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Žáci holešovských škol běželi proti drogám

Bude další školka?
Co vy na to,
pane starosto?

Starosta města
Zdeněk Janalík
a místostarostové
Josef Bartošek
a Rudolf Seifert
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Hvězdárna
2009
Holešov - Bohatý program
nabídne slavnostní otevření holešovské hvězdárny, které proběhne
ve středu 24. června od 18 hodin
v prostorách zámecké zahrady.
Kromě jízdy na koních a v kočáře
křížem krážem zámeckým parkem
dojde také na vystoupení mužského vokálního kvintetu Magna Mysteria, který má ve svém repertoáru
písně trubadúrů 12. - 17. století,
dále skupiny historického šermu
Revertar a divadelního souboru
Continuo. Více o programu uvnitř
čísla na straně 14.
(rr)

Protidrogový běh napříč republikou se
v úterý 9. června zastavil i v Holešově. K účastníkům akce nazvané „Řekni ne drogám - řekni
ano životu“ se přidali i žáci všech tří holešovských základních škol a ve Smetanových
sadech s nimi utíkali symbolické kolo. Od organizátorů pak obdrželi propagační letáky s informacemi o tom, co drogy jsou a co způsobují.
7. ročník tohoto cyklo-běhu začal 8. června
v Mikulově a skončí 19. června v Praze. Trasa
měří 1350 kilometrů a protíná 34 měst Čech
a Moravy. Účastníky běhu přijali také představitelé Holešova.
(frs)

Opilého řidiče
zadržel místní
občan
Žopy (frs) - V sobotu 6. června
po třetí hodině odpoledne projížděl
pětadvacetiletý řidič z Prostějova
vozidlem Audi obcí Žopy. „Při projíždění levotočivé zatáčky řízení nezvládl a dostal smyk. Vyjel vpravo
mimo cestu a postupně narazil do tří
domů. Havárii neoznámil a z místa
nehody chtěl odejít. Zadržel jej však
jeden z místních občanů,“ uvedla
policejní mluvčí Blanka Králová.
Dokončení na str. 3
Takovou spoušť za sebou
zanechal opilý řidič v Žopích. >

V poslední době zazněly na veřejnosti obavy
z toho, že by díky zvyšující se porodnosti nemusel
být dostatek míst v mateřských školách. Co vy
na to, pane starosto?
Statistická čísla nám
skutečně ukazují, že počet narozených dětí v posledních třech čtyřech letech neustále stoupá.
Město jako zřizovatel mateřských škol muselo
na tento fakt reagovat. Na posledním jednání
zastupitelstva proto byly učiněny jednoznačné
kroky ke zprovoznění bývalé mateřské školy ve
Všetulích, kde by měly vzniknout dvě třídy pro
50 dětí. Bude se jednat o odloučené pracoviště
Mateřské školy Sluníčko. Díky tomu bychom měli
uspokojit všechny žadatele o umístění dětí do
mateřských škol, a to jak po stránce kapacitní,
tak i teritoriální. Školka ve Všetulích bude svou
kapacitu nabízet zejména pro obyvatele sídliště
Kráčiny, Dukelská a Novosady. Přes prázdniny
by v těchto prostorách měly proběhnout minimální stavební úpravy, aby zařízení odpovídalo stávajícím hygienickým normám. Mateřské centrum
Srdíčko, které v posledních letech tyto prostory
využívalo, bude přemístěno do budovy bývalého
SVČ Duha ve Školní ulici.
(frs)
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Volby v Holešově vyhrála ČSSD před ODS a KSČM
Volby do Evropského parlamentu v Holešově vyhrála Česká strana sociálnědemokratická. Druhá skončila ODS, třetí KSČM a čtvrtá
KDU-ČSL. Ostatní strany v Holešově jako celku
nepřekročily pětiprocentní hranici.
ČSSD zvítězila ve většině ze třinácti holešovských volebních okrsků. V Količíně, v Dobroticích
a také v obvodu okrsku č. 5 budovy městského
úřadu v Tovární ulici byla nejúspěšnější KSČM.
ODS pak slavila úspěch v okrsku č. 4 v budově
2. Základní školy a také v Žopích. Z ostatních
stran, které se v jednotlivých okrscích Holešova
dostaly nad pět procent, to byly ještě Suverenita
Jany Bobošíkové, Starostové a nezávislí a v Dobroticích také Pravý blok Petra Cibulky.
Nejvyšší volební účast v rámci Holešova
35,65 % zaznamenala komise v budově městského úřadu v Tovární, nejméně voličů pak
přišlo v Dobroticích (20,56).
Volební výsledky (první číslo za pol. stranou znamená počet hlasů, druhé procenta)
Holešov
Česká str. sociálnědemokrat. 795 - 28,55, Občanská demokratická strana 689 - 24,74, Komunistická str. Čech a Moravy 506 - 18,17, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 265 - 9,51.
Volební okrsek č. 1 - Centrum pro seniory
Česká str. sociálně demokrat. 85 - 32,94, Občanská demokratická strana 68 - 26,35, Komunistická str. Čech a Moravy 33 - 12,79, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 26 - 10,07.
Volební okrsek č. 2 - 1. ZŠ Smetanovy
sady
Česká str. sociálnědemokrat. 81 - 32,79, Občanská demokratická strana 51 - 20,64, Komunistická str. Čech a Moravy 51 - 20,64, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 17 - 6,88.
Volební okrsek č. 3 - Střední odborná škola
Pivovarská
Česká str. sociálnědemokrat. 105 - 31,34, Občanská demokratická strana 89 - 26,56, Komunistická str. Čech a Moravy 55 - 16,4, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 34 - 10,14, „STAR.A
NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 17 - 5,07.
Volební okrsek č. 4 - 2. ZŠ Smetanovy
sady
Občanská demokratická strana 78 - 38,23,
Česká str. sociálnědemokrat. 50 - 24,50, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 17 - 8,33, Komunistická str. Čech a Moravy 15 - 7,35, Suverenita
12 - 5,88.
Volební okrsek č. 5 - budova městského
úřadu Tovární ulice
Komunistická str. Čech a Moravy 84 - 32,43,
Česká str. sociálnědemokrat. 71 - 27,41, Občanská demokratická strana 53 20,46, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 15 - 5,79.
Volební okrsek č. 6 - Středisko volného času
DUHA - Školní ulice
Česká str. sociálnědemokrat. 86 - 28,47, Občanská demokratická strana 85 - 28,14, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 38 - 12,58, Komunistická str. Čech a Moravy 29 - 9,60.
Volební okrsek č. 7 - Středisko volného času
DUHA - Školní ulice
Česká str. sociálnědemokrat. 80 - 30,18, Občanská demokratická strana 53 - 20,00, Komunistická str. Čech a Moravy 47 -17,73, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 26 - 9,81.
Volební okrsek č. 8 - 3. ZŠ Družby
Česká str. sociálnědemokrat. 90 - 30,61, Občanská demokratická strana 65 - 22,10, Komunistická str. Čech a Moravy 58 - 19,72, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 21 - 7,14.
Volební okrsek č. 9 SVČ TYMY Sokolská
Občanská demokratická strana 62 - 25,40,
Česká str. sociálnědemokrat. 57 - 23,36, Ko-
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První sloupec - výsledky Holešov. Druhý sloupec - přebírací místo Holešov (region Holešovska)
munistická str. Čech a Moravy 51 20,90, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 25 - 10,24, „STAR.A
NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 13 - 5,32.
Volební okrsek č. 10 - Tučapy
Česká str. sociálnědemokrat. 29 - 26,60, Občanská demokratická strana 24 -22,01, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 17 - 15,59, Komunistická str. Čech a Moravy 15 -13,76.
Volební okrsek č. 11 - Dobrotice
Komunistická str. Čech a Moravy 20 - 27,39,
Občanská demokratická strana 15 - 20,54,
Česká str. sociálnědemokrat. 13 - 17,80, Suve-

renita 7 - 9.58, Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
5 - 6.84, Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 4 - 5,47.
Volební okrsek č. 12 - Žopy
Občanská demokratická strana 32 - 24,80,
Česká str. sociálnědemokrat. 31 - 24,03, Komunistická str. Čech a Moravy 28 - 21,70, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 20 - 15,50.
Volební okrsek č. 13 - Količín
Komunistická str. Čech a Moravy 20 - 30,76,
Česká str. sociálnědemokrat. 17 - 26,15, Občanská demokratická strana 14 - 21,53, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 4 - 6,15.

ČSSD vyhrála také v rámci Mikroregionu
Holešovsko
Přestože se celkovým vítězem voleb
do Evropského parlamentu v České republice
stala Občanská demokratická strana (ODS),
na Holešovsku byla nejúspěšnější sociální
demokracie. Zvítězila v Holešově samotném
i ve většině obcí Mikroregionu Holešovsko.
ODS byla druhá, na třetím a čtvrtém místě se
pak podobně jako na celostátní úrovni umístila
KSČM a KDU-ČSL. Pětiprocentní hranici překročily v některých obcích regionu i jiné politické
subjekty. Nejčastěji to byla strana Suverenita
Jany Bobošíkové, ale také strana Starostové
a nezávislí. V Třeběticích překročili hranici pěti
procent zelení, naopak v této obci naprosto
propadly ČSSD i KSČM. V Zahnašovicích pak
uspěla Dělnická strana, která je odborníky
považována za extremistickou.
V rámci Mikroregionu Holešovsko byla nejvyšší účast v Pacetlukách (41,94) a nejmenší
v Němčicích (22,05).
Přebírací místo Holešov
Česká str. sociálnědemokrat. 1 378 - 27,38,
Občanská demokratická strana 1 194 - 23,72,
Komunistická str. Čech a Moravy 772 - 15,34,
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 675 - 13,41.
Bořenovice
Česká str. sociálnědemokrat. 15 - 31,25, Občanská demokratická strana 10 - 20,83, Komunistická str. Čech a Moravy 7 - 14,58, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 4 - 8,33.
Horní Lapač
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 18 - 26,08, Čes-

ká str. sociálnědemokrat. 18 - 26,08, Občanská
demokratická strana 15 - 21,73, Komunistická str. Čech a Moravy 7 - 10,14, Suverenita
5 - 7,24.
Kostelec u Holešova
Česká str. sociálně demokrat. 74 - 27,40, Občanská demokratická strana 61 - 22,59, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 52 - 19,25, Komunistická str. Čech a Moravy 36 - 13,33, Suverenita
18 - 6.66.
Kurovice
Česká str. sociálnědemokrat. 21 - 34,42, Komunistická str. Čech a Moravy 13 - 21,31, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 9 - 14,75, Občanská
demokratická strana 9 - 14,75.
Lechotice
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 19 - 19,38,
Česká str. sociálnědemokrat. 18 - 18,36, Komunistická str. Čech a Moravy 18 - 18,36, Občanská demokratická strana 16 -16,32, STAR.A
NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 13 - 13,26.
Ludslavice
Česká str. sociálnědemokrat. 47 - 43,11, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 24 - 22,01, Občanská
demokratická strana 14 - 12,84.
Martinice
Česká str. sociálnědemokrat. 35 - 25,00, Křesť.
demokr. unie - Čs. str. lid. 27 - 19,28, Občanská
demokratická strana 29 - 20,71, Komunistická
str. Čech a Moravy 16 11,42, „STAR.A NEZ.VAŠE ALTERNATIVA“ 9 - 6,42.
(Pokračování na str. 3)
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Zastupitelé udělili ředitelce Velkou pečeť města Holešova
Holešov (frs) - Velkou pečeť
města Holešova udělilo městské
zastupitelstvo na svém zasedání v pondělí 15. června ředitelce
3. Základní školy Aleně Grygerové u příležitosti jejího odchodu do
důchodu. Toto významné ocenění
zastupitelé schválili za dlouholeté
pedagogické a manažerské působení. Profesní kariéra paní ředitelky i výčet úspěchů byly uvedeny
v důvodové zprávě. Kromě jiného
v ní byla citace z hodnocení 3. Základní školy ze strany České školní
inspekce. „Škola na 1. stupni vykazuje ve výchově ke zdraví oblasti,
ve kterých lze sledovat příklady
dobré praxe a dosahuje nadstan-

dardních výsledků. Je to především
ve spolupráci s rodičovskou veřejností, zajímavými školními médii
(webové stránky, školní časopis),
dlouholetým úspěšným zapojením do projektu škol podporujících
zdraví, nabídkou ozdravných pobytů žákům v zahraničí, zřízením
speciální třídy pro žáky s vadami
řeči, organizováním výuky plavání
ve všech ročnících…“
Ředitelka školy Alena Grygerová následně zastupitelům
poděkovala za toto ocenění a kromě jiného vyzvedla vzájemnou
velmi dobrou spolupráci, kterou
s představiteli města Holešova
vždycky měla.

Opilého řidiče…
Dokončení ze str. 1
Policisté po příjezdu na místo u muže provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu a naměřili mu 1,46 a o něco později
dokonce 1,69 promile. Muž ale policistům tvrdil,
že auto neřídil. Při šetření nehody odmítal spolupracovat. Dotyčný byl následně umístěn na
protialkoholní stanici kroměřížské nemocnice.
Hmotná škoda způsobená havárií dosáhla podle
předběžného odhadu sto osmdesáti tisíc korun.

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

Ředitelka školy Alena Grygerová při slavnostním přípitku
se starostou a ostatními zastupiteli.

Loňský účet
schválen

Město chce školu
zachovat

Návrh závěrečného účtu města za rok 2008
schválilo na svém jednání v pondělí 15. června holešovské zastupitelstvo. Příjmy města Holešova
za rok 2008 byly plněny na 102,76 % rozpočtu
po změnách a činily 352 777 tis. Kč. Výdaje
města Holešova za rok 2008 činily ve třídách
5 a 6 rozpočtové skladby 348 610 tis. Kč a byly
plněny na 96,07 % rozpočtu po změnách (plnění
na 97,64 % bez započítání rozpočtované rezervy
ve výši 5 833 tis. Kč). Rozdíl příjmů a výdajů
města Holešova za rok 2008 činil 4 168 tis. Kč.
Zůstatek finančních prostředků města na konci
roku 2008 dosahoval 23 965 tis. Kč u běžných
účtů, 6 078 tis. Kč u účtů peněžních fondů.
(sov)

Vzhledem k tomu, že město prodává objekt
bývalé radnice, hodlají se představitelé Holešova dohodnout s vedením střední soukromé školy dr. Stratila,
která je v budově v nájmu, na dalším postupu. „Pozvali
jsme proto zřizovatele školy pana doktora Stratila
na jednání rady města a sdělili jsme mu, že naším
záměrem je jeho školu ve městě zachovat. Společně
jsme se pak dohodli na dalším postupu v této věci,“
konstatoval starosta města Zdeněk Janalík.
Jak už jsme informovali v minulém čísle,
budovu staré radnice kupují od města manželé
Čechmánkovi, kteří chtějí objekt po přestavbě využít
k bydlení. Vedle školy dr. Stratila sídlí v současné
době v budově rovněž Městská galerie a Klub
důchodců.
(sov)

ČSSD vyhrála také v rámci Mikroregionu
Holešovsko
(Dokončení ze str. 2)
Míškovice
Občanská demokratická strana 53 - 41.73,
Česká str. sociálnědemokrat. 35 - 27.55, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 17 - 13.38, Komunistická
str. Čech a Moravy 8 - 6.29.
Němčice
Občanská demokratická strana 21 - 29.57,
Česká str. sociálnědemokrat. 19 - 26.76, Komunistická str. Čech a Moravy 12 - 16.90,
Suverenita 9 - 12.67, Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid. 4 - 5.63.
Pacetluky
Česká str. sociálnědemokrat. 29 - 37.17, Občanská demokratická strana 19 - 24.35, Komunistická str. Čech a Moravy 9 - 11.53, „STAR.A
NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 5 -6.41, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 4 - 5.12.
Pravčice
Česká str. sociálnědemokrat. 48 - 34.28, Občanská demokratická strana 25 - 17.85, Komunistická str. Čech a Moravy 23 - 16.42, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 10 - 7.14, STAR.A NEZ.VAŠE ALTERNATIVA“ 8 - 5.71.
Prusinovice
Občanská demokratickástrana 58 - 24.68, Česká str. sociálně demokrat. 53 - 22.55, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 38 - 16.17, Komunistická
str. Čech a Moravy 33 - 14.04.
Přílepy
Občanská demokratická strana 70 - 29.66,
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 48 - 20.33, Česká

str.- sociálnědemokrat. 39 -16.52, Komunistická
str. Čech a Moravy 21 - 8.89.
Roštění
Česká str. sociálnědemokrat. 48 - 30.96, Občanská demokratická strana 28 - 18.06, Komunistická str. Čech a Moravy 28 -18.06, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 21 -13.54.
Rymice
Česká str. sociálnědemokrat. 33 - 27.27, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 31 - 25.61, Občanská
demokratická strana 20 -16.52, Suverenita
10 - 8.26, Komunistická str. Čech a Moravy
10 - 8.26.
Třebětice
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 - 30.35, Občanská demokratická strana 16 - 28.57, Suverenita
6 - 10.71, „STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“
4 7.14, Strana zelených 3 - 5.35.
Zahnašovice
Česká str. sociálnědemokrat. 23 - 21.90, Křesť.
demokr.unie-Čs.str.lid. 19 - 18.09, Komunistická
str. Čech a Moravy 19 - 18.09, Občanská demokratická strana 17 - 16.19, Suverenita 6 - 5.71,
Dělnická strana 6 - 5.71.
Žeranovice
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 43 - 28.66, Česká
str. sociálnědemokrat. 37 - 24.66, Občanská
demokratická strana 24 - 16.00, Suverenita
15 - 10.00, Komunistická str. Čech a Moravy
15 - 10.00.
Zpracoval František Sovadina
(Zdroj Český statistický úřad)

