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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Žena, která se zasloužila o rozvoj 3. Základní školy, odchází ze scény
za hlasitého aplaudování publika.

Starosta města Zdeněk Janalík, současná ředitelka
Alena Grygerová a Jitka Heryánová, která do ředitelského
křesla usedne 1. srpna. Oficiálně ji rada města jmenovala
v pondělí 1. června.

Stovky lidí se loučily s PANÍ ŘEDITELKOU
Holešov (frs) - Slavnostní shromáždění
k 35. výročí založení 3. Základní školy, které se
uskutečnilo v sobotu 30. června odpoledne v tělocvičně školy, mělo vedle připomínky jubilejního
bilancování ještě jeden důležitý rozměr. Přítomní se zároveň přišli rozloučit s ředitelkou školy
Alenou Grygerovou, která odchází po ukončení

letošního školního roku do důchodu. A bylo to
loučení jaksepatří. Nikoho nemohlo nechat
na pochybách, že z čela této instituce odchází
žena, která se nebývalou měrou zasloužila
o rozvoj školy a jejíž práce i lidského přístupu
si všichni opravdu váží.
Pokračování na str. 5

Slavný hokejista kupuje dům v Holešově
Holešov (frs) - Slavný hokejový brankář
Roman Čechmánek kupuje dům v centru Holešova. Zastupitelstvo na svém posledním jednání
schválilo kroky, na základě nichž se manželé
Čechmánkovi stanou majiteli bývalé radnice,
kde dnes sídlí soukromá škola PaedDr. Stratila,
Městská galerie a Klub důchodců. Původní
zájemce, který měl o budovu zájem, začátkem

roku od svého záměru odstoupil. Město za
budovu dostane 14,5 milionu korun.
„Manželé Čechmánkovi mě seznámili se
svým záměrem s tím, že chtějí v této budově
vybudovat bydlení nebo byty pro seniory. To je
podle mě velmi prospěšné pro život ve městě,
neboť tím oživíme centrum,“ uvedl starosta města Zdeněk Janalík. Pokračování na str. 6.

Do regionu přijeli přátelé z Desiniče
V průběhu posledního květnového víkendu
navštívila Holešov skupina občanů z partnerského chorvatského města Desinič. Její součástí byl také fotbalový tým a folklorní soubor.
Zatímco sportovci sehráli svůj zápas s holešov-

skými starými pány v sobotu vpodvečer na trávníku stadionu Na Střelnici, chorvatští tanečníci a
hudebníci vystoupili v neděli odpoledne v rámci
dětského dne ve velkém sále holešovského
zámku. Podrobnosti příště.

Nové cyklostezky
Co vy na to,
pane starosto?
Kde se bude letos pokračovat s výstavbou nových cyklostezek? Co vy
na to, pane starosto?
V budování tzv. městského okruhu pokračujeme
podle plánu. V minulých
dnech jsme procházeli
s pracovníky městského
úřadu a zástupci dodavatelské společnosti KKS Zlín úseky, které budeme
stavět v průběhu nadcházejících měsíců. Jedná
se zejména o lokality ve Všetulích, dále pak
u nádraží, u DPS, v ulici Újezd a spojíme také
Holešov a Žopy. Celá akce vyjde na 12 800 000
korun, a to včetně veřejného osvětlení z Holešova do Žop. Na cyklostezky obdržíme dotaci
ze státních prostředků, část bude uhrazena jako
spoluúčast z městské kasy. Veřejné osvětlení
pak bude hrazeno plně z prostředků města.
Připravené projekty by měly být dokončeny
nejpozději do října letošního roku.
Další informace na str. 15 a 16
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Elektronizace veřejné správy - základní registry (2. díl)
Minule jsme mluvili o elektronizaci veřejné správy, ale chystá se
mnohem víc. Chystají se základní
registry. S účinností od 1. července 2010 budou vytvořeny nové,
takzvané základní registry státní
správy, které nám podstatně ulehčí
život. Základní registry nás určitě
ušetří zoufalství při nekonečném
opakovaném vypisování stejných
osobních údajů pro každý úřad
zvlášť. Sami to jistě dobře znáte.
O co tedy jde?
Všechno se začne odvíjet
od vytvoření čtyř tzv. základních
registrů veřejné správy. Tyto registry budou tvořit zkráceně:
Registr obyvatel (ROB)
Registr osob (ROS)
Registr územní identifikace, adres
a nemovitostí (RUIAN)
Registr práv a povinností (RPP)
Než se pustíme aspoň do krátkého představení jednotlivých registrů, řekněme si něco, co možná
není hned patrné, ale co každého
v důsledku velmi potěší. Zásadní
totiž je, že veškerá data, na rozdíl
od současnosti, budou pořizována
a vedena pouze jednou. A jen tento
údaj se bude považovat za správný. Všechny agendy (státní správy
nebo ty, kterým sdílení našich dat
povolíme) budou tyto údaje získávat a dále je využívat právě ze
základních registrů. Datům vedeným v registrech se říká referenční
údaje. Pokud je občanem, firmou

nebo úřadem (jen jednou) oznámena změna v referenčním údaji,
je tato změna ověřena a uložena
do základních registrů a není třeba
ji hlásit vícekrát. Referenční údaj
je určen pro sdílení mezi orgány
veřejné moci a upravuje jej editor
(tedy ten orgán výkonu veřejné
moci, který tento údaj „vlastní“,
a tedy nejlépe ví, jaký tento údaj
je). Ostatní orgány referenční údaj
čtou. Pokud jiný orgán zjistí (má informaci), že hodnota referenčního
údaje je jiná, oznámí tuto skutečnost editorovi a ten po prověření
zjedná nápravu. Chcete ‚řidičák‘,
pas, výpis z rejstříku trestů, podáváte daňová přiznání, vdáváte se,
stěhujete se? Pak už bude jednou
definitivní konec s nekonečným
vypisováním milionu formulářů se
stále se opakujícími stejnými údaji.
Také vám to připadá jako jedno ze
zákoutí občanského ráje nebo se
to té představě hodně podobá?
Tak si pojďme představit jednotlivé
pilíře tohoto ráje, ať trochu nakoukneme do toho, jak to v takovém
ráji funguje.
Registr obyvatel (ROB)
Tak to je ten základní registr,
kde se budou uchovávat základní údaje o každém z nás. Tedy
jméno, příjmení, datum narození
atd. Zdroji dat budou především
orgány evidence osob, matriky
a podobně.

Registr osob (ROS)
ROS bude obsahovat základní informace o orgánech výkonu
veřejné moci, firmách, podnikajících fyzických osobách, školách
atd. Hlavními informačními zdroji
(a editory) budou databáze orgánů
výkonu veřejné moci, obchodní
rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence škol a podobně.
Registr územní identifikace,
adres a nemovitostí (RUIAN)
Základní registr územní identifikace a nemovitostí RUIAN bude
obsahovat základní informace
o územních jednotkách, nemovitostech, jejich vlastnících atd. Hlavními informačními zdroji (a editory)
jsou informační systém katastru
nemovitostí a podobné evidence.
Registr práv a povinností (RPP)
RPP bude obsahovat seznam
práv a povinností (jako výsledků roz-

hodnutí), katalog agend, katalog rolí
- tedy katalog toho, co kdo vykonává,
a dále potřebné katalogy legislativní (e-legislativa, e-sbírka). Hlavními
informačními zdroji jsou agendové
informační systémy, ve kterých jsou
vykonávána rozhodnutí o právech
a povinnostech. Lidsky řečeno tento registr bude obsahovat údaje
o tom, k jakým datům ze základních
registrů mám (třeba vzhledem k zastávané funkci, spravované agendě)
přístup a jak s nimi smím nakládat
(číst/zapisovat). Jedná se o registr,
jehož pomocí je realizována bezpečnost sdílených dat.
Je evidentní, že všechny důležité základní údaje budou soustředěny v několika databázích,
aby nebylo možné tyto údaje zneužít, budou chráněny zvláštním
způsobem, o kterém si řekneme
víc příště.
Ivan SLEZÁK,
eGON centrum

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.

POZOR
1 370 000 Kč Tel.: 733 718 819
Holešov, prodej bytu 2+1 ve zvýšeném podlaží v cihlovém domě o výměře
58 m2. UT plynové, v koupelně nová plyn.
karma. Podlahy - parkety, PVC, dlažba.
Plastová okna. K bytu náleží společné
sklepní prostory.

V HOLEŠOVĚ
NOVĚ
OTEVŘENA
KANCELÁŘ
(vedle pošty)

• RD 2+1 Bořenovice, k dokončení, NOVINKA
• BT 2+1 Hulín, udržovaný, NOVINKA
• BT 2+1 Hulín, udržovaný, NOVINKA
• BT 2+1 Přerov, k rekonstrukci, NOVINKA
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, NOVINKA
• BT 3+1 Kroměříž, po rekon., NOVINKA

900.000 Kč
949.000 Kč
1.000.000 Kč
1.150.000 Kč
1.310.000 Kč
1.760.000 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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Klub pro mládež v zámku bude otevřen na podzim
Holešov (frs) - Záměry města
ohledně fungování zámku se začínají
pozvolna naplňovat. Konají se zde
desítky kulturních a společenských
akcí a toto místo se stává místem
setkávání občanů nejen z Holešova.
„Naše představa o víceúčelovém využití zámku se daří zejména díky dobré
práci Městského kulturního střediska
realizovat. V minulých dnech tady
například probíhalo předávání maturitních vysvědčení středních škol,
zámek bude hostit také krajskou konferenci ČSSD, čímž se tato památka

dostane do povědomí lidí i za hranicemi města. V neposlední řadě samozřejmě všechny tyto akce přinášejí
peníze na pronájmech,“ konstatoval
starosta Zdeněk Janalík.
Práce na opravách zámku pochopitelně pokračují dále. Na podzim
by tak měl být otevřen ve sklepě
hudební klub pro mládež. „Kromě
jiného bychom chtěli prostřednictvím
tohoto klubu vybudovat u mladých
lidí takový vztah k zámku, jaký má
v současnosti střední a starší generace Holešovanů,“ dodal starosta.

Centrum pro seniory, p.o.
v Holešově

U hájenky bude výletiště
Kulturní život přitom nefunguje
pouze na zámku a v přilehlé zahradě, ale začíná se rozbíhat rovněž
v zámecké oboře u hájenky. „Snažíme se oživit louku u hájenky, která
by se měla stát přirozeným centrem
pro společenský život. Na tomto
projektu má velkou zásluhu občanské sdružení Přátel umění a řemesel,“ uvedl starosta Zdeněk Janalík.
Uprostřed městského lesa by mělo
vzniknout další z kulturních center
Holešova. Výletiště s tanečním parketem a víceúčelovou konstrukcí,
která by se používala podle potřeby
jako jeviště nebo hlediště. Z prostor
bývalého zvěřince pak má vzniknout
zázemí pro účinkující a sociální zařízení. „Budou se zde kromě jiného

konat různé kulturní akce, folková
léta a podobně. Aktuálně například
Městské kulturní středisko připravuje koncert skupiny Čechomor,“
dodal starosta. Tradičně se tady již
konají parkúrové závody. Ty letošní
se konaly v sobotu 30. června.

JUDr. Jarmila
Pokorná - advokátka
oznamuje, že poskytuje
veškeré právní
služby ve své advokátní
kanceláři
v Holešově, Dlažánky 310/6
/vedle „zahrádkářů“/
Kontakt: 604 694 793

nabízí
osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením
v domácím prostředí z Holešova nebo blízkého okolí možnost využít
služeb kvalifikovaného personálu v našem zařízení a odpočinout
si od každodenních starostí.
Tzv. odlehčovací služby jsou krátkodobé pobyty od 2 dnů do cca
1 měsíce, kde je seniorům zabezpečeno ubytování, stravování, potřebná
obslužná a zdravotní péče a dle možností a zájmu různé aktivizační nebo
volnočasové aktivity.

www.re-max.cz

Bližší informace na tel. 573 397 755, na internetovém portálu
www.cpsholesov.cz nebo se k nám přijďte podívat osobně. Rádi Vám
poskytneme úplné informace.

Pozor na soukromé rejstříky
Již několik začínajících podnikatelů navštívilo v posledních
dnech živnostenský úřad s dotazem, jak naložit s písemnou výzvou soukromých firem Firmreg,
k. s. nebo Informatik - Česká republika, spol. s r.o., ve které jsou
nabádáni k registraci do rejstříku
obchodu a živností. Ke každé

výzvě je přiložena složenka na
úhradu 1 637 Kč.
Upozorňujeme živnostníky,
že se jedná o komerční aktivitu
uvedených firem, která nezakládá
žádnou povinnost registrace.
Ing. Jitka Martínková
vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad

1 240 000 Kč Tel.: 603 323 111

550 000 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!

Rajnochovice, Zlínský kraj. Prodej
chaty v Rajnochovicích o obytné ploše
30 m2. Chata je dřevěná, zateplená
a nachází se na klidném místě. Výměra
pozemku činí 1.042 m2.

1 995 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 995 000 Kč Tel.: 603 323 111

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

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej RD v Hlinsku pod Hostýnem
o obytné ploše 197 m2 a celkové výměře
pozemků 1.112 m2. Dům má dvě bytové
jednotky a je částečně podsklepen.

SERVIS, INZERCE
Práce doma. www.jobdoma.cz
Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové Ve stínu modré růže.
Kontakt 728 370 423.
Jedete na vodu, k moři a nejen tam? Pak musíte mít námořnické
tričko. Česká výroba a české ceny. Proužek je prostě in. Od velikosti 80 do XXL. Číslo telefonu 725 638 009.
Nabízím staré vinylové singl a LP desky. Telefon 737 731 761.

Upozornění pro majitele psů
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí jako orgán státní
správy myslivosti upozorňuje občany, kteří se pohybují na vycházkách
se svými psy v honitbách okolo Holešova, aby zejména v období měsíce
června měli své psy na prodlouženém vodítku. Pokud je pes volně, měl
by být pod vlivem svého majitele, tzn. v takové vzdálenosti, kdy ho může,
majitel odvolat, pokud pronásleduje zvěř. Ve výše uvedeném období zvěř
hnízdí a klade mláďata.
Na ochranu zvěře pamatuje zákon o myslivosti v § 9 a v § 10. Je
zakázáno jakýmkoliv způsobem zvěř plašit, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat. Vlastníkům domácích zvířat je zakázáno nechat je volně
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele. Ochranu myslivosti provádějí
myslivecké stráže, které mají právo legitimovat neukázněné návštěvníky
honiteb. Pokud dojde k porušení zákona o myslivosti, hlásí myslivecké
stráže přestupky orgánu státní správy myslivosti.
Ing. Martin Liška, odbor životního prostředí

250 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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

1 730 000 Kč Tel.: 604 383 641
Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 3+1 s lodžií
o výměře 73,55 m2 po celkové rek. K bytu náleží komora, sklepní prostor a sušárna. V roce
2004 proběhla revitalizace celého objektu.
Anuita nulová, možnost převodu do OV.

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

www.re-max.cz
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Město Holešov má schválený prapor
Praha - Slavnostním aktem
a předáním „udělení vlajky“ starostovi města v prostorách Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR byl za-

končen proces tvorby nového praporu města Holešova. V úterý 26.
května předseda sněmovny Miloslav
Vlček s místopředsedou Janem Kasalem předali starostovi města Holešova Zdeňku Janalíkovi osvědčení
o udělení nové vlajky městu. Stalo se
tak na základě doporučení výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Její podobu schválilo po doporučení
komise kultury při radě města Zastupitelstvo města Holešova na podzim
minulého roku.
Nyní má tedy Holešov vedle
znaku oficiálně schválenu i vlajku.
Ta je tvořena třemi pruhy (žlutý,
modrý, žlutý) a v modrém pruhu je
na třech stupních kvádrová věž se
dvěma černými okny vedle sebe,
cimbuřím se čtyřmi zuby a stanovou
střechou zakončenou osmicípou
hvězdou, vše žluté.

