domácími příznivci pěkným výkonem. Hosté
na zápas přijeli se zpožděním a od začátku
utkání bylo pouze otázkou, kdy začnou padat
branky do jejich sítě. Oběma týmům situaci bohužel zkomplikoval hustý déšť, který se spustil
se začátkem utkání a vydržel padat celý první
poločas. Po několika šancích pěkně zakombinovaly útočnice Hanka Kršňáková a Katka
Bakalíková a dorážkou z malého vápna poprvé
skórovala Andrea Pagáčová. DFK pokračoval ve zdolávání veřovické branky; všechny
míče ve středu pole sbírala vynikající dvojice
Dobroslávková - Stolářová, která rozdělovala
útočnicím nádherné pasy do běhu. Další branka
padla po akci velmi dobré Hany Samsonkové,
která unikla po pravé straně hřiště, a po její
akci zvýšila na 2:0 Kateřina Bakalíková. Tlak
Holešova pokračoval, postupně se do něj zapojily všechny hráčky včetně obrany, hlavně
Jolana Ďurišová se snažila o zakončení, ale

podařilo se to až ve 42. minutě: po nepřehledné
situaci před brankou Veřovic pěknou střelou
zvýšila stav utkání zblízka velmi dobře hrající
Hana Kršňáková. Po přestávce přišla tradiční
hluchá chvilka domácích: záložnice přestaly
hrát aktivně a hra končila nepřesnými střelami či přihrávkami. V 72. minutě zvedla opět
prapor Holešova kapitánka Samsonková - po
samostatné akci obešla tři protihráčky a nechytatelnou střelou připsala domácím další
úspěch. Další minuty se nesly ve znamení
pěkných akcí zejména po pravé straně hřiště,
kde velmi dobře kombinovala trojice Brezanská
- Dobroslávková - Samsonková, ale všechny
šance zůstaly nevyužity; zejména tři míče, které
záložnice posadily přímo na hlavu Bakalíkové,
volaly po proměnění… Poslední branku vsítila
maturantka Růža Ševelová zblízka po přihrávce
Dobroslávkové. Holešov dohrál utkání v pohodě, na hřiště se dostaly všechny náhradnice,
a suverénně zvítězil. Brankářka Pitnerová neměla v utkání žádnou práci, přesto musela řešit
několik nedorozumění se stoperkou, v obraně

Holešovan se stal
vicemistrem republiky
Ve dnech 8.- 9. května proběhlo Mistrovství České republiky kadetů
ve stolním tenisu ve Vlašimi. Velkého úspěchu dosáhl holešovský odchovanec Libor Liška, který se stal spolu s Jakubem Seibrtem z Ústí nad
Labem vicemistrem republiky ve čtyřhře. Ve finále po velkém boji 3:2 na
sety podlehli současným republikovým jedničkám Bajgerovi s Benešem
z Mittalu Ostrava. V jednotlivcích Libor obsadil pěkné 9. místo, kdy po
sedmisetové bitvě prohrál o postup mezi osm nejlepších s Martinem Koblížkem ze Sokola Hradec Králové v posledním setu 9:11. „Chtěl jsem se
dostat mezi prvních osm, ale v posledním setu jsem zbytečně chyboval,
protože mi začaly docházet síly. Jsme zvyklí, že se zápas nehraje na čtyři
vítězné sety, ale jen na tři,“ uvedl mladý sportovec. Svými výsledky na
MČR Libor potvrdil svoji příslušnost mezi deset nejlepších kadetů ČR,
a podařilo se mu tak úspěšně zakončit letošní sezónu.

Vicemistři ČR. Vlevo holešovský stolní tenista Libor Liška.