NOVÁ EUROPOSLANKYNĚ. Ve dnech 5. - 7.
června se konaly ve všech zemích Evropské unie
volby do Evropského parlamentu (EP). České
republice bylo přiděleno 22 mandátů. Jedním
z úspěšných kandidátů byla také současná
místostarostka Kroměříže MUDr. Olga Sehnalová, která kandidovala za ČSSD. Výjimečnost
úspěchu podtrhuje fakt, že se jedná o jediného
zvoleného poslance EP ze Zlínského kraje napříč
politickým spektrem. Mezi první gratulanty patřili
zástupci místní organizace ČSSD Holešov.
Jaroslav Chmelař
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Nezaměstnanost roste

SERVIS - INZERCE

Dopady celosvětových hospodářských problémů se nevyhýbají
ani Holešovsku. Patrné je to kromě jiného i na vývoji nezaměstnanosti
v posledních měsících. Počet lidí bez práce v Holešově se tak od začátku roku do dubna zvyšoval. Zatímco v únoru byla nezaměstnanost
6,9 %, v březnu 7,6 % a v dubnu už 8 %. V květnu se pak snížila o jednu
desetinu na 7,9. Markantní se jeví tento trend při porovnání s loňským
rokem. V květnu 2008 byla míra nezaměstnanosti v Holešově 5,3 %.
Počet lidí bez práce se meziročně zvýšil rovněž ve většině obcí
regionu. Výrazně si pohoršily například obce na jihu regionu. Například
v Lechoticích se počet nezaměstnaných zvýšil více než trojnásobně ze 4
na 14 osob. Výjimku v tomto směru tvoří Bořenovice, kde nezaměstnanost
poklesla. Nejvyšší nezaměstnanost v rámci Mikroregionu Holešovsko
byla v květnu 2009 v Němčicích (14,5), nejnižší pak v Horním Lapači
(4,8). (První číslo označuje míru nezaměstnanosti v květnu 2009, číslo
v závorce pak stejný údaj za květen 2008):
Bořenovice - 7,5 (9), Horní Lapač - 4,8 (4), Kostelec u Holešova 9,7 (6,2), Kurovice - 8,6, (6,7), Lechotice - 7,2 (2,1), Ludslavice - 6,3
(3,4), Martinice - 7,5 (3,6), Míškovice - 7,5 (2,7), Němčice - 14,5 (6),
Pacetluky - 11,3 (7,2), Pravčice - 8,7 (7,3), Prusinovice - 9,1 (5),
Přílepy - 7,6 (4), Roštění - 5,4 (3,1), Rymice - 8,5 (3,2), Třebětice - 14
(10,9), Zahnašovice - 11,4 (5,7), Žeranovice - 7,3 (3,8).
(frs)

• 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.
• Pronajmu byt 2+1 v Holešově U Letiště, cena dohodou.
Tel.: 602 591 296, 723 207 424.
• Hledám někoho, kdo umí techniku patchwork, pro výrobu přehozu. Tel. 721 427 469.
• Prodám dveře vchodové plastové a okna bílá a hnědá z neuskutečněné
stavby. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Vše nové,
levně. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
• Ze studijních důvodů přenechám nájem prosperujícího obchodu s mob. telefony, včetně vybavení a skladu. Obchod se nachází
na velmi lukrativním místě - hlavní nám. Holešov. Cena dohodou.
Volejte: 777 837 979.
• Prodám celotělový chránič na kolo, značka TSG, velikost S.
Tel. 606 564 161.

Neohleduplnost při parkování
Hasiči se často potýkají jak s neukázněnými řidiči, kteří kolikrát brání
průjezdu hasičských vozidel, tak i se zaparkovanými vozidly v ulicích,
kde následně nelze projet, a dostat se tak k místu mimořádné události.
Živým příkladem velmi špatné průjezdnosti jsou ulice Malá a U Potoka, kde za poslední dobu parkuje u obou okrajů vozovky spousta vozidel.
V průběhu nedávných zásahů měli hasiči problém se na místo mimořádné
události dostat tak, aby stojící vozidla nepoškodili.
Proto tímto prosíme naše spoluobčany, aby, když parkují svá vozidla, brali ohled na to, že tímto místem budou třeba muset projet hasiči
s vozidlem, které má 23 tun.
Další ulice s problematickým průjezdem jsou: Sportovní, Nábřeží,
Horní, Luhy, Sadová, U Letiště a mnoho dalších.
Martin Horňák,
velitel zásahové jednotky,
SDH Holešov

www.re-max.cz

1 240 000 Kč Tel.: 603 323 111

2 795 000 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!

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Prodej dvougeneračního domu v Bystřici pod
Hostýnem. Výměra poz. 797 m2, užitná
plocha domu 250 m2. Dům je patrový, samostatně stojící, částečně podsklepený - ze 2/3
garáž ve dvoře. Voda obecní i vlastní.

1 730 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj. Prodej prostorného
bytu 3+1 v Holešově - lokalita U Letiště. Výměra bytu 75,70 m2, v 1. podlaží panelového
domu bez výtahu. Byt má prostornou zasklenou lodžii s výhledem do parku a velký zděný
sklep. Dům po celkové rekonstrukci.

Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1
v obci Pravčice. Dům je po rekonstrukci
střešní krytiny, nové rýny, a byly započaty menší stavební úpravy. K RD náleží
zahrada o rozměrech 1.000 m2.

Pozvánka
na členské jednání vojenských výsadkových veteránů,
které se bude konat dne 26. 6. 2009 v 17 hodin
na internátě „A“ Vyšší a Střední policejní školy Holešov.
Srdečně zve výbor KVVV Holešov

Prodám štěně
českého horského psa s PP
Pohlaví - pes, po vynikajících rodičích. Plemeno vhodné pro tažné
psí sporty. Dobrý hlídač a perfektní rodinný společník. Výborná neagresivní povaha, vhodný k dětem. Miluje celoroční aktivní pohyb v přírodě.
Nehodí se do bytu. Odběr možný ihned!!
Bližší informace na tel.: 731 470 586, 739 088 385,
email: jandez.bph@seznam.cz a na www.hostynskytrail.estranky.cz

1 730 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 380 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1 se
zahrádkou v Roštění. Nemovitost má dostatek volných prostor k podnikání. Dům
je po rekonstrukci plastových oken, koupelny, kuchyňské linky, elektroinstalace,
plynového topení.

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

www.re-max.cz
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Tráva v zámecké zahradě a oboře je upravená, avšak pestrá
Z vlastní zkušenosti jistě každý
víme, že není trávník jako trávník
a není louka jako louka. Nejen anglické trávníky jsou krásné! Jsou
krásné trávníky luční, vlhké i suché, květnaté sadové, lesní lipnicové a ostřicové, drnové pastevní.
Všechny nám z našeho domova
zmizely a moc se znovu neobjevují.
A důvodů je nespočet.
Všichni, kdo doma sekáme
tu svoji zahrádku, jsme už téměř
přechytřelí z obrázkových katalogů
a rad prodejců sekaček, jak má
vlastně správný trávník vypadat.
Sytě zelený, přesně střižený, samé
stéblo, žádný lísteček. A také všichni dobře víme, jak ve skutečnosti vypadá ten náš domácí trávník. Samá
sedmikráska, pampeliška a mech.
Chvíli budu mluvit za sebe:
I můj soukromý trávník vypadá podobně. A přesto, že jsem zahradní
architekt, tak se za to nestydím.
Proč? Protože na chemii ve své zahrádce nemám žaludek, na plýtvání
pitnou vodou do trávníku nemám
srdce a protože můj ideál trávníkové
krásy spočívá jinde než na křídovém letáku. Mým ideálem, a nejsem
sám, je hluboká vzpomínka na dětství. Na dvorku pod okny mě babička nechala z trávy vyjídat „chlebíčky“ slézu, to než malým kačenkám
přesunula ohrádku. Večer jsem
běhal po sadu se šťovíkem v puse,
než nasekala králíkům „lístňačku“.
Se sestrou mě posílala v květnový
večer na louku pro kytici kopretin,
růžových kohoutků a žlutých pryskyřníků a museli jsme to stihnout,
než zvonilo, protože pak s tou kyticí babička spěchala na májovou
do kapličky - kytice byly pro Pannu
Marii. A ráno, když jsem se vyhrabal
z peřin a podíval se z okna, uviděl
jsem louku jako stříbřitého pásovce,
v pokosech, a děda a strýc a ještě
kdosi šli domů na štamprlu, kosy
na rameni. A od dítěte se snažím

naučit skládat kopku a je mi přes
třicet a pořád se jedna klátí vpravo
a druhé padá čepice, a přesto, když
zapadá slunce a na obzoru bloumá
mrak, stojí tam kopky jako domobránci odhodlaní nepromoknout
a mají dlouhé stíny, tak dlouhé jako
všechno, co trvá odnepaměti.
Moc mě mrzí, že jsme vespolek rezignovali na idylické vzpomín-

Od minulého roku se v zámecké zahradě snažíme pečovat o trávníky tak, aby byly upravené, ale
i pestré. Plochy kolem zámku sekáme co nejčastěji, aby byly krásné
na pohled, aby ladily se stříhanými
krušpánkovými plůtky ve „francouzském“ stylu. A také aby se dala
na ně v neděli rozprostřít deka či
uspořádat hanácké slavnosti.

Chováte-li se tiše, můžete v zámecké zahradě pozorovat také
srnčí zvěř.
ky dětství! Na soustavnou starost
o rodnou hroudu, a té nekonečně
obyčejné práci se jinak říká láska
k domovu. Nejen ve svých zahrádkách, kde se vozíme na sekačkách,
smradíme si pod nos a šmelcujeme
od plotu k plotu. Vždyť se projděte třeba kolem Dobrotic. Na jedné
straně odvěké louky pod lesem
u střelnice - plné orchidejí a bujného života, udržované jen ze soucitu.
Na straně druhé, nad Rusavou, vidíme, jak se dnes „ lukaří“ ze státních
dotací - svahy se sterilní šedivou
trávou, i po letech bez kvítečku,
zem rozpukaná suchem, chuchvalce prašivé trávy jako ozdoba.

Milí návštěvníci holešovské zámecké zahrady a obory,
jsme rádi, že jste se zde rozhodli strávit svůj volný čas.
Mládeži, před realizací svých nápadů a her zvažte, zda nepoškozujete práci mnoha lidí, zda za pár okamžiků neznehodnotíte
několikahodinové, či dokonce mnohaleté úsilí.
Rodiče, máte zde možnost plně zaujmout své děti. Pokud zachováte klid a projevíte přiměřenou trpělivost, můžete v parku spatřit srnce,
zajíce, veverky, kačeny a desítky druhů zpěvného ptactva, rybáři se rádi
pochlubí svými úlovky. Necháte-li děti běhat bez dohledu, neuvidíte nic
a domů si donesete klíště, v horším případě i nepříjemné zranění.
Cyklisté, jste vítáni, ale respektujte prosím fakt, že cesty a pěšiny
jsou určeny především pěším a neohrožujte je rychlou a bezohlednou
jízdou. Prosíme seznamte se s místy, kam vám vjezd nepovolujeme.
Pejskaři, užívejte si přijemný oddych se svými čtyřnohými společníky, ale mějte na paměti, že park je domovem zvěře a ptactva a že
si váš pes nemusí s jinými návštěvníky padnout do oka. V zahradě
jsou místa, kde vaši pejsci mohou napáchat škody, proto respektujte
omezení, kde jejich přítomnost nepřipouštíme. Po svém čtyřnohém
kamarádovi vždy ukliďte.
Upozorněnění:
Vstupujete-li pod koruny stromů, do porostů nebo do sadů,
vystavujete se mimo jiné zvýšenému ohrožení padajícími větvemi. Snažíme se riziko minimalizovat, vyloučit ho ale neumíme.
Provoz v parku se řídí provozním řádem. Respektujte ho
prosím.
Správa zámku vám přeje příjemný den!

Sady se sekají tak, aby na jaře,
v létě i na podzim bohatě kvetly
a v každém období jinak. Termíny
sekání se řídí počasím, odkvétáním,
vysemeňováním, zatahováním, rozkladem, prostě přírodními procesy,
které krásu takového trávníku tvoří.
Cílem ale také je, abychom sady
postupně zpřístupnili přísně sekanými cestami, kudy bude možné
procházet a kochat se jejich měnící
se krásou. Od loňska máte takovou možnost v sadě za Růžovou
zahradou.
V oboře se intenzivně staráme
o louku u hájenky, která musí být
připravená na zátěž všemi pláno-

vanými kulturními a sportovními akcemi - cirkus, parkúry, mládežnické
aktivity. Ostatní louky, a máme jich
přes 10 hektarů, udržujeme hospodářským způsobem k sušení
sena a od tohoto roku vyzkoušíme
na některých místech pastvu. Oba
způsoby opět podporují přirozenou
různorodost druhového složení
rostlin. Je to také nejlepší způsob,
jak se zbavit kopřiv a „koziček“, které louky okupovaly. Pastva bude
mít poměrně přísná pravidla, ale
věříme, že se ji podaří uskutečňovat
k všestrannému užitku. Letos také
začneme častěji obsekávat hlavní
parkové cesty. Trávu uvnitř stromových porostů v oboře naopak sekáme obezřetně, maximálně dvakrát
za rok. Silná technika, která se zde
musí používat kvůli velkému množství spadlých větví, totiž není příliš
šetrná ke kořenům stromů. Navíc
se snažíme respektovat období,
kdy hnízdí pěnice, pěnkavy, divoké
kachny, budníčci, drozdi, šoupálci,
stehlíci, konipasové a kdy po oboře
běhají malí zajíčci.
Pragmatiky pak jistě bude zajímat, kolik takto rozdělená péče
o trávníky bude město stát peněz.
Loni, kdy jsme tuto cestu nastoupili poprvé, jsme na sekání ušetřili
kolem čtvrt milionu korun. Letos se
pokoušíme o totéž.
Holešovská zámecká zahrada
i obora jsou dnes kulturní památkou.
Kde jinde se tedy snažit o zachování kulturního bohatství a přirozené
pestrosti, které spočívají v našich
podhostýnských trávnících? Chtějme zachovat obraz trávníků našeho
dětství pro další generace! Během
roku se na nás choďte často dívat, zda svou práci děláme dobře.
Děláme ji totiž především pro vás,
obyvatele Holešovska, a také pro
vaše hosty.
Ing. Martin Krčma,
MKS Holešov

Domácí zvířectvo v ohradě u hájenky.