MĚSTO HOLEŠOV vyhlašuje VÝZVU
k podání nabídky na zakázku „Zateplení budovy MŠ Grohova, Holešov“
Doba plnění: zahájení - 20. 7. 2009, ukončení - 31. 8. 2009
Místo plnění: Holešov
Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících kritérií: nabídková cena, záruční podmínky.
Nabídky se podávají osobně nebo doporučenou poštou, v písemné
formě, v uzavřených obálkách označených - Neotvírat „soutěž - Zateplení
budovy MŠ Grohova 1392, Holešov“ a opatřených na uzavření razítky
uchazečů, popřípadě podrobným identifikačním údajem účastníka soutěže na adresu Mateřská škola, Grohova 1392, 769 01 Holešov nejpozději
do 10.00 hod. dne 17. 6. 2009.
Podrobnější informace k zakázce poskytne p. Kotoučková Alena,
tel. 573 397 736
Úplné znění výzvy je na stránkách www.holesov.cz

Upozornění
Z důvodu účasti pracovnic odboru správního a vnitřních věcí
při organizaci voleb bude v pondělí 8. 6. 2009 úsek občanských průkazů a cestovních dokladů otevřen od 10.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Půjčovna stavebního nářadí
společnost RK plus, s. r. o.
Vám nabízí:
• pronájem movitých věcí - vibrační deska, vibrační pěch,
vibrátor betonu, pila na zámkovou dlažbu, sekací a bourací
kladiva, řezačka obkladů,
dále pak:
• provádění stavebních prací
• zemní práce strojem UNC, CASE
• nakládání s odpady mimo nebezpečných
- tatra, avie (kontejner)
• prodej výrobků od společnosti MAPEI
(lepidla, těsnicí tmely, produkty stavební chemie)

Sídlíme v Holešově v ulici
nám. F. X. Richtra 985, u zámku.
Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.
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Předseda sněmovny předává starostovi Holešova osvědčení
o udělení nové vlajky městu.
Tato vlajka vychází ze znaku
města, který byl schválen zastupitelstvem města (plenárním zasedáním) v roce 1972 a je v současné
době už brán dle heraldických pravidel jako historický znak města.
Slavnostní žehnání znaku proběhne

v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově 25. října 2009 v rámci připomínky výročí založení samostatného
Československa a tradičního Dne
díkůvzdání místní farnosti, tj. výročí
vysvěcení farního kostela.
R. Seifert

Hasičské cvičení na zámku
Holešov - Velké cvičení
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje, jehož námětem
byla simulace krizového scénáře,
se uskutečnilo v pátek 22. května
v prostorách holešovského zámku.
„Zámek je velká budova a z hlediska protipožární ochrany má svá
specifika. Navíc zde stále probí-

hají rekonstrukční práce. Je proto
třeba, aby byli hasiči připraveni na
všechny možné krizové scénáře.
Proto se podobná cvičení konají. Já pevně doufám, že na ostro
nebudou muset hasiči na zámku
nikdy zasahovat,“ konstatoval starosta Zdeněk Janalík.
(frs)
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Stovky lidí se loučily s PANÍ ŘEDITELKOU
Dokončení ze str. 1
Na slavnostní akademii nechyběla celá řada významných
hostů. Vedle představitelů města
přišli také poslanci Parlamentu
ČR, kolegové ředitelky Grygerové
z ostatních škol, děkan holešovské
farnosti a další. Po úvodní části,
která patřila oficiálnímu rozloučení
s paní ředitelkou, přišla na řadu
samotná akademie. Rámec všem
scénkám a vystoupením tvořila
čtveřice večerníčkových postav.
Vtipné průpovídky Hurvínka, Spejbla, Máničky a tety Kateřiny tak diváky provázely celým programem.
Jak prozradil zástupce ředitelky
Ivo Junášek, celé vystoupení brali
pedagogové i žáci jako dárek věnovaný paní ředitelce.

Na rozloučení s ředitelkou Grygerovou nechyběli představitelé města, poslanci ani další významní hosté.

Tělocvična školy byla zaplněna
do posledního místa.

Své blízké spolupracovnici předala symbolických 35 růží i ředitelka
Střediska volného času Jarmila Vaclachová.

Veřejně paní ředitelce poděkoval za její práci
také poslanec Josef Smýkal.

Kytice z rukou starosty města.

Chvíle soustředění těsně před vystoupením.

Diváci nadšeně pozorují žonglérské umění
jednoho z účinkujících.

Čtveřice hlavních protagonistů kulturního programu.
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Usnesení ze 4. řádného zasedání
Zastupitelstva města Holešova, které se konalo
mimořádně dne 18. května 2009
Přijaté usnesení č. 65/2009. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo ověřovateli zápisu
Josefa Bartoška a Mgr. Rudolfa Seiferta.
Přijaté usnesení č. 66/2009. Zastupitelstvo města Holešova návrhovou komisi ve
složení: Ing. Ludvík Urban, Vojtěch Jurčík
a Mgr. Ivana Bozděchová.
Přijaté usnesení č. 67/2009. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo předložený program
jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 18. května 2009.
Přijaté usnesení č. 68/2009. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo 1. prodej městských
nemovitostí - budova občanské vybavenosti
čp. 24 na pozemku p.č. 68, pozemek p.č. 68,
zast. plocha, o výměře 1660 m2, část pozemku
p.č. 69, zahrada, o výměře určené v GPL 729
m2, budova bez čp/garáž na pozemku p.č.
67/3, část pozemku p.č. 67/3, zast. plocha,
o výměře určené v GPL 28 m2, budova bez
čp/garáž na pozemku p.č. 67/4, část pozemku
p.č. 67/4, zast. plocha, o výměře určené v GPL
39 m2, vše k.ú. Holešov, Romanovi a Dagmar
Čechmánkovým, bytem Zlín, za kupní cenu
14.500.000 Kč + náklady s prodejem spojené, 2. návrh kupní smlouvy v předloženém
a upraveném znění a 3. uzavření darovací
smlouvy na část městských pozemků p.č.
67/4, zast. plocha, o výměře určené v GPL
3 m2, p.č. 67/3, zast. plocha, o výměře určené
v GPL 2 m2, p.č. 69, zast. plocha, o výměře
určené v GPL 17 m2, budovu bez čp/garáž
na pozemku p.č. 67/5, a pozemek p.č. 67/5,
zast. plocha, o výměře 66 m2, s manželi Evou
a Břetislavem Darebníčkovými, bytem Pacetluky. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 69/2009. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo 1. revokaci usnesení č.
79/05/2007/Z Zastupitelstva města Holešova ze
dne 17. září 2007 ve znění: „Zastupitelstvo města
Holešova schválilo úplatné nabytí pozemků včetně porostů v areálu koupaliště u zámku od České
republiky, tj. pozemky p.č. 460/1, 460/3,460/4,
460/7, 460/8, 460/9, vše ost. plocha, a p.č. 460/5,
460/6, zast. plocha, o celkové výměře 18.307 m2,
vše k.ú. Holešov, za kupní cenu dle znaleckého
posudku a uložilo starostovi města nadále jednat
o bezúplatném nabytí výše uvedených pozemků“
a 2. úplatné nabytí pozemků p.č. 460/1, ost.
plocha, o výměře 14.066 m2, p.č. 460/3, ost.

plocha, o výměře 247 m2, p.č. 460/4, ost. plocha,
o výměře 1.069 m2, p.č. 460/5, zast. plocha, o výměře 168 m2, p.č. 460/6, zast. plocha, o výměře
03 m 2, p.č. 460/7, ost. plocha, o výměře
351 m 2, p.č. 460/8, ost. plocha, o výměře
1.235 m2, a p.č. 460/9, ost. plocha, o výměře
1.068 m2 od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní
cenu 3.040.500 Kč v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 70/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí - objekt čp. 1636 na pozemku p.č. 59/2 a pozemek
p.č. 59/2, zast. plocha, o výměře 121 m2, k.ú.
Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 19. 5. 2005.
Přijaté usnesení č. 71/2009. Zastupitelstvo
města Holešova I. schválilo vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro rekonstrukci
zámku ve výši 15 mil. Kč a za II. pověřilo radu
města provedením výběrového řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 3. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 72/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové
opatření města Holešova č. 4/2009 podle
předloženého návrhu. Zodpovídá. Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Josef Bartošek, ověřovatel zápisu
Mgr. Rudolf Seifert, ověřovatel zápisu

Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

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

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

Slavný hokejista kupuje dům
v Holešově
Dokončení ze str. 1
Rozhodne-li se investor pro stavbu bytů
pro seniory, otevírá se podle starosty možnost pro spolupráci s organizacemi fungujícími
v oblasti sociálních služeb, jako je Charita či
pečovatelská služba. „Hovořili jsme s panem
Čechmánkem o tom, že by tyto organizace
mohly na tomto projektu svými službami participovat,“ dodal starosta.

Plán oblasti povodí Moravy
- návrh koncepce
Povodí Moravy, s.p., předložil Ministerstvu životního prostředí návrh
koncepce „Plán oblasti povodí Moravy“ včetně vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí. Návrh koncepce byl zpracován podle
§ 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Veřejné projednávání návrhu koncepce a posouzení vlivu na životní prostředí se uskuteční 10. června 2009 od 13.00 ve velké zasedací místnosti v 16. patře v budově Zlínského kraje, třída Tomáše Bati
21 ve Zlíně.
Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
projednání.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejího vlivu na životní
prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.
cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP058K.
Jiří Šimek,
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí
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CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?

Město však nechce přijít ani o soukromou
školu, která v budově sídlí. Představitelé samosprávy proto pozvali ředitele Stratila na jednání
rady a snažili se najít řešení, na základě něhož
by toto středoškolské zařízení mohlo ve městě
i nadále fungovat. „Město sice není zřizovatelem
této instituce, ale máme zájem na tom, aby
škola v Holešově zůstala. Proto se snažíme najít
řešení, které bude prospěšné pro obě strany,“
konstatoval Zdeněk Janalík.
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Strážník daroval kostní dřeň a pomohl dívce z Francie
Zlín, Holešov (frs, kam) - Holešovský občan a strážník Městské
policie Holešov Erik Fišer obdržel
v minulých dnech řadu ocenění
za dárcovství kostní dřeně. Poděkování za kus osobní statečnosti
převzal nejen od představitelů
Holešova, ale i Zlínského kraje.
Z rukou starosty Zdeňka Janalíka
obdržel Pamětní list v deskách,
hejtman Stanislav Mišák mu a dalším čtyřem dárcům v rámci kraje
předal pamětní medaili Zlínského
kraje. Jejich čin vyzvedla osobním
blahopřáním i manželka prezidenta
republiky Livie Klausová.
ODBĚR TÉMĚŘ NEBOLÍ
Erik Fišer byl v registru několik let, než byl vybrán jako vhodný
dárce. Pouze tuší, komu svým činem pomohl a nejspíše zachránil
život. „Vztah dárce a příjemce musí
zůstat v anonymitě. Pouze vím,
že se jednalo o mladou slečnu
z Francie. Když jsem byl z registru vybrán a osloven, byl jsem
překvapen, že zrovna já můžu být
někomu užitečný. Absolvoval jsem
v narkóze odběr z pánevní kosti
a potom jsem cítil jen slabý tlak

v zádech, daleko nepříjemnější
jsou pády při fotbale,“ shrnul svou
zkušenost Erik. Na tom, že zákrok
není zdaleka tak bolestivý, jak se
obecně traduje, se ostatně shodli
všichni dárci.
Mnohem složitější je doba,
která odběru předchází. Erik Fišer
musel dvakrát na předoperační
vyšetření do Olomouce a jednou
do Plzně. Právě v plzeňské fakultní nemocnici samotný odběr
podstoupil.
SKUTEČNÉ CELEBRITY
Ocenění dárců se na krajském
úřadu zúčastnili kromě jiných i profesor Vladimír Mihál, přednosta
dětské kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc, Yveta Stavařová, primářka hematologicko-transfuzního
oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, ředitel krajské
nemocnice Petr Pšikal a zástupkyně Nadace pro transplantaci kostní dřeně Zdena Wasserbauerová
a Blanka Jakešová.
Profesor Vladimír Mihál vyzdvihl fakt, že díky Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně, která
začala pracovat před třinácti lety

Dárce kostní dřeně ocenila i manželka prezidenta Livie Klausová.

Z rukou starosty města obdržel Erik Fišer Pamětní list v deskách.
v Otrokovicích z popudu Zdeny
Wasserbauerové, se podařilo posílit plnohodnotný registr, který se
stal součástí světových databází
dárců. Právě paní Wasserbauerová tehdy díky nemoci svého vnuka
poznala děti, pro něž by darovaná
kostní dřeň znamenala záchranu
života, a tak se rozhodla jednat.
„Dárci, kteří k nám chodí, jsou
skutečné celebrity. Jsou to často
obyčejní slušní lidé, kteří přijíždějí
trolejbusem nebo autobusem i ze
vzdálených měst a vesniček, aby
mohli něco udělat pro ty druhé,“
zmínila Yveta Stavařová, primářka
zlínského transfuzního oddělení.
HLEDAJÍ SE DÁRCI
„Stále hledáme dárce, zejména mladé muže, kteří jsou z transplantačního hlediska nejžádanějšími. Je nutné, aby do registru byli
zapsáni do svých pětatřiceti let,
samotný odběr potom může být
realizován i mnohem později. Těší
nás, že mezi dárci figuruje spousta
mladých hasičů a policistů, což
jsou zdraví a statní jedinci, ideální
pro dárcovství. Byli bychom rádi,
kdyby se jejich řady ještě více roz-

šířily,“ uvedla Zdena Wasserbauerová z Nadace kostní dřeně.
Dobrovolné dárcovství krvetvorných buněk je nadějí pro všechny nemocné, jejichž poslední šancí
je transplantace kostní dřeně. V naší
zemi onemocní každý rok stovky lidí
včetně dětí vážnými, život ohrožujícími chorobami, jako jsou leukemie,
těžké krvetvorné útlumy, zhoubné
nádory a další vzácnější nemoci
krve a obranyschopnosti. Standardní léčebné postupy u nich nenabízejí
zlepšení stavu, pouze transplantace
krvetvorných buněk od zdravého
dárce dává šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného
života. Vhodný dárce se vždy hledá
nejprve v úzké rodině nemocného, nejlépe mezi jeho sourozenci.
Bohužel většina pacientů vhodného dárce mezi svými příbuznými
nenajde. Proto je třeba vytipovat
cizího dobrovolníka se vhodnými
tkáňovými znaky. Členství v registru
je přísně chráněno proti jakémukoliv
zneužití dárců.
Podrobné informace jsou
k dispozici na transfuzním oddělení Krajské nemocnice Tomáše
Bati a www.kostnidren.cz.

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením §39 odst.1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění

zveřejňuje záměr směny,
a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde
do vlastnictví Ludmily Harárové a Jarmily Ambrožové, každé k id. 1/2, pozemek p.č. 358/4,
orná půda, o výměře 4.300 m2, k.ú. Žopy,
a ze spoluvlastnictví Ludmily Harárové a Jarmily Ambrožové přejde do vlastnictví města
Holešova část pozemku PK 367 o výměře
určené v GPL 1.075 m2, k.ú. Žopy. Rozhodnutí
o směně bude učiněno Zastupitelstvem města
Holešova na jeho nejbližším zasedání.
Bližší informace o směně podá Odbor správy nemovitostí Městského úřadu
Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.:
573 521 400 nebo paní Jitka Hanslíková,
tel.: 573 521 406. Záměr směny je zveřejněn na úřední desce od 26. 05. 2009 do
11. 06. 2009.
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XX. memoriál Dr. Rudolfa Plajnera
Příště se bude akce konat vždy každou třetí sobotu v květnu
V sobotu 23. května zamířili
skauti a příznivci skautingu všech
věkových kategorií opět po roce
na své setkání - Memoriál Dr. Plajnera na sv. Hostýně. Mládež volila
tradiční cestu pochodu - pěšky z Tesáku, další si vyšlápli na sv. Hostýn
z Bystřice. Starší generace, která
má různé zdravotní problémy, využila speciálního autobusu, který je
z Holešova zavezl až nahoru.
V 10 hodin zahájil hlavní pořadatel memoriálu Stanislav Štěpán
v muzeu v Jurkovičově sále malou
výstavu z historie holešovského
skautského střediska, které bude
na podzim vzpomínat 90 let od založení. Zájemci se pak mohli zúčastnit besedy se synem dr. Plajnera
Oldřichem, který přijel i se svými
dvěma syny.
Vzpomínkový akt u pomníku
ve 13 hodin začal Marek Bartošek zatroubením mezinárodního

skautského signálu, následovala
skautská hymna a položení kytic.
Potom vedoucí holešovského střediska Alois Reimer přivítal přítomné,
zvláště zástupce města Holešova starostu Zdeňka Janalíka, místostarosty Rudolfa Seiferta a Josefa Bartoška i další hosty. Stanislav Štěpán
krátce připomněl význam osobnosti
dr. Plajnera a zastavil se u tradice
pořádání těchto setkání. Seznámil
přítomné s tím, že v dalších letech
se již nebudou na tuto akci vytvářet
a rozesílat po republice speciální
pozvánky, ale budeme se setkávat
na tomto místě vždy každou třetí
sobotu měsíce května ve stejný čas,
tj. ve 13 hodin. Jako další pozdravil
všechny přítomné starosta Holešova Zdeněk Janalík a mimo jiné
také řekl: „Skauting byl vždy synonymem pro pojmy přátelství, odpovědnost, čestnost a vztah k vlasti.
Tyto pojmy jsou a vždycky budou

Účastníci memoriálu u pomníku profesora Plajnera.

