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Školní rok skončil
Všechny tři základní školy v Holešově ukončily letošní školní rok
slavnostními akademiemi spojenými s vyřazením žáků devátých tříd.
Zatímco první a druhá ZŠ využily letos poprvé k tomuto účelu velký sál
holešovského zámku, ve 3. ZŠ akci uspořádali v tělocvičně. Své první
vysvědčení si letos převzali i prvňáčci. Na fotografii vlevo je tento akt
zachycen ve 2. Základní škole.
(frs, rr)

Kdy budou datové schránky?
Co vy na to, pane starosto?
Na Drásalovi bude
velkoplošná obrazovka
Holešov (sov) - Už jen necelých osmačtyřicet hodin zbývá
do startu dalšího ročníku cyklomaratonu Drásal. Výraznou novinkou,
která letos zpestří závod zejména
pro diváky, je instalace velkoplošné
obrazovky, kde bude možné sledo-

vat přímý přenos z dění při dojezdu
před cílem, záběry ze startu, některých míst na trase i záznamy
z minulých ročníků.
Další podrobnosti o letošním
závodu přinášíme na str. 27.

Jak vyjde Holešovsko
V průběhu prázdnin vyjde Holešovsko v následujících termínech: č. 14 ve čtvrtek 23. července, č. 15 ve čtvrtek 20. srpna,
č. 16 ve čtvrtek 10. září. Následně pak bude opět vycházet
každých čtrnáct dnů.

V posledních číslech čtrnáctideníku Holešovsko jsme
podrobně informovali o zřizování datových schránek na úřadech. Jak to v tomto ohledu
vypadá v Holešově? Co vy na
to, pane starosto?
Ve spolupráci s krajským úřadem ve Zlíně a dalšími obcemi
s rozšířenou působností Zlínského
kraje intenzivně připravujeme již
několik měsíců oficiální oboustranný elektronický kontakt občanů
s úřady. Elektronizace veřejné
správy je celoevropským trendem,
a i když lze zpočátku očekávat
různé komplikace, je to v každém
případě cesta správným směrem,
která povede k jednoduchosti
a pohodlnému kontaktu občanů
s úřady. Zkušební provoz elektro-

nického styku
bude probíhat
od července
a potrvá do listopadu. Pracovníci Městského úřadu
v Holešově,
zaměstnanci ostatních
organizací zřizovaných městem
stejně tak jako pracovníci obecních
úřadů Mikroregionu Holešovsko
projdou v průběhu této doby patřičným proškolením. Od prosince
by pak měl systém začít fungovat
oficiálně. O aktuálních termínech
souvisejících se zaváděním datových schránek budeme občany
pravidelně informovat.
(Více na str. 2)
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Elektronizace veřejné správy - bezpečnost osobních údajů (3. díl)
Na těchto stránkách už byla řeč o základních registrech. Ty budou plné dat, a tedy velmi
zranitelné. Proto je třeba údaje v registrech chránit
před zneužitím a i na to se myslí.
Chystají se ZIFO/AIFO
Řekli jsme si, že se chystá vytvoření základních registrů státní správy. Připomeňme jenom pro
pořádek, že se jedná o registr obyvatel (ROB),
registr osob (ROS), registr územní identifikace,
adres a nemovitostí (RUIAN) a registr práv a povinností (RPP). Aby mohly tyto registry správně
a hlavně bezpečně fungovat, je třeba vytvořit
systém klíčových údajů, které budou umožňovat
přístup k datům o jednotlivých osobách. Dříve se
jako klíčový údaj pro všechny agendy používalo
naše známe RČ neboli rodné číslo, které nás
provázelo celý náš život a bez kterého jsme si
nedovedli představit komunikaci s úřady nebo
pojišťovnami. Ale už mu zvoní hrana a nebude
dlouho trvat a naše děti nebudou brzo vědět co to
RČ je. Skon RČ a jeho odchod do „věčných lovišť“
je spojen právě se vznikem základních registrů
státní správy. Dnes, kdy platí systém rodných čísel,