Zkuste porazit velmistra
šachů
Šachový klub MKS Holešov připravil pro příznivce šachové hry simultánní produkci mistra FIDE Josefa Mudráka.
Tato akce se uskuteční dne 31. 5. 2009 ve 14.00 hodin
v prostorách holešovského zámku u příležitosti Dne dětí.
Srdečně jsou zváni zájemci o šachy z řad veřejnosti, kteří
mohou vyzkoušet své šachové umění v konfrontaci s tímto
výjimečným hráčem.
V rámci akce se uskuteční nábor zájemců o šachovou
hru v Holešově z řad dětí, mládeže i dospělých.
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opět vynikla výborná Katka Brezanská skvělou
technikou a nasazením, v první půli hrála velmi
dobře i Jolana Ďurišová. V záloze v prvním
poločase kralovala Dominika Stolářová, pak se
ze hřiště vytratila; tradičně velmi dobře zahrály
technická Míša Dobroslávková a neúnavně
bojující Hana Samsonková. V útoku konečně
vsítily góly všechny hráčky, ale množství akcí
volalo po vyšší efektivitě, nejlepší byla tentokrát
Hana Kršňáková. Všechny hráčky si zaslouží
pochvalu za vůli po vítězství a nasazení na
těžkém terénu.
Sestava: Pitnerová, Brezanská, Vybíralová, Jablunková, Ďurišová, Samsonková, Dobroslávková,
Stolářová, Pagáčová, Bakalíková, Kršňáková.
Branky: Pagáčová, Bakalíková, Kršňáková,
Samsonková, Ševelová.
Střídaly: Jurčová, Ševelová, Skalická, Weissová.
Nejlepší hráčka: Katka Brezanská, Míša Dobroslávková a Hana Kršňáková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Body z hřiště soupeře
TJ Pilana Zborovice - DFK Holešov: 1:2 (0:2)
Další utkání z nadstavbové části odehrály žákyně ve Zborovicích.
První poločas patřil Holešovu, kdy se dařila všem hráčkám kombinace,
a ve 12. minutě po spolupráci Dobroslávkové a Matulové otevřela skóre
Kristýna Zichalová. Další branku přidala kapitánka Dobroslávková o dvě
minuty později po střele zdálky. Druhá půle byla tradičně ve znamení
únavy DFK, čehož domácí využili po zbytečné chybě brankáře ke snížení.
Holešov si odvezl tři body po pěkném výkonu.
Sestava: Tkadlec, Koukalová, Kuchařová V., Šefránková, Dobroslávková, Zalabáková, Zichalová, Matulová.
Branky: Zichalová, Dobroslávková.
Střídal: Trhlík.
Nejlepší hráčka: Veronika Zalabáková a Míša Dobroslávková.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Pohár starosty města vybojovali mladší žáci Holešova
Dramatický fotbalový zážitek
jak se patří přinesl finálový zápas
fotbalového turnaje mladších žáků
O pohár starosty města mezi mužstvy SK Hanácká Slavia Kroměříž
a SFK ELKO Holešov. Nechyběly

šance na obou stranách ani dramatický závěr zápasu, který však
neurčil vítěze turnaje. Vyvrcholením
se proto staly pokutové kopy. To
vše bylo okořeněno trochou emocí
ze strany kroměřížského mužstva,

které bylo nakonec v utkání méně
šťastné.
Dvoudenní turnaj osmi moravských mužstev se uskutečnil 12.
a 13. května na Střelnici. Vedle Holešova a Zlínského kraje byly hlavní-

mi sponzory také holešovská společnost ELKO a rovněž fotbalista
Zdeněk Grygera. Ten kromě jiného
věnoval do turnaje fotbalové míče,
s nimiž se hrává Liga mistrů.
(frs)

„O pohár starosty města“
1. SFK ELKO Holešov
2. SK HS Kroměříž
3. Jiskra Otrokovice
4. SK Hranice
5. TJ Poličná
6. 1. FC Přerov
7. FC Veselí nad Moravou
8. FKM Opatovice - Všechovice

Zápasy o umístění

Úvodní branka Holešova v zápase ve skupině s mužstvem Opatovice - Všechovice.

O 1. - 2. místo:
SFK Elko Hlešov - SK HS Kroměříž 1:1,
na pokutové kopy 2:1
O 3. - 4. místo:
SK Hranice - Jiskra Otrokovice 0:4
O 5. - 6. místo:
1. FC Přerov - TJ Poličná 1:5
O 7. - 8. místo:
FKM Opatovice-Všechovice - FC Veselí nad Mor. 0:8

Individuální výkony
Nejlepší hráč:
Jan Zapletal - SFK Elko Holešov
Nejlepší střelec:
Oulehla Jiří - SK HS Kroměříž
Nejlepší brankář:
Vyoral Jiří - 1. FC Přerov
Nejlepší obránce:
Dimitrij Romanskij - Jiskra Otrokovice

Důležitá branka. Holešov vyrovnává ve finálovém zápase na 1:1.

Úspěšné mužstvo Holešova s trenérem Ladislavem Lindou a starostou města Z. Janalíkem.

Poděkování
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého turnaje - město
Holešov, SFK Elko Holešov, pracovníci SVČ TYMY a další dobrovolníci, bez kterých by se turnaj
neobešel. Velké poděkování si zaslouží pan trenér
Ladislav Linda a Aleš Ryška, na jejiž bedrech spočívala největší tíha celého turnaje. Děkujeme také
sponzorům - Zlínský kraj, město Holešov, Elko,
Nestle, dopravní značení Radim Mana, Fontána,
restaurace Retro, SM Kospol, restaurace Pumpa,
Labužník, Jacom a Zdeněk Grygera. Díky těmto
sponzorům si odnášely všechny týmy pěkné a hodnotné ceny a měly zajištěno během celého turnaje
občerstvení. Závěrem bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným týmům za jejich sportovní přístup
a také divákům a fanouškům za vytvoření výborné
atmosféry po celou dobu turnaje.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Rozhodující penalta rozhodla o vítězi.