Syn Rudolfa Plajnera Oldřich (vlevo) v rozhovoru
se Stanislavem Štěpánem.
pro náš život nesmírně důležité.
I v této době, kdy si můžeme užívat
luxusu svobody a která nám přináší
i určitá negativa.“ Po něm dostal
slovo také Oldřich Plajner, který
promluvil k mladým: „Jak bych vám
svého otce přiblížil jinak… Možná
znáte modlitbu gladiátorů - Pane,
dopusť, abych měl odvahu udeřit
a riskovat a mám-li zvítězit, aby se
tak stalo podle pravidel, aby čest
a mravnost zůstaly vysoko. A mámli prohrát, abych našel sílu postavit
se u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem. - Tak se můj otec choval
po celý život, v době svých morálních vítězství i v době svých proher.
Ať dělal co dělal, vždycky jednal
podle svého nejlepšího přesvědčení
a vědomí. Na skautské stezce jeho

účet vyznívá vysoce ve prospěch
skautingu. A myslím, že i v té cestě
civilní ukázal svým žákům, svým
spoluvrstevníkům i těm, kteří budou po té cestě následovat, cestu
vpřed.“ Na závěr promluvil jeden
z nejstarších účastníků - tradiční
řečník těchto setkání - František
Cigánek z Přerova, který poděkoval za udržování tradice a vyslovil
přesvědčení, že se za rok na tomto
místě znovu setkáme.
Vy, kteří jste tam letos nebyli,
se můžete kdykoliv při pouti na sv.
Hostýn vydat směrem k rozhledně,
zastavit se u pomníku a vzdát úctu
člověku, který zasvětil život skautingu, mládeži a velkou část života
prožil v Holešově.
MM

Vzpomínka na oběti II. světové války z řad sokolů
V prvních májových dnech byla před čtyřiašedesáti lety ukončena II. světová válka.
Vzpomínáme na 27 členů holešovského Sokola vězněných nacistickým režimem, z nichž se
už devět nedočkalo osvobození. Mezi nimi byl
i vzácný člověk - profesor Ladislav Jaroš. Na jeho
počest i památku všech ostatních je každoročně
pořádán turistický výstup na vrch Jehelník v Hostýnských horách, kde je na trvalou památku
obětí umístěna i pamětní deska a gymnázium
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nese jeho jméno. Vzhledem k náročnému terénu
zanesou ti nejzdatnější kytičku k památníku, když
předtím u turistické chaty na Tesáku připomene
vzdělavatelka Sokola osobnost profesora Jaroše
a shromáždění pozdraví i starosta města Holešov
a senátor PaedDr. Zdeněk Janalík s místostarosty p. J. Bartoškem a Mgr. R. Seifertem. Díky
pochopení a vstřícnosti města byla v minulém
roce pamětní deska na Jehelníku opravena z prostředků města.

Oběti II. světové války byly uctěny na shromáždění u památníku padlých na místním hřbitově,
které pořádá město, a početná skupina Sokola
Holešov se společně i s ostatními složkami veřejného života zúčastnila svou krojovanou částí
a slavnostním praporem Sokola Holešov.
Současná doba nám ukazuje, jak je nutné
nezapomínat na historii a události nedávno minulé
a udělat vše pro to, aby oběti předchozích generací
nebyly zbytečné.
Sokol Holešov
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V Holešově byla spuštěna 1. malá elektrárna
pro výrobu zelené energie
Holešov (sat) - Česká republika se zavázala EU rozšířit
výrobu „zelené energie“ do roku
2010. Do konce tohoto roku musí
být podíl vyrobené energie z obnovitelných zdrojů 8 % z celkové
produkce. V Holešově dosud není
provozována žádná fotovoltaická elektrárna. Představitelé firmy
SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
mají zájem na využití obnovitelných
zdrojů energie a do budoucna se
chtějí spolupodílet na přívětivém
přístupu k přírodním zdrojům v regionu. Pro podpoření této tendence v oblasti životního prostředí se
vedení firmy rozhodlo, že uvedení
nové FVE do provozu bude spojeno s prezentací fotovoltaických
elektráren a jejich příspěvku k šetření životního prostředí.
Dne 4. června 2009, u příležitosti zahájení provozu 1. fotovoltaické elektrárny v Holešově, jsou
pozváni zástupci města a podnikatelské veřejnosti k základnímu představení tohoto způsobu

využívání obnovitelných zdrojů
energie.
Pro občany, kteří mají zájem
o prohlídku výrobní technologie
nebo chtějí získat informace a fakta o výhodách využití obnovitelných
zdrojů energie ať už z hlediska
ochrany životního prostředí nebo
z hlediska velmi zajímavých investičních možností, bude ve dnech
11. a 18. června 2009 od 14.00
do 19.00 hodin zajištěn volný
přístup do sídla firmy SATTURN
HOLEŠOV spol. s r. o. Zde budou
představitelé firmy připraveni zodpovědět všechny dotazy týkající se
uvedené technologie.
Mezi veřejností stále není provedena dostatečná osvěta o využívání obnovitelných zdrojů pro
výrobu elektrické energie, ačkoliv
je její výroba energeticky úsporná,
nevznikají při ní škodlivé emise
a šetří se naše přírodní bohatství.
„Využívání fotovoltaických
článků pro výrobu elektrické energie je velmi perspektivní techno-

Montáž technologie na střeše sídla společnosti SATTURN HOLEŠOV.
logie, která je nejen velmi šetrná
k životnímu prostředí, ale také
skýtá opravdu zajímavé možnosti
investic a zhodnocení vložených finančních prostředků,“ uvedl ředitel
společnosti Ing. Jaromír Tomšů.

Šetrné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, surovin
a energie by se mělo stát samozřejmostí pro každého jednotlivce
i skupiny, které berou v úvahu potřeby budoucích generací.

Drůbežárna Holešov spol. s r.o.,
Bořenovská 1356/11, Holešov,
přijme do zaměstnání řidiče
na rozvoz zboží po okolním regionu.

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

přijme
Hlavního ekonoma společnosti

Podmínkou je
řidičský průkaz sk. C
a průkaz profesní způsobilosti řidiče.
Praxe výhodou.
Do pracovní náplně patří
i práce údržbáře.

Tel.: 573 396 932,
573 396 759, drubez@drubez.com

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

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Individuální přístup k žákům je ve speciální pedagogice
prospěšnou pro dítě, ale i pro jeho okolí,
je nutné splnit řadu podmínek. Ne každé
dítě, ne každá rodina a ne každá škola
tyto podmínky v současné době splňují.
I proto si važme speciálního školství,
které se dokáže často na špičkové úrovni
postarat o děti, pro které by integrace
přínosem nebyla.

Dozvědět se něco více o programu a problematice Základní školy praktické a Odborného učiliště v Holešově - to byl účel mojí
návštěvy, během které mě provázeli ředitel
ústavu Miroslav Logaj a jeho zástupce Petr
Kotas. Překvapilo mě nejen mimořádně příjemné prostředí obou zařízení, ale i naprostá
profesionalita a neskutečný fortel obou pánů,
což ostatně doloží i následující rozhovor.
V roce 2007 byly základní škola praktická a odborné učiliště v Holešově sloučeny v jednu samostatnou příspěvkovou
organizaci. Proč k tomu došlo a jaké to
má výhody?
M. Logaj: Obě školy působily v Holešově
již dlouho v minulých letech. Sloučení proběhlo
v souladu s dlouhodobou koncepcí školské
politiky Zlínského kraje a navazuje na dosavadní snižování počtu příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství
v důsledku demografického vývoje. Výhodou
je vznik větší a ekonomicky silnější organizace
zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, lepší využití odborných
pedagogických pracovníků obou škol i efektivnější využití prostor a materiálního vybavení.
Kolik zaměstnanců tady pracuje? Jde
vesměs o speciální pedagogy?
M. Logaj: V Odborném učilišti a Základní
škole praktické v Holešově pracuje celkem
40 zaměstnanců, z toho je 28 pedagogických
pracovníků, kteří jsou speciálními pedagogy,
vychovateli nebo učiteli odborného výcviku.
Znamená to, že tady mohou učitelé
uplatňovat i tzv. individuální přístup?
Petr Kotas: Samozřejmě, individuální
přístup k žákům je ve speciální pedagogice
nezastupitelný. K tomu také přispívá ze zákona předepsaný nižší maximální počet žáků
ve třídách.
V základní škole praktické se vyučuje
v devíti postupných ročnících. Kolik dětí
u vás v tomto školním roce máte a jaký
počet bude v příštím roce?
P. Kotas: V aktuálním školním roce navštěvuje základní školu praktickou 55 žáků
- 22 na prvním stupni a 33 na stupni druhém.
V červnu 11 z nich ukončí základní vzdělávání
a většina se vydá na školy učňovské. Výhled
pro příští rok zatím můžeme jen odhadovat,
neboť jako každoročně žádosti o přestup na
naši školu přicházejí nejčastěji v období června
až října. Pokud bychom měli ovšem vycházet

Miroslav Logaj a Petr Kotas.
ze statistik předchozích let, očekáváme příchod
cca 9 - 11 nových žáků.
V této souvislosti by možná bylo dobré
zmínit se o tom, co je třeba k tomu, aby dítě
mohlo být zařazeno ke vzdělávání na základní škole praktické. Základním podkladem je
pro nás pedagogicko-psychologické vyšetření
žáka. To provádí školské poradenské pracoviště a v závěru tohoto vyšetření musí být
jednoznačné doporučení vzdělávat dítě podle
„našeho“ vzdělávacího programu. Následuje
doporučení pediatra (tedy dětského lékaře)
a nakonec souhlas rodičů.
A co si představit pod pojmem „náš vzdělávací program“? I základních škol praktických
se týká postupné zavádění ŠVP (školského
vzdělávacího programu). Oproti ZŠ jsou u nás
jen o něco málo upraveny vzdělávací osnovy.
Když uvedu příklad z matematiky: zatím co
hodně lidí si myslí, že u nás se děti naučí
sotva sčítat celá čísla, my si v klidu počítáme
zlomky či procenta.
Jaký je váš názor na otázku integrace
dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do základních škol?
P. Kotas: Myšlenka integrace je podle mne
velice dobrá věc. Neměla by se ale asi zvrhnout
v integraci za každou cenu. Tím myslím hlavně
dobře zvážit, jsou-li pro ni vytvořeny dostatečné
podmínky - a to ať personální či materiální.
M. Logaj: V tomto potvrzuji slova pana
zástupce. Aby byla integrace žáků záležitostí

Tak příjemně a pohodově to vypadá ve všech třídách.
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Existují při holešovské ZŠP a OU
i nějaké mimoškolní aktivity? Zájmové
kroužky atd.?
M. Logaj: Na odborném učilišti je
zájmová činnost organizována formou
nabídky na internátě školy. Žáci se mohou
dle vlastního výběru zapojit do zájmové
činnosti v různých kroužcích, například
v esteticko-výchovném, pracovně-technickém, tělovýchovném (kalanetika), cykloturistika, stolní tenis, možnost návštěv
krytého bazénu a squash. K dispozici je
počítačová učebna s využitím internetu
zdarma.
P. Kotas: V základní škole praktické
máme pěvecko-recitační kroužek a kroužek počítačový. Další nabídkou je pak občasná
odpolední výtvarná dílnička.
Zajímala by mě otázka začlenění romských dětí. Jak byste zhodnotil jejich studijní schopnosti?
P. Kotas: V samotném začleňování do
kolektivu spolužáků a do vzdělávacího procesu
bych nehledal problém. Jsou to děti jako každé
jiné. Velký nedostatek ale vidíme v jejich domácí
přípravě. Rodiče bohužel často nedokážou
vytvořit pro syna či dceru dostatečnou podporu,
a tak je dítě svým způsobem odkázáno jen na
to, co se naučí ve škole. To možná zní úsměvně
- vždyť od toho jsme my učitelé tady - ale pokud
nahlédneme do statistiky nemocnosti, zjistíme,
že tyto děti mají odchozeno něco kolem 55 %
docházky. Dále pak musím ještě říct, že je velká
škoda, že většina z těchto žáků po ukončení
povinné školní docházky neprojevuje zájem
dále se vzdělávat v některém z OU, a získat
tak odbornou kvalifikaci.
Najde se mezi romskými dětmi i nějaký studijní zázrak anebo talent v nějakém
oboru?
P. Kotas: Studijní zázrak asi ne, některé
musím pochválit za matematiku, ale obecně
je jejich doménou pohyb. Kluci jsou výborní
ve sportu - ať atletika či fotbal, holky se zase
věnují tanci.
(Pokračování na str. 11)

Jednou z nejoblíbenějších učeben je právě ta „počítačová“.
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nezastupitelný, tvrdí Miroslav Logaj a Petr Kotas
Jaké učební obory nabízí tříleté odborné učiliště, které má tu výhodu, že má
i internátní ubytování...
M. Logaj: Odborné učiliště nabízí v současné době vyučení v šesti tříletých učebních
oborech. Jsou to: Kuchařské práce, Šití oděvů,
Prodavačské práce, Práce ve zdravotnických
a sociálních zařízeních - pečovatelské práce, Zahradnické práce, Potravinářská výroba. Všechny obory jsou určeny pro chlapce
i děvčata, absolventi po úspěšném vykonání
závěrečných zkoušek obdrží výuční listy. Bližší
informace možno získat kdykoliv přímo ve škole.
Součástí učiliště je i internát s kapacitou 25
lůžek umístěný přímo v budově školy.
Je pravda, že se na něj můžou hlásit
nejen absolventi holešovské základní školy
praktické?
M. Logaj: Do odborného učiliště, tak jako
na kteroukoliv střední školu, se mohou hlásit žáci
z okolního regionu. Odborné učiliště poskytuje
odborné vzdělání žákům, kteří splnili povinnou
školní docházku na základní škole praktické, ale
také žákům, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole, kde dosahovali z různých
důvodů, například zdravotních, slabších studijních výsledků a není u nich předpoklad, že by
úspěšně zvládli studium na jiné střední škole.

Základní škola praktická se může pochlubit i vytápěným skleníkem.

Další předností je moc pěkné prostředí
jak základní školy praktické, tak učiliště...
Jaký význam přikládáte právě prostředí,
které žáky i kantory obklopuje?
M. Logaj: Samozřejmě jsme si vědomi
toho, že pěkné prostředí příznivě působí na žáky
a svým způsobem je i vychovává. Převážná
většina učeben je vybavena novým nábytkem,
což se děje postupně, tak jak nám to umožňuje
finanční situace. Nutno ovšem zdůraznit, že
na příjemném vzhledu interiéru obou školních
budov mají rozhodující zásluhu učitelé a vychovatelé školy. Ti nad své pracovní povinnosti
vyrábějí společně s žáky různé dekorativní předměty, kterými vylepšují prostředí školy, udržují
a obměňují nástěnky a vitríny v učebnách i na
chodbách a starají se o množství pokojových
květin. Za to jim patří velké poděkování.
Přesto panují o vaší škole všelijaké
předsudky…
P. Kotas: Ano, už jsem také nějaké slyšel… I proto se také snažíme naši školu různými způsoby prezentovat veřejnosti. Nejde

Tak to vypadá v krejčovské dílně v budově odborného učiliště.
jen o „anonymní“ výstavy prací našich žáků či
vystoupení našeho pěvecko-recitačního kroužku před veřejností. Naše škola pořádá také
pravidelně každoročně den otevřených dveří.
A to má každý možnost prohlédnout si nejen

V hodině teorie učebního oboru Kuchařské práce.

zázemí naší školy, ale také nahlédnout přímo
do vyučování a udělat si obrázek o škole sám.
Protože jednou vidět je daleko víc, než třeba
dvacetkrát slyšet.
Připravil Robert Rohál

Během naší návštěvy jsme nakoukli také do kuchyně a přilehlé jídelny…
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Milk byl podle vzpomínek současníků opravdový chlap
Harvey Milk byl homosexuál. Taky byl
politický aktivista. V konzervativní Americe
70. let to v politické kariéře dotáhl až na post
radního ve městě San Francisco. Samozřejmě
v dějinách Států prvního, jinak by nebylo příliš
okázalé o něm natočit film. Osudy těch či oněch
druhých a třetích už nemají ten punc výjimečnosti. A Harveyho osud výjimečný byl.