Z návštěvního řádu
Zahrada i obora zámku v Holešově jsou volně přístupné a jsou určeny k aktivnímu odpočinku návštěvníků - jakékoliv jiné činnosti mohou být
uskutečněny jen na základě souhlasu správy zámku. Zahrada může být
krátkodobě uzavřena z technických důvodů nebo při přípravě a konání
kulturních a společenských akcí. Vstup do zámecké zahrady se považuje
za souhlas s ustanoveními, která obsahuje návštěvní řád…
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Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 18. května 2009
Přijaté usnesení č. 155/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
1. schválit vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru
ve výši 15 mil. Kč na financování
rekonstrukce zámku a 2. pověřit
radu města provedením výběrového řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 18. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 156/2009.
Rada města Holešova schválila
Centru pro seniory, příspěvková
organizace, opravené rozdělení
hospodářského výsledku za rok
2008 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 157/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 4/2009 podle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 18.
5. 2009.
Přijaté usnesení č. 158/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
se společností Farma Holešov
s.r.o., Holešov, Bořenovská
1356/11, IČ: 46993851, na užívání části pozemku ve zjednodušené evidenci PK 366, k.ú.
Žopy, v souvislosti s budováním
cyklostezky do Žop za nájemné
ve výši 2.000 Kč. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 159/2009.
Rada města Holešova schválila
návrh smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících s JMP
Net, s.r.o., Brno, Plynárenská
499/1, IČ: 27689841, zastoupená
společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, Plynárenská
499/1, IČ: 49970607, v souvislosti
s realizací stavby „Holešov - okružní křižovatka silnice II/438 - ul. Tovární“. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 160/2009.
Rada města Holešova schválila
1. návrh zřízení věcného břemene pro JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ: 27689841,
zastoupená společností Jihomoravská plynárenská, a.s.,
Brno, Plynárenská 499/1, IČ:
49970607, a 2. udělení souhlasu
se zřízením stavby v souvislosti s realizací stavby „Holešov - okružní křižovatka silnice
II/438 - ul. Tovární“. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 161/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských pozemků v souvislosti s dokončenou
akcí: „SILNICE II/490: HOLEŠOV
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- OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
18. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 162/2009.
Rada města Holešova 1. schválila uspořádání jednodenní osvětové a propagační akce v rámci
Evropského dne bez aut dne 22.
9. 2009 a II. pověřila starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
podpisem Charty 2009. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 163/2009.
Rada města Holešova jmenovala
s účinností od 1.8.2009 do funkce
ředitele 3. Základní školy Holešov
Mgr. Jitku Heryánovou. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 164/2009.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 5.000 Kč Sdružení rodičů a přátel školy při
3. Základní škole, občanské
sdružení, IČ: 46998055, na realizaci oslav 35. výročí založení
této školy. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 165/2009.
Rada města Holešova udělila
u příležitosti oslav 90. výročí vzniku házené v Holešově Pamětní
list v deskách Karlu Kotoučkovi, mistru republiky v roce 1959,
Ing. Janu Uličnému, mistru republiky v roce 1959, Vilému Vyňuchalovi, mistru republiky v roce 1959,
JUDr. Lubomíru Bartoškovi, mistru
republiky v roce 1959, Rudolfu
Osobovi, mistru republiky v roce
1959, Zdeňku Ehrlichovi, dlouholetému hráči a trenérovi, Františku
Nesrstovi, hráči a dlouholetému
trenérovi, JUDr. Ivanu Hýskovi,
dlouholetému hráči a trenérovi,
Pavlu Brimusovi, hráči a dlouholetému trenérovi, Romanu Pavlasovi, dlouholetému hráči a trenérovi,
Tomáši Procházkovi, dlouholetému
hráči a dlouholetým aktivním členům oddílu házené: Janu Florovi,
bytem Holešov, Ing. Evženu Horákovi, bytem Holešov, Oldřichu Dostálovi, bytem Holešov, a Zdeňku
Barboříkovi, bytem Holešov jako
poděkování za obětavou práci
ve prospěch holešovské házené.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 166/2009.
Rada města Holešova I. jmenovala za předsedkyni redakční
rady regionálního čtrnáctideníku města Holešova - Holešovska Gabrielu Hradilovou, bytem
Holešov, za členy Libora Lišku, bytem Holešov, Mgr. Ivanu
Bozděchovou, bytem Holešov,
Ing. Františka Rafaju, bytem
Holešov, Mgr. Petra Chvátala,

bytem Holešov, Bc. Františka
Sovadinu, bytem Přílepy, Roberta Rohála, bytem Holešov, a II.
schválila pravidla pro fungování
redakční rady Holešovska dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 167/2009.
Rada města Holešova schválila
1.výši neinvestičních výdajů základních a mateřských škol, které
zřizuje město Holešov a 2. snížení
vypočtených částek neinvestičních
výdajů u mateřských škol v případě dětí s trvalým pobytem mimo
město Holešov o 7.000 Kč. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 168/2009.
Rada města Holešova schválila
prominutí pohledávky ve výši
18.950 Kč, kterou má město
Holešov za MUDr. Aloisem Hrabcem, vzniklé neplacením nájemného za pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 478 na ul.
Sušilova v Holešově za období
od 1. 4. 2006 do 30. 11. 2006.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 169/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dohody o uznání dluhu a plnění závazků s Kamilem
Zachovalem, bytem Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 170/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zveřejnit záměr 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: ZM 18. 05. 2009.
Přijaté usnesení č. 171/2009.
Rada města Holešova schválila
revokaci usnesení č. 132/2009 ze
dne 20. 4. 2009 týkající se uzavření
nájemní smlouvy se Zdeňkem Lušovjanem, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1, o výměře 36,73
m2, označeného č. 9, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Růženou Lstibůrkovou, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1,
o výměře 47,30 m2, označeného
č. 12, v městském domě s pečovatelskou službou čp. 1597
na ul. Novosady v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 173/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Ol-

gou Ondruškovou, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře 42,44 m2, označeného č. 6,
v městském domě čp. 1400 na ul.
Palackého v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1.
6. 2009.
Přijaté usnesení č. 174/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Martinem Hrdličkou, bytem
Kostelec u Holešova, na užívání
bytu vel. 1+1, o výměře 36,73
m2, označeného č. 9, v městském domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 6.
2009.
Přijaté usnesení č. 175/2009.
Rada města Holešova schválila 1.
uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Stránským, bytem Holešov,
na užívání městského bytu vel.1+1,
o výměře 34,00 m2, označeného
č. 16, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově a 2.
ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Pavlem Stránským na užívání bytu č. 1, v městském domě
čp. 429 na ul. Školní v Holešově
dohodou dnem 31. 5. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 176/2009.
Rada města Holešova schválila
1. uzavření nájemní smlouvy
s Romanem a Ivetou Pilovými,
bytem Holešov, na užívání bytu
vel. 4 + 1, o výměře 104,37 m2,
označeného č. 4, v městském
domě čp. 183 na ul. Palackého v Holešově a 2. ukončení
nájemní smlouvy uzavřené
s Romanem a Ivetou Pilovými
na užívání bytu č. 1, v městském domě čp. 433 na ul. Školní
v Holešově dohodou dnem 31.
5. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 177/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit 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
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,
(Pokračování na str. 7)
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Holešovští Mladí hasiči se zúčastnili jarního kola soutěže PLAMEN
V sobotu 16. května se kolektiv Mladých hasičů z Holešova
zúčastnil jarního kola celoroční hry
PLAMEN. Na hřišti ve Vítonicích se
jedno družstvo starších a také mladších žáků zapojilo do plnění čtyř
disciplín - požárního útoku, štafety
4 x 60 m, štafety požárních dvojic
a štafety CTIF. V hodnocení jednotlivých disciplín se obě družstva
držela na předních příčkách, proto
se dalo očekávat i dobré celkové
umístění. Po sečtení bodů z jednotlivých disciplín se družstvo mladších
žáků - ve složení Hana Hrkovová,
Diana Mariánková, Hana Molková,
Jan Dohnal, Martin Dubický, Jiří
Loučka, Ivan Simerský, Filip Šte-

faňák a Tomáš Vrbovský - umístilo
na krásném druhém místě. Starší
žáci skončili dva krůčky od stupňů
vítězů, ale i z pátého místa máme
všichni ohromnou radost.
Velká pochvala patří Lucii Gažové, Dominice Chludilové, Lucii
Teplíčkové, Veronice Schmolzové,
Lukáši Barotovi, Filipu Kolíbalovi,
Milanu Libenskému a Miroslavu
Navrátilovi.
Pevně věřím, že nás neopustí
chuť závodit a štěstěna si konečně počíhá i na náš kolektiv a vy si
i nadále budete moci číst o skvělých
výkonech holešovských Mladých
hasičů.
Ing. Petra Sivková

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městského pozemku p.č.
289/17, zahrada, k.ú. Žopy, o výměře 123 m2 roční nájem 1,- Kč/m2.
Zájemce o pronájem městského pozemku musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628,
769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
nejpozději do 19. 6. 2009.
Bližší informace o pronájmu pozemku poskytne Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405 paní
Kolářová.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV

Mladí hasiči Holešova na jarním kole soutěže Plamen ve Vítonicích.

Poděkování Rady rodičů
Chtěla bych tímto poděkovat
jménem Rady rodičů při 3. ZŠ i jménem svým všem vystupujícím pedagogům i správním zaměstnancům
za přípravu i realizaci oslav 35.výročí
otevření školy. Celá škola žila již dlouho předtím přípravou na toto výročí.
Zapojili se téměř všichni a výsledek
byl úžasný! Akademie, která se konala 30. 5. v tělocvičně školy, nadchla
úplně všechny přítomné. Celý program provázely známé postavičky
Spejbl, Hurvínek a Mánička. Výkony
těchto dětí byly skvělé. V programu se
dále vystřídala většina tříd s pestrým
programem tanečků, písniček, scének. Poděkování si zaslouží všechny

paní učitelky i děti. Krásným dárkem
k oslavám bylo vydání prvního CD pěveckého souboru Plamínek. Přejeme
malým zpěváčkům, aby jejich písničky dělaly co nejvíce radosti. Na závěr
bych chtěla poděkovat vedení školy
za výbornou spolupráci s rodiči. Velké
poděkování si zaslouží ředitelka školy
paní Alena Grygerová za velkou obětavost a lidský přístup. Díky jejímu
úsilí a snaze je škola na tak vysoké
úrovni. Škole přeji do dalších let hodně zapálených a nadšených učitelů
i pracovníků a spoustu vnímavých
a aktivních žáků.
Mgr. Jarmila Vaclachová
předsedkyně Rady rodičů

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor
v objektu č. p. 478 v ul. Sušilova v Holešově (poliklinika)
- ordinace ve 3. poschodí o vel. 23,15 m2, čekárna 27,67 m2
- ordinace ve 3. poschodí o vel. 26,90 m2, čekárna 31,79 m2
Nájemné: ordinace 700,- Kč/m2/rok, energie 1200,- Kč/m2/rok,
údržba, 100,- Kč/m2/rok, čekárna 350,- Kč/m2/rok, energie, služby,
údržba 600,- Kč/m2/rok, údržba 100,- Kč/m2/rok, napojení na PCOO
3.600,- Kč/rok.
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu do 23. 6. 2009.
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne
Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, Ing. Eva
Fryčová, vedoucí odboru, tel. 573 521 400, nebo Jana Kolářová,
tel. 573 521 405.
Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce
v termínu od 8. 6. 2009 do 23. 6. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 18. května 2009
(Dokončení ze str. 6)
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: ZM 18. 5. 2009.
Přijaté usnesení č. 178/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 4. května 2009.

STAŽENÉ USNESENÍ:
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova, po projednání žádosti
Jaroslava Buriana a Petry Křížové,
schválit zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 896/4,
zahrada, o výměře 982 m2, k.ú.

Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Ohlédnutí za školním rokem ve 3. ZŠ v Holešově
Závěr školního roku se rychle přiblížil a již
za pár dnů přinesou žáci vysvědčení, která budou hodnocením jejich školní práce, prospěchu
a chování. Každoročně v závěru školního roku
se zamýšlíme nad dosaženými výsledky.
Společným úsilím žáků, všech pracovníků školy, za vstřícné podpory zřizovatele
a za pomoci rodičů a partnerů školy se podařilo
dosáhnout velmi dobrých výsledků ve výchovně
vzdělávací práci.
Velmi úspěšných výsledků dosáhli žáci pod
vedením svých vyučujících v zájmových soutěžích, a to pěveckých, recitačních, konverzační
soutěži v jazyce anglickém, matematické a chemické olympiádě, ve sportovních a výtvarných
soutěžích. V současné době jsou výtvarné práce
žáků vystavovány v Domě kultury v Kroměříži
na přehlídce výtvarných projektů Dětská galerie
2009. Již tradičně úspěšní byli naši zpěváčci
na krajské přehlídce školních pěveckých sborů
v Uherském Hradišti. V této prestižní soutěži
obsadil DPS Plamínek již potřetí 1. místo - Zlaté
pásmo.
Celý školní rok provázela řada školních
aktivit, kde měli žáci možnost prezentovat výsledky své práce. Mezi zdařilé akce patřily vánoční tradice, vánoční koncert pěveckého sboru
Plamínek, divadelní představení dramatického
kroužku na vánočním koledování a vánočních
trzích ve městě. S velkým zájmem se setkal Den
zdraví ve spolupráci s MKS Holešov, na kterém
také naše paní kuchařky ze školní jídelny prezentovaly zeleninové a ovocné saláty.
Příkladnou prezentací školy byly oslavy
35. výročí jejího založení. V rámci výročí se
uskutečnil v zámeckých prostorách sala terreny
slavnostní křest 1. CD nosiče DPS Plamínek
a byl vydán sborník literárních prací žáků K(rok)

za k(rokem). Velkou prezentací spojenou se
dnem otevřených dveří byla 30. května slavnostní
akademie žáků s pestrým programem. V závěru
školního roku 29. června připravujeme tradiční
slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se školou.
Za úspěšnou reprezentaci školy, za práci
pro třídu, za prospěch a chování budou žáci
1.- 4. ročníku odměněni v závěru školního roku
knižní odměnou, žáci 5.- 9. ročníku pojedou
na odměnový zájezd do Opavy a okolí.
Pod vedením pedagogických pracovníků
pracovalo ve škole 15 zájmových a doučovacích
kroužků. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme žákům v každém ročníku nabídli
řadu zajímavých a poučných besed s odborníky
se zaměřením na prevenci nebezpečí drog,
šikany a dalších negativních jevů.
K doplnění učiva navštívili žáci divadelní
představení a výchovné koncerty ve Zlíně. Během roku byly organizovány exkurze do planetária, dějepisná exkurze do Modré pro žáky 7.
ročníku a do Vídně pro žáky 8. a 9. ročníku. Se
zájmem se setkala přírodopisná exkurze do zoo
Lešná. Žáci 4. ročníku strávili příjemný pobyt
ve vzdělávacím středisku ALCEDO Semetín.
Úspěšný byl zahraniční zájezd do Německa,
Francie a Švýcarska, kde měli žáci možnost
ověřit svoje jazykové schopnosti. Velmi dobře
se během roku rozvíjela spolupráce 1. tříd s MŠ
Sluníčko, spolupráce se střediskem volnočasových aktivit TY MY Všetuly. Nelze opomenout
sportovní a zábavné aktivity pořádané školní
družinou.
V letošním školním roce jsme otevřeli již
po páté v 1. ročníku speciální logopedickou třídu
pro žáky s vadami řeči. Na základě dosažených
výsledků, spokojenosti a zájmu rodičů otvíráme
tuto třídu i v dalším školním roce.

Výuka pro praxi v 1. ZŠ Holešov
V současné době se děti i jejich rodiče stále více ptají, k čemu a proč
se něco učí. Jak využijí některé znalosti ve svém životě?
U nás v 1. ZŠ Holešov jsme při výuce informatiky využili zájmu
starších žáků a umožnili jim vyzkoušet si stát za katedrou před plnou
třídou dětí. Pozici učitelů si vyzkoušeli žáci 9. tříd, kteří mladším spolužákům předvedli své prezentace spočívající ve výuce bezpečného
používání internetu. Nechyběly ani testové otázky a vyhodnocení správných odpovědí. Deváťáci poznali na vlastní kůži, že na opačné straně
třídy to také není lehké, a současně své znalosti a dovednosti při práci
s informační technikou využili v praxi. A mladší spolužáci už budou
příště vědět, že na internetu se mohou skrývat kromě zábavy a poučení
i různá nebezpečí.
V tradici „děti učí děti“ bychom chtěli pokračovat i v příštích letech.
Mgr. Jarmila Růžičková
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Velkou pozornost jsme během roku věnovali
zlepšování prostředí školy, tříd, pracoven a jejich
výzdobě a také areálu v okolí školy. Všechny
třídy jsou již vybaveny novými lavicemi a židlemi,
postupně začínáme s výměnou dalšího nábytku
ve třídách. Na začátku školního roku byla provedena rekonstrukce pracovny fyziky, modernizace
učebny PC a vybudován relaxační kout ve školní
družině. O vzornou čistotu ve škole, květinovou
výzdobu v aule školy a úpravu zeleně v okolí
školy pečují především správní zaměstnanci.
Tolik stručné hodnocení školního roku.
S blížícím se závěrem školního roku
2008-2009 mi dovolte, abych jménem vedení
školy a jménem svým poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za dosažené výsledky
ve výchovně vzdělávací práci, všem pracovníkům
školy za vytváření příznivých podmínek ke školní
práci. Velmi si vážím vstřícné spolupráce se
zřizovatelem a ochotné pomoci regionálních
poslanců Parlamentu ČR. Upřímné poděkování
patří všem ochotným rodičům, členům Rady
rodičů a Školské rady, kteří škole pomáhali při
řešení důležitých úkolů. Poděkování vyslovuji
všem partnerům školy a ochotným sponzorům
za podporu školních aktivit.
Po 35 letech působení ve 3. Základní škole,
po 10 letech ve funkci ředitelky školy se v tomto
školním roce se školou rozloučím. Od 1. srpna
nastoupí na mé místo paní Mgr. Jitka Heryánová,
která po úspěšném absolvování konkurzního
řízení byla 1. června jmenována radou města
do funkce ředitelky 3. Základní školy.
S příjemným pocitem, s pěknými zážitky
a vzpomínkami na léta strávená ve škole přeji
nastupující paní ředitelce, všem pracovníkům
a žákům školy hodně úspěchů v další práci.
Mgr. Alena Grygerová, ředitelka školy
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Úspěchy holešovských skautů ve Svojsíkově závodě
Svojsíkův závod je závod
mezi 5-7člennými týmy skautů
a skautek. Koná se jednou za 2
roky na počest Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele skautingu u nás. Letos se okresní kolo
pro kroměřížský a zlínský okres
konalo 16. 5. v Otrokovicích. Jediný holešovský oddíl kluků se
zúčastnil s překvapujícím úspěchem. Tým ve věku od 10 do 15 let
ve složení Miloslav Macůrek (15
let), Josef Pělucha (Joe, 14 let),
Martin Lacina (13 let), Michal Macůrek, (Dwarf, 12 let), Jakub Cahlík (Stopař, 11 let), Ondřej Jurášek
(10 let) a Jan Valášek (Johny, 10
let) byl absolutně nejmladší, a proto nikdo nepočítal s jeho umístěním. Mladí věkem, malí vzrůstem,
ale velcí vědomostmi, kluci z od-

dílu Bílý Jednorožec suverénně
rozdrtili všech dalších 11 týmů,
umístili se na prvním místě a postoupili do krajského kola. To se
konalo 30. 5. v lesích u Suché Lozi
a zase byli naši kluci nejmladší.
Toho dne, v drsných podmínkách,
v lese za deště a v bahně, plnili
všechny úkoly, které si na ně pořadatelé vymysleli, jako např. stavba
stanů a přístřešků, dávání první
pomoci nebo poznávání hlavních
představitelů skautingu. A přesto všechno zase porazili většinu
o dost starších skautů z jiných
oddílů a umístili se na krásném
třetím místě.
Zkoušeli jste už například
rozdělat oheň za deště a uvařit
vajíčko jen se sekerou, sirkami,
kotlíkem, vodou a tím vajíčkem?