stačí, zjistíte-li rodné číslo nějaké osoby a můžete
prostřednictvím jeho rodného čísla zjistit o něm
všechny údaje, ke kterým se dostanete. To by bylo
pro registry, v nichž se uchovávají životně důležité
údaje, smrtelně nebezpečné. A teď se tedy dostáváme k těm zaklínadlům ZIFO a AIFO. Aby registry
mohly správně fungovat, aby se mohly správně
a hlavně bezpečně používat, je třeba chránit údaje, které obsahují. Díky systému ZIFO, AIFO už
nebude možné získávat z registrů prostřednictvím
jednoho identifikačního - klíčového údaje jakákoliv
data. Co ten zázrak s tak podivným jménem tedy
je? ZIFO je zdrojový identifikátor fyzické osoby.
Dostanou jej přidělené děti při narození tak, že
registr obyvatel (ROB) při narození dítěte požádá
Úřad pro ochranu osobních údajů o vytvoření nového ZIFO. Nám, kteří jsme se „narodili“ s rodným
číslem, bude ZIFO přidělen úplně stejně. Spolu
s ním vygeneruje tento úřad určitou matematickou
operací soustavu našich AIFO, což je agendový
identifikátor fyzické osoby, pro všechny agendy,
které budou shromažďovat údaje o naší osobě.
Takže ve všech registrech a na všech úřadech

Redakční rada zahájila činnost
Rada města Holešova na svém
řádném zasedání 18. května 2009
jmenovala předsedkyní redakční
rady čtrnáctideníku Holešovsko
Gabrielu Hradilovou a dalšími členy
Libora Lišku, Mgr. Ivanu Bozděchovou, Ing. Františka Rafaju, Mgr. Petra Chvátala, Bc. Františka Sovadinu
a Roberta Rohála. Redakční rada
se sešla na svém prvním zasedání
v pondělí 22. června a stanovila si
priority své činnosti.

Redakční rada bude sloužit jako
poradní a konzultační orgán redakce
čtrnáctideníku. Její členové budou
přenášet podněty a názory členů
zastupitelstva a občanů Holešova
na obsah Holešovska. Budou se
rovněž zabývat strategií dalšího rozvoje městských novin a podávat radě
a zastupitelstvu podněty směřující
k jejich dalšímu kvalitativnímu a zároveň i efektivnímu vývoji.
(red)

budou vedeny údaje o nás prostřednictvím různých AIFO. Ano, pro každou agendu budeme mít
vlastní - tedy jiný AIFO. Takže když někdo zjistí náš
AIFO pro jednu agendu, nebude mu to nic platné,
protože v jiných agendách máme AIFO úplně jiný.
Bude-li o nás vedena nová agenda, bude nám pro
tuto agendu přidělen další nový AIFO.
Při komunikaci mezi agendami o jedné osobě, kterou vedou různé úřady, se bude přepočítávat AIFO této osoby v jedné agendě, přes ZIFO,
který bude evidovat Úřad pro ochranu osobních
údajů, na AIFO téže osoby v jiné agendě. Tím se
zajistí, že nikdo nebude moci pomocí AIFO z jedné
agendy vzájemně spárovat údaje z těch agend,
ke kterým nemá přístup.
Ve třech dílech našeho povídání jsme si řekli,
co se na poli elektronizace veřejné správy v nejbližší době chystá. Možná že se některé věci ještě
změní nebo zpřesní, ale už teď je jasné, že všechny
tyto změny by nám měly zpříjemnit styk s úřady
a udělat státní správu vůči občanům přívětivější.
A na to se jistě všichni upřímně těšíme.
Ivan SLEZÁK, eGON centrum

SERVIS, INZERCE
Práce doma. www.jobdoma.cz • Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové Ve stínu Modré růže. Kontakt 728 370 423.
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.
Masérský salon Marie Ševčíková najdete od 18. srpna 2009 na nové adrese
- Zlínská 923, Holešov (dům na rohu Zlínské a Tovární ulice).

2 600 000 Kč Tel.: 733 718 819
Roštění, prodej řadového rodin. domu
5+1, část. podsklepeného. K domu
náleží dvorek a zahrada. Dům z poloviny podsklepen, v přízemí podlahové topení, v patře radiátory, topení
plynové. Parkování u domu.

950 000 Kč

Tel.: 733 718 819

Ludslavice, prodej cihlového RD 4+1
s průjezdem, část. podsklepený, se
zahr. Rek. domu v roce 2006. Nové
rozvody el., vody, odpady, stropy, podlahy. ÚT na TP, el. 230/400V, plyn před
domem, voda a kanalizace obecní.