KINORECENZE

pro sexuální menšiny, což byla skutečnost
v té době naprosto přelomového charakteru.
Není divu, že jeho životopis novodobého mučedníka zaujal homosexuálního „nezávislého“ režiséra Guse Van Santa, zabývajícího
se téměř ve všech svých filmech tématem
outsiderství a jiné sexuality. Nicméně když
jeho nejnovější film Milk srovnáme s jeho počátečními režisérskými opusy (Mala Noche,
Flákač, Mé soukromé Idaho, Zemřít pro), je
jasné, že se noří stále hlouběji do vln hol-

Z pozice přehlíženého a pronásledovaného outsidera se prodral pomocí někdy hodně
netradičních prostředků mezi mocné tohoto
světa. Jeho cesta vzhůru byla z podstatné
části dlážděna nejen pomyslnými obligátními
dobrými úmysly, ale také naprosto materiálními
psími hovínky.
Vida, na čem všem se dá založit kampaň a kariéra! Nejen groteskno, ale i tragično
ovšem patří k životu. Obojí si Milk užil měrou
vrchovatou. Po krátké politické kariéře se stal
jednou z obětí dvojnásobné vraždy bývalého
kolegy, odstoupivšího radního Dana Whita.
Ten kromě něj zastřelil i starostu a posléze
sám spáchal sebevraždu. Necelých padesát
let života a necelých deset let v aktivní politice
ale Milkovi stačilo, aby vybojoval rovná práva
Titulní roli ztvárnil Sean Penn.

CD TIP
PLAMÍNEK 2009
Celkem osmnáct písniček nabízí zbrusu
nové a v pořadí první CD dětského pěveckého sboru Plamínek, který působí
už sedm let při 3. Základní škole Holešov. Nejen radost, ale i talent a um jsou
cítit ze všech nahrávek, které pořídilo
toto seskupení. Obdivuhodný je i záběr,
který sahá od známých i méně známých
českých, moravských i slovenských lidových písniček (Hora, hora, Kukačka kuká,
Hlboký jarček...) přes dnes už evergreeny
(například Ezop a Brabenec od Ježka,
Voskovce a Wericha či Zafúkané z repertoáru skupiny Fleret) až po tzv. „klasiku“,
respektive hudbu starých mistrů (například Rybova Ranní píseň).
Vnímavý posluchač tak ocení nejen zářivý
finální výsledek (čímž myslím zpěv, jeho
fundované vedení a hudební doprovod),
ale i náročnou a přitom posluchačsky
vděčnou - a navíc chytře zvolenou - dramaturgii, čímž debut Plamínku získává
na hodnotě.
(rr)

lywoodského mainstreamu. Dokladem je i fakt
ocenění Milka dvěma Oscary za scénář a hlavní
hereckou roli a šest neproměněných nominací.
Sean Penn, známý politický aktivista, ekolog a zanícený kritik probushovské politiky byl
do role odvážného bojovníka za „lepší a spravedlivější svět, kde mají všichni stejná práva“,
logickou volbou. Rovněž fyzická podoba není
zanedbatelná. K autentickým detailům pak
dopomohli maskéři dotvořením nosu, chrupu,
kontaktními čočkami, make-upem a účesem.
V případě obsazení znamenitého Seana Penna se patnáctileté čekání na realizaci
projektu režisérovi i nám divákům vyplatilo.
Těžko si teď už lze představit jako Milka R.

Městské kulturní středisko
Holešov
a Divadlo 6. května
vás zvou do kina Svět
na reprízu představení
klasické Moliérovy komedie

LAKOMEC
Pátek 5. června 2009
v 19.30 hodin.
Hrají členové
Divadla 6. května
(Jan Dobeš, Jiří Geher,
Šárka Topičová, Jindřich
Surala, Ivona Vávrová
a další),
režie Jan Nejedlý.
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Williamsa, R. Gera či J. Woodse. A naopak
těžko si před těmi patnácti lety představit v roli
Milka samotného Penna, známého v té době
spíš jako exmanžela Madonny, skandalistu,
rebela a rváče s paparazzi.To vše je ale hudba
minulosti. Penn vyzrál v pozoruhodnou nejen
hereckou, ale i režisérskou a autorskou osobnost a jeho filmografie před (Mrtvý muž přichází,
U-Turn, Jmenuji se Sam, Zabiji Nixona, Tajemná řeka, 21 gramů a jiné) i za kamerou (Indiánský běžec, Křižovatka smrti, Přísaha, Útěk
do divočiny) budí respekt.
Vyzdvihnout se ale musí celý
herecký ansámbl: James Franco, Diego Luna, Emile Hirsch,
Josh Brolin... V praxi se potvrdilo, jak se lze navzájem
svým nasazením inspirovat
k naprosto mimořádným výkonům a zároveň jaký je Penn
fantastický herec, když ční
i mezi vyčnívajícími. Největší
ocenění zaslouží u všech zúčastněných fakt, že nikdy nepřešlápnou tu pomyslnou lajnu
a nesklouznou do karikatury.
Film je točen v retrospektivách,
které vizualizují vzpomínky bilancujícího, unaveného Milka,
tušícího již předzvěst smrti.
Nechybí klasické popisky místa a času a naprostou samozřejmostí, kterou jsme si u amerických filmů už
odvykli oceňovat, je pečlivá rekonstrukce 70. let.
Harvey Milk byl příslušník gay-komunity, ale
jeho odkaz je všeplatný.
Jeho životní kréda: Upozornit na to, že tady
jsem, uhájit si svou naději bojovat za správnou
věc a získat pro ni ostatní fungují jako srozumitelné návody pro smysluplný a vyrovnaný
lidský život. Vše navíc s jasným poselstvím pro
menšinové skupiny. Kromě toho, jak dokazuje
příklad Harveyho Milka, „kterej až do čtyřiceti
neudělal nic, na co by byl pyšnej“, začít jednat
není nikdy pozdě.
Marie Drechslerová
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Program kina Svět
Čtvrtek 4. 6. v 19 h: PROMĚNY - ČR, drama.
Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady.
Čtyři životy, které se mají změnit. Vizuálně
podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé
postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna
a nahodile. Co všechno se musí stát, aby život
nebyl takový jako dřív? Hrají Dita Zábranská,
Jan Zadražil, Alena Ambrová, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa. Režie Tomáš Řehořek.
Sobota 6. 6. a neděle 7. 6. v 19 h: NORMAL
- ČR, thriller. Jeden z nejočekávanějších filmů
roku 2009, thriller Normal, je natočený podle
skutečného případu sériových vražd, které ve
30. letech otřásly celou Evropou. Zachycuje vražedné řádění šíleného a výjimečně inteligentního
vraha i jeho dramatický střet se svým obhájcem.
V roli „českého Hanibala“ se na plátna kin vrací
Milan Kňažko, jeho tajemnou manželku ztvárňuje Dagmar Havlová. Režie Julius Ševčík.
Úterý 9. 6. a středa 10. 6. v 19 h: OBČAN
HAVEL PŘIKULUJE - ČR, dokument. Tvůrci
dokumentu Občan Havel přikuluje Jan a Adam
Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň
uvádějí diváka do paradoxů podivného světa
československé normalizace. Film ukazuje prostředí v trutnovském pivovaru, kde Václav Havel
jako pomocný dělník téměř rok ve sklepě válel
sudy piva… Ve filmu se objeví Václav Havel,
Pavel Landovský, Jiřina Bohdalová, Ivan Magor
Jirous a další. Režie Jan a Adam Novákovi.
Čtvrtek 11. 6. v 19 h: CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU - USA/UK, drama s titulky.
Největší hrůzy druhé světové války v komorním
příběhu jedné rodiny. Osmiletý Bruno je synem
nacistického důstojníka - velitele koncentračního tábora. Je osamělý a z nudy se vydává k „far-

mě“, kterou zahlédl v dálce. Tam se setkává se
Shmuelem, chlapcem v „pruhovaném pyžamu“,
který žije podobný, a přesto zcela odlišný život
na druhé straně plotu s ostnatým drátem. Režie
David Heyman.
Sobota 13. 6. a neděle 14. 6. v 17 h: MONSTRA vs. VETŘELCI - USA, animovaná komedie s české verzi. Příběh dívky Susan, jež
se těsně před svatbou promění díky nárazu
meteoritu v třicetimetrovou obryni. Postupně se
seznámí s ostatními monstry, porve se s obřím
mimozemským robotem a pak se samotným
chobotnicovitým záporákem. Monstra vs. Vetřelci nabízejí prvotřídní akci, humor a zábavu
pro všechny generace! Režie Rob Letterman,
Conrad Vernon.

GRAN TORINO
(USA, kriminální drama s titulky)
Starý nerudný bručoun a veterán korejské
války Walt Kowalski se rozhodne, že zjedná pořádek ve své čtvrti, kde se rozpínají
korejští teenageři, kteří mu navíc chtějí
ukrást jeho pýchu - Ford Gran Torino
Fastback 1972... Připravme se na drsné hlášky, sarkastický humor, zbraně,
gangy a excelentního Clinta Eastwooda
v hlavní roli, který je navíc i režisérem
tohoto snímku!

Úterý 16. 6. a středa 17. 6. v 19 h: STAR
TREK - USA, sci-fi s titulky. Nejnovější film
slavné série Star Trek nás zavede do úplných
počátků, kdy se dozvíme, jak se kapitán Kirk,
Spock a další členové USS Enterprise poznali,
a vytvořili tak nejznámější posádku v historii.
Zatímco předchozích deset celovečerních Star
Treků patřilo především fanouškům, tenhle
bude pro všechny. Přijďte si tohle intergalaktické dobrodružství báječně užít! V hl. rolích Chris
Pine, Jennifer Morrison, Winona Ryder a další.
Režie: J. J. Abrams.
Čtvrtek 18. 6. a pátek 19. 6. v 19 h: POCHYBY - USA, drama s titulky. Lítý souboj o domnělý
zločin v katolické škole. Na jedné straně volnomyšlenkářský kněz, na straně druhé puntičkářská a přísná jeptiška. A někde mezi nimi nedosažitelná pravda. Výborné drama okořeněné
luxusními hereckými výkony. V hlavních rolích
Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman a Amy
Adams. Režie John Patrick Shanley.

Program MKS a Drive Clubu
Pátek 5. 6. v 19.30 h: LAKOMEC - repríza
úspěšné klasické veselohry v podání Divadla
6. května. Režie Jan Nejedlý. Kinosál.

FILMOVÉ TIPY

žáků pedagožky a pěvkyně Kateřiny Hájkové.
Večer je pořádán ve spolupráci se ZUŠ F. X.
Richtera Holešov. Drive Club.

Herec a režisér Clint Eastwood.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
(USA, sci-fi s titulky)
Film X-Men Origins: Wolverine je dějově
zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech. Setkáme se s Loganem
neboli nelítostným mutantem Wolverinem, obdařeným zázračnou schopností
regenerace a také adamantiovými drápy
na rukou. Vizuálně okouzlující film, rychlé
a úderné akce!
V hlavních rolích Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen a další. Režie
Bryan Singer.

MKS připravuje:
Středa 24. 6. až sobota 27. 6. FESTIVAL
LOUTKY A BÁBKY. 1. ročník mezinárodního setkání loutkových a alternativních divadel
z Moravy, Slovenska a Čech. Jsou připravena
Středa 17. 6. v 17 VERNISÁŽ - Noviny ze dvou dopolední představení pro děti i odpolední pro
kontinentů (Asie, Afrika) - unikátní sbírka novin. veřejnost. Program bude doplněn koncerty,
Výstava potrvá do 29. 7. a bude otevřena denně výstavou, výtvarnými dílnami. Souběžně s festivalem bude probíhat přehlídka lidové umělecké
mimo pondělí. Městská galerie.
tvorby, kterou pořádá Klub umění a řemesel,
Čtvrtek 18. 6. v 18 h: MUZIKÁLOVÝ VEČER o.s. Z bohatého programu nabízíme např. jedi- program plný věčně zelených melodií v podání nečné představení divadla CONTINUO, které
se uskuteční ve středu 24. 6.
po setmění (21.30 hod.) v zámecké zahradě. Ze slovenDruhý školní rok jazyků 2009/10
ských hostů se můžeme těšit
na Bábkové divadlo Žilina
Jazyková škola WIN v Holešově
a jejich představení pro děti.
pořádá již 2. ročník jazykových kurzů
Z koncertů to bude cimbálová
muzika, kapely LOS PERDIangličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny
DOS, TUBABU a další. Celý
a intenzivní prázdninové kurzy angličtiny.
festival je situován do plenéru
města a zámecké zahrady.
Informace na
Většinu představení je možno
www.jswin.cz, info@jswin.cz,
navštívit ZDARMA! Podrobný
program na plakátech, www.
737 825 641
holesov.info
Do neděle 14. 6. potrvá VÝSTAVA absolventů
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov. Výstava je otevřena denně mimo pondělí.
Městská galerie.
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Ulice Za Vodou.

Všetuly Ovocná.

Za DPS k nové lávce.

Od nádraží k přejezdu u teplárny.
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Stezka z Holešova do Žop.

Ulice Újezd.
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Kapela Sheron se snaží získat přízeň další generace fanoušků
Kapela Sheron, která vznikla
někdy v roce 1997, je nepochybně
dostatečně známá i mnoha Holešovanům. Jestlipak znáte jejich
historii? Zakládajícími členy byli
Martin Illáš, Roman Janík a Vítězslav Kvasnička, který jako jediný

TIP PRO
POŘADATELE
působí v kapele dodnes. Po několika nucených změnách tvoří
dnešní sestavu šest členů, a to:
mladičký Jiří Kotas, Martin Hejník,
zkušenější Martin Liška a Vítězslav
Kvasnička, to vše pod taktovkou
Dalibora Kužela. V neposlední
řadě musíme vzpomenout i mistra
zvuku Miroslava Gogelu.
Kapela dosáhla od roku založení řadu úspěchů na regionální
hudební scéně. Odehrála bezpočet zábav a koncertů. Z počátku

s vlastním repertoárem, později
i s převzatými písničkami jak českých, tak i zahraničních interpretů.
Některé songy Sheronů zazněly
i v regionálních médiích.
Co se týče vlastní tvorby, má
kapela na svém kontě již 3 autorská

CD. Prvotinu „Lepší časy“ (1999),
na přelomu let 2001 a 2002 následovaly „Dívčí války“ (2001/2002)
a zatím poslední (doufejme, že
ne nadlouho) „…žádný strachy,
jedeme dál!“ (2007), za které patří
zvláštní poděkování Josefu Vacovi,

který se na zrodu této desky velkou
měrou podílel.
V současné době se kapela
snaží získat přízeň další generace
fanoušků a fanynek, takže ji můžete potkat třeba zrovna v Holešově
anebo v jeho okolí… Navíc se blíží
léto, což je zřejmě to nejlepší období pro pořádání tanečních zábav.
Pokud ještě Sherony neznáte
a chtěli byste se o nich dozvědět
více, zjistit kde zrovna hrají, případně si poslechnout něco z jejich
tvorby, máte možnost navštívit jejich www stránky na adrese www.
sheron-rock.net, kde najdete něco
o skupině, aktuální rozpis koncertů, případně si můžete stáhnout
jejich CD.
Kapela Sheron doufá, že
si najde cestu i k vašemu srdci
a uchu - a navíc vzkazuje: JEDEME DÁL…
Ludmila Macková

Titul Mistra České republiky
pro mažoretky z Holešova
Velmi úspěšný víkend má za sebou trojice nejstarších mažoretek
z Holešova. Na Mistrovství České republiky asociace NBTA, které se
konalo 23. a 24. května v Ronově nad Doubravou, se podařilo dívkám
z Holešova vybojovat cenná umístění.
A co získaly?
Lenka Doleželová v sólovém vystoupení s rekvizitami na téma
„Temperamenty“ získala krásné 3. místo, bronzovou medaili a titul
II. vicemistr České republiky.
Duo Lenka Dujková a Barbora Maťová obhájilo vítězství z moravského kola a za perfektně předvedenou sestavu právem získalo zlaté
medaile a titul Mistr České republiky.
Jmenovaná děvčata jsou zároveň vedoucími trenérkami holešovských mažoretek
- Arabelek a Lentilek,
a tak věříme, že se
naše malé mažoretky
nechají jejich skvělými výkony inspirovat
a v příštím roce se
dočkáme podobných
úspěchů.

V KUKUŘICI. Tak se jmenuje jeden z patnácti fotoobrazů Roberta
Rohála, které jsou k vidění v interiéru restaurace v holešovském zámku. Autor zde vystavuje především portréty a figurální motivy. Potom
představí svou kolekci fotografií obohacenou o deset nových snímků
ještě na dvou výstavách - nejdřív v Ostravě a pak v galerii Městského
divadla v Mladé Boleslavi.

Jana Slovenčíková
manažerka
mažoretek Holešov

Lenka Dujková >
a Barbora Maťová.