I to naši hoši zvládli. Zajímá-li vás
příroda a skauting, přijďte mezi
nás. Více informací o našem

oddíle na http://skauti.zholesova.cz/.
Jednorožci

Český den proti rakovině
- výsledky sbírky
Do sbírky, která je zaměřena na prevenci
a výzkum rakoviny, se zapojili místní skauti
již po dvanácté a deset let jim dopoledne při
prodeji žlutých kytiček pomáhají také studenti
Střední odborné školy dr. Stratila. Pracovníci
holešovské pobočky ČSOB spočítali jejich
pokladničky a zjistili, že vybrali 13.350,- Kč.
Peníze už putují na konto Ligy proti rakovině
a všem dárcům samozřejmě jménem pořadatele sbírky děkujeme.
MM

Účastníci sbírky.
Městská knihovna Holešov
zve všechny zájemce na přednášku

Dávnověké osídlení
Hostýnských vrchů
- pravěké osídlení
povodí říčky Rusavy
Slovem a obrazem provází
Dalibor Kolbinger. Přednáška se uskuteční
dne 23. června 2009 v 17.00 ve studovně
Městské knihovny Holešov.
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Hosté z partnerského města Desiniče strávili tři dny na Holešovsku
Poslední květnový a první červnový víkend
byl ve znamení rozvoje spolupráce s partnerskými městy Holešova - s chorvatským Desiničem a polskou Pštinou.
Ve dnech 29. - 31. 5. jsme měli možnost
přivítat návštěvu z partnerského města Desiniče - tentokrát tanečníky folklorního souboru
KUD pod vedením Reginy Ljubič. Soubor doprovázeli „TAMBURAŠI“, což jsou hudebníci,
kteří hrají na původní lidové nástroje, tzv. tamburiny. Tamburiny jsou strunné nástroje - v rozmezí od menších než mandolína až po basu.
Jejich umění mohli ocenit na několika místech
- při vystoupení v Hulíně, na Lešné a samo-

zřejmě také v Holešově v rámci oslav Dne dětí
v zámku. Mimořádnou událostí pro soubor bylo
také účinkování souboru při slavnostní mši,
kterou končil misijní týden v Holešově. Tanečníci měli nachystaná tři originální vystoupení
v chorvatských národních krojích - zagorském,
medimurském a bunjevačském.
Kromě tanečníků přijeli také fotbalisté,
kteří si zahráli u nás dva mezinárodní zápasy,
a buď měli tentokrát větší kondičku, nebo štěstí,
ale obě sportovní vystoupení vyhráli. Delegaci
doprovázel také pan starosta Desiniče - Zvonko
Škreblin, místostarosta Milivoj Dravinec a hlavní
organizační vedoucí Tomislav Fiket.

Folklorní soubor z Desiniče vystoupil také v areálu zoo Lešná.

Vpravo nahoře jsou hlavní organizátoři desiničsko-holešovské spolupráce
Tomislav Fiket a Jana Slovenčíková.
Prezentace desiničských specialit
se uskutečnila v sobotu vpodvečer ve
společenské místnosti holešovských
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Hosté uspořádali v sobotu po zápase
v prostorách fotbalového klubu velkou prezentaci Desiniče, kde představili všechny
speciality jejich obce - domácí salámy, sýry,
propagační materiály a samozřejmě nechybělo dobré vínko a rakije. K tomu všemu hráli
tamburaši… V oficiální části se domluvili na
možnosti spolupráce v dalších letech. Ačkoliv
celé tři dny pobytu chorvatských hostů téměř
opravdu celé „propršely“, hosté odjížděli velmi
spokojeni a těší se na další setkání s námi tentokrát u nich v Desiniči.
Jana Slovenčíková

Vystoupení souboru v rámci Dne dětí ve velkém zámeckém sále.

fotbalistů. K dobrému jídlu a pití hráli tamburaši. Následně už proti sobě nastoupily
fotbalové jedenáctky obou měst. Hosté
tentokrát oplatili holešovským starým
pánům loňskou porážku z Desiniče a na
trávníku Na Střelnici zvítězili 2:5.
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První velká návštěva z Holešova v polském městě Pština
Pro zájemce z řad veřejnosti
byla uspořádána první delší cesta za poznáním do polské Pštiny
ve dnech 5. - 7. 6. 2009. O Pštině
se říká, že je „perlou horního Slezska“… Má krásné památky, kterým
vévodí zámek a muzeum, a také
nádherný park a spoustu dalších
zajímavostí. Celý program s námi
přichystala paní Anna Bramská
z městského úřadu v Pštině. Naši
prohlídku jsme začali samozřejmě
zámkem, prošli jsme krásná zákoutí parku, navštívili jsme jednu
ze zajímavostí - „ukázkovou oboru
zubrů“ a také jsme zajeli do nedalekého města TYCHY, kde jsme

měli možnost zhlédnout obrovský
pivovar TYSKIE, odkud se pivo
vyváží do celého světa - hlavně
ale do Francie, Německa, Irska,
a Kanady. V závěru prohlídky jsme
měli možnost degustace čerstvého
piva, která každému po dlouhé trati
přišla vhod. Druhý den jsme prošli
skanzen pštinské vesnice a v závěru jsme měli možnost se zúčastnit festivalu „Pštinské šmaky“, kde
kromě bohatého programu byla
možnost ochutnávky nejrůznějších
kulinářských specialit.
(js)
Návštěvníci z Holešova
v polském pivovaru. >

Víkend v Pštině
aneb za kulinářskými i jinými zážitky

Zajímavostí Pštiny je i ukázková obora zubrů.

Chcete-li si prohlédnout jeden z nejkrásnějších zámků v Polsku,
k tomu krásný park, oboru se zvěří včetně zubrů, pak si zajeďte tak jako my
z 1. ZŠ Holešov do nedalekého městečka Pszczyna, se kterým má Holešov
několikaleté družební vztahy. Najdete tu i malý skanzen - něco jako u nás
v Rožnově p. R. V nedalekých Tychách vás zase rádi provedou místním
pivovarem, který vaří nejvíce piva v Polsku (Tyskie) a patří do stejné skupiny
jako např. náš Prazdroj. Ovšem nezapomenutelný zážitek vám připraví
různé cukrárny, kavárny, restaurace a puby. Těch je jen na náměstí a v jeho
okolí spousta a je radost v nich posedět. Pokud se vám navíc poštěstí vybrat
si k návštěvě dny, kdy probíhá festival slezských kulinářských pochoutek
a specialit, kdy v zámeckém parku předvádějí místní i vzdálenější kuchaři
to nejlepší ze svého umění, pak musíte konstatovat, že jedna návštěva
Pszczyny prostě nestačí. A tak jsme při ochutnávání vynikající zmrzliny
a místních moučníků museli trochu zapomenout na zdravou výživu a užili
si zájezd se vším, co k tomu patří.
Mgr. Jarmila Růžičková

POZOR
Na dotaz

Tel.: 733 718 819

Zlín, pronájem samostatného bytu
2+1 v Malenovicích o výměře 106 m2.
Plovoucí podlahy, dlažba a parkety.
Velká terasa + balkón. Samostatný
vchod.

V HOLEŠOVĚ
NOVĚ
OTEVŘENA
KANCELÁŘ
(vedle pošty)

• RD 2+1 Bořenovice, k dokončení, NOVINKA
• RD 4+1 Ludslavice, po rekonstrukci
• RD 5+1 Roštění, po rekonstrukci
• RD 5+1 Martinice, novostavba
• BT 2+1 Hulín, udržovaný, NOVINKA
• BT 2+1 Holešov, udržovaný

900.000 Kč
1.010.000 Kč
2.600.000 Kč
4.660.000 Kč
1.000.000 Kč
1.310.000 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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hole‰ovsko 12/2009

Týden veselých radostí v Roštění
Již druhý rok slavíme v MŠ
v Roštění svátek dětí celých pět
dní pod názvem ,,Týden veselých
radostí!“ A jak jsme se radovali?
V pondělí jsme připravili
společně s maminkami cestu za pokladem. I když počasí nedovolilo,
abychom hledali v lese, přesto
jsme plnění úkolů zvládli za vesnicí
na parkovišti a poklad se sladkým
překvapením i malým dárkem - křídami na chodník pro každého, jsme
našli v kupce sena. A ve školce děti
čekalo ještě jedno velké překvapení
- společný dárek - dětská míchačka
na písek a malá trampolína - a tak
o zábavu bylo postaráno.
V úterý jsme všichni malovali na chodníku, a tak jsme svými
výtvory zkrášlili místní pusté parkoviště a k tomu si zahráli spoustu
her, soutěží, podbíhali pod roztočeným lanem a posílali míček
po barevném padáku.
Na středu jsme se těšili nejvíc - odpoledne jsme se všichni
sešli na již II. ročníku VRŠKOVÁNÍ - ANEB POSTAVÍME HADICI
PŘES ROŠTĚNSKOU ULICI.
Z PET vršků, které sbírá téměř
každý v Roštění, jsme všichni v po-

čtu asi 110 zúčastněných poskládali hada dlouhého 360 m a použili
jsme k tomu 35 800 vršků. Hadici
jsme skládali 1h 45 min., ale uklizena zpět do pytlů byla za 30 minut.
V průběhu skládání si všichni mohli koupit v připravených obchůdcích
na trati „Zdravé mlsání z Vegetky
z Holešova“ dobrůtky od Popíšilových a zmrzlinu od Pagáčových.
Pan starosta Zajíc všem dětem
rozdal balíčky ke Dni dětí a pekárna věnovala pro děti zákusky a dort

Sportovní
odpoledne
v Roštění

pro vítěze ankety „Kolik vršků bylo
použito na stavbu hadice?“ Tímto
všem moc děkujeme za pomoc
a podporu celé akce a věříme, že
další náš nápad Roštěnští zase
podpoří hojnou účastí.
Ve čtvrtek jsme přijali pozvání maminky paní Otáhalové
a děti si prohlédly, pohladily a vyhřebelcovaly krásné koně a hříbata. A tak jsme si udělali další radost. Přece jen je to paráda sedět
na opravdovém koni!
V pátek jsme navštívili hasičskou zbrojnici v Roštění, kde si
pro nás místní dobrovolní hasiči
připravili velmi poutavé povídání
a ukázku hasičské techniky, kombinéz, dýchacích přístrojů, vyzkoušeli jsme si stříkání opravdovou
hasičskou hadicí, ale největším
zážitkem byla jízda v hasičském
autě, dokonce i s houkačkou.
A to byla krásná tečka za radostmi, které jsme si všichni užili,
a už se těšíme, že si zase nějaký
veselý den naplánujeme.
Za kolektiv MŠ Roštění
Jana Vybíralová
ředitelka školy

Sportovní odpoledne v Roštění u příležitosti slavnostního otevření sportovního areálu se koná 20.
června 2009 od 14 hodin. Na úvod
se uskuteční slavnostní otevření a prohlídka areálu. Program
pak bude pokračovat zábavným
odpolednem pro děti i dospělé.
K dispozici bude skákací hrad,
v 16 hodin vystoupí mnohonásobný mistr světa v žonglování s míči
Bursas Charalambos. Připravena
je i soutěž družstev v přetahování
lanem a také 1. ročník „Tour de
tragač“ s podtitulem Nalož svou
babu (kamarádku, dceru, sousedku, atd.) a jeďte na výlet.
K poslechu i tanci hraje countrykapela „ Útes“, občerstvení zajištěno. Vstup na akci je zdarma.
Srdečně zve
Zastupitelstvo obce Roštění

Prusinovice
uspěly
V soutěži Vesnice roku 2009
uspěla v rámci Zlínského kraje
obec Prusinovice. Vesnice získala Oranžovou stuhu, kterou je
hodnocena spolupráce obce a zemědělského subjektu. Vesnicí roku
2009 ve Zlínském kraji se stala
obec Újezd. Prusinovice tak získaly některé z nejvyšších ocenění
v této soutěži již po třetí. V roce
2005 to byla Modrá stuha za společenský život a v roce 2007 Bílá
stuha za činnost mládeže. Letos
se konal již 15. ročník této soutěže,
přihlásilo se do ní 15 obcí ze čtyř
okresů Zlínského kraje.
(sov)

Přílepské békal má za sebou další ročník
Dolní louka zámeckého parku v Přílepích
se v sobotu 6. června opět proměnila v dějiště
folkového festivalu „PŘÍLEPSKÉ BÉKAL 2009“,
který se konal již po deváté.
V průběhu odpoledne a večera mohlo na 300
diváků uvidět a hlavně uslyšet sedm účinkujících
seskupení. Úvod festivalu patřil mladému duetu
Lemont Braque, které si postupně buduje svoje
místo na regionální folkové scéně a svým vystoupením dalo znát, že to myslí opravdu vážně.
Mladíky na pódiu poté vystřídali starší a ostřílení
chlapíci, hulínská kapela Nebo Co, a nechyběl ani
jejich známý hit Jablečná pralinka. Na pódiu se
dále vystřídaly chřibská kapela Ztráty a nálezy se
svým lidově laděným folkem a písničkářka Šiška,
která přijela na festival zahrát až z Ostravy.
V předvečer se pořádně zatáhla obloha, ale
místo očekávaného deště spustila z pódia zlínská
formace Rebel band v čele s protestsongovým
písničkářem Ziggym Horvátem. V této kapele
působí taktéž bývalý baskytarista Fleretu Pavel
„Kačes“ Husár, a proto zazněly i takové songy
jako „Kurnik šopa tož to né“ či „Ej ricom ric“. Jak
se dalo čekat, tyto osvědčené hity rozezpívaly
a roztleskaly snad všechny návštěvníky. Pozdní
večer na pódiu patřil Milanu Bártovi s kapelou
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a zlínské formaci Nápoj Zdarma, která nechyběla
na žádném z posledních ročníků festivalu. Na úplný závěr oficiálního programu bylo ohlášeno překvapení v podobě „Emancipovaného kytarového
dueta“. Tato dvojice absolventek konzervatoře
oboru klasická kytara předvedla, že kytara nepatří jen k táboráku, ale také do koncertních sálů
a za své komorní podání kytarové klasiky sklidila
velký potlesk. Po ukončení oficiálního programu okolo půlnoci se střídali na pódiu jednotliví
členové vystupujících kapel a hráli k táboráku
a k poslechu pro vytrvalejší návštěvníky písničky
jako vystřižené z trampských zpěvníků.
Po celý den byla nad přílepským zámkem
zatažená obloha, přišla však jen malá přeháňka
a celý festival nebyl nijak narušen deštivým počasím. Tři stovky návštěvníků si tak mohly nejen
poslechnout dobrou muziku, ale také se potkat
a pobavit s kamarády, což k trampu určitě patří
stejně jako kytara a písnička. K dispozici bylo
kromě táborového ohně taky stanové městečko, a proto nemusel nikdo spěchat domů. Vše
dokreslovala kouzelná atmosféra zámeckého
parku a pódium s věží na pozadí. K zajištění
celkové úrovně celé akce přispěli kromě
pořádajícího sdružení PKS také sponzoři:

TACL restaurant, Modikov, Korund O.K., ALTEC International, Fly United, obec Přílepy
a další, kterým patří dík.
Festival Přílepské békal má také svoje
webové stránky www.bekal.prilepy.net, kde
je k vidění pár fotek a časem pak informace
k příštímu výročnímu desátému ročníku,
na který se všichni těšíme.
Miroslav Sovadina

Na fotografii je hulínská kapela „Nebo co“.
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HOLEŠOVSKÝ ZÁMEK NABÍZÍ
PROHLÍDKOVÝ OKRUH
Městské kulturní středisko připravilo
od 1. června 2009 pro obdivovatele
holešovského zámku a zájemce o jeho historii

PROHLÍDKOVÝ OKRUH
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: p. Radecki - 777 760 122
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Normal: „Na tomhle světě není místo pro nevinnost“
Příběh filmu Normal se odehrává na přelomu 20. a 30. let v Německu a je natočen podle
skutečné události masového vraždění Petera
Kurtena, přezdívaného „Düsseldorfská bestie“.
Je postaven na dialogu mezi vrahem a jeho
mladičkým (teprve třicetiletým), leč nesmírně
ambiciózním advokátem. Opírá se proto plnou
vahou o herecké obsazení. Několikanásobného
vraha předvádí Milan Kňažko naprosto fascinujícím způsobem. Jeho projev je koncentrovaný, úsporný, přesný v detailu a přesvědčivý
v každém záběru. Kombinuje zvláštní směsici
inteligence, takřka až geniality, odporu a zvrácené přitažlivosti.
Minimálně stejně těžký part ale musel
zvládnout jako jeho obhájce ve filmu zatím neokoukaný Pavel Gajdoš. Jeho postava jako jediná prochází složitým a fatálním vývojem. Jako
ďáblův advokát beze zbytku naplňuje úsloví:
„když tančíš s ďáblem, ďábla nezměníš, ďábel
změní tebe.“ V kontaktu s odsouzeným a pod
vlivem jeho vyprávění se mladý bezúhonný
strážce zákona rychle a drasticky mění. V jeho
povaze nabývá vrchu (dosud zasutá a skrývaná,
nebo nově nabytá?) krutost a surovost. Brutálně
znásilní prostitutku a takřka umlátí otce jedné
z obětí, když se onen odváží zpochybnit jeho
morální kredit. Už předtím ovšem na postupnou
devastaci své duše ukazuje značně nešetrnými

ZÁMECKÁ
HVĚZDÁRNA
Slavnostní otevření
hvězdárny v Holešově
proběhne ve středu
24. června 2009 od 18 hodin
Program:
Jízda na koních i v kočáru
Vystoupení mužského vokálního kvintetu
MAGNA MYSTERIA s písněmi trubadúrů
12. - 17. stol.
Barvitá show zlínské skupiny
historického šermu REVERTAR
Představení divadelního souboru
CONTINUO, který po úspěších v USA
a Paříži vystoupí také v Holešově
Po programu pozorování hvězd...
Vstupné 20 Kč (v ceně je pamětní mince)
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a bezcitnými výslechy pozůstalých. Jeho postupná proměna k horšímu já tak sama nejlépe
relativizuje odpověď na ústřední otázku: „Rodí
se zrůdy, nebo je společnost vytváří?“ Film
v tomto smyslu končí výstižnou symbolickou
scénou, kdy po stisku vrahovy ruky na dosud
neposkvrněné advokátově ulpí krev.