• RD 2+1 Bořenovice, k dokončení, NOVINKA
• RD 2x 2+1 Holešov, po rekon., NOVINKA
• BT 2+1 Hulín, udržovaný, PO SLEVĚ
• BT 2+1 Přerov, určený k rekonstrukci
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, NOVINKA
• BT 3+1 Holešov, centrum, udržovaný

900.000 Kč
3.390.000 Kč
890.000 Kč
1.150.000 Kč
1.310.000 Kč
1.860.000 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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Informace o oznámení
a zahájení zjišťovacího
řízení
Záměr výstavby silnice II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) v platném znění.
Oznámení je po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení k dispozici na Odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, 11. patro, dveře č.
1136), kde lze do oznámení nahlédnout, činit si
výpisy, opisy, popřípadě kopie.
Oznámení je zveřejněno na internetu
na stránkách CENIA, české informační agentury
životního prostředí v Informačním systému EIA
http://www.cenia.cz, kód záměru ZLK444.
Každý může zaslat své písemné vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje dle § 16 citovaného zákona, tj.
do 13. července 2009. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet
(§ 6 odst. 7 zákona).
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání
občánků, které probíhá v nově upravených prostorách sala terreny holešovského zámku. Pokud
máte zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si
dohodnout konkrétní termín na Městský úřad
v Holešově, dveře č. 110 - matrika, přízemí vpravo.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. 573 521 355.
Jarmila Medková - matrikářka

Městská policie v Holešově nezahálí
Seznam závažných zákroků Městské
policie (MP) Holešov v měsíci červnu:
Dne 2. června v 15.25 hod. zjistila obsluha
kamerového dohlížecího systému na základě
místní znalosti pohyb osoby, po které bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Osoba byla strážníky MP zadržena a předána Policii ČR (PČR)
k dalšímu opatření.
13. 6. v 02.09 hod. byl v obci Žopy
zadržen podnapilý řidič s obsahem alkoholu
v dechu 0,48 promile.
22. 6. v 00.55 hod. opět obsluha městského kamerového systému zjistila osobu, po které

bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Osoba byla
opět zadržena strážníky MP a předána PČR.
Ještě téhož dne, 22. 6. v 01.50 hod.
zadrželi strážníci MP v ul. Partyzánská
podnapilého řidiče s obsahem alkoholu
v dechu 1.52 promile.
Dne 22. 6. opět stejná hlídka zadržela
podle místní znalosti další hledanou osobu.
Dne 25. 6. v 18.24 hod. zadržela hlídka
MP v ul. Novosady řidičku, u které bylo
zjištěno požití alkoholu. Dechová zkouška
naměřila 0,86 promile alkoholu v dechu.
(za)

Vypnutí elektrického proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sítě bude přerušena dodávka
elektrické energie v následujících termínech
a lokalitách:
V úterý dne 7. července od 7.30 do 15.30
v části Všetul, a to konkrétně v ulicích Za
Cukrovarem, Krátká, Polní a části ulice
Palackého.
Ve čtvrtek 9. července od 7.30 do 13.30 odbě-

ratelské trafostanice Žopy ZD a Žopy cihelna,
vypnutí se netýká domácností.
Ve čtvrtek 9. července od 7.30 do 13.30 část
obce Dobrotice, benzinka a č. 152 a 158,
trafostanice ČSS, cvičák a ranč. Vypnutí se
netýká domácností.
Ve čtvrtek 9. července od 8.30 do 16 hodin
část ulic Sportovní a Partyzánská, koupaliště,
zahrádky a hřiště.

Ostré střelby v Dobroticích
Ostré střelby na střelnici v Dobroticích se budou
v době prázdnin konat v následujících termínech:
Čt 2. 7. 07:00 - 18:00, Pá 3.7. 07:00 - 12:00 So 4.
7. až Po 6. 7. - nestřílí se, Út 7.7. 07:00 - 15:00,
St 8. 7. 07:00 - 15:00, Čt 9.7. 07:00 - 15:00, Pá

10. 7. 07:00 - 20:00, So 11. 7. 07:00 - 20:00, Ne
12.7. - nestřílí se, Po 13. 7. 08:00 - 12:00, Út
14.7. 08:00 - 18:00, St 15. 7. 08:00 - 23:00, Čt
16.7. 08:00 - 18:00, Pá 17. 7. 07:00 - 12:00, So
18. 7. až Ne 16. 8. nestřílí se.