27

hole‰ovsko 10/2009

Soutěž Holešovska

Sudoku

Dvacítka čtenářů reagovala na fotohádanku z čísla
8/2009. Pár se jich v odpovědi
seklo, osmnáct však odpovědělo správně. „Na obrázku je věžička budovy Městského úřadu
v Masarykově ulici v Holešově,“
napsal nám v e-mailu Roman
Krajcar z Holešova, který se stává výhercem pizzy v Restauraci
Kanada. Jako druhá byla vylosována Libuše Dvořáková z Holešova, která si přijede na pizzu
do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky
do kina Svět - Jitce Macůrkové
z Holešova a Bohumilu Vašíkovi
z Holešova. Všem vylosovaným
redakce Holešovska srdečně
gratuluje!
A tady je dnešní hádanka:
Poznáte, co to je za objekt a kde
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
PhDr. Viera Horáková, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

Ke které knize se ráda vracíte?
Osudy dobrého vojáka Švejka - vždy mě „dostane“
Švejkův zdravý rozum a přístup k životu.

Vaše životní krédo?
Není na světě člověk ten, co by se zalíbil lidem všem. Obávám se však, že
v poslední době častěji zakopávám o nové krédo - Dobrý skutek bývá po
zásluze potrestán.

Váš oblíbený umělec?
Petr Nárožný.

Dokončení ze str. 23
V našem videodokumentu jsme se ve zkrácené formě snažili zachytit
životní osud milosrdných sester svatého Kříže, které dlouhé roky působily
v holešovském klášteře, ze kterého je dnes poliklinika. Tento klášter byl vybudován kongregací, pod kterou tyto sestry patřily a patří dodnes. Sestřičky
zde vedly hudební a mateřskou školu a školu pro ženská povolání. Za války
se z kláštera stal polní lazaret a sestřičky musely změnit náplň svojí práce.
V klášteře však setrvaly a po válce se vrátily zpět ke své původní činnosti.
Ovšem s nástupem komunistické vlády se pro ně všechno změnilo. Sestry
byly z kláštera vystěhovány a odvezeny na různá místa v republice. Byly
nuceny pracovat v továrnách v tvrdých podmínkách za co možná nejmenší
mzdu. Byly neustále pod dozorem a bylo na ně nahlíženo jako na nepřátele
režimu. Nikdy neměly stejná práva jako ostatní lidé. Bylo s nimi zacházeno
jako s méněcennými, a to všechno jen kvůli jejich víře.
Když nám na začátku školního roku paní učitelka navrhla, abychom se
do tohoto projektu zapojili, nebyli jsme příliš nadšení, protože jsme to nepovažovali za příliš zajímavé. Ale teď po těch měsících práce to už vidíme zcela jinak.
Ty příběhy, které jsme od pamětníků z našeho okolí slyšeli, nám ukázaly minulost
ve zcela jiném světle a já osobně jsem sestřičky začala velice obdivovat. Mohly
se kdykoli své víry vzdát a žít mnohem pokojnější život, ony si však zvolily tu horší
cestu, protože se odmítly vzdát svojí víry. Taky bych si přála mít tak pevnou vůli
jako ony, abych si v životě udržela své přesvědčení za každou cenu.
Karolína Barotová, třída 9. D, 1. Základní škola Holešov
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Jaký sport vás oslovuje?
Cvičení v posilovně, plavání, jízda na kole.
Co máte ráda na talíři?
To je ten problém, já mám ke každému jídlu pozitivní vztah. Hlavně mám ráda
jídla, která nemusím vařit a ani se podílet na jejich přípravě.
Kde si ráda posedíte?
V soukromí, na terase našeho domečku.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Určitě s mou rodinou a kamarády, ale uznejte, mohla bych je tak potrestat,
že bych je umístila na pustém ostrově? To by asi nešlo, tak mi vychází, že
bych na tom pustém ostrově musela vydržet sama.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když se probudím do slunečného rána a uvědomím si, jak na rozdíl od jiných lidí
jsem zdravá, mám rodinu, manžela, kamarády, na které se můžu spolehnout.
Z čeho máte největší obavu?
Ze všech forem bezmoci a odkázanosti na druhé. Z těžkých nemocí, z katastrof a neštěstí, které by mohly ohrozit život mých blízkých a můj.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Já si myslím, že je to jedno, ve které době žijeme. No uvažte, není rozdíl
narodit se jako nevolník, či bohatý feudál? Záleží také na lidech, se kterými
se stýkáte, pracujete, trávíte volné chvíle. Záleží na zdraví, na finančních
prostředcích, které si vyděláte a jež vám dají určitou svobodu. Jsem spokojená v době, ve které žiji.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Mám moc ráda Českomoravskou vrchovinu, Moravský kras, ale také rovinatou
oblast střední Hané.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
I když jsem nesnila o tom, že se stanu sociální pracovnicí, nevybrala jsem si
špatně. Ale zase být např. právníkem či prodavačkou nemusí být také nuda.