Po obrazové stránce vůbec je film v našich
podmínkách nevídaným počinem. Je proto
celkem s podivem, že se jedná teprve o druhý
(!) celovečerní film Julia Ševčíka. Jeho manýristická režie vytváří úchvatné retro s dokonalou dobovou výpravou, kostýmy, nalíčením
a svícením. Přeostřené či naopak rozmazané
záběry, barevné filtry, dokolorované obrazy,
makrodetaily, montáže, kamerové jízdy, výborná práce se zvukem dávají do budoucna
naší kinematografii v osobě režiséra Ševčíka
Třetí nejdůležitější postavou příběhu je vra- velkou naději. Bohužel ale je film značně
hova manželka, ztělesněná Dagmar Veškrno- nevyvážený, dvě nejsilnější scény (Kurtenovo
vou-Havlovou. Přestože má nejmenší prostor, zatčení v kostele a první výslech obžalovanédokáže na sebe strhnout patřičnou pozornost, ho) se odbydou hned na začátku a po tomto
což není ani tak výsledkem hereckého umu impozantním rozjezdu už žádná takto silná
a zkušeností herečky, jako spíš díky efektního akce nepřijde. Příběh naopak začne nudit opasnímání. Tvář Havlové je zabírána převážně kováním faktů a i obraz ztrácí svoji počáteční
přes okno, sklo jedoucího automobilu, jako moc, protože o ději se většinou už jen mluví.
odraz v zrcadle. Na siluetu její postavy jsou pro- Oživení přijde opět až v samém závěru, kdy
mítány útržky filmu, znázorňující vrahovy oběti. advokát svede poslední boj za uznání Kurtenovy duševní nepříčetnosti. Ale neuspěje. Ortel zní:
„Normal.“ Jsou tedy potom
normální skutky, které spáchal? Vývoj dalších událostí
v Německu ve 30. letech
nikomu odpověď neusnadnil. Doba fašismu dokázala, že zločiny proti lidskosti,
jakkoliv abnormální, mohou
být společenskou normou.
Krutá a mnohdy krvavá historie lidstva jako by potvrzovala slova Petera Kurtena:
„Na tomhle světě není místo
pro nevinnost.“ Film uvedlo holešovské kino Svět
6. a 7. 6. 2009.
Marie Drechslerová
Hlavní protagonisté snímku Normal.

KINORECENZE

KNIŽNÍ TIP
P. G. Wodehouse:
Dobrá práce, Jeevesi
Čtvrtý příběh
o svérázném
sluhovi Jeevesovi pochází z pera
humoristy
P. G. Wodehouse, který
si získal české čtenáře
již ve třicátých letech minulého století. Pohromy v podobě bláznivých nápadů přátel
a příbuzných, kteří Bertieho
Woostera zbavují klidu, není
lehké odvrátit, ať už se však
jedná o náhlá citová vzplanutí
jeho přítele Tuppyho či strýce
George, nezbednosti bratránka
Thomase nebo srdeční záležitosti Bertieho samého. Na jednu životní jistotu se může Bertie
bez výjimky spolehnout: důvtip
a invenci jeho nedostižného
sluhy Jeevese...
(red)
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Program kina Svět
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.
Sobota 20. 6. a neděle 21. 6. v 19 h: GRAN
TORINO - USA, kriminální drama. 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!

FILMOVÝ TIP

Neděle 28. 6. a pondělí 29. 6. 19 h: 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!
Hrají Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen a další. Režie Bryan Singer.
Středa 1. 7. a čtvrtek 2. 7. v 19 h: DVOJÍ
HRA - USA/Německo, krimi thriller s titulky.
Dvojice bývalých agentů rozehrává špionážní
hru mezi dvěma znesvářenými korporacemi.
Komu můžete věřit a kdo je jen součástí hry?
Hrají Cliva Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson
a další. Režie Tony Gilroy.

Program MKS a Drive Clubu
Od května stálá VÝSTAVA fotografií Roberta
Rohála. Kolekce černobílých fotografií (portréty,
figurální motivy) umístěna v interiéru zámecké
restaurace. Zámek.
Od středy 17. 6. VÝSTAVA „Noviny ze dvou
kontinentů“ (Asie, Afrika) - unikátní sbírka
novin sběratele Miroslava Karáska z Kroměříže.
Výstava potrvá do 29. 7. a bude otevřena denně
mimo pondělí. Městská galerie.
Čtvrtek 18. 6. v 18 h: MUZIKÁLOVÝ VEČER
- program plný věčně zelených melodií v podání
žáků pedagožky a pěvkyně Kateřiny Hájkové.
Večer je pořádán ve spolupráci se ZUŠ F. X.
Richtera Holešov. Drive Club.
MKS připravuje:
Středa 24. 6. až sobota 27. 6. FESTIVAL
LOUTKY A BÁBKY. 1. ročník mezinárodního se-

tkání loutkových a alternativních divadel z Moravy, Slovenska a Čech. Jsou připravena dopolední
představení pro děti i odpolední pro veřejnost.
Program bude doplněn koncerty, výstavou, výtvarnými dílnami. Souběžně s festivalem bude
probíhat přehlídka lidové umělecké tvorby, kterou
pořádá Klub umění a řemesel, o.s.
Z bohatého programu nabízíme např. jedinečné
představení divadla CONTINUO, které se uskuteční ve středu 24. 6. po setmění (21.30 hod.)
v zámecké zahradě. Ze slovenských hostů se
můžeme těšit na Bábkové divadlo Žilina a jejich představení pro děti. Z koncertů to bude
cimbálová muzika, kapely LOS PERDIDOS,
TUBABU a další.
Celý festival je situován do plenéru města a zámecké zahrady. Většinu představení je možno
navštívit ZDARMA!
Podrobný program na plakátech, www.
holesov.info

JMÉNEM KRÁLE
(ČR 2008, 77 minut)
Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza,
Lukáš Vaculík nebo Markéta Hrubešová
se představili v novém historickém filmu
Jménem krále. Ve středu 27. května měl
slavnostní premiéru. Detektivní zápletka,
období středověku a hvězdné herecké
obsazení charakterizují snímek Jménem
krále, který právě vstupuje do kin.
Historický film, zachycující období vlády
Přemysla Otakara II., vznikl podle historické novely Vlastimila Vondrušky Osudný
turnaj z knihy Vražda v ambitu.
Hlavní postavou je Oldřich z Chlumu, králův zástupce v severních Čechách a správce královského hradu Bezděz, který má
z titulu své funkce pravomoc vyšetřovat
a trestat hrdelní zločiny v kraji.
Cestou na zásnuby, jež mají usmířit dva
znesvářené rody, nalezne se svými pomocníky mrtvolu přepadeného a oloupeného kupce. V noci po slavnostní hostině
je pak zavražděn Markvart z Vartemberka,
hlava rodu Vartemberků. Úkolem Oldřicha
z Chlumu je zjistit, co obě vraždy spojuje
a kdo za nimi stojí.
Kromě Karla Rodena (Oldřich z Chlumu)
a Kláry Issové (Ludmila z Vartemberka) se
ve filmu objeví Jan Kanyza (Hynek Berka
z Dubé), Lukáš Vaculík (Marek z Vartemberka), Markéta Hrubešová (Klára z Vartemberka), Martin Štěpánek (Markvart
z Vartemberka), David Prachař (Beneš
z Dubé), Jan Dolanský, David Matásek,
Saša Rašilov a další.
Producentem filmu Jménem krále je televize Nova, která formou vlastní produkce,
koprodukce nebo předkupu televizních
práv umožnila natočení již více než tři
desítek divácky atraktivních snímků.
Holešovské kino Svět uvede film ve dnech
23. - 24. července.
(red)

Oslavy 110. výročí založení SDH v Roštění
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Roštění, které se konají v neděli 21. června
v nově otevřeném areálu bývalého koupaliště.
Program: od 14.00 hodin ukázky historické a současné techniky
od 16.00 do 22.00 hodin k tanci a poslechu hrají HULÍŇANÉ
Vstupné dobrovolné

Centrum pro seniory, p.o.
v Holešově
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.
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.

Kino Svět
připravuje
na červenec
Sex Drive
(8. - 9. 7.)
Andělé a démoni
(10. - 11. 7.)
Paříž 36
(13. - 14. 7.)
Hannah Montana
(17. - 18. 7.)
Víno roku
(21. - 22. 7.)

Karel Roden v hlavní roli.

DVD TIP
FRANCOUZSKÁ SPOJKA
Klasický krimi thriller Francouzská spojka
dokáže přikovat k obrazovce i po bezmála čtyřiceti letech od svého natočení
a to díky režijnímu mistrovství Williama
Friedkina s bezchybným hereckým výkonům Geae Hackmana a Roye Scheidera.
Jimmy Doyle, přezdívaný Pepek, a jeho
parťák Buddy Russo - dvojice detektivů, která bojuje proti obchodu s drogami.
Při své práci v Brooklynu se dostanou
na stopu připravovaného obchodu, při
němž jde o velké množství heroinu, ale
velký případ nedopadne tak, jak by si přáli.
The French Connection, USA, 1971, 104
min., režie: William Friedkin, hrají: Gene
Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider,
Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi.
(red)
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Nová soutěž: Poznáte holešovské zahrádky?

V minulém čísle jste poznali
zahrádku holešovské restaurace
RETRO.

Už v minulém čísle jsme vyhlásili novou letní soutěž. V prvním
kole jste měli poznat první zahrádku
a určit, ke které holešovské restauraci patří. Dvacet čtenářů neomylně
zareagovalo tím, že poznalo zahrádku restaurace Retro na Palackého třídě. Z dvacítky soutěžících
byla vylosována Šárka Topičová,
která obdrží dopis, kterým se v Retru prokáže a může konzumovat
v hodnotě 300 Kč. Výherkyni samozřejmě gratulujeme.
Nyní tedy vstupujeme do druhého kola. Jestlipak poznáte tuto
zahrádku (na dvou obrázcích vpravo)? Správné odpovědi posílejte
nejpozději do týdne od vydání tohoto Holešovska buď klasicky poštou,
anebo na mailovou adresu: robert.
rohal@holesov.cz.
Jeden nebo jedna z vylosovaných soutěžících pak obdrží opět
možnost konzumace v restauraci,

jejíž zahrádku identifikoval či identifikovala.
Majitel restaurace a zahrádky,
kterou máte poznat, slíbil i tentokrát výherci či výherkyni konzumaci
v hodnotě 300 Kč.
RR

Země jako jediné místo pro život
ve vesmíru
Tak znělo téma VII. ročníku mezinárodní soutěže pořádané Klubem ekologické výchovy
a Zeleným křížem ČR. Žákyně 2. ročníku SOŠ PaedDr. Stratil s.r.o. Nicole Jandalová si díky své
originální úvaze na dané téma vybojovala v celorepublikové konkurenci 3. místo v kategorii SŠ.
Začátkem června převzala v Praze na ministerstvu zahraničních věcí cenu z rukou zástupce
MŠMT. Srdečně blahopřejeme!
Pedagogové SOŠ PaedDr. Stratil

Odpoledne s Plamínkem
Ve středu 27. 5. jsem prožila nádherné odpoledne v holešovské
zámecké sala terreně, kde měl koncert pěvecký sbor Plamínek ze 3. ZŠ
Holešov. Za sedm let svého trvání toho dosáhl opravdu hodně. Sálem
zněl zpěv dětí a mně z těch krásných melodií až běhal mráz po zádech
a ani slzičkám jsem se neubránila. Děti doprovázely paní sbormistryně
na klavír, housle, kytaru a flétnu, a písně tak získaly na barevnosti
a zajímavosti. V průběhu slavnostního koncertu bylo pokřtěno první CD
tohoto pěveckého sboru, jehož kmotrou byla paní ředitelka Mgr. Alena
Grygerová. Moc Vám děkuji, malí zpěváčci a paní učitelky, za nádherný
zážitek plný citu a krásné hudby a přeji vám mnoho dalších úspěchů
a jen dál rozdávejte radost a potěšení svými písněmi.
Mgr. Eva Svobodová
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ZVEME VÁS
v úterý 23. června na premiéru
pohádky

O princezně a drakovi,
kterou nacvičil soubor černého divadla
z TYMY.
Představení začne v 16 hodin
v jídelně TYMY, vstupné činí 10,- Kč.
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Připomínáme 45. výročí úmrtí Mirko Očadlíka
Univerzitní profesor, PhDr., DrSc. Mirko
Očadlík se narodil 1. března 1904 v Holešově
v rodině JUDr. Josefa Očadlíka. Navštěvoval
školu v Holešově, v letech 1913 - 1922, kdy
rodina žila ve Vídni, navštěvoval tamější školy.
Začal studovat práva na Karlově univerzitě, ale
brzy přešel na filozofickou fakultu, kde studoval
hudební vědu, estetiku a historii hudby. Stal se
absolventem právnické i filozofické fakulty, doktorát získal svou disertační prací o Smetanově
Libuši v roce 1946.
Již jako student se ocitl ve středu pražského hudebního dění a brzy se stal uznávaným
hudebním publicistou, kritikem a vynikajícím
smetanovským znalcem. V roce 1925 nastoupil
jako hudební redaktor v Národním osvobození a organizoval Spolek pro moderní hudbu.
V roce 1928 odešel do rozhlasu, kde působil
jako hudební redaktor, programový pracovník
a programový ředitel pražského rozhlasu.
Od roku 1948 byl profesorem dějin hudby
na AMU, od roku 1950 působil na Filozofické

fakultě Karlovy univerzity, kde zřídil v roce
1959 Ústav pro dějiny české hudby, jehož
byl ředitelem. Vydával
sborník Miscellanea
musicologica.
Prof. Mirko Očadlík je autorem stovek
novinových článků,
desítek knih a literárně kritických prací
týkajících se hudby, a to od hudby renesanční
a barokní až po hudbu nejnovější. Propagoval díla předních osobností soudobé světové
a české hudby jako Stravinského, Prokofjeva,
Schönberga, Berga a jiných.
V centru jeho vědeckého i popularizačního
zájmu stála osobnost Bedřicha Smetany, zabýval se spolu s prof. Nejedlým a O. Ostrčilem
postupným vydáváním kompletního Smetanova
díla a dalších smetanovských památek a pu-

blikací. Spolu s klavíristkou Věrou Řepkovou
se stal iniciátorem první kompletní nahrávky
klavírních skladeb B. Smetany na gramofonové
desky v roce 1961.
Nejrozsáhlejší prací prof. Očadlíka je
dvoudílný průvodce orchestrální tvorbou „Svět
orchestru“, v němž přibližuje čtenářům díla naší
i evropské hudby. Je autorem monografií „Karel
Boleslav Jirák“, „Život a dílo Zdeňka Fibicha“,
„Vyprávění o Bedřichu Smetanovi“.
Zásluhou Mirko Očadlíka došlo v roce 1959
k odhalení pomníku F. X. Richtera, slavného hudebního skladatele pocházejícího z Holešova.
Nedlouho před svým úmrtím věnoval městu
Holešovu svou rozsáhlou a cennou knihovnu,
která je nyní uložena v Městské knihovně.
Mirko Očadlík zemřel 26. června 1964
v Praze, pohřben byl na Vyšehradě. V roce
1974 byla na jeho rodném domě v Holešově
odhalena pamětní deska.
HK

Slavný rodák se vrací
Holešov - O minulém víkendu navštívil Holešov František Křupala
(ročník 1936), čtyřnásobný mistr republiky ve trojskoku a dlouholetý zpěvák ve sboru opery Národního divadla Praha. Slavný rodák sem zajíždí
rok co rok. Má tu nejen rodinu a přátele, ale rovněž se tu schází se svými
spolužáky z gymnázia. S nimi se setkal i minulou sobotu 13. června.
Po maturitě na holešovském gymnáziu, což bylo v roce 1954,
byl přijat na brněnskou konzervatoř, kde začal studovat obor varhany.
Souběžně se věnoval sportu, kde slavil úspěch nejdřív ve dresu pražské
Dukly a později Sparty. Časem se však stejně vrátil k muzice, kterou vystudoval. Zpočátku působil jako pedagog, od roku 1967 pak v Národním
divadle, kde zpíval až do své šedesátky. Dodnes vystupuje jako koncertní
umělec, který má na svém kontě stovky koncertů prakticky po celé Evropě
i Japonsku. Obsáhlý rozhovor s ním přinese Holešovsko v některém ze
svých nejbližších vydání.
Robert Rohál
< František Křupala je stále velký fešák. Jeho roky by mu nikdo
nehádal. Jinými slovy ve zdravém těle - zdravý duch...