Stanovisko zastupitelky Jarmily Pokorné ke zřízení
odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko
Zastupitelstvo města Holešova
na svém zasedání dne 15. června
schválilo zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Sluníčko. Odloučené pracoviště bude zřízeno v objektu Střediska volného času v ulici
Sokolská v Holešově-Všetulích.
Jsem už pamětník. Byla jsem
při tom, když naše školy základní
a mateřské nabývaly právní subjektivitu a stávaly se svébytnými
zařízeními. Byla jsem při tom, když
vznikala jejich odloučená pracoviště
v místních částech.
Byla jsem i při tom, když jsme
základní i mateřskou školu ve Všetulích rušili.
Zrušení školy nebylo zdaleka
jednoznačnou záležitostí. Na straně
jedné velký úbytek dětí, vyčíslení
stoupajících nákladů, na straně druhé
emoce, vztahy, sounáležitosti, vcítění
se do pocitů „Všetuláků“. Ti to zvládli
z mého pohledu více než dobře. Měli
pouze jeden požadavek. Aby „jejich
paní učitelky“ byly i nadále těmi, které
půjdou s jejich dětmi do mateřské
školy v ulici Havlíčkova a budou o ně
i nadále v tomto objektu pečovat. Což
se také stalo.
Stávající budovu ve Všetulích
jsme se rozhodli ponechat i nadále
dětem. Je využívána jako středisko
volného času, prostory mateřské školy jsme poskytli maminkám pro zřízení
mateřského centra. Činnosti se začaly

rozvíjet a budova žije díky neskutečné energii pracovníků těchto zařízení
a zájmu veřejnosti o tyto aktivity.
I když počet obyvatel Holešova
neustále klesá, zaznamenáváme
dnes tzv. „boom porodnosti“.
Naše mateřské školy jsou naplněny a vznikla potřeba rozšíření
jejich nabídky a kapacity.
Materiál pro zastupitele města,
týkající se této problematiky, obsahoval jediný návrh řešení, a to zřízení
odloučeného pracoviště mateřské
školy Havlíčkova v objektu budovy
v ulici Sokolská ve Všetulích, konkrétně využití prostor, které dnes
slouží mateřskému centru.
V předloženém materiálu mi
chybělo pro srovnání aspoň jedno
další variantní řešení.
Nicméně i bez tohoto srovnání
se domnívám, že odloučené pracoviště nese s sebou vždycky nemalý
problém. Ať už z hlediska nákladovosti, provozu, z hlediska personálního
a v neposlední řadě i z hlediska řízení.
Vyčíslené náklady na stavební úpravy tohoto odloučeného pracoviště
činí přibližně 500 000 Kč. Vybavení jednotlivých místností nábytkem,
hračkami, ložním prádlem, zařízením výdejny stravy je vyčísleno další
částkou ve výši 475 000 Kč. Nejsem
odborník stavař, ale domnívám se, že
vytipované prostory pro 50 dětí neodpovídají hygienickým požadavkům

a nárokům na prostorové podmínky
podle platných právních norem. Určitě
bych dnes zvažovala a preferovala
řešení přístavby ke stávající mateřské
škole v ulici Havlíčkova. Jistě, přístavba by se za 500 000 Kč nepořídila.
Šlo by však o investici, která by byla
výhledově návratná. A do budoucna

bezproblémová pro vedení školy. Toto
své stanovisko jsem na jednání zastupitelstva předložila. Drtivá většina
mých kolegů však podpořila návrh
na zřízení odloučeného pracoviště
ve Všetulích. Čas ukáže.
JUDr. Jarmila Pokorná,
členka zastupitelstva

Reakce starosty města
Zdeňka Janalíka
Ke stanovisku kolegyně Pokorné bych chtěl připojit několik
vysvětlujících poznámek.
1. Variantní řešení nedostatku
volných míst v holešovských mateřských školách bylo řešeno při
jednáních odborných komisí, výborů i rady města. Zastupitelstvu
byla nakonec předložena varianta,
na které se shodla většina zainteresovaných odborníků.
2. Vzhledem k tomu, že prostory ve Všetulích sloužily i doposud k podobným účelům, jejich
úpravy si nevyžádají náročnou
přestavbu. Samozřejmě budou
muset být připraveny tak, aby splňovaly přísná hygienická kritéria.
3. Jsem si vědom toho, že
z hlediska organizace školky
je nejvhodnějším řešením mít

všechny třídy pod jednou střechou. Přístavba MŠ Havlíčkova
by si však vyžádala výrazně vyšší
náklady, než je úprava prostor
bývalé školy ve Všetulích. Vedle
samotné přístavby bychom museli
rekonstruovat i stávající objekt
mateřské školy. Stavba by trvala
minimálně jeden rok, po který by
musel být provoz školky přerušen a děti bychom museli umístit
do jiných mateřských škol. Myslím
si, že by nebylo rozumné, aby rodiče ze Všetul, Novosad či Kráčin
vozili své děti do mateřských škol
v Žopích či Tučapích. Právě o této
skutečnosti se jednalo na různých
úrovních se závěrem, že takovou
variantu nechceme.
PaedDr. Zdeněk Janalík,
starosta města
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Holešov reprezentoval Českou republiku v Polsku