MKS Holešov připravuje
Plejádu akcí připravuje na nejbližší období Městské kulturní středisko v Holešově. Z větších akcí
to bude například výstava Joža
Uprka v Holešově, která potrvá
od července do října a která nabídne padesát až šedesát umělcových prací. Brzo se slavnostně
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otevře i hvězdárna, kde už finišují
práce v jejím interiéru. V jednání
jsou ale i koncerty populárních
skupin a zpěváků, například skupiny Čechomor nebo Heleny Vondráčkové, sdělil ředitel MKS Pavel
Chmelík.
(rr)

Ve čtvrtek 28. května odpoledne bylo na naší školní zahradě MŠ Tučapy
opravdu veselo. Děti z MŠ slavily Den dětí, maminky, tatínkové a sourozenci
tedy nesměli chybět. A tak všichni s radostí plnili různé úkoly, zapojili se
do sportovních soutěží a společně vyluštili křížovku. Správné znění tajenky
tak dětem pomohlo najít poklad, ukrytý pod borovicí. Jízda na poníkovi
„Žofce“ už bohužel patřila jen těm nejmenším. A co by to byl za svátek bez
pořádného dárku? Ani ten nechyběl, oslava opravdu stála za to. Takové
plyšové zvířátko musí přece udělat radost!
MŠ Sluníčko
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Kateřina Hájková si zpívání v sala terreně vychutnala
Komorní recitál předvedla nedávno v prostorách zámecké sala terreny Kateřina Hájková.
Zdaleka to nebyl její první koncert v Holešově.
Místní i lidé z okolí ji už dobře znají. Mladou sopranistku, která v Základní umělecké škole F. X.
Richtera v Holešově vyučuje zpěv, doprovodila
tentokrát cembalistka Lucie Fišerová. Následující rozhovor se točí kolem Katčiných dojmů
z koncertu i plánů v blízké budoucnosti.

ROZHOVOR
S jakými pocity se ti obvykle zpívá v zámecké sala terreně? Lišilo se to v něčem
třeba od tvých předcházejících vystoupení
v tomto prostoru?
Samozřejmě tam zpívám ráda, když mám
příležitost. Je to krásný prostor, nejen esteticky,
ale i akusticky. Bylo to poprvé v opravené, ještě
krásnější, útulnější sala terreně, na které se mi

více líbí nižší pódium. Myslím, že je to
příjemnější nejen pro interprety, ale
i pro posluchače.
Jaký repertoár jsi uváděla?
Chtěla jsem udělat koncert
s cembalem - jednak proto, že toto
spojení mám ráda, také je to stále
ještě exotický nástroj (předpokládali
jsme, že přitáhne širší publikum), jednak proto, že mám ochotnou kolegyni
i s nástrojem.
Program byl, jak se říká, „velmi
pestrý“. Můj vklad byly dvě kantáty G.
Legrenziho a Mozartovy árie. Ty Lucie
původně nechtěla hrát na cembalo, je
to pro ni těžší, ale umluvila jsem ji…
To je velmi rozsáhlá hudební epocha, kterou scelila kolegyně hudbou vrcholného baroka
(Rossiho, Muffata, Händela) a Mozartova předchůdce J. Haydna.

Jaká byla spolupráce s cembalistkou
Lucií Fišerovou? Znáte se dlouho?
S Lucií se známe neuvěřitelných dvacet let
od dob konzervatorních studií. Naše spolupráce
ale začala až barokním koncertem v holešovském kostele sv. Anny v roce 1998. Jakmile
ale začala pedagogicky působit na církevní
konzervatoři, tak se docela prohloubila.
Co tvé další pěvecké plány?
Nijaké sáhodlouhé plány nemám. Máme
teď hodně koncertů s Jiřím Šonem a Petrem Juráškem po kostelech. Dva z nich jsou benefiční
na opravu kostela v Lukově. Samozřejmě hrajeme s kytaristkou Danou Pospíšilovou v rámci
Týdne židovské kultury v Holešově a pak jedeme spolu na kursy staré hudby do Valtic.
A o prázdninách mě čeká IV. ročník festivalu „Ad honorem Mozart“ v Praze na Bertramce,
jehož součástí je i Mozartovská interpretační
soutěž.
Ptal se Robert Rohál

Dětský pěvecký sbor Plamínek křtil debutové album
Holešov (rr) - Debutové album dětského
pěveckého sboru Plamínek bylo ve středu 27.
května pokřtěno v rámci slavnostního koncertu
v zaplněné zámecké sala terreně.

DOBRÝ ČLOVĚK
JEŠTĚ ŽIJE…

Poděkování panu Zdeňku Rozkydalovi
za vrácení peněženky se všemi osobními doklady a penězi, kterou jsme zapomněli v neděli
17. 5. 2009 v osobním vlaku směr Bystřice pod
Hostýnem. Vřelý dík vyjadřují poctivému nálezci
Hana a Jiří Kučerovi.

Soubor, který působí už sedmým rokem při
3. Základní škole Holešov a který si už získal
solidní renomé na soutěžích v rámci kraje i republiky, se předvedl ve výborné formě.

„Cédéčko“ obsahující osmnáct písniček
pokřtili ředitelka školy Alena Grygerová spolu se
starostou města Zdeňkem Janalíkem a zástupcem firmy RAPOS Jaroslavem Ševčíkem.

ZÁMEK NABÍZÍ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
Městské kulturní středisko připravilo od
1. června 2009 pro obdivovatele holešovského
zámku a zájemce o jeho historii PROHLÍDKOVÉ OKRUHY. Zájemci mají jedinečnou možnost
prohlédnout si zrekonstruované i zachovalé
historické prostory sálů, salonků i sala terreny

bez mobiliáře s odborným výkladem. Dle domluvy lze rozsah prohlídky přizpůsobit přáním
klientů. Cena pro dospělé činí 70,- Kč, pro děti,
studenty a důchodce 40,- Kč, do 6 let prohlídka
zdarma. Minimální počet osob je 10. Kontakt:
Jaroslav Radecki - 777 760 122.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JAROSLAV STOKLÁSEK
V dnešním vydání čtrnáctideníku Holešovska představujeme
holešovského rodáka Jaroslava
Stokláska, který se už dvacet let
zabývá dřevořezbou. Je to jeho
největší koníček.
Jak nám prozradil, největší
inspirací pro tvorbu jsou prý ženy
a příroda. Zatímco většina jeho
artefaktů vzniká povětšinou na
chatě, kde žije doslova od jara do
podzimu, na drobnějších dílech
pracuje doma.
Dlouho prý dělal - jak on sám
říká - do šuplíku. Vystavovat začal
vlastně až v rámci tradičních holešovských výstav Letní inspirace,
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které se každoročně konají v Městské galerii Holešov. Kromě těchto
prezentací byly jeho dřevořezby
k vidění také na výstavách v Kroměříži nebo Vizovicích.
K výtvarničině má Jaroslav
Stoklásek vůbec hodně blízko,
což dokládá i tím, že nechybí na
žádné výstavě konané v Holešově
a nejbližším okolí. Ale především
se jako kumštýř neustále vyvíjí
a zdokonaluje. Je to vidět nejen
v nápadech a tématech, ale i na
propracovanosti a vypracovaných
detailech. Protože detail korunuje
dílo...!
Robert Rohál

Jaroslav Stoklásek (vlevo) na jedné z výstav v Městské galerii Holešov.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JAROSLAV STOKLÁSEK

Nová soutěž: Poznáte holešovské zahrádky?
A máme tu novou soutěž. Během jara a léta budeme publikovat snímky pořízené v zahrádkách
holešovských restaurací. Vaším
úkolem bude poznat, co je to za
restauraci. Nyní tedy předkládáme
dva snímky a váš úkol je jednoduchý - uhodnout. Odpovědi posílejte
nejpozději týden od vydání tohoto
čísla buď klasicky poštou, anebo
na mailovou adresu: robert.rohal@
holesov.cz. Jeden vylosovaný výherce pak obdrží možnost konzumace v restauraci, jejíž zahrádku
identifikoval.
Majitel restaurace, jehož zahrádku máte dnes uhodnout, slibuje
výherci poukaz v hodnotě 300 Kč.
(rr)
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Radostné setkání se uskutečnilo 20. května na Rusavě-Jestřábí, kde děti z Mateřské
školy Sluníčko prožívaly týdenní pobyt se svými
paní učitelkami. Pozvání jsme přivítali my školáci - prvňáčci a za svými mladšími kamarády
jsme se jeli podívat a potěšit se s nimi.
Pobyt v rozkvetlé přírodě na zdravém
vzduchu nám všem sloužil ku prospěchu. Cesta
do strmého kopce na Jestřábí byla prvním sportovním výkonem všech malých turistů. Zvládli ji.
Někteří s vypětím všech sil. Naplněné batůžky
osvěžujícím občerstvením byly jistou zárukou neumřeli jsme hladem ani žízní!
Jak radostné bylo přivítání se školkaři trpaslíky z pařezových chaloupek. Z dálky nás
vítali radostným pokřikem, máváním a ve veselých trpasličích šatičkách s červenými čepičkami
vypadali legračně a mile. Jako z pohádky.
Pod vedením paní učitelek pro nás vypracovali plán dobrodružně poznávací cesty
černým lesem. Cesta nebyla snadná. Plnění
úkolů - čtení otázek, řešení a správné odpovědi,
hledání pokladů, překonávání přírodních překážek, pozorování života v lese, zvuky zvířat a ptáků - zpomalovalo naše tempo a znesnadňovalo
naše rozhodování. Bylo však pro nás, šikovné
školáky, nejen poznáváním něčeho nového, ale
také opakováním učiva o přírodě.
Pařezové chaloupky skrývaly poklady.
Mohutné kořeny stromů vytvářely překážky
a jakousi zázračnou spletitou cestu. Kmeny napadaných stromů, suché větve a klády skýtaly
bezpečný úkryt drobné zvěři, ptákům a broučkům, které jsme tu a tam vyplašili jako neznámí
hosté v lesní říši. Vše jsme pozorovali s údivem.

2. ZŠ ve škole v přírodě
Víte, co je a kde je ONENESS? Je to centrum pohody na Rusavě. Zde pobývala II. A
a V. A od 11. do 15. května ve škole v přírodě.
Příjemné ubytování nám poskytli manželé Krejčí
- majitelé tohoto rodinného zařízení v krásném
prostředí Hostýnských vrchů.
Vše začalo srazem ve Smetanových sadech. Odevzdali jsme důležité doklady, uložili
zavazadla do autobusu a vyjeli. Když jsme dorazili na chatu, hned se všichni vybalili a šlo se
na Pardus. Ten den jsme se naučili novou hru
- evoluci, při které byla legrace.

Účastníci pobytu v přírodě navštívili také Hostýn.
Vývoj měl několik stupňů počínaje vejcem
a člověkem konče. I další dny byly ve znamení her
jako např. Večerníčkiáda, Superholka - Superkluk,
hádankový kvíz nebo pohádková sazka. Kromě
Pardusu jsme navštívili také Hostýn, Čecher či Bartoškovy v jejich krásném stavení, kde nám ukázali
malá kachňátka a dali nám i občerstvení.
Nechyběla ani stezka odvahy, táborák,
karneval a diskotéka. Předposlední den bylo
vyhlášení výsledků všech soutěží a celkové
hodnocení, kde jsme dostali diplomy a sladkou
odměnu nejen v podobě cukrovinek. Výborné
dva dorty s marcipánem upekla naše milá zdravuška. V pátek jsme se všichni sbalili, poděkovali
za příjemný pobyt a jelo se domů. Byla to prostě
skvělá škola v přírodě.
Michaela Fojtová, žákyně V. A
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Divy divoké přírody
Byly to divy divoké přírody!
Trpaslíci z pařezových chaloupek se v lese
pohybovali hbitě a s předstihem nás očekávali
v cíli na slunné mýtině na konci lesa. Paní
učitelky pozorně prověřily naše splněné úkoly
a vyřešenou tajenku lesa. Vyšla nám. Zněla - Trpaslík. Odměnou jsme dostali barevná sklíčka,
která při pohledu do slunce zářila duhovými
barvami. Zazpívali jsme si veselou písničku
„V zeleném lese“. Protože sluníčko hřálo, hory
se zelenaly a my jsme se unavili, postavili
jsme si na prostorné mýtině malé chaloupky,

doupátka, pelíšky, hnízdečka, a vžili se tak do
role zvířátek, ptáčků a broučků. Les máme rádi.
Máme rádi přírodu a všechno v ní. Budeme ji
chránit, více poznávat a často si ji užívat. Je
v ní dobře. Je to krásný svět.
Čas loučení a odjezdu se přiblížil. Rozloučili jsme se. Ne však nadlouho. Připravíme
ve spolupráci s mateřskou školkou další nová
setkání, která jsou důkazem přátelství, snahy
pomáhat si, rozvíjet své vědomosti a dovednosti
získané jak v mateřské školce, tak na základní
škole v první třídě a nadále pak pokračovat
cestou poznávání až do jejího cíle.
Také je to cesta dlouhá, překonávaná překážkami jako ta cesta
lesem. Na jejím konci ale svítí sluníčko jako na mýtině. A sluníčko
je symbolem mateřské školy, kde
prožívají děti radostné dny plné
her; pro školáky je sluníčko oceněním dobré práce a sluníčkové
barvy má i naše škola.
Ať spolupráce MŠ Sluníčko
s 1. třídami 3. ZŠ Holešov nadále vyvolává v dětech vědomí,
že přechod z prostředí her do
pracovního školního prostředí je
plný nových očekávání a také
radostí.
Jaromíra Podhajská
Společný pobyt na Rusavě-Jestřábí se všem náramně líbil.
vyučující l. ročníku

Zájezd do Turčianských Teplic
Tradičně v květnu pořádá PDM Holešov měli sraz v blízkém parčíku, vedle kterého tekla
ve spolupráci se SVČ - TYMY zájezd do Turči- řeka, na které plavaly falešné kačeny. Z bazénu
anských Teplic. Letos se zájezd uskutečnil ve jsme prošli lázeňským parkem a pak jsme se
čtvrtek 14. 5. Zúčastnili se ho zástupci všech tří všichni setkali v restauraci Oáza. Potom jsme
základních holešovských škol, předseda PDM měli krátký rozchod, abychom si mohli koupit
Mirek Barot a jako pedagogický doprovod ředi- suvenýry nebo jít na malou tržnici s ovocem
telka SVČ Jarmila Vaclachová, pedagog Hana a zeleninou, kde měli mimochodem skvělou
Samsonová a paní učitelka 2. ZŠ Petra Chudár- zmrzlinu! Před odjezdem jsme dostali upomínková. Po téměř čtyřhodinové cestě jsme dorazili kové dárky, které nám věnovalo město Turčikolem 10. hodiny do Turčianských Teplic, kde anské Teplice. Před odjezdem se nám kapku
nás čekala paní Eva Mališová. Naše první zamračilo a začalo pršet. Ale to už nám ani moc
kroky vedly na gymnázium, které je spojeno nevadilo, protože jsme čekali pod střechou, až
s mateřskou i základní školou. Přivítala nás paní pro nás přijede náš mikrobus. Nasedli jsme
ředitelka, která nám v úvodu řekla něco málo a čekala nás opět 4hodinová cesta zpět do Česz historie i současnosti školy. Pak si nás převzali ké republiky. Poděkování patří ředitelce SVČ
studenti, kteří nás provedli po škole. Líbila se paní Jarmile Vaclachové, zástupci dětského
nám jejich tělocvična a zajímavá učebna děje- parlamentu v Holešově panu Miroslavu Baropisu. Po výborném obědě ve školní jídelně jsme tovi, paní učitelce Petře Chudárkové a Hance
se společně s turčianskými studenty vydali do Samsonové. Poděkování si zaslouží také naši
lázeňského městečka, potom následovalo hro- slovenští přátelé za milé přijetí. Těšíme se na
madné focení. Většina z nás využila možnosti další společné setkání.
navštívit místní aquapark s minerální léčivou
Anna Solařová, 2. ZŠ Holešov
vodou a spoustou toboganů. Alespoň na chvíli
jsme se vžili do pocitu lázeňských
hostů, kterým jsme tiše záviděli.
Jsem ráda, že jsem se i já mohla do
tohoto aquaparku podívat vzhledem
k tomu, že mám strašně ráda různé
tobogany, vířivky a termální bazény.
A byla jsem velmi mile překvapená,
protože se to vyplatilo. Vstup stál
necelých 5 eur, což si myslím, že
je velice přijatelná cena snad pro
každého. Aquapark byl rozdělen na
2 části. Vnitřní a venkovní. Nejvíce
mě zaujaly asi obrovské tobogany a bazény s teplotou minimálně
35 °C. Je zde i první movietobogan
na Slovensku (jedete uzavřeným
toboganem v naprosté tmě a vidíte
Zástupci tří základních holešovských škol vyrazili
jen svítící předměty namalované na
v květnu na Slovensko.
zdech toboganu). Ve 3 hodiny jsme
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Když odevzdáme učebnice, co bychom si přáli
více. Dva měsíce klidu a pohody, strávíme
je radši u vody. Krásné prázdniny a dobu
dovolených, spoustu odpočinku, pohody
a krásných zážitků všem přejí pracovníci
TYMY.
ZVEME VÁS
4. 6. NA KOLE JEN S PŘILBOU - od 15.00
hod. 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 3. 6.)
9. 6. Nábor nových členů do SPOLEČENSKÉHO TANCE - pro chlapce a děvčata od
6 let, standardní a latinskoamerické tance,
lektory: Alena Starečková a Pavlína Lamplotová
- taneční klub Gradace Kroměříž
26. 6. Hurá prázdniny - od 16.00 na zahradě TYMY, program plný her, písniček, tance,
táborák, loučení se školním rokem, pro děti
dáreček - vláček PACIFIK ZDARMA
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
SRPEN - Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
Léto na koni - táborová dobrodružství pro holky
a kluky, kteří rádi jezdí na koních, cena: 2.800,-/
dítě (omezený počet míst)
Léto s barvičkou - táborový výlet do tajů
výtvarných a rukodělných technik pro malé

i velké milovníky umění, možnost i pro rodiče,
cena: 2.500,-/dítě
FITNESS léto - tábor pro holky i kluky spojený
s tancem, aerobikem a dalšími tanečními styly,
cena: 2.300,-/dítě
Příměstský tábor
20. - 24. 7. Hledá se NEMO - připraven denní
program pro holky i kluky, výlety, malování,
procházky, hry a soutěže, cena: 990,10. - 14. 8. Putování s dinosaury - celotáborová hra, výlet do Dinoparku ve Vyškově, Rusava,
karneval, táborák, cena: 990,POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál TOUHA v Praze 3. 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.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na
očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně
ve spolupráci s UNICEF.