BARD SLAVIL 88. Ve středu 3. června
oslavil 88. narozeniny externí spolupracovník naší redakce - pan Miroslav Neumann
z Holešova. Čtenáři našich novin ho dobře
znají - jednak díky článkům, které v Holešovsku
publikoval, jednak z publikací, které mu vyšly
v edici Knihovnička Holešovska. Tou prozatím
poslední byla brožura Za vysokou šedou zdí,

v níž vzpomíná na kriminály, jimiž prošel v letech 1948 - 1951. Miroslav Neumann je také
autorem látek, které posloužily jako náměty
pro dva televizní seriály Legenda o živých
mrtvých a Muž, který nesmí zemřít. Když se
tyto seriály v Holešově v sedmdesátých letech
minulého století točily, působil pan Neumann,
někdejší účastník partyzánského hnutí, jako

odborný poradce. Na fotografiích, které přinášíme, vidíte gratulanty - místostarosty Josefa
Bartoška a Rudolfa Seiferta, kteří mu přišli
poblahopřát k jeho narozeninám. K tomu se
připojuje i redakce Holešovska, která mu přeje
do dalších let hodně zdraví, životní pohody
a tvůrčí invence.
RR
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: PAVEL VYSTRČIL
Dnešní galerie představuje tvorbu mladého
holešovského fotografa Pavla Vystrčila. O své
zálibě říká, že ji nejspíš „podědil“ po otci. Ten
prý měl staré ruské fotoaparáty a sám si doma
vyvolával fotky.
„Když mi poprvé půjčil fotoaparát, byl jsem
v sedmé třídě,“ vzpomíná Pavel Vystrčil. „Ale
fotografování bylo finančně poměrně náročné.
Proto jsem fotografování na čas odložil a po nějaké době jsem zabrousil k digitální kameře
a střihu videa. Ale nebylo to ono. Jedna pěkná
fotografie dokáže říct víc než hodiny záběrů.
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A tak jsem si koupil digitální zrcadlovku. Je to
naprosto něco jiného než kinofilm a člověk se
prakticky učí od začátku.
A co rád fotím? Každá fotografie a situace je odlišná a neustále se učím a rozvíjím
své obzory. Fotím prakticky vše, od svateb
přes makro až po sport. Ale nejraději mám
dokumentární fotografii. Jen tak se procházet
po nějaké akci, ať už jde o závod automobilů či
koncert, a zaznamenávat okamžiky ze života,
jak se dějí.“
RR
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: PAVEL VYSTRČIL

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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SOŠ Holešov v akci Evropská mládež poznává Vídeň
V pondělí 1. 6. 2009 jsme se vydali pod
vedením Mgr. Renaty Juráňové na pětidenní
poznávací projektovou akci do Vídně, která byla
zaštítěna a dotována rakouským ministerstvem
školství. Po čtyřhodinové cestě jsme dorazili
na místo, ubytovali se a po obědě jsme se šli
podívat do Donauparku, který zdobí vyhlídková
věž Donauturm.
Následující den nás na Stephansplatzu
čekal náš rakouský průvodce Wolfgang Grassel
a prohlídka Vídně mohla začít. Prvním místem,
které jsme navštívili, byla katedrála sv. Štěpána,
která je zároveň současným symbolem Vídně.
Zajímavostí je, že rozměry dómu jsou založeny
na číslech 3 a 4. Podle starých údajů je jeho
šířka 111 stop, délka 333 stop a jižní věž vysoká
444 stop. Počet schodů k dnešní vyhlídkové
terase je 343, to je (3 + 4) ³. Potom jsme šli do
nedalekého Hofburgu zhlédnout do Španělské
jezdecké školy dopolední výcvik ušlechtilých
lipicánů. Odpoledne jsme byli na témže místě
provedeni komnatami císaře Františka Josefa
a císařovny Sissi. Poslední prohlídkou dne byla
Národní knihovna, taktéž v Hofburgu.
Ve středu dopoledne jsme poznali historii
Vídně od keltských počátků až po současnost
v Národním muzeu na Karlově náměstí. Odpoledne jsme jeli do malého města Klosterneuburgu, kde jsme navštívili klášter Klosterneuburg.

Zde jsme se prošli kulturní vinnou stezkou, která
vedla čtyři patra dolů do barokních vinných
sklepů. Středeční večer byl zakončen premiérou muzikálového představení „Rudolf - Aféra
Mayerling“ v divadle Raimund.
Ve čtvrtek v ranních hodinách jsme se
vydali do rakouského Parlamentu, kde před
vstupem nikdo z nás nemohl přehlédnout fontánu a sousoší se sochou znázorňující Pallas
Athénu, bohyni moudrosti. Budovu navrhl na
konci 19. století architekt Theophil von Hansen
s odkazem na starověké řecké stavitelství, což
pozná na první pohled i laik. V dopoledních
hodinách jsme si prohlédli stavbu v novogotickém stylu, byla postavena za vlády císaře
Františka Josefa - vídeňská radnice, která byla
za dob fašismu obsazena Hitlerem, který zde
kolem roku 1938 spřádal své válečné plány.
Odpolední program byl pro většinu z nás velmi
záživný, pro koho by taky nebyl, když jsme
navštívili císařskou hrobku, která je ve Vídni
pohřebištěm rakouského panovnického rodu
Habsburků. Odpočívá zde 146 šlechticů z habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie. Poté
nás čekala prohlídka císařských klenotů. Klenotnice se nachází v nejstarší části Hofburgu,
člověk zde může spatřit např. císařskou korunu
svaté Říše římské, pracovní korunu Rudolfa II.
a nepostradatelné korunovační insignie.

V pátečních dopoledních hodinách jsme
prošli kontrolní bránou do centra OSN. Úředními jazyky OSN jsou angličtina, francouzština,
španělština, čínština, ruština a na důležitějších
schůzích také arabština. Mimo samotné vídeňské OSN zde působí další instituce patřící
pod hlavičku této organizace - Mezinárodní
agentura pro atomovou energii (IAEA), Úřad
pro drogy a kriminalitu (UNODC) nebo Úřad
vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Tzv. prosklené UNO City je srdcem
moderního města nad Dunajem. Posledním
místem, které jsme navštívili, byl barokní zámek
Belvedere. Zde jsme zhlédli výstavu originálů
mistrů Gustava Klimta, Oskara Kokoschky,
Friedricha Schieleho a Clauda Moneta. Nejvíce nás upoutal slavný obraz Gustava Klimta
„Polibek“. Nacházela se zde díla francouzského
impresionismu spolu s vrcholnými díly období
vídeňského biedermeieru.
Náš pobyt ve Vídni byl pomalu, ale jistě
u konce a nám nezbývalo nic jiného, než se
sbalit a vyrazit do Praterstrae na autobusovou
zastávku a odjet domů. Tento projektový týden
ve Vídni nám všem přinesl bohaté zážitky, nové
znalosti a určitě se každý z nás alespoň trochu
zdokonalil v německém jazyce.
Studentka SOŠ Holešov
Lucie Rapantová, 2. A

Lidové misie v Centru pro seniory
Poslední květnový týden byl v holešovském Centru pro seniory prodchnutý duchovní
atmosférou. Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie pořádala lidové misie, jejichž
nedílnou součástí byla i pastorační činnost
mezi seniory. Řeholní sestry ze společnosti
Dcer křesťanské lásky svatého Vincence de
Paul a řeholní bratři Vincentini se s úžasnou
trpělivostí a láskou věnovali našim klientům,
kteří měli zájem o duchovní rozhovory.
Sobotní bohoslužba s promluvou otce
Pavla o víře, naději a lásce vykouzlila mnoho
úsměvů a rozehřála srdce všech přítomných.
Překrásná květinová výzdoba modlitebny, pořízená z darů věřících, jistě umocnila prožitek
mše svaté. Radostná nálada přetrvala po celý
den a všichni klienti se těšili na bohatý duchovní
program následujících dnů.
V průběhu pondělí a úterý navštívily naše
klienty řeholnice - S.M. Alžběta a S.M. Vojtěcha.
Nejprve si řeholní sestry s velkým zaujetím
prohlédly naše zařízení a poté se věnovaly zájemcům, kteří si přáli s nimi hovořit. Naši klienti
se tak mohli dovědět o misijní činnosti.
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Pokřtění věřící měli velkou příležitost přijmout svátosti udělované řeholním knězem, a to
přímo v Centru pro seniory. Mobilním uživatelům
udělil řeholní kněz svátost smíření ve zpovědní
místnosti a poté následovala bohoslužba slova
s možností přijetí svátosti pomazání nemocných a svatého přijímání. Imobilním klientům

byly svátosti udělovány na pokojích v průběhu
dvou dnů.
Někteří klienti našeho zařízení se zúčastnili
katechezí a bohoslužeb pořádaných ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie a filiálním
kostele svaté Anny. Všem zúčastněným se
duchovní program velmi líbil.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali holešovskému
děkanovi ThLic.ICLic. Františku
Cincialovi za uspořádání lidových
misií a velký časový prostor, který
věnoval našim seniorům. Velký dík
taktéž patří Mgr. Ivaně Bozděchové, všem pracovníkům a spolupracovníkům CpS, kteří se zasloužili
o to, že byly zajištěny důstojné
podmínky pro misijní činnost.
Věříme, že lidové misie byly
počáteční aktivitou naší další spolupráce s římskokatolickou církví
v Holešově.
Hana Stejskalová
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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
23. 6. O princezně a drakovi - zveme Vás
na premiéru pohádky, kterou nacvičil soubor
černého divadla z TYMY, od 16.00 hod. v jídelně TYMY, vstupné 10 Kč
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
30. 6. Dárek za vysvědčení od 13.00 do 17.00 je pro všechny děti, které přinesou ukázat
vysvědčení do TYMY, připraven
malý dáreček
Nábor do FOTBALOVÝCH
BENJAMÍNKŮ
zveme všechny kluky rok narození
2003, 2004 do fotbalových benjamínků - první trénink v pondělí
15. 9. 2009 od 16.00 v TYMY, trenér Ladislav Linda
LÉTO S TYMY
Letní tábory: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
ČERVENEC - Beskydy, Sulov
6. - 15. 7. Putování EVROPOU - výpravy
po stopách starých Evropanů, dobrodružství
plná her, tajemství a zábavy
6. - 15. 7. Keramický havraní tábor - dobrodružství s indiánskou a starověkou keramikou
a pálení v polní peci
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 s barvičkou - taje výtvarných a rukodělných technik pro malé i velké milovníky umění
FITNESS léto - tábor pro holky i kluky spojený
s tancem, aerobikem a dalšími tanečními styly

Příměstský tábor
20. - 24. 7. Hledá se NEMO - připraven denní
program pro holky i kluky, výlety, malování,
procházky, hry a soutěže, cena: 990 Kč
10. - 14. 8. Putování s dinosaury - celotáborová hra, výlet do Dinoparku ve Vyškově,
Rusava, karneval, táborák, cena: 990 Kč
POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál TOUHA v Praze 3. 10.
- cena: 1.150 Kč (přihlášky do 30. 6.)

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.
OHLÉDNUTÍ
Předání pamětních listů holkám i klukům
navštěvujícím kroužky TYMY - věříme, že

jste se s námi cítili dobře
a máte spoustu nových
zážitků. Děkujeme všem,
kteří vystupovali se svými
kroužky na přehlídkách,
akcích a soutěžích a reprezentovali nejen sebe, ale
i TYMY. Už dnes se těšíme, že se v září 2009
znovu v plné síle a v pohodě setkáme.
V TYMY se rozezněl zpěv
V pondělí 8. 6. proběhl v SVČ TYMY již 4. ročník pěvecké soutěže „Všetulská superstar“. Zpěváci
a zpěvačky byli rozděleni do kategorií dle věku. První kategorií
byli soutěžící z 1. až 4 tříd ZŠ,
do druhé kategorie byli zařazeni
zpěváci navštěvující 5. až 9. třídu.
Všichni soutěžící měli připraveny
velmi náročné písničky, a že je
zazpívali opravdu skvěle, dokazují
i komentáře poroty, která nešetřila
chválou a obdivem.
Slyšeli jsme písničky nejen českých interpretů, ale i zahraničních
skupin. Do poroty přijali pozvání
profesionálové na slovo vzatí pan Ruda Šenkyřík, paní Hana
Stehlíková a paní Alena Kollerová.
Až do poslední chvíle nebylo jisté,
kdo si odnese titul superstar, neboť všechny
výkony byly mistrovsky zazpívány a porota
rozhodování neměla vůbec lehké. Ocenění
a velký potlesk si zasloužili všichni účinkující
- a tak se taky stalo. Speciální cenu poroty si
odnesla Patrička Mlodziková - benjamínek
superstar, v I. kategorii zvítězil jediný zpěvák
soutěže Patrik Možiš a o prvenství se dělil
s Karolínou Vaclachovou. Ve II. kategorii si
prvenství vyzpívala Dana Tobolíková.
Všem začínajícím hvězdičkám gratulujeme
a přejeme, ať jim to zpívá. A srdečně všechny
přivítáme na oblastním kole dětské PORTY
pořádané ve středisku v listopadu 2009. Poděkování patří skvělé porotě, paním učitelkám
a pánům učitelům za přípravu dětí na tuto
soutěž, především paní učitelce Anně Stavělové.
Hanka Samsonová
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Spolupráce holešovského gymnázia s armádou a hasičským
záchranným sborem se vydařila!
V souladu se Školním vzdělávacím programem Heuréka našeho holešovského gymnázia
jsme zorganizovali v měsíci květnu dva projekty
pro naše žáky. Byly realizovány v úzké spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín
a HZS Bystřice p/H. a Holešov.
Nejdříve proběhl sportovně turistický kurz
na Rusavě. Ten má již v našem vzdělávacím
programu pevné místo. Žáci absolvovali prakticky aktivity zahrnující poskytování první pomoci,
lanové překážky, cykloturistiké výjezdy, turistické výšlapy, hry v přírodě, základy ovládání
kajaku a kánoe na klidné vodě, orientaci v terénu, orientační běžecký závod a sérii přednášek
o pobytu v přírodě. V letošním roce jsme tento
osvědčený program obohatili o „noční přežití“
v přírodě ve spolupráci s armádou. Vojáci pro
naše žáky připravili bohatý adrenalinový program, při kterém si někteří opravdu sáhli na dno
svých fyzických sil. Velký dík patří majorovi
plk. gšt. Ing. Radku Hennerovi, který tento program zajistil po organizační stránce.
Na sportovní kurz pak programově navazoval v pátek 29. 5. 2009 tradiční projektový
den „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Obsah tohoto projektu je koncipován tak,
že si naši žáci prakticky vyzkoušeli činnost
při vyhlášení požárního poplachu, procvičili

základy první pomoci v mimořádných situacích, zopakovali topografické znalosti a také
si prakticky vyzkoušeli, jak správně reagovat
při vzniku mimořádné události. Vedení jednotlivých stanovišť zajišťovali žáci třetích ročníků
a septimy. Ti na základě vlastních poznatků
a předchozí přípravy na výše zmiňovaném
sportovním kurzu školili a prakticky vedli mladší
spolužáky. Stejně jako v loňském školním roce
nám výrazně pomohl Hasičský záchranný sbor
Bystřice pod Hostýnem a Holešov s velitelem
ing. nadporučík. Františkem Javůrkem. Nprap.
Bc. Zdeněk Dvorník a nstržm. Radek Michalec