Velký piknik regionů Evropy a světa se uskutečnil v neděli 21. června již po sedmé v polské
Pštině. Desetitisíce Poláků si nenechají každoročně
ujít tento kulturní a společenský festival, který se
odehrává v nádherné zahradě pštinského zámku.
Součástí letošního ročníku byla i prezentace regionů z celého světa. Českou republiku,
východní Moravu i Holešov a okolí reprezentovali
ve stánku na zámecké louce pracovníci Městského kulturního střediska v Holešově a Městského

úřadu v Holešově Jana Slovenčíková a František
Sovadina. Odpoledne se k nim přidal také Rudolf
Opatřil z českého velvyslanectví ve Varšavě.
Přestože obloha nad Horním Slezskem byla
v průběhu neděle zatažená a občas z ní také
zapršelo, návštěvníci se nenechali odradit. Nejen
turistické informace o České republice zjišťovaly
v průběhu dne u našeho stánku stovky Poláků.
Oficiální kulturní program pak začal na velkém pódiu před zámkem ve 14 hodin předsta-

vením zástupců všech prezentujících se zemí.
Přítomné pozdravili také představitelé polské
samosprávy a státní správy, včetně bývalého
prezidenta Lecha Walesy.
Součástí akce byla také prezentace polské
armády, desítky stánků s nejrůznějším zbožím
a další atrakce a doprovodné programy. Program
v zámecké zahradě pokračoval do pozdních večerních hodin a byl zakončen ohňostrojem.
(sov)

O turistické informace z České republiky a východní Moravy byl mezi
Poláky velký zájem.

Představení zástupců prezentujících
se zemí.

U českého stánku se zastavili i protagonisté kulturního programu.

Legendární Lech Walesa má v Polsku stále spoustu obdivovatelů.

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

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela

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

Informace na
www.jswin.cz, info@jswin.cz,
737 825 641
4

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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Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 15. června 2009
Přijaté usnesení č. 73/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo ověřovatelkami zápisu
Boženu Zacharovou a Bc. Janu
Slovenčíkovou.
Přijaté usnesení č. 74/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Libor Liška, Ing. Miroslav Strnad a Jaromíra Čajková.
Přijaté usnesení č. 75/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený a doplněný
program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne 15.
června 2009.
Přijaté usnesení č. 76/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova, tj. od 20.
dubna do 15. června 2009.
Přijaté usnesení č. 77/2009.
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 20. dubna 2009 a 18. května
2009.
Přijaté usnesení č. 78/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
udělilo „Velkou pečeť města Holešova“ Mgr. Aleně Grygerové
za dlouholetou obětavou práci
ve školství a pro rozvoj města
Holešova. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 79/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo
- zřízení třetího místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy v ulici Sokolská 70 v Holešově
u právnické osoby Mateřská škola
Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190,
okres Kroměříž, od 1. 1. 2010,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole
ze 194 na 244 u právnické osoby
Mateřská škola Sluníčko, Holešov,
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž,
od 1. 1. 2010,
- zřízení druhého místa poskytovaných školských služeb školní
jídelny - výdejny v ulici Sokolská
70 v Holešově u právnické osoby
Mateřská škola Sluníčko, Holešov,
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž,
od 1. 1. 2010,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní
jídelně - výdejně ze 32 na 82 u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres
Kroměříž, od 1. 1. 2010,
- zrušení druhého místa poskytovaného vzdělávání střediska
volného času v ulici Školní 1582
v Holešově u právnické osoby Středisko volného času, příspěvková
organizace, k 30. 6. 2009,
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, dle předloženého návrhu,
- dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střediska volného času, příspěv-