Již popáté proběhlo v SVČ TYMY Holešov udělování cen
Srdce na dlani.

OHLÉDNUTÍ
Taneční kroužek BABYDANCE na soutěži získal
2. místo
Taneční kroužek BABYDANCE pod vedením
Olinky Peškové se účastnil
v sobotu 16. 5. taneční soutěže TanceR Cup 2009 ve Zlíně. Představil se
v kategorii předškoláčci se skladbičkou „Dobrý
večer...“ a za svůj vynikající taneční výkon v pyžamech sklidil potlesk a z nepostupové taneční
soutěže odjížděl s nádherným druhým místem.
Holkám tančícím v Babydance moc gratulujeme
a všem rodičům a Olince děkujeme.
Učitelé v Holešově mají „Srdce na dlani“
V letošním roce se konala v Holešově již popáté
anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu „vymyslel“
Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se
Střediskem volného času - TYMY. Jedná se
o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas
oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím
kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily
všechny tři ZŠ, SOŠ Pivovarská, VPŠ a SPŠ MV
Holešov, SOŠ PaedDr. Stratila, SVČ - TYMY.
Děti celkem daly hlas 128 učitelům a dalším
pedagogům. Slavnostní vyhodnocení proběhlo
20. 5. v SVČ - TYMY. Zúčastnili se ho z každé
školy nejúspěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města a zástupci Parlamentu dětí a mládeže. Z rukou dětí obdrželi diplomy a kytičku
z 1. ZŠ p. učitelka Petra Gořalíková a p. učitel
Ivo Halabala, ze 2. ZŠ p. učitelka Dagmar Zielinská a Petra Chudárková, ze 3. ZŠ p. učitelka
Barbora Kojecká a Daniela Švábová, ze SOŠ
Pivovarská p. učitel Pavel Vojtek, ze SPŠ p. učitelka Soňa Kryštofová, ze SVČ - TYMY Pavlína
Lamplotová a Hana Samsonová. Z pracovních
důvodů se slavnosti nezúčastnili ze VPŠ a SPŠ
MV p. Karel Adámek a Antonín Nášel. PDM
udělil také mimořádné ocenění paní ředitelce
3. ZŠ Aleně Grygerové za dlouholetou podporu
a spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže.
Slavnost obohatily krátkým vystoupením děti
z folklorního kroužku Zrníčko. Všem oceněným
poblahopřál také místostarosta města Holešova
pan Rudolf Seifert. Děkujeme všem učitelům za
jejich práci a velmi si vážíme spolupráce s Parlamentem dětí mládeže a také se Střediskem
volného času - TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Z rukou dětí obdrželi diplomy a kytičku z 1. ZŠ p. učitelé
Petra Gořalíková a Ivo Halabala.
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Mažoretky Holešov sbírají další úspěchy
Soutěže mažoretek se již naplno rozjely, a tak i holešovská děvčata z mažoretkové
skupiny Arabelky Holešov začala sklízet první
úspěchy. Po první nepostupové soutěži v Hulíně reprezentovaly mažoretky naše město na
postupových mistrovských soutěžích.
Nejprve to byla soutěž jednotlivců a dvojic
ve Veselí nad Moravou 25. - 26. dubna.
Úspěchy našich reprezentantek:
Kateřina Dudová - sólo s rekvizitou
- „Pinokio“ - 6. místo
Lenka Doleželová - sólo s rekvizitou
- „Temperamenty“ - 3. místo a postup na mistrovství ČR
Kateřina Dudová + Nikola Zlámalová
- duo s rekvizitami - „Marťani“ - 6. místo
Klaudie Pospíšilová + Adéla Froňková
- duo s hůlkou - 4. místo
Lenka Dujková + Barbora Maťová
- duo s hůlkou - 1. místo a postup na mistrovství ČR

První májový den se v nedalekém Bělotíně
konala kvalifikace mažoretkových skupin na Mistrovství ČR asociace IMA. Tento den byl první
soutěžní premiérou pro naše mažoretky Lentilky
a Arabelky. Děvčata své prvotní vystoupení na
soutěži zvládla skvěle. Konkurence však byla
veliká, soupeřily jsme proti několika výborným
skupinám, které se v minulém roce umisťovaly
na medailových pozicích na mistrovství Evropy. I tak si ale naše malé mažoretky vedly
skvěle a za předvedení své sestavy získaly
5. místo Arabelky, 6. místo Lentilky a postup do
semifinálového kola. V disciplíně duo se opět
předvedla dvojice Adélka Froňková a Klaudie Pospíšilová, které za svůj výkon obdržely
6. místo.
Všem našim děvčatům to v nových šatičkách moc slušelo, a to díky šikovným švadlenám - paní Lence Půčkové a Lucii Adamíkové,
kterým patří veliké poděkování.
Moc děkujeme také rodičům za podporu
při trénování a pomoc při soutěžích.
Lenka Doleželová, vedoucí mažoretek

Úspěšná sóla a dua s trenérkou.

Úspěšná jarní polepšovna v Holešově. Letos již sedmým rokem probíhají v SVČ - TYMY velmi oblíbené taneční kurzy pro dospělé pod
názvem „Taneční polepšovna“. V posledních dvou letech se konají jarní i podzimní kurzy. Vzhledem k velkému zájmu se otevírají dvě skupiny.
Letošní jarní kurz byl velmi úspěšný. Sešla se výborná „parta“ lidí, kteří prožívali taneční kreace nejenom při hodinách, ale také se scházeli během
týdne a „trénovali“. Závěrečná prodloužená byla tedy jenom „třešinkou na dortu“ tohoto velmi vydařeného kurzu. Kromě ukázek standardních
latinsko-amerických tanců, které předvedly dětské i seniorské páry, se uskutečnila také opravdová taneční soutěž odvážných párů. Vítězem této
soutěže se stali manželé Zbrankovi. Na prodloužené nechyběl tanec, dobrá nálada, ale také bohatá tombola a výborné občerstvení, které si
účastníci kurzu sami připravili. Poděkování patří manželům Starečkovým z tanečního klubu Gradace Kroměříž za výborné a profesionální vedení
tohoto kurzu i za dlouholetou spolupráci se SVČ.
(jv)

Olympiáda holešovských MŠ
Ve středu 27. května 2009 dopoledne byla
na hřišti holešovského gymnázia zahájena již
tradičně pořádaná, olympiáda holešovských
mateřských škol. Po slavnostním zapálení

olympijského ohně a slavnostním slibu rozhodčích i malých sportovců pozdravili všechny
přítomné představitelé města Holešov a paní
ředitelka SVČ - TYMY.
Za zvuku fanfár byla přinesena olympijská
vlajka, čímž byly hry zahájeny. Kluci i holky soutěžili v běhu, skoku, v hodu dalekém, v hodu
na cíl, přetahovali se lanem a na závěr běželi
štafetový běh.
Všichni sportovci závodili s nadšením,
odvahou, vytrvalostí a hlavně fair play. Za
svůj vynikající výkon byli všichni olympionici
odměněni - vystoupili na stupně vítězů, získali
medaili, pamětní list a sladký zákusek. Velké
poděkování patří všem soutěžícím i fanouškům, paním učitelkám i ředitelkám mateřských škol Sluníčko, MŠ Radost Grohova,
MŠ Masarykova.
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Děkujeme i studentům gymnázia za pomoc a vedení gymnázia za propůjčení hřiště.
Poděkování patří Zlínskému kraji a městu Holešov za finanční podporu.
Hanka S. - SVČ TYMY
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VÝROČÍ - ČERVEN 2009
1. 6. 1934 Narozen BENEŠ, Jan, kulturní historik, muzejní pracovník, filolog, numismatik,
archeolog (+ 4. 10. 1977) - 70. výr. narození
2. 6. 1824 Narozen DUDÍK, Antonín, kaplan
v Holešově a v Kostelci u Holešova, vlastenecký kněz, autor cestopisů, povídek, překladatel
(+ 12. 3. 1892) - 185. výr. narození
3. 6. 1794 Narozen ŠŤASTNÝ, Matěj, kreslíř,
malíř, restaurátor, autor oltářních obrazů a fresek (+ 13. 9. 1866) - 215. výr. narození
4. 6. 1879 Narozen HOŘÍNEK, Antonín,
dramatik, kronikář, kulturně-osvětový pracovník, redaktor, spisovatel (+ 13. 3. 1960) - 130.
výr. narození
5. 6. 1874 Narozen BUCHLOVSKÝ, František, dramatik, prozaik, působil v Bystřici
pod Hostýnem (+ 14. 8. 1939) - 135. výr.
narození
6. 6. 1954 Zemřela SEDLMAYEROVÁ, Oldra,
básnířka, prozaička, autorka literatury pro děti
a mládež (* 4. 7. 1886) - 55. výr. úmrtí
7. 6. 1974 Zemřel KROHA, Jiří Vendelín,
architekt, malíř, pedagog, scénograf, sochař,
teoretik výtvarného umění (* 5. 6. 1893) - 35.
výr. úmrtí
8. 6. 1889 Narozen HROMÁDKA, Josef
Lukl, kulturně-osvětový pracovník, redaktor,
filosof (+ 26. 12. 1969) - 120. výr. narození
9. 6. 1969 Zemřel HEŘMAN, Jiří, akademický malíř, působil v Bystřici pod Hostýnem
(* 26. 4. 1892) - 40. výr. úmrtí
10. 6. 1929 Narozen JANČAR, Miloš, malíř,
sochař, řezbář, autor figurativních obrazů,
dřevěných skulptur (+ 14. 2. 1989) - 80. výr.
narození
11. 6. 1984 Zemřel ROZEHNAL, Bedřich,
architekt, pedagog, významný brněnský funkcionalista, autor koncepčně velkorysých nemocničních areálů (* 2. 6. 1902) - 25. výr. úmrtí
12. 6. 1924 Narozen v Kroměříži NĚMEC,
Igor, jazykovědec, zabývá se především historickou lexikologií a českou historickou mluvnicí
- 85. výr. narození
13. 6. 1969 Zemřel ZROTAL, Jaroslav,
divadelní herec, dramaturg, filmový scenárista, spoluzakladatel Divadla mladých v Praze
(* 7. 4. 1909) - 40. výr. úmrtí
14. 6. 1944 Zemřel NIEDERLE, Lubor, český archeolog, antropolog, etnograf a historik
(* 20. 9. 1865) - 65. výr. úmrtí
15. 6. 1964 Zemřel CHYTIL, Josef, národopisec, zabýval se lidovou uměleckou tvorbou
na Valašsku (* 5. 11. 1892) - 45. výr. úmrtí
16. 6. 1949 Zemřel KRAMOLIŠ, Čeněk,
etnograf, spisovatel, vlastivědný pracovník,
kronikář, těžiště jeho práce je v historickém
románu (* 7. 12. 1862) - 60. výr. úmrtí
17. 6. 1994 Zemřel HESS, Rafael, řezbář,
malíř, sběratel lidových pohádek a pověstí, sběratel lidových písní (* 10. 10. 1902)
- 15. výr. úmrtí
18. 6. 2004 Zemřel JEŘÁBEK, Dušan,
divadelní historik, divadelní kritik, divadelní
teoretik, editor, filmový kritik, literární vědec,
literární kritik, literární historik, redaktor (* 14.
3. 1922) - 5. výr. úmrtí
19. 6. 1924 Narozen KREPS, Miloš, autor
odborné literatury, literární publicista, muzejník, přispíval do časopisů a sborníků články
z historie železářství a strojní výroby, autor
monografií o starých moravských železárnách
(+ 9. 10. 1981) - 85. výr. narození
20. 6. 1899 Narozen ZAMAZAL, Josef, autor
odborné literatury, kreslíř, malíř, teoretik výtvarného umění (+ 15. 2. 1971) - 110. výr. nar.

21. 6. 2004 Zemřel KOVÁŘ, Zdeněk, průmyslový designér, sochař, sochařská tvorba
zahrnuje portrét, monumentální realizace v architektuře a volnou figurální plastiku, návrhy
karoserie automobilů Tatra 137, 138, 603,
působil v Uherském Hradišti a Zlíně (* 26. 1.
1917) - 5. výr. úmrtí
22. 6. 1939 Narozena v Kroměříži SEHNALOVÁ-PERNICOVÁ, Mojslava, dramaturgyně, publicistka, spisovatelka (+ 26. 1. 2007)
- 70. výr. narození
23. 6. 1924 Zemřel v Kroměříži KUBÍČEK,
Antonín, kulturně-osvětový pracovník, literární historik, literární publicista, organizátor
knihovnictví, přispíval do řady novin a časopisů, zejména teologickými, historickými
a pedagogickými pracemi (* 26. 6. 1864) - 85.
výr. úmrtí
24. 6. 1854 Narozen JIREČEK, Konstantin
(Josef), český politik, diplomat a historik, zakladatel české balkanologie a byzantologie
(+ 10. 1. 1918) - 155. výr. narození
25. 6. 2004 Zemřela TESAŘOVÁ, Eva, keramička, dekorativní i sochařská keramika, působila ve Zlíně (* 26. 2. 1928) - 5. výr. úmrtí
26. 6. 1964 Zemřel OČADLÍK, Mirko, český
hudební vědec, kritik, pracovník československého rozhlasu (* 1. 3. 1904 v Holešově) - 45.
výr. úmrtí
27. 6. 1849 Narozen SCHLOSSAR, Anton,
historik, etnograf, folklorista, literární historik,
zabýval se novější historií Štýrska a životopisy
jeho významných osobností, studiem štýrské
lidové písně a lidové slovesnosti (+ 1. 8. 1942)
- 160. výr. narození
28. 6. 1839 Zemřel FRYČAJ, Tomáš, básník, spisovatel, vydavatel, moravský buditel,
autor katolického kancionálu, vydavatel Múzy
moravské, psal duchovní básně, sbíral lidové
písně, působil v Bystřici pod Hostýnem (* 30.
6. 1759) - 170. výr. úmrtí
29. 6. 1374 Zemřel MILÍČ z KROMĚŘÍŽE, Jan, český náboženský reformátor, autor
česky a německy psaných kázání a modliteb
(* po 1320) - 635. výr. úmrtí
30. 6. 1914 Narozen v Kostelci u Holešova
POSPÍŠIL, Alois, lékař, autor odborných publikací (+ 20. 2. 1980) - 85. výr. narození

16. 6. 1874 Narozen NEUMANN, František, dirigent, hudební skladatel, psal sbory,
díla komorní a orchestrální, opery, chrámové
skladby i melodrama (+ 25. 2. 1929) - 135.
výr. narození
21. 6. 1819 Narozen KOZÁNEK, Jan, hudební organizátor, politik, organizátor hudebního
života v Kroměříži (+ 17. 1. 1890) - 190. výr.
narození
23. 6. 1869 Narozen HOPP, Hyppolyt, dirigent, sbormistr, hudební skladatel, působil
ve Valašském Meziříčí (+ 29. 5. 1919) - 140.
výr. narození
27. 6. 1984 Zemřel SKOČDOPOLE, Zdeněk, sbormistr, hudební skladatel, autor řady
církevních kompozic a světských skladeb (* 6.
5. 1923) - 25. výr. úmrtí
28. 6. 1844 Narozen PAVELKA, Pavel,
sbormistr, sběratel lidových písní, zapisoval
a publikoval lidová vyprávění, často v nářečí,
zabýval se pověstmi a pohádkami (+ 29. 3.
1905) - 165. výr. narození
29. 6. 1964 Zemřel BARTONÍK, Jaroslav,
sbormistr, hudební skladatel, autor skladeb
klavírních, vokálních, upravoval lašské, valašské, slovenské a slezské lidové písně, působil
na Valašsku (18. 3. 1890) - 45. výr. úmrtí
VÝZNAMNÉ DNY
1. 6.
4. 6.
5. 6.
8. 6.
14. 6.
17. 6.
20. 6.
21. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
30. 6.

Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den proti násilí na dětech
Světový den životního prostředí
Světový den oceánů
Světový den dárců krve
Světový den boje proti rozšiřování
pouští a sucha
Světový den uprchlíků
Svátek hudby
Mezinárodní den boje proti zneužívání
drog a jejich nezákonnému rozšiřování
Mezinárodní den Spojených národů
na podporu obětí mučení
Významný den ČR - Den památky obětí
komunistického režimu
Den ozbrojených sil
H.K.

HUDEBNÍ VÝROČÍ
4. 6. 1989 Zemřel KAŠLÍK, Václav, dirigent,
operní režisér, hudební skladatel, televizní
hudební režisér, autor baletů (* 28. 9. 1917)
- 20. výr. úmrtí
5. 6. 1984 Narozen BLAHA, František, sbormistr, organizátor hudebního života, pořádal
výchovné koncerty, redigoval zpěvníky, působil
ve Zlíně a Uherském Brodě (* 1. 6. 1912) - 25.
výr. narození
7. 6. 1954 Narozen KOŠUT, Michal, hudební
pedagog, hudební skladatel, autor orchestrálních a komorních skladeb - 55. výr. narození
8. 6. 1894 Narozen SCHULHOFF, Ervín,
klavírista, hudební skladatel, autor kantát,
symfonií, komorních skladeb (+ 18. 8. 1942) 115. výr. narození
11. 6. 1894 Narozen KMENT, Vít, hudební
skladatel, varhaník, autor varhanních skladeb,
upravoval lidové písně pro sbor (+ 27. 10.
1954) - 115. výr. narození
13. 6. 1834 Narozen JAVŮREK, Antonín,
sbormistr, hudební skladatel, skladatel mužských sborů, operet, vokálních mší (+ 15. 10.
1887) - 175. výr. narození

Až zemru, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose,
jak k ránu květiny.
J. Wolker
V pátek 22. května 2009 zemřela
ve věku 85 let
paní

Jaroslava Doleželová,
středoškolská profesorka z Holešova,
která v 70. a 80. letech působila
jako členka
kulturních komisí i jako korektorka
holešovského Zpravodaje a novin
Holešovsko.
Bohoslužba se zesnulou proběhla
ve středu 27. května v 11 hodin
v chrámu Páně Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově.
Redakce Holešovska
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Rozhovor s prezidentem Golfového klubu Holešov
V Žopích pod lesem vyrůstá golfový areál
Netradiční sportovní vyžití
přinesli do Holešova golfový
trenér Libor Frýsa a holešovská
podnikatelka Magda Kašpárková. Na nevyužívané louce vedle
žopského areálu začali budovat
golfové hřiště. S prezidentem
Golfového klubu Holešov Liborem Frýsou jsme vedli následující rozhovor.
Na jaře jste otevřeli cvičnou golfovou louku v sousedství kulturního areálu v Žopích.
Pro koho je toto sportoviště
určeno?
Jsou to dvě rozdílné skupiny
lidí. Jednou jsou již zkušení hráči, kteří využívají cvičné plochy
ke zdokonalování své hry, a druhou skupinou jsou úplní začátečníci. Lidé, kteří golf nikdy nehráli,
kteří si svůj první míč ještě nikdy
neodpálili a mají chuť si to vyzkoušet. Stačí překonat ostych.
Proč jste otevřeli toto hřiště právě tady?
Důvodů je více. Připravovali
jsme nový golfový klub 2 roky.
Když se objevila možnost nájmu
pozemků v Žopích, neváhali jsme
a oslovili město Holešov, jestli by
chtělo spolupracovat s případným
novým klubem. Vzhledem k tomu,
že Holešov je velmi dynamicky
se rozvíjejícím městem, zástupci
města v čele se starostou přivítali
jak založení klubu, tak výstavbu
cvičné louky. Tato moderní a atraktivní sportovní plocha bude Holešovu jistě slušet. Hledali jsme pro
toto tréninkové zařízení vhodný
prostor dlouho. V Žopích se nám
velmi líbí, je to nádherný kus půdy
jen kousek od Holešova a děti,
na kterých chceme nejvíc stavět,
se sem dostanou i na kole. Také
ze Zlína to není daleko. V plánu
máme vybudovat komplexní tréninkové možnosti, které nemají
ve Zlínském kraji obdoby. Nejde

o velikost nebo nějaký přepych,
ale o pestrost. Bude tady možné hrát do takřka 300metrové
vzdálenosti dlouhé rány, do tří
tréninkových jamek budou moci
zkoušet přesnost úderů hráči i veřejnost. Zájemci si zde budou moci
trénovat hru z písku, ale také tzv.
patování, tedy doklepávání míčků do jamek. K tomu budujeme
téměř 600 m2 velké jamkoviště.
To otevřeme během léta a je to
ta nejkrásnější tráva na světě!
Po zhoustnutí trávy se bude tato
plocha sekat na neuvěřitelné 3 mm
výšky. Je to pohádka!
Golf není zrovna masový
sport. Mnohými je navíc vnímán jako zábava pro horních
deset tisíc. Jak je to ve skutečnosti?
Podívejte, hraji golf zhruba
15 let. Pamatuji dobu, kdy bylo
v Čechách 3000 hráčů. To byla
tehdy doba, kdy to hrálo jen několik
vyvolených a pár nadšenců. Dnes
máme v Čechách asi 42 000 hráčů
a za poslední dvě léta jsme v Evropě na prvním místě v počtu nových
hráčů ročně. Samo sebou mluvíme
v procentech, ne v počtech osob.
Jde o meziroční nárůst nových
hráčů. Máme asi 160 golfových
klubů a 100 golfových hřišť.
A na kolik tedy přijdou náklady pro začátečníka?
Za dobu, co hraji golf, se
výrazně změnila cena vybavení
a poplatky za hru. Hole stávaly
kolem 30 až 50 tisíc a dnes stojí
už od 5000 celá výbava! To je jako
jedna tenisová raketa nebo brusle!
Druhá výrazná změna se týká zejména vstupních poplatků do klubů. Zatímco dříve stálo vstupné
do klubu od 50 000 do 250 000,
dnes se dá do klubu vstoupit již
za jednu korunu!!!. Vstupní poplatek i do našeho klubu je 1,- Kč.

Pro tréninkové účely slouží kromě jiného plechové barely rozmístěné
po louce vedle areálu.
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Trenérem a prezidentem holešovského golfového klubu je Libor Frýsa.
Na fotografii první zleva.

Členem golfového klubu
může být za 1 korunu každý?!
Ano. Je to tak. Druhou otázkou je roční členský příspěvek.
Ty mají kluby také nastaveny
různě vysoko. Přibližně od 1000
do 30 000. U nás je to od 1500 Kč/
rok za dítě do 10 let až do 6000 Kč
za dospělého. Tento roční poplatek ale v našem klubu zahrnuje
celoroční poplatek za 2 golfová
hřiště. Ve Slušovicích a v Ostravě. Na těchto dvou hřištích naši
členové neplatí žádné hrací poplatky. Srovnáte-li ceny různých
kroužků svých dětí za celý rok
s golfem za celý rok, je golf vlastně dostupným koníčkem. V ceně
členství jsou taky různé slevy. Třeba na cvičné louce, v klubovém
obchodě s golfovým vybavením,
na lekce pod dohledem trenéra
a podobně.
Na první pohled vypadá tato
hra vcelku jednoduše. Sám jsem
si ale vyzkoušel, že už pouze
trefit se na odpališti do míčku je
docela problém. Co byste doporučil začátečníkům?
Já začínal jako samouk.
Nejbližší trenér byl k dispozici asi
150 km daleko. Pak jsem se několik let zbavoval svých zlozvyků.
Stálo mne to spoustu času a taky
dost peněz. Dnes bych asi byl
chytřejší a pokornější. Obětoval
bych několik stokorun za trenéra a nechal si poradit. Za knížku,
DVD nebo předplatné časopisu
zaplatíte tolik, co stojí lekce u zkušeného trenéra. Tedy moje rada
zní: Ať hlavně nezačínají sami,
ale pod dohledem trenéra. Ten
je nepustí ani k velkým chybám,
ale poradí taky, jak s vybavením,
členstvím atd.
Co mají udělat zájemci,
kteří by si chtěli hru v Žopích

vyzkoušet? Jaké možnosti jim
nabídnete?
Je to snadné. Stačí přijít.
Jsme normální lidi, nekoušeme!
Každému nově příchozímu zdarma půjčíme hůl a košík míčků.
Trenér taky ochotně poradí s držením hole a malou ukázkou hry
zdarma. Další je otázkou dohody.
Nejtěžší je udělat ten první krok.
Překonat ostych. Cvičná louka
v Žopích je veřejná, není to privátní zařízení.
Už je podoba hřiště v Žopích definitivní, nebo zde budete dělat další úpravy?
Máme takovou představu, že
by se tady mělo každý den udělat
něco nového. Nyní například připravujeme výsadbu asi 150 stromků. Ale co se týče hřiště, chystáme
pískovou překážku, připravujeme
postavení 3 tréninkových jamek,
které budou k dispozici všem příchozím. Chceme budovat terče
v ploše, aby mohli hráči mezi sebou soutěžit i při tréninku. Zlepšovat je pořád co.
Budete v Žopích pořádat
také turnaje?
Turnaje v pravém slova smyslu nebudeme pořádat. Ty se hrají
na 18 jamek. Budeme ale dělat
od června dovednostní soutěže
pro příchozí nováčky každou neděli od 14 do 16 hodin. Pokud se
sejde alespoň 6 lidí, vítěz vždy vyhraje golfové hole pro začátečníky!
Každou neděli! Každý bude moci
asi hodinu a půl trénovat a pak se
zúčastní soutěží, které vyhodnotíme. Startovné do soutěží bude
150 Kč. Bude možno se zúčastnit
opakovaně , ale není to určeno pro
registrované hráče.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Devadesátiletá historie holešovské házené (2. část)
Slavný návrat před padesáti lety
Půl století uplyne 16. června od radostného odpoledne, kdy
zaplněné nádraží v Holešově bylo
v očekávání příjezdu těch, kteří
získali titul „Mistr ČSR“ v české
házené v ročníku 1958/59. Vlak
zastavil a vystupovali hráči, kteří
byli vítáni potleskem, provoláváním
slávy, objímáním a kyticemi, to vše
za zvuku hudby. Takové krásné
přivítání hráči ani neočekávali, byl
to nádherný pocit a hráči si uvědomovali, že ta námaha stála za to.
Celé mužstvo bylo přijato na ONV
a slavnostní večeře na „Sokoláku“
zakončila tento úspěšný rok.
Co tomuto výsledku předcházelo? Na jaře 1957 v jednokolové
soutěži se Holešov zachraňuje
v posledním utkání. Na podzim se
vracejí hráči Kotouček, Z. Bartošek a Šamánek. Takto posílené
mužstvo zahájí v soutěži 1957/58
boj o vítězství v II. lize a postup
do I. ligy. To se po souboji s Ostravou podaří a hráči očekávají
první utkání v ročníku 1958/59,
které jim přisoudí soupeře nejsilnějšího, tehdejšího „Mistra ČSR“
Spartak Plzeň. Toto utkání končí vítězstvím 12:11 k radosti přítomných
diváků, kterých bylo více než tisíc.
Hned v následujícím utkání přiváží
Holešov z Mostu cennou remízu
9:9, pak následují 4 vítězná utkání
na domácím hřišti a po podzimní
části končí mužstvo na 2. místě
s 11 body. První utkání začíná
v jarní části soutěže v Plzni, které
končí vítězstvím Holešova 5:4. To

Na fotografii jsou:
1. řada - Kotouček, L. Bartošek, Uličný, Z. Bobalík
2. řada - Osoba, Truhlář, Šamánek, Vaculík
3. řada V. Vyňuchal, Tesař, Kubíček, J. Bobalík
umf, když moravští házenkáři nechali za sebou všech 8 českých
mužstev. Dosažený výsledek přinesl i ocenění jednotlivcům, a tak
byl udělen titul „Mistr sportu“ 3 hráčům - byli to Z. Bobalík, L. Bartošek
a J. Uličný.
V následujícím ročníku
1959/60 nejstarší hráči končí, ale
přesto se podaří umístění na 4.
místě V sezóně 1960/61 končí
většina hráčů a výsledkem je 5.
místo v soutěži. V následujícím ročníku chyběli starší hráči a mladých
nebylo, takže mužstvo skončilo

O slavné éře na konci 2. světové
války a krátce po ní bylo psáno
v minulém čísle Holešovska. Největší osobností holešovské házené byl Zdeněk Bobalík, který
hrál za všechna vítězná družstva
a od prvního úspěchu do posledního uplynulo 15 let.
Holešov neměl jen mužskou
složku na nejvyšší úrovni, ale
i v dorostu byla péče o nástupce
odcházejících hráčů, a tak v roce
1946 jsou nejlepší v ČSR a v následujících 4 letech vždy vítězí na Moravě a končí na 2. místě v ČSR.

Tolik o úspěších holešovských
házenkářů, kteří svými výkony
dobře reprezentovali město Holešov, a tím se stalo známým mezi
příznivci házené v celé ČR.
Vzpomínání na minulost mělo
připomenout seniorům starším 60
let radost, kterou jim přinášely výkony jejich oblíbenců, vzpomínku
na ta krásná dopoledne na hřišti
„U parku“, když si ženy uvařily nedělní oběd již v sobotu, aby nepřišly
o žádné utkání, a kdy páter Alex pospíchal s kázáním, aby stihl začátek
zápasu. Bylo to setkání holešovských občanů a také lidí z blízkého
okolí díky události, kterou jim pravidelně připravovali místní házenkáři.
Mladé má zase tento článek seznámit s úspěchy házené. Připomenutí úspěchů házenkářů by mělo
být oceněním těch, kteří již odešli
do házenkářského nebe a psalo se
o nich v minulém čísle.
Házená v Holešově si v roce
2009 připomene tři kulatá jubilea.
Uplynulo 90 let od doby, kdy profesor Josef Svára začal seznamovat
studenty s neznámou hrou, a dal
tak začátek pro další působení házené i v Holešově. Uplyne rovněž
65 let od získání prvního titulu a 50
let od posledního holešovského
úspěchu. Jistě důvod k zamyšlení
a vzpomínkám.
Ze vzpomínek Karla Kotoučka ,
brankáře „Mistra ČSR“ 1959
(redakčně kráceno)
Pokračování příště

Slavný návrat házenkářů do Holešova.
byl začátek pro splnění nejvyššího
cíle - vítězství v soutěži. Po vítězství ve všech domácích utkáních
odjíždějí hráči 13. 6. k odloženému
utkání do Bolevce a nerozhodný
výsledek 7:7 stačí k získání titulu
„Mistr ČSR“. Následující porážka
v neděli v Jincích 8:5 již nemůže
nic změnit na 1. místě se ziskem 24
bodů a nejlepším skóre 163:138.
O 4 body méně získala Stará Ves
n/O., což byl neopakovatelný tri-

na posledním místě s tím, že už
nebude hrát českou házenou. Bylo
rozhodnuto, že se začne v Holešově hrát házená mezinárodní
a po skončení v I. lize v české házené bylo mužstvo zařazeno do II.
ligy mezinárodní házené. Bylo to
moudré řešení, které zajistilo pro
Holešov házenou na dalších 47 let,
ale to je již jiná kapitola.
Výše popsaný úspěch nebyl v holešovské házené jediný.
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Holešovské holky zvítězily ve Studenci i nad Přerovem
Sokol Studenec - FK Holešovské holky 0:5
(0:3)
Konečně s dostatečným kádrem odjížděla
holešovská děvčata k důležitému zápasu do Studence, kde nutně potřebovala zvítězit a odskočit v tabulce ze sestupového pásma. Do utkání
na nádherném trávníku nastoupila děvčata v sestavě: Vývodová - Voždová, Gulánová, Dvorníková, Kubíčková - Mrázková, Zezulová, Kovaříková,
Vitonická - Šilhárová a Dubjáková. Začátek zápasu patřil planému náporu hostí, kteří zatlačili
domácí celek před vlastní šestnáctku, ale k ohrožení výborné domácí brankářky se nedostali. Jako
v předchozích utkáních pak přišel nepochopitelný
desetiminutový výpadek, ve kterém mohla domácí
děvčata dvakrát skórovat, ale zbrklost v koncovce
jim možnost jít do vedení vzala. Pak jako mávnutím kouzelného proutku začala koncertovat holešovská děvčata, která si připravovala jednu šanci
za druhou, a to díky dobré kombinační hře celé
zálohy a především vynikající Šilhárové v útoku.
Výsledkem byly tři hezké branky do poločasu, kdy
po samostatných únicích od půlicí čáry dvakrát
skórovala Šilhárová a jednou brankou zakončila
své sólo Vitonická, která prostřelila jinak výborně
chytající domácí brankářku. Po přestávce hostě
bezpečně kontrolovali hru a trenér mohl prostřídat
tak, aby se na hřiště dostala všechna děvčata
z lavičky. Po útočných akcích, vypracovaných
Šilhárovou, se střelecky prosadila i mladičká Erbanová, autorka dvou dalších branek. I další střídající
Hošková, Petříková a Pavlikovská podaly své
lepší výkony. Konečné vítězství je zcela zasloužené a odpovídá poměru sil na hřišti, kdy Holešov
byl značně zkušenější a více toužil po vítězství.
Pochválit lze v obraně Voždovou a Dvorníkovou,
v záloze dřely Kovaříková s Vitonickou a úspěšně
jim sekundovala Zezulová, o vynikajícím výkonu
Šilhárové již byla řeč.