Vyvrcholení rozsáhlé kampaně
pod názvem „Na kolo jen s přilbou“
Ve čtvrtek 4. června proběhl na hřišti u I. ZŠ Holešov již 6. ročník tradiční
akce Na kolo jen s přilbou. Tato akce je vyvrcholením kampaně Na kolo jen
s přilbou. Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci nošení
cyklistických přileb dětmi a mládeží. Tato kampaň je již několik let úspěšná
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole.
Pořadatelem je SVČ - TYMY za spoluúčasti a pomoci studentů Vyšší
a střední policejní školy Holešov, kteří připravili řadu stanovišť pro děti. Děti
přijíždějící na kole a s přilbou na hlavě se zde mohly seznámit se základy
první pomoci, ujasnit si vybavení kola, vyzkoušet několik dopravních testů,
projet překážkovou dráhu, namalovat kolo s přilbou, zaskákat si na hradě
a jako bonus si mohly prohlédnout radar na měření rychlosti u městské
policie. Odměnou za zvládnutí všech úkolů jim byla medaile a drobná věc.
Karty všech účastníků postupovaly do hlavního losování o hodnotné ceny.
Hlavním lákadlem byla první cena v podobě dětského kola, které vyhrála
Lenka Galatíková. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili
- MŠ, ZŠ, městu Holešov, městské policii, prodejnám Cyklosport a Unite,
VZP, BESIP, SPŠ MV ČR. Velké poděkování za finanční a materiální pomoc
patří sponzorům - Trachea, Oramic, Rapos, VZP a BESIP.
Doufáme, že akce Na kolo jen s přilbou pomůže zvýšit bezpečnost
dětí na silnicích a že si díky ní děti i rodiče uvědomí, že přilba by měla být
automatickou záležitostí při každé jízdě na kole. Určitě se vyplatí jezdit
a nosit přilbu! Děkujeme.
Hanka S. - SVČ TYMY

Pozdrav z toulání po kopcích nám všem velmi blízké Rusavy poslali do redakce malí Trpaslíci z Jestřabí! Krásný týden plný her si na svém tradičním
pobytu ve škole v přírodě užily děti z holešovské Mateřské školy Sluníčko.
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přistavili hasičský zásahový vůz na školní dvůr
a pak přímo prakticky předváděli samotné vybavení zásahového vozu, prostředky potřebné
k hašení požáru a svůj výklad doplňovali zajímavostmi ze skutečných zásahů.
Chtěl bych tímto upřímně poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě těchto náročných
a smysluplných akcí. Na závěr nezbývá nic
jiného než si přát, aby mimořádných situací
bylo co nejméně.
Za předmětovou komisi tělesné výchovy
PaedDr. Miloslav Růžička,
zást. řed. gymnázia L. Jaroše Holešov

Radost tvořit
Žákyně 3. ZŠ Holešov Mercedes Pilová získala osobní cenu
„Křišťálový zvoneček“ z rukou poslankyně Parlamentu ČR Ing. Michaely Šojdrové na mezinárodní
výtvarné soutěži zrakově postižených dětí a mládeže s názvem
„Radost tvořit“.
Soutěž je součástí mezinárodního festivalu filmů ve Zlíně.
V letošním roce se konal již 12.
ročník a hodnotilo se téměř 300
výtvarných prací na téma „Pozvánka do kina“.

Hlavním cílem soutěže bylo
představit svému okolí a návštěvníkům vernisáže výtvarná díla zrakově postižených dětí, a seznámit
tak veřejnost s různými způsoby
výtvarných technik.
Poděkování a obdiv patří
všem zúčastněným dětem, které i přes svůj zdravotní handicap
dokážou žít s úsměvem na tváři
a přitom vytvářet opravdová mistrovská díla.
Bc. Iveta Dvořáková
3. ZŠ Holešov

Z rukou poslankyně Parlamentu ČR Michaely Šojdrové a za asistence
herce a moderátora Jana Čenského převzala Mercedes Pilová
Křišťálový zvoneček.
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pondělí - pátek
sobota - neděle

VAŘÍME
od 11.00 - 21.30 hodin
od 12.00 - 21.30 hodin

MENU od 22. 6. do 26. 6. 2009
od 11.00 do 14.00 hodin
K dennímu menu nabízíme minerální vodu Bonaqua za 10,- Kč
(perlivá, jemně perlivá, neperlivá)
1. 200 g Svíčková na smetaně
/ houskový knedlík
2. 100 g Kuřecí steak na česneku
/ opékané brambory
STŘEDA
Polévka: 0,25 l Zelná
1. 100 g Samuraj / bramboráčky
2. 100 g Grilovaná klobása,
čočka na kyselo, chléb

PONDĚLÍ
Polévka: 0,25 l Slepičí vývar s domácími
nudlemi
1. 150 g Přírodní vepřový plátek / hranolky,
dressing
70,- Kč
2. 100 g Kuřecí nudličky
s ananasem/ rýže
70,- Kč
ÚTERÝ
Polévka: 0,25 l Krémová zeleninová

70,- Kč
70,- Kč

70,- Kč
70,- Kč

Po dobu vydávání poledního menu
od 11.00 do 13.00 ZÁKAZ KOUŘENÍ
Denní menu na www.super-info-gastro.cz
Chcete-li pravidelně dostávat týdenní
jídelníček na e-mail, napište si o něj
na tomretro@seznam.cz
Pátek a sobota od 18.00 hodin
GRILOVÁNÍ na zahrádce
V celé restauraci
i na zahrádce internet zdarma

ČTVRTEK
Polévka: 0,25 l Hovězí s rýží a hráškem
1. 100 g Vepřové výpečky se špenátem
/brambor. knedlík
70,- Kč
2. 300 g Kuřecí salát
70,- Kč
PÁTEK
Polévka:
1. 100g

0,25 l Špenátová s vejci
Kuřecí řízek
/ bramborový salát
2. 300g Těstoviny s mozzarelou
a rajčaty

70,- Kč
70,- Kč
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SFK ELKO Holešov vyhrál krajskou soutěž mladších žáků
Dobojováno! Sen se stal skutečností a mladší žáci Holešova
získali titul v krajské soutěži, když
z 22 utkání jich vyhráli 21 a prohráli pouze 1 zápas. Získali tak 63
bodů s impozantním skóre 146 :
11. Jejich úspěch navíc podtrhuje
i skutečnost, že v tabulce střelců
mezi desítkou nejlepších figurují
hned čtyři hráči Holešova. Jakub
Zahnaš se 43 brankami bezkonkurenčně vyhrál. Pátý a šestý
skončili Lukáš Michálek a Jan
Zapletal s 28 brankami a na sedmém místě je David Kováč s 22
brankami. Zajímavá je skutečnost,
že David Kováč byl prvním a zároveň posledním střelcem Holešova
v soutěži.
Mezi brankáři skončil Patrik
Marcin na třetím místě s 9 zápasy
odchytanými s nulou, Ben Šuba
se pak dělí o 8. místo s jedním
odchytaným zápasem s nulou.

Nutno jmenovat i ostatní
hráče, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli, a to výborní obránci: David Mlčák, Daniel
Matuška, Patrik Javora, Martin
Winter, Michal Nevřala, Jakub Rafaja. Dále pak záložníci a útočníci
Tomáš Beránek, David Kašpárek,
Radim Olšák, Marek Půček, Michael Palík a Victor Barreto. Tito
všichni zmiňovaní mladíci si tak
pod vedením trenéra Lindy splnili
svůj fotbalový sen a dokázali to,
o co se zbylých jedenáct mužstev
marně snažilo.
Zároveň je třeba poděkovat
taky všem rodičům a dalším příznivcům, kteří se celý rok podíleli
na výborné atmosféře při zápasech. Speciálně pak Katce Marcinové za celoroční focení a za organizaci při příležitosti předávání
cen a závěrečném posezení.

Na oslavy 90 let TJ Prusinovice
přijedou i hvězdy NHL
V sobotu 27. června si v Prusinovicích připomeneme 90 let vzniku organizované tělovýchovy. V minulosti byla činnost v TJ (Sokolu) velmi pestrá,
kromě fotbalu a ZRTV patřily pod TJ také šachy, stolní tenis, jezdecký sport
a dokonce oddíl sáňkařů! V současné době je ale TJ zaměřena především
na kopanou, a proto program oslav bude veskrze fotbalový. Po slavnostním
zahájení ve 12 hodin se postupně představí dorostenci, staří páni, mladší
žáci a v 17 hodin sportovní odpoledne vyvrcholí přátelským zápasem domácích mužů proti týmu Pavla Kubiny. Tento hokejista hrající NHL za Toronto
maple leafs přiveze do Prusinovic další hokejisty z NHL, Rostislava Olesze,
Filipa Kubu, Tomáše Fleischmanna, Petra Kaluse, Václava Varaďu … Tým
doplní také fotbalisté Václav Svěrkoš, Pavel Srníček, Radomír Látal a další.
Pavel Kubina a jeho kamarádi se rozhodli, že tento exhibiční zápas bude mít
charitativní charakter a předají 50 000 korun osmiletému Zdeňku Ležákovi
z Prusinovic na nákup speciálního vozíku.
Vážení sportovní příznivci, věřím, že tento krátký příspěvek příjmete
i jako pozvánku k nám, do Prusinovic. Určitě prožijete příjemné odpoledne
a svojí přítomností přispějete ke zdárnému průběhu celé akce.

Úspěšný celek holešovských mladších žáků.
Poslední výsledky:
FC Slušovice - SFK Elko Holešov 1 : 0 (0 : 0)
Výborný výkon brankáře Patrika Marcina.
SFK Elko Holešov - SK Boršice
13 : 1 (4 : 0)
Nádherná střela Davida
Kováče do šibenice, kde se balón odrazil „angličákem“ od tyče
do sítě. Branky: David Kováč (4);
Jan Zapletal (4); Lukáš Michálek
(2); Jakub Zahnaš; Patrik Javora
a Tomáš Beránek.

Ondřej Němec

Hledáme
nové
obchodní
zástupce
774 780 001
www.smartpujcka.cz
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FS Napajedla - SFK Elko Holešov 0 : 4 (0 : 1)
Poprvé bez Kuby Zahnaše.
Výborný výkon kapitána mužstva
Jana Zapletala. Branky: Jan Zapletal (2); David Kováč (2).
SFK Elko Holešov - TJ Sokol
Nedakonice 3 : 0 (1 : 0)
David Kováč po vynikající přihrávce Lukáše „ Lukyho“ Michálka
zavelel k útoku na titul.
Branky: David Kováč (2); Jakub
Zahnaš.
(P.K.)
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Dva holešovští školáci se stali dvojnásobnými mistry ČR v hokeji
Někteří sportovci dřou celý
život a nedosáhnou žádného většího úspěchu, dvěma holešovským
školákům se to přitom podařilo
hned dvakrát v jednom roce!
Šikovný hokejový útočník Filip
Chytil z Pravčic (chodí na 3. ZŠ)
a důrazný obránce Mirek Gába
z Tučap (navštěvuje 1. ZŠ) poprvé
uspěli v pražské O2 aréně, kde
jejich hokejový tým RI Okna Zlín
nepoznal během dlouhého turnaje porážku a ve finále vyprovodil
Spartu 4:0. Oba hokejisté nastříleli
po pěti brankách.
Podruhé byli tito mladí hokejisté úspěšní v Hradci Králové,

když posílili starší čtvrťáky ze Zlína.
Za účasti nejlepších týmů prohráli
pouze jednou během tří dnů a ve finále porazili Kolín 3:1.
Oba třeťáci chtějí touto cestou moc poděkovat svým třídním
učitelkám paní Dagmar Křenkové
z 1. ZŠ a paní Mgr. Lence Antonovové ze 3. ZŠ za pomoc při
náročném tréninku.
Od příštího školního roku už
musí oba nadějní hokejisté navštěvovat sportovní školu ve Zlíně, neboť náročné každodenní tréninky
nedovolí dojíždění z Holešova.
(red)

Úspěšní hokejisté ze dvou holešovských škol.

DFK Holešov stříbrný na turnaji žen v Rakousku
Další mezinárodní úspěch si
v letošním roce přivezly hráčky
Dívčího fotbalového klubu Holešov
z turnaje v Rakousku. SC Prefa
Völker Lilienfeld hraje poblíž Sant

Pöltenu 3. rakouskou ligu a na základě pozvání tohoto celku vyrazil
Holešov do dalšího mezinárodního
klání. S hráčkami cestovali i rodiče,
kteří vytvořili děvčatům spolehli-

Nahoře zleva: Lucie Matulová, Tereza Stratilová, Vendula Kuchařová,
Jaroslava Šefránková, Kateřina Pitnerová, Pavlína Jablunková,
Jaroslava Jurčová, Silvie Weissová, Jolana Ďurišová,
dole zleva - Dominika Stolářová Tereza Vybíralová,
Michaela Dobroslávková, Hana Samsonková, Kateřina Brezanská,
trenérka Mgr. Svatava Ságnerová.

vé zázemí po celou dobu turnaje,
a díky jejich podpoře dosáhl DFK
výborného výsledku.
Soutěže žen se zúčastnilo 6
týmů - 3 z Německa, dva rakouské a Českou republiku, Zlínský
kraj a město Holešov reprezentoval DFK. Turnaj probíhal dvoukolově - v sobotu a v neděli se
střetly všechny celky navzájem,
a 10 zápasů ( 2x 9 minut, hrálo se
na polovině hřiště v počtu 6 + 1 )
velmi důkladně prověřilo kondici
a fotbalové umění všech účastníků.
Souběžně probíhaly i zápasy mladších a starších žáků, pro které byl
turnaj rovněž určen; a celkem zde
soupeřilo 20 týmů ze 4 zemí.
Holešov nezačal turnaj dobře, ale po první porážce se rozjel
na vítězné vlně 8 zápasů a prohrál
pouze dvakrát. Celkově pak obsadil DFK Holešov skvělé 2. místo
a přivezl si domů krásný pohár.
Tým předváděl krásné křídelní kombinace, dominoval technikou a bojovností; rezervy byly především
v přesném zakončení ofenzivních
hráček. Po kondiční stránce zvládla
děvčata turnaj výborně a nebýt zranění Terezy Vybíralové, odjíždělo

družstvo domů velmi spokojeno.
Tíhu celého turnaje nesla především první šestka hráček, které
později doplnila další děvčata. DFK
Holešov reprezentovaly: Kateřina
Pitnerová - Hana Samsonková, Dominika Stolářová, Pája Jablunková,
Tereza Vybíralová, Jolana Ďurišová, Míša Dobroslávková, Kateřina
Brezanská, Jaroslava Jurčová,
Silvie Weissová, Lucie Matulová,
Jaroslava Šefránková, Tereza Stratilová a Vendula Kuchařová.
Branky: 12 - Dominika Stolářová, 4 - Hana Samsonková,
3 - Michaela Dobroslávková,
1 - Pavlína Jablunková, Kateřina
Brezanská, Tereza Vybíralová, Jaroslava Jurčová.
Nejlepší hráčka: jasně Dominika Stolářová.
Poděkování za podporu při
účasti na turnaji patří městu Holešov a řediteli ČD, a.s. Zlín ing. Ludvíku Urbanovi.
Domácí tým SC Lilienfeld se
s dalším rakouským celkem letos
v srpnu zúčastní mezinárodního
turnaje žen, který pořádá DFK
Holešov.
Mgr. Svatava Ságnerová

Tenisový turnaj v Jankovicích
Ve dnech 25. 6. - 5. 7. 2009
se v Jankovicích uskuteční 23. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů O pohár starostky
obce ve dvouhrách a čtyřhrách
na místním tenisovém kurtu. Jednotlivé kategorie budou rozděleny
zvlášť pro muže i ženy a součástí

bude i 4. ročník turnaje mládeže
do 16 let.
Bližší informace a přihlášky
na tel. 604 736 777 nebo na stránkách tenisového klubu http://atps.
converter.cz. Losování turnaje proběhne ve čtvrtek 25. 6. v 18.00
hodin ve sportovním areálu.