ková organizace, dle předloženého
návrhu,
- dodatek č. 1 ke zřizovací
listině Mateřského centra Srdíčko
dle předloženého návrhu a podání
žádosti o zápis změn v rejstříku škol
a školských zařízení v mimořádném
termínu dle předchozích bodů. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal, Lenka
Pacíková a Ing. Stanislav Julíček.
Termín: průběžně do 1. 1. 2010.
Přijaté usnesení č. 80/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
I vydalo po ověření podle § 54
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební
zákon), podle § 6 odst. 5) písm.
c) stavebního zákona s použitím
§ 43 odst. 4) stavebního zákona
a v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, opatření obecné
povahy č. 1/2009 - Změnu č. 13
územního plánu města Holešova
v předloženém znění a II schválilo
v souladu s § 10i odst. 5) zákona
č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), v platném
znění, způsob zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska
Krajského úřadu Zlínského kraje
k vyhodnocení vlivů Změny č. 13
územního plánu města Holešova
na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č.
1/2009. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo revokaci usnesení č.
7/2002, bod 2., část 1) 2) 3) 4),
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 19. 12. 2002 týkající se Regulačního plánu části města Holešova
- lokalita Za Kozrálovem a II. vydalo
podle § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, obecně
závaznou vyhlášku města Holešova
č. 2/2009, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška města Holešova
č. 4/2002 o vyhlášení závazné části
Regulačního plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 82/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na program „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování
jeho důsledků - Podprogram A.
Podpora terénní práce“ ve výši
200 tis. Kč a 2. finanční spoluúčast města Holešova ve výši 60
tis. Kč dle podmínek programu.
Zodpovídá: Ing. Karel Bartošek.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 83/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí majetku
od jednotlivých vlastníků, vše k.ú.

Žopy, v souvislosti s výstavbou cyklostezky do Žop. Jedná se o tyto
vlastníky: 1. Hilda Vaverková p.č.
385/1 o výměře 2.193 m2 p.č.
385/2 o výměře 920 m, 2. Ing. Milan Skýpala a Vlasta Skýpalová
st. p.č. 180 o výměře 663 m2, 3.
Ing. Mojmír Adámek p.č. 358/2
o výměře 1.820 m2. Skutečná výměra pozemků bude určena po dokončení stavby a vyhotovení GPL.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 84/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví společnosti
VPK Reality, a.s., Zlín, Slovenská
3657, a to části pozemků p.č.
114/5, orná půda, o výměře určené v GPL 73 m2, p.č. 120/1, orná
půda, o výměře určené v GPL
153 m2, p.č. 120/31, orná půda,
o výměře určené v GPL 71 m2,
p.č. 120/32, orná půda, o výměře
určené v GPL 77 m2, p.č. 123,
orná půda, o výměře určené
v GPL 144 m2, p.č. 124, orná
půda, o výměře určené v GPL
25 m2, p.č. 126, orná půda, o výměře určené v GPL 82 m2, p.č.
127, orná půda, o výměře určené
v GPL 59 m2 a p.č.128, orná půda,
o výměře určené v GPL 149 m2,
vše k.ú. Dobrotice, v souvislosti s investiční akcí „Dobrotice,
Žopy - odkanalizování“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 85/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled na roky 2010
- 2012 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 86/2009.
Zastupitelstvo města Holešova I.
schválilo Komerční banku, a.s.,
jako vítěze výběrového řízení
na poskytnutí úvěru ve výši 15
mil. Kč na rekonstrukci zámku a II. pověřilo starostu města
podpisem smlouvy. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: 31.
7. 2009.
Přijaté usnesení č. 87/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 17 odst.
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Holešova za rok 2008, a to bez výhrad.
Přijaté usnesení č. 88/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření
města Holešova č. 5/2009 podle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2009.
Zastupitelstvo města Holešova po-