FK Holešovské holky - FC Přerov
5:0 (2:0)
Do utkání s na jaře velmi úspěšným celkem
Přerova nastupovala domácí děvčata povzbuzena úspěchem ve Studenci s odhodláním udělat
rozhodující tečku za záchranářskými pracemi.
Nastoupila v sestavě: Pavlíkovská - Kubíčková, Voždová, Dvorníková, Hošková - Mrázková,
Zezulová, Kovaříková, Vitonická - Šilhárová,
Šerbanová (v 70. min. střídala Petříková). Utkání
začalo v oboustranně dobrém tempu, kdy se oba
celky snažily vstřelit první uklidňující branku. Byl
to domácí celek, který přehrával Přerov prakticky

ve všech činnostech a dostal se do vedení po penaltě, kterou proměnila po faulu na svou osobu
Šilhárová. Přerov pak využil jediné hrubé chyby
domácího celku a pohlednou kombinací na jeden
dotek se dostal až k vyrovnávací brance, která
však pro ofsajd nemohla být uznána. Od této
chvíle Holešov trvale obléhal branku hostí a pilně
zaměstnával dobře chytající brankářku. Překonat
se ji podařilo opět Šilhárové, po pěkném průniku
z pravé strany. Po poločase se očekával nápor
hostí, ale byla to domácí děvčata, která častěji

držela míč na svých kopačkách. Po třetí brance
Šilhárové (nádhernou střelou do šibenice) pak
utkání bylo v režii domácího celku, když opory
Přerova zcela rezignovaly. Výsledkem dobré hry
byly další branky po samostatné akci Šerbanové,
která unikla po levé straně hřiště a skóre uzavřela
střelou z dálky vynikající Kovaříková. Dalším
brankám pak zabránila výborná brankářka hostí.
Vítězství domácích bylo, jak uznali i trenéři hostujícího celku, zasloužené. Pavlíkovská v brance
si bez problémů poradila se sporadickou střelbou
z dálky, výborně zahrála celá obrana, kde se
výrazně zlepšily krajní hráčky Kubíčková s Hoškovou a vysoký standard odvedly obě stoperky
Voždová a Dvorníkovou. V záloze velmi dobře
bojovala mladá Mrázková, Vitonická na levé
straně odvedla obrovský kus práce v obranné
činnosti, když zcela eliminovala nebezpečnou
pravou stranu přerovských děvčat. Zezulová
obstarala obrovské penzum práce ve středu pole
a byla platná jak při důsledném bránění, tak i při
podpoře ofenzivy. Nejlepší hráčkou domácího
celku byla kapitánka Kovaříková, která kromě
úplného „vymazání“ Mokrušové dokázala režírovat útočnou hru Holešova a svými sólovými
nájezdy uchvátila nevídaně početné publikum.
V excelentní střelecké formě hrající Šilhárová se
opět dokázala prosadit a svými třemi brankami
posunula tým do klidných vod. Nadějná Šerbanová prokazuje výrazný pokrok v taktice hry
a projevuje se i střelecky. Závěr utkání dohrával
domácí celek o 10, když byla v 75. minutě zraněna Vitonická. Doufáme, že do příštího utkání bude
moci opět nastoupit v plné síle. Zápas ukázal,
jakým přínosem pro holešovská děvčata je návrat
zkušených Zezulové a agilní Vitonické. Děvčata,
jako celek i jako jednotlivci podala nejlepší výkon
jarní sezony.
Mgr. Slavomír Bednář, FK Holešovské holky

Hráčky DFK ukončily sezónu v Ostravě
Slovan Ostrava „B“ - DFK Holešov: 1:8 (0:4)
K poslednímu utkání soutěže
odjížděl celek Holešova se vzpomínkou na podzimní nervózní zápas, ale
předpoklady o dramatickém utkání
se nenaplnily: DFK od začátku diktoval tempo a i v pozměněné sestavě
dal soupeři jasně najevo, že si přijel
pro tři body. Záložní řada nedovolila
soupeři vůbec zakládat útoky, ve
středu pole excelovala Míša Dobroslávková, která má na jaře výbornou
formu, a v útoku se prosadila nová
dvojice Stolářová - Bakalíková už ve
12. minutě: Dominika Stolářová po

individuální akci z levé strany hřiště
nastřelila tyč a soupeř dopravil míč
do vlastní sítě sám… V 16. minutě
unikla po pravé straně hřiště velmi
dobře hrající kapitánka Samsonková
a její centr zužitkovala nevídanou
trefou Jolana Ďurišová v druhý gól.
Nápor Holešova pokračoval, velmi
pěkné kombinace po ose Samsonková - Dobroslávková - Bakalíková Stolářová pokračovaly, a další branku přidala střelou z téměř nemožného úhlu od rohového praporku Hana
Samsonková, která si po přihrávce
Ďurišové v 30. minutě další střelou
zvýšila brankové skóre. Soupeř se

v první půli zmohl na jedinou ránu,
jinak jeho akce zastavovala velmi
dobře hrající předstoperka Tereza
Vybíralová, která míče hned rozehrávala do protiakcí.
Po přestávce přišla tradiční
hluchá chvilka Holešova, kdy soupeř srovnal držení míče, ale všechny jeho akce končily u brankářky
Pitnerové. Nejkrásnější okamžik
utkání přišel v 63. minutě: po úniku
a centru dravé Samsonkové nádherným volejem skórovala Dominika Stolářová a jejímu efektnímu
zakončení zatleskal celý stadión. O
dvě minuty později vyšel konečně
DFK nacvičený signál z rohu a po
přihrávce Samsonkové skórovala
Míša Dobroslávková. Bohužel jako
v každém jarním zápase přišla opět
zbytečná chyba obrany a soupeř
lacino snížil na 1:6. Po střídání se

do hry zapojila Saša Skalická, která
po přihrávce Samsonkové skórovala
z malého vápna posedmé. Poslední
branku Holešova přidala přímo z rohového kopu Míša Dobroslávková.
V poslední minutě se do hry hostí
poprvé zapojila teprve 13letá Vendula Kuchařová.
Sestava: Pitnerová, Brezanská,
Vybíralová, Jablunková, Ďurišová, Samsonková, Dobroslávková,
Jurčová, Kršňáková, Bakalíková,
Stolářová.
Střídaly: Skalická, Weissová, Kuchařová V.
Branky: 2 branky Samsonková,
Stolářová a Dobroslávková, po 1
Ďurišová a Skalická.
Nejlepší hráčky: Tereza Vybíralová, Hana Samsonková, Míša Dobroslávková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Cestovní agentura A. Netopilové
pořádá jednodenní zájezd
na Slovensko
do termálního koupaliště v Podhájské
v sobotu 20. června 2009.
Přihlášky na tel. 603 368 793 nebo osobně na adrese:
Bartošova 733, Holešov.
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Střelci se v posledních zápasech neprosadili
SFK ELKO Holešov - Ostrožská N. Ves
0 (0:0) 0
Další utkání ve stejné režii, kdy hráči Holešova sice nedostávají branky, ale také je
nedávají. Zrodila se tak další remíza letošního
jara. Do 20. minuty se hra přelévala ze strany
na stranu, ale jen mezi šestnáctkami. Až ve
21. minutě zahrozil Barták, ale jeho střela mířila do
venkovní strany tyče. Ve 23. minutě mířil Sedlařík
nad branku, ve 36. minutě po sólu Máčaly vyrazil
jeho střelu zblízka brankář Krejčí. Ve 44. minutě
se dostal do dobré šance Bejtkovský, ale dobrý
okamžik pro střelu prováhal. Ve druhém poločase
hosté promarnili první šanci v 54. minutě. V 61.
minutě unikl až do vápna Belza, jeho střela však
šla mimo tyče. O minutu později tentýž hráč hlavičkoval nad břevno. Nejkrásnější a také nejtvrdší

střelu napálil pod břevno v 64. minutě Odstrčilík,
brankář Hájek ji však vyrazil na roh. V 73. minutě
šel sám na holešovskou bránu Straka, ale šanci
mu vzal dobrým vyběhnutím Krejčí. V 83. minutě
kopali domácí tři rohové kopy, žádný z nich však
nevyužili. Konečná remíza byla nakonec spravedlivá. Holešovu chyběl v sestavě Roubalík, který se
již do konce sezóny na hrací ploše neobjeví. Utkání řídil dobře rozhodčí Březáček z Brumova.
Holešov: Krejčí - Ohlídal, Bačík, Šimík, Charuza
- Barták, Odstrčilík, Sedlařík (75. Slováček), Münster, Bejtkovský, Belza. Trenér Martin Malík.
ČSK Uherský Brod - SFK ELKO Holešov
2 (1:0) 0
Opět stejný obrázek hry. Mužstvo hraje,
ale branky dává soupeř. Z prvního zbytečného

Přípravka SFK Holešov
ukončila sezónu
Starší přípravka Holešova
odehrála poslední dva mistrovské
zápasy. Dne 17. 5. ve 14.00 hod
přivítala na svém hřišti soupeře z Chropyně. Do zapasu lépe
vkročili domácí hráči, když v páté
minutě byl nařízený pokutový kop.
Proměnil ho Marek Karol.
Poté hráči SFK neproměnili
několik stoprocentních šancí a toho
využili hráči Chropyně a vstřelili
dva góly. Ještě do poločasu vyrovnal krásnou střelou Filip Kotas
a poločas skončil 2:2. Do druhého
poločasu lépe vkročili hráči Chropyně a dvěma rychlými góly strhli

vedení 2:4 na svou stranu. Holešovu už se podařilo jenom snížit
Zakopalem na konečných 3:4.
Druhé mistrovské utkání sehráli hráči SFK Holešov 23. 5. na
hřišti Hulína. Od začátku se hrál
tvrdý fotbal na obou stranách. Poločas skončil 2:1 pro domácí. Po
změně stran domácí přidali další
branku na 3:1 a zdálo se, že utkaní
je rozhodnuto. Ale Holešov dvěma
brankami stanovil výsledek na konečných 3:3.
Starší přípravka skončila
v krajské soutěži na 5. místě se
skóre 33:76.

centru zajistil již ve 12. minutě Drápala domácím vedení. I přes velkou snahu hostí se při
stálém zahazování šancí na výsledku do poločasu nic nezměnilo. Asi největší neproměnil ve
41. minutě po akci Bejtkovského Barták. Už
minutu po přestávce měl opět Barták jasnou
šanci. Ani on, ani o chvíli později Odstrčilík
vyrovnání nezařídili. V 70. minutě měli naopak
velkou šanci domácí. Útočník šel sám na branku,
ale přestřelil. Pět minut před koncem však domácí zvýšili na 2:0. Utkání řídil před 150 diváky
rozhodčí Krajča ze Zlína.
Holešov: Krejčí - Belza, Šimík, Bačík, Charuza - Barták, Bejtkovský, Odstrčilík, Ohlídal
(24. zranění Sedlařík), Münster, Veselý (Uruba).
Trenér Martin Malík.
HR

Pozvánka do holešovské
sokolovny
Slunné dny stále více lákají malé i velké sportovce naší jednoty z tělocvičny ven - do přírody. Ke konci se chýlí i první půlrok cvičebního programu
v naší sokolovně. V posledních letech jej uzavíráme společně a od loňského
roku využíváme hřiště u sokolovny, kde je v případě nepříznivého počasí
možné program přesunout do tělocvičny. Program je volný a společně si
opečeme špekáčky, které nám zajistí výbor TJ Sokol Holešov.
K závěrečné cvičební hodině a posezení zveme členy Sokola
i příznivce 17. června 2009 v 17 hodin na hřišti u sokolovny.
Pravidelné cvičení po prázdninách bude zahájeno v pondělí 7. září
podle cvičebního rozvrhu, který připraví cvičitelský sbor podle požadavků
jednotlivých složek oddílu všestrannosti a sportovních oddílů. Pro cvičení
žen zdravotní tělesné výchovy přes prázdniny využijeme pozvání žen
Sokola Přílepy ke cvičení v přírodě u kapličky pod lesem. Informace
upřesníme v propagační skříňce Sokola na Sokolském domě.

Sestava SFK Holešov: Aleš Horák, Jara Valenta, Evžen Horák,
Robert Pašteka, Mira Gaba, Filip Kotas, Marek Karol, David Barot,
Tomáš Zakopal, střídali Daniel Konečný, Tomaš Frlajz.
Branky Holešova: Kotas, Barot a Frlajz.

Koupaliště je připraveno
na nadcházející léto
Holešovské koupaliště v zámecké oboře bude připraveno k provozu
již od soboty 6. června. Záležet tedy bude pouze na počasí, odkdy se
otevřou jeho brány.
Oproti loňskému roku se nemění cena vstupného. Podobně zůstává
zachována i otevírací doba. Ve všední den od 10 do 18 hodin, o víkendu
je pak otevřeno již od 9 hodin. V případě vysokých teplot se otevírací
doba prodlouží.
Provozovatel koupaliště, kterým je i v letošním roce podnikatel Tomáš Svoboda, připravuje i na letošní sezónu do areálu řadu kulturních
a sportovních akcí. Mezi ty osvědčené patří promítání filmů, turnaje
v beach volejbale, grilování apod.
Upozornění: V sobotu 13. června bude areál koupaliště uzavřen
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Pětadvacet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla
9/2009 - a všichni odpověděli
správně. „V soutěžní otázce z čísla 9/2009 Vám sděluji, že dům,
o který jde, stojí v rohu náměstí
sv. Anny v Holešově,“ napsala
nám Věra Moslerová z Holešova,
která se stává výherkyní pizzy
v Restauraci Kanada. Jako druhá
byla vylosována Božena Baďurová z Holešova, která si přijede
na pizzu do Pizzerie U Letiště
a která napsala, že „jde o dům,
který stojí na náměstí sv. Anny
proti kostelu. Jedná se o nejstarší
dům města Holešova. V domě
byla již v 16. století zřízena bratrská škola určená dětem holešovských usedlíků a také dílna pro tkalcovské stavy. Tímto způsobem si
bratři vydělávali na živobytí.“
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět Jaromíru Pilařovi z Holešova a Libuši Dvořákové z Holešova. Všem
vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A tady je dnešní hádanka: Poznáte z výřezu, o který umělecký artefakt jde 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.
(rr)

Dotazník Holešovska
MUDr. Ludmila Joklová, členka
Zastupitelstva města Holešov
Vaše životní krédo?
Život je krásný a stojí za to o něj bojovat.
Ke které knize se ráda vracíte?
Jakákoliv kniha od Johna Irvinga a mou srdeční záležitostí je „Jak voní tymián“ od Marcela Pagnola.
Váš oblíbený umělec?
Z těch výtvarných je to Jan Zrzavý. A těch dalších oblíbených umělců
je nepočítaně.
Jaký sport vás oslovuje?
V zimě lyžování, přes léto cyklistika a plavání.

Mateřská škola v Masarykově ulici v Holešově děkuje dobrovolným
hasičům z Tučap za
zajištění bezpečnosti
u ohně během Pálení
čarodějnic, které proběhlo na zahradě mateřské školy 30. dubna.
Akce se každopádně
vydařila.
(oli)
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Co máte ráda na talíři?
Hlavně lehká jídla, převážně pak zeleninová.
Kde si ráda posedíte?
Kdekoliv s dobrými lidmi a přáteli.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Týden bych tam vydržela sama, potom bych se neobešla bez rodiny.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Spokojenost, klid a pohoda mých blízkých.
Z čeho máte největší obavu?
Z lidské závisti, licoměrnosti, zášti, nevědomosti. Ty nikdy nepřináší
nic dobrého.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Vyhovuje mi současnost.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
I když nejsem holešovská rodačka, zamilovala jsem si Hostýnské
vrchy.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Mám ráda svou práci, takže bych profesi neměnila.