PARKÚR V OBOŘE. Tradiční parkúrové skákání O pohár starosty
Holešova, které se uskutečnilo v sobotu 30. května v zámecké oboře,
poznamenal v úvodu vytrvalý déšť. V průběhu dopoledne se však počasí
umoudřilo, takže závody se nakonec uskutečnily. Nejlepší z regionálních
závodnic (na fotografii) byla Aneta Opršalová na koni Jetro 1 ze SK
Allmetal Martinice.
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Vysoké vítězství na závěr soutěže
Comfort Dobratice - FK Holešovské holky
0:6 (0:2)
K poslednímu utkání prvního ročníku nové
MSLŽ zajížděla holešovská děvčata na hřiště
posledního celku tabulky do Dobratic. Jako
celou jarní sezonu, tak i toto utkání provázely
problémy s účastí, když se na poslední chvíli
omluvily Voždová s Dubjákovou, takže k dispozici pro zápas zbylo jen devět děvčat. Naštěstí
se podařilo zajistit start dlouhodobě zraněné
Šustové, takže v deseti nastoupila k utkání tato
sestava: Pavlikovská - Kubíčková, Dvorníková, Hošková - Zezulová, Mrázková, Kovaříková, Vitonická - Šilhárová, Šustová. Průběh
utkání velmi příznivě ovlivnila branka Šustové
již ve 3. minutě, po které měl hostující celek
trvalou, ale střelecky neproduktivní převahu.
Když domácí neproměnili dvě jasné gólové příležitosti, skórovala na druhé straně opět aktivní
Šilhárová. Po přestávce, po domluvě v kabině,
se doposud rozháraná hra Holešova zlepšila
a hrálo se převážně na polovině domácích. Díky
střelecké potenci útočného dua Šustová - Šilhárová skóre utěšeně narůstalo, každá z děvčat si

připsala tři branky, a tak se podílela na vysokém
a zaslouženém vítězství. Pavlikovská v brance
podala velmi dobrý výkon a několikrát bravurně
vyřešila nebezpečnou situaci v pokutovém území, v obraně dominovala Dvorníková, zlepšení
bylo patrno na Hoškové, Kubíčková odvedla
svůj standardní výkon. Výborně zahrála, na nezvyklém místě, Zezulová, kdy zejména ve druhém poločase odebírala soupeři většinu míčů
ve středu pole, a podporovala tak dobrou záložní
řadu. Zde bojovností a dobrou přihrávkou vynikaly Kovaříková s Vitonickou, ovšem střelecké
štěstí se jim tentokrát vyhnulo obloukem. Dobrý
bojovný výkon, podepřený již i taktickými prvky,
podala nadějná Mrázková. Šilhárová kromě
vstřelených branek (28 v sezoně) táhla většinu
útoků a chystala dobré příležitosti i pro ostatní
spoluhráčky, z nichž jediná Šustová se díky
své zkušenosti neuvěřitelně snadno dostávala
do koncovky a úspěšně skórovala. Vzhledem
k jejímu zdravotnímu stavu byl výkon hodnocen jako excelentní! Škoda jen, že nemůže
z družstvem startovat pravidelně, což by zcela
jistě znamenalo vyšší příčky v tabulce MSLŽ.

Na trávníku v Dobraticích.
Za obětavé zaskočení, ve stavu největší nouze,
jí patří obdiv a velké uznání celého družstva
i realizačního týmu!!!
Mgr. Slavomír Bednář, FK Holešovské holky

Devadesátiletá historie holešovské házené (3. část)
Koncem sedmdesátých let se házená v Holešově výrazněji prosazuje díky nástupu nové
generace hráčů jako například: Rudolfa Juřeny,
Miloslava Maniše, Petra Kasaje, Hynka Vyňuchala,
Ivana Hýska, Rostislava Dočkala, Ladislava Faldíka a dalších, ale také díky výraznému posilování
kádru vojáky základní služby, kteří v Holešově
sloužili. Z původních dvou nebo tří hráčů (Farkaš,
Hatajčík, Orviský, Řiháček, Votava, apod.), kteří
se v celku postupně objevovali, se díky dobrým
vztahům členů výboru oddílu p. Vyňuchala, Flory
a Řeháka s prvoligovým klubem ČH Bratislava, dařilo zajišťovat pro celek více kvalitních házenkářů,
a to se výrazně projevovalo na výsledcích celku.
V roce 1979 si družstvo pod vedením trenéra
Ivana Řeháka vybojovalo postup z krajského přeboru do moravské skupiny národní ligy. V této soutěži si celek vedl velmi úspěšně a umisťoval se vždy
v horní polovině tabulky. Holešovští nezaváhali
ani při reorganizaci soutěže v roce 1983 a třetím
místem si zajistili postup do celostátní národní ligy.
Za celek pod vedením trenéra Františka Nesrsty
postupně nastupovali hráči: Faldík, Nejedlý, Janečka, Bia, Jacko, Divoka, Vyňuchal, Chytil, Votava,
Sequens, Hýsek, Kasaj, Herodes, Krejčí, Petřek,
Štefek, Bartoň, Spáčil, Pavlas, Michalda, Pavlík R.,
Michalda, Georgijevský, Jurík a další.
V první národní lize hráči TJ Holešov dosáhli
svého nejlepšího výsledku v novodobé historii
házené v Holešově, když v roce 1985 obsadili třetí
místo a dokázali porážet taková kvalitní družstva
jako například Bohemians Praha, Náchod, Lovosice, Most, Zubří a Gottwaldov.

V sezóně 1985/86 celek ve skvělých výsledcích pokračoval a v konečné tabulce obsadil se ziskem
20 bodů čtvrté místo.
V sezóně 1985/86 celek ve skvělých výsledcích pokračoval a v konečné tabulce obsadil se
ziskem 20 bodů čtvrté místo.
Působení v první národní lize ukončilo v roce
1987 nešťastné utkání se Zubřím, kdy v souboji
o záchranu domácí střelce V. a R. Pavlíka s přehledem „vychytal“ malý brankář hostí. Hráči pod
vedením JUDr. Ivana Hýska zaváhali již na podzim,
když získali pouhých pět bodů, a ani jarní zlepšení
k záchraně nevedlo. Družstvo společně s Olomoucí sestoupilo do druhé národní ligy. Sezóna

Poděkování
Touto cestou chci poděkovat
organizátorům oslavy 90. výročí začátku házené v Holešově, která se
uskutečnila 29. května 2009. Vážíme
si ocenění města Holešova, jehož
představitelé udělili Pamětní list dosud žijícím bývalým hráčům za mimořádný úspěch před 50 lety. Náš
dík patří také oddílu házené, který
akci zajistil, a zejména předsedovi
oddílu Mgr. Liboru Krejčímu, který
moderoval různá období při použití
snímků z utkání i mimo ně. Nám
pamětníkům se vybavily vzpomínky
na radostné zážitky, které nás s tro-
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chou nostalgie vrátily o 50 a více
let zpět.
Holešovské házené pak přeji,
aby za 10 let, při 100letém výročí,
mohly být hodnoceny další úspěchy.
Karel Kotouček
OPRAVA ČLÁNKU SLAVNÝ
NÁVRAT
V článku Slavný návrat v minulém čísle Holešovska bylo ve větě
„Na podzim se vracejí hráči…“ chybně
uvedeno jméno Z. Bartošek. Správně
měl být uveden Z. Bobalík.
(kk)

1988/89 byla předposlední ve druhé národní lize
a po podzimním jedenáctém místě se ziskem pouhých šesti bodů následovala spanilá jarní stíhací
jízda a zisk třinácti bodů družstvu zajistil šesté
místo se ztrátou jednoho bodu na třetí Bohunice.
Družstvo vedl trenér Ivan Řehák, který družstvo
doplnil o brankáře Belloviče a hráče Ivana Řeháka, Martina Řeháka a Rozuma. V následném
roce již celek účast v soutěži neudržel a sestoupil
do divizní soutěže.
(Pokračování příště)

Poděkování panu Karlu Kotoučkovi
Se zájmem sleduji v Holešovsku seriál ze vzpomínek Karla Kotoučka, brankáře mistrovského týmu
házenkářů Tatranu Holešov z roku
1959. Jsem autoru vděčný, že nám
pamětníkům svými vzpomínkami připomněl všechna ta krásná nedělní
dopoledne od 10.15 hod., která jsme
prožili v zaplněném hledišti házenkářského hřiště vedle Amerického
parku v letech 1957-1960. K poděkování za připomenutí radostných
chvil ještě připojuji drobné upřesnění
k textu: Do pravidelných soutěží
Hanácké župy Svazu házené v roce

1939 ještě nevstupovalo družstvo
SK Holešov, ale hned dvě holešovská družstva - Sokola a Orla. Teprve
po zákazu činnosti Sokola v roce
1941 bylo vytvořeno ze sokolských
házenkářů družstvo SK Holešov,
do kterého po následném násilném
rozpuštění Orla ve stejném roce
přešli i nejlepší hráči holešovského
Orla. K mistrovským bojům v Hanácké divizi pak nastupovalo družstvo
SK Holešov od roku 1942.
Ing. František Rafaja
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V posledním zápase si Holešov porážku nezasloužil
FC Vsetín - SFK ELKO Holešov
2 (1:0) 0
Také poslední utkání jara se odehrálo podle stejného scénáře jako ta předešlá. Fotbalisté
Holešova mají spoustu šancí, ale neumí dát branku. Zápas začal krátkým náporem hostí a již ve
3. minutě byl sražen brankářem Odstrčilem.
Píšťalka sudího však mlčela. V 6. minutě po chybě obrany vstřelil Kovačík první branku - 1:0.
Od této chvíle pokračovala hra pouze na domácí
branku. V 10. minutě vypálil Barták ze tří metrů
nad branku. V 25. minutě trefil Sedlařík břevno.
Ve 30. minutě neproměnil šanci Bejtkovský.
Ve 35. minutě byl v šestnáctce faulován Veselý,
ale rozhodčí opět nepískal. Ve 40. minutě centroval z pravé strany Ohlídal, hlavičku Odstrčilíka
bravurně vytáhl domácí brankář. O trvalé převaze hostí svědčí i poměr rohů 1:8 v polovině
utkání. I druhý poločas začal převahou hostí.
V 52. minutě měl šanci Slováček, ale ze dvanácti metrů branku nedal. Naopak v 56. minutě
ztratil míč Bejtkovský a domácí Mišun zvýšil ze
20 metrů na 2:0. Byla to druhá střela domácích
a také poslední. Hosté i nadále tlačili. V 60.
minutě Slováček z 10 metrů netrefil, o pět minut

později neproměnil tentýž hráč vyloženou šanci.
V 85. minutě centroval Bejtkovský a Ohlídal ze
šestnáctky střelil nad. O minutu později mířil
Ohlídal těsně vedle tyče. V 87. minutě Odstrčilík ze 16 metrů neprostřelil domácí zeď. Místy
bránilo až 9 hráčů. V 88. minutě neprotlačil míč
do branky Bejtkovský. Hosté strávili na polovině
soupeře 80 procent hrací doby a Vsetínu stačily
k vítězství dvě šance. Bez vstřelené branky
se nedá bodovat a po utkání domácí uznali,
že hosté si prohrát nezasloužili. Utkání řídil
rozhodčí Viktor Schmid ze Zlína.
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Šimík, Ohlídal - Barták, Bejtkovský, Odstrčilík, Sedlařík R.
- Veselý, Münster. Střídání: 35. min. Slováček
za Veselého.
(hr)
SFK ELKO Holešov - Sp. Nářadí Zborovice
2 (0:1) 1
V posledním utkání krajského přeboru
na domácí půdě přivítal Holešov poslední celek
tabulky. Domácí začali utkání s velkou snahou
vstřelit první branku, ale šanci měli naopak hosté,
když ve 13. minutě Tom Krejčí lobem minul bran-

ku svého jmenovce. Ve 25. minutě dostal na polovině hřiště hrubý šlapák Odstrčilík, ale rozhodčí
zákrok neodpískal, naopak hosté se vzápětí ujali
Setínským vedení - 0:1. Do poločasu pak hosté
z brejkových akcí několikrát ohrozili domácí branku. Další šanci si vytvořili v 58. minutě, ale míč
šel kolem tyče do zámezí. Až v 69. minutě poslal
finální přihrávku do vápna Sedlařík a Marek Bačík
vyrovnal na 1:1. Vzápětí poslal trenér Malík do hry
dva hráče základní sestavy, kteří však jsou s nedoléčeným zraněním. Od té chvíle se hra zrychlila.
V 74. minutě vypálil Odstrčilík k tyči, ale brankář
Barnet míč vyrazil. V 77. minutě zahrával trestný
kop Sedlařík a opět dal vyniknout hostujícímu
brankáři. Nakonec přišla 79. minuta, Roubalík
přihrál Odstrčilíkovi a ten upravil na 2:1. Do konce utkání už se pak v průměrném utkání nic
nezměnilo. Před 150 diváky zápas řídil rozhodčí
Šťastný ze Zlína.
Holešov: Krejčí - Belza, Šimík, Bačík, Charuza
- Barták, Odstrčilík, Münster, Bejtkovský - Sedlařík, Chudárek.
Střídání: 70. min. Roubalík za Chudárka,
82. min. Ohlídal za Sedlaříka.
(hr)

Česká spořitelna Bikemaraton
Drásal - 4. 7. 2009 - 16. ročník

Druhý školní rok jazyků 2009/10
Jazyková škola WIN v Holešově

Závod horských kol Zlínského kraje

pořádá již 2. ročník jazykových kurzů
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny
a intenzivní prázdninové kurzy angličtiny.

Že se blíží další ročník populárního závodu, je asi zbytečné připomínat. Všechny podstatné informace najdete ve vložené brožurce. Jenom
připomeneme některé změny, které nás v tomto roce čekají.
Trasa „Dlóhého Drásala“ byla mírně změněna mezi asi osmnáctým
a třicátým kilometrem (viz mapka v brožurce). Je to z důvodu ochrany
přírody v chráněných územích na původní trase. Dojde k mírnému
zkrácení a zmenšení převýšení, takže se přiblížíme k délce, která byla
v ročnících s dojezdem do areálu Žopy.
„Krátký Drásal“ odstartuje o 15 minut později než v minulých letech, takže v 8:45, přesně hodinu po „Dlóhém“, aby se zabránilo spojení
konce dlouhé s čelem krátké trasy. Mezi osmnáctým a pětadvacátým
kilometrem se oproti minulým rokům Obřany budou objíždět z východní
strany (opět viz mapka).
Závody dětí „Malé Drásal“ a kadetů budou tentokrát v dopoledních
hodinách, startovné je u dětí do 6 let 50 Kč, u starších 100 Kč u kadetů
350 Kč (v ceně je tričko a bidon). Dětská zóna bude rozšířena o stan se
spoustou her, soutěží v kreslení, občerstvením, bude možnost zapůjčení
sportovního vybavení a zúčastnit se školy biku Pepy Dresslera.
Open jízda „Expedice Kopaniny“ vyjede poprvé odpoledne v 15:00
ze zámecké zahrady. Trasa povede přes Holajku, starý most přes Rusavu
a dále tradičně přes Želkov, Kopaniny, Křiby, Hradisko a Dobrotice zpět
do prostoru zámecké zahrady. Startovné zůstává 50 Kč (bude použito
jako příspěvek na opravu zámku).
O dalších podrobnostech a aktualitách budeme informovat
v dalším čísle.
J. O.

Informace na
www.jswin.cz, info@jswin.cz,
737 825 641

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488, 605 922 985
www.mk-palubky.cz

prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Sedmnáct čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 10/2009 a všichni odpověděli správně. „Na fotografii vidíme průčelí krásně zrekonstruované obřadní síně, která se nachází u vchodu na židovský hřbitov
v Holešově,“ napsala nám Radka Pilařová z Holešova, která se stává
výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhý byl vylosován Tomáš
Dvořák z Holešova, který si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Chválíme i Ladislava Drábka, který se našich soutěží zúčastňuje se
železnou pravidelností a který má neuvěřitelné znalosti. Tentokrát nám
napsal, že zmíněná obřadní síň byla postavena v roce 1903.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět Anně Berkové ze Žop a Milanu Vymětalovi z Holešova. Všem
vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A tady je dnešní
hádanka: Poznáte,
v jakém prostoru
byla tato fotografie
pořízena? 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.

Fotokuriozita

Dotazník Holešovska
Bc. Jaroslav Chmelař, člen
Zastupitelstva města Holešov
Vaše životní krédo?
Žij a konej tak, ať se za sebe v budoucnu nemusíš stydět.
Ke které knize se rád vracíte?
V mládí na mne velmi zapůsobila Hodina mrtvých
očí od Harry Thürka. Dodnes ji mám v knihovně na očích.
Váš oblíbený umělec?
Herci Matt Damon a Jiří Krampol, z hudby skupina Pink Floyd.
Jaký sport vás oslovuje?
Plavání v kombinaci s potápěním, fotbal a lyžování.
Co máte rád na talíři?
Maso na všechny způsoby, ze sladkého valašské frgály a koblihy.
Kde si rád posedíte?
Kdekoliv s rodinou a blízkými přáteli.

Letitou fotografii, na které je zachycena poslední holešovská hraběnka Barbora Wrbnová (dáma v klobouku), nám do redakce poslala
paní Olga Rypková. Snímek pochází pravděpodobně z poloviny 50. let
minulého století. Pokud máte podobné historické snímky, které by zajímaly i ostatní čtenáře, redakce Holešovska je ráda zveřejní.
RR
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S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Již 32. rok trávím se svou manželkou, myslím, že bychom to zvládli
i na pustém ostrově.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Mám dobrý pocit, když udělám radost někomu jinému.
Z čeho máte největší obavu?
Z lidské bezohlednosti, závisti, zloby a nenávisti.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Bylo mi souzeno žít v současnosti a tak bych to i nechal.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Holešov a okolí, naše rodina zde žije již přes 200 let. U mé osoby
označení holešovský patriot není fráze.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Snažím se být na straně dobra, ale nedělám si iluze o jeho konečném
vítězství.