věřilo Radu města Holešova, aby
v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, prováděla rozpočtová opatření v rámci
schválených ukazatelů rozpočtu.
Zodpovídá: Rada města Holešova.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 90/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej 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, Pavlu Březinovi, bytem Zlín-Štípa, za kupní
cenu 435 tis. Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 30.6.2009.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnosti.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje
části městského pozemku p.č. 18/8,
zahrada, o výměře cca 200 m2, k.ú.
Žopy, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
22.06.2009.
Přijaté usnesení č. 92/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. revokaci usnesení
č. 165/2008 Zastupitelstva města
Holešova, ze dne 15. 12. 2008,
a usnesení č. 49/2009, ze dne
20. 04. 2009, prodej části městského pozemku p.č. 2393, orná
půda, o výměře cca 2.400 m2,
k.ú. Holešov, Romanu Lefflerovi,
bytem Holešov, za kupní cenu
850.000 Kč a 2. zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 2393, orná půda,
o výměře cca 2.400 m 2, k.ú.
Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 22.06.2009.
Přijaté usnesení č. 93/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městského pozemku p.č. 290/16, ost. plocha,
o výměře 155 m2, k.ú. Žopy, Aleně
a Jiřímu Gogelovým, bytem Holešov, za kupní cenu 100 Kč/m2 +
náklady s prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 94/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej městského
pozemku p.č. 2790/74, zast. plocha, o výměře 30 m2, k.ú. Holešov, Leo Skalinovi, bytem Jankovice, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené a 2. prodej městského
pozemku p.č. 853/3, zast. plocha,
o výměře 19 m2, k.ú. Holešov,
Jiřímu Mrázkovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
(Pokračování na str. 6)
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V holešovském zámku se konala krajská konference ČSSD
Potvrzením faktu, že se do prostor holešovského zámku vrací s jeho pokračující rekonstrukcí i společenské události, byla sobota
20. června. Místní organizaci ČSSD se podařilo
v konkurenci ostatních organizací ČSSD z celého Zlínského kraje prosadit uspořádání krajské
konference ČSSD v Holešově.
Delegáti rozhodovali o pořadí na listině
krajské kandidátky ČSSD pro předčasné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Jednání
se kromě všech nynějších poslanců a radních
za ČSSD zúčastnila také první místopředsedkyně Senátu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková
a starosta Kroměříže Mgr. Miloš Malý.
Lídrem kandidátky byl zvolen Ing. Zdeněk
Škromach. Druhé místo obhájil předseda MO
ČSSD Holešov a poslanec Parlamentu ČR
Josef Smýkal. Na 3. - 10. pozici se umístili
Ing. František Novosad, Ing. Antonín Seďa,
Miroslava Strnadlová, PaedDr. Petr Navrátil,
Marek Šindler, JUDr. Milan Matula, Ing. Ladislav Kryštof a Mgr. Petr Kořenek.
MKS Holešov důstojně zajistilo přípravu
velkého sálu a ostatních prostor určených
k jednání konference. Zvláštní poděkování si
zaslouží zámecký kastelán Jaroslav Radecki,
a to za osobní přivítání senátorky Aleny Gajdůškové a uspořádání prohlídky zámeckých prostor
pro delegáty konference po skončení jednání.
Jaroslav Chmelař

Delegáti krajské konference ČSSD ve velkém sále holešovského zámku.

Jaroslav Radecki vítá senátorku Alenu Gajdůškovou. Poslanec Josef Smýkal
za řečnickým pultem.

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.

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 15. června 2009
(Pokračování ze str. 5)
Přijaté usnesení č. 95/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského
pozemku p.č. 335/6, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 1 m2, k.ú.
Holešov, Ladislavě a Petrovi Ordeltovým, bytem Biskupice u Luhačovic, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 96/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej městských
pozemků p.č. 112/13, zahrada,
o výměře 22 m2, p.č. 1776/1,
ost. plocha, o výměře 87 m 2
a p.č. 1776/2, ost. plocha, o výměře 57 m2, vše k.ú. Dobrotice,
Ing. Karolu a Ludmile Harárovým, bytem Dobrotice, za cenu
dle znaleckého posudku 1.751 Kč
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+ náklady s prodejem spojené
a 2. prodej části městského pozemku p.č. 1766, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 59 m2,
k.ú. Dobrotice, do ideálního podílového spoluvlastnictví, a to
každé k 1/2, Jarmile Ambrožové,
bytem Dobrotice, a Ludmile Harárové, bytem Dobrotice, za cenu
dle znaleckého posudku 629 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 97/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo směnu pozemků, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Ludmily Harárové a Jarmily Ambrožové, každé
k id. 1/2, pozemek p.č. 358/4, orná
půda, o výměře 4.300 m2, k.ú. Žopy
a ze spoluvlastnictví Ludmily Harárové a Jarmily Ambrožové přejde
do vlastnictví města Holešova část

pozemku PK 367, o výměře určené
v GPL 1.075 m2, k.ú. Žopy. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 98/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských
pozemků v souvislosti s dokončenou akcí: „SILNICE II/490
HOLEŠOV - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 22. 06. 2009.
Přijaté usnesení č. 99/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 208/35, ost. plocha, o výměře 19 m2, k.ú. Holešov, od České
republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 100/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
I. odvolalo Zdeňku Machalovou
na její vlastní žádost z funkce
člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a II.
zvolilo členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Bohumila Rerka, bytem
Holešov.
Přijaté usnesení č. 101/2009.
Zastupitelstvo města Holešova I.
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o výsledcích kontrol
provedených ve II. čtvrtletí 2009
a II. uložilo Radě města Holešova
projednat přijaté závěry.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Božena Zacharová
ověřovatelka zápisu
Bc. Jana Slovenčíková
ověřovatelka zápisu
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Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 15. června 2009
Přijaté usnesení č. 202/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
Komerční banku, a.s., jako vítěze výběrového řízení na poskytnutí úvěru
ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci
zámku. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 203/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej 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, Pavlu Březinovi, bytem Zlín-Štípa, za kupní cenu 435 tis. Kč + náklady
s prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 204/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
1. revokovat usnesení č. 165/2008
Zastupitelstva města Holešova,
ze dne 15. 12. 2008, a usnesení
č. 49/2009, ze dne 20. 04. 2009,
prodej části městského pozemku
p.č. 2393, orná půda, o výměře cca
2.400 m2, k.ú. Holešov, Romanu
Lefflerovi, bytem Holešov, za kupní cenu 850.000 Kč a 2. schválit
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 2393,
orná půda, o výměře cca 2.400 m2,
k.ú. Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 15. 6 2009.
Přijaté usnesení č. 205/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej městského pozemku p.č. 290/16, ost. plocha,
o výměře 155 m2, k.ú. Žopy, Aleně
a Jiřímu Gogelovým, bytem Holešov, za kupní cenu 100 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 206/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit 1. prodej městského pozemku p.č. 2790/74, zast. plocha,
o výměře 30 m2, k.ú. Holešov, Leo
Skalinovi, bytem Jankovice, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené a 2. prodej
městského pozemku p.č. 853/3,
zast. plocha, o výměře 19 m2, k.ú.
Holešov, Jiřímu Mrázkovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 207/2009.
Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
části městských pozemků p.č.
1356/3, ost. plocha, a p.č. 1356/4,
zast. plocha a nádvoří, o celkové
výměře cca 40 m2, k.ú. Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 208/2009.
Rada města Holešova doporuči-

la Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej části městského
pozemku p.č. 335/6, ost. plocha,
o výměře určené v GPL 1 m2, k.ú.
Holešov, Ladislavě a Petrovi Ordeltovým, bytem Biskupice u Luhačovic, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 209/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit 1. prodej městských
pozemků p.č. 112/13, zahrada,
o výměře 22 m2, p.č. 1776/1, ost.
plocha, o výměře 87 m2 a p.č.
1776/2, ost. plocha, o výměře 57
m2, vše k.ú. Dobrotice, Ing. Karolu a Ludmile Harárovým, bytem
Dobrotice, za cenu dle znaleckého posudku 1.751 Kč + náklady
s prodejem spojené a 2. prodej
části městského pozemku p.č.
1766, ost. plocha, o výměře určené v GPL 59 m2, k.ú. Dobrotice,
do ideálního podílového spoluvlastnictví, a to každá k 1/2,
Jarmile Ambrožové, bytem Dobrotice a Ludmile Harárové, bytem
Dobrotice, za cenu dle znaleckého posudku 629 Kč + náklady
s prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 210/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit směnu pozemků, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Ludmily Harárové
a Jarmily Ambrožové každé k id.
1/2, pozemek p.č. 358/4, orná půda,
o výměře 4.300 m2, k.ú. Žopy a ze
spoluvlastnictví Ludmily Harárové
a Jarmily Abrožové, přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku
PK 367, o výměře určené v GPL
1.075 m2, k.ú. Žopy. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 15.
6. 2009.
Přijaté usnesení č. 211/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí
spoluvlastnického podílu id. 1/2
pozemku p.č. 208/35, ost. plocha, o výměře 19 m2, k.ú. Holešov, od České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 212/2009.
Rada města Holešova schválila podání žádosti na uzavření smlouvy
o výpůjčce na pozemky p.č. 460/2,
ost. plocha, o výměře 12.911 m2,
sportoviště a rekreační plocha, p.č.
461/1, ost. plocha, o výměře 14.687
m2, zeleň, p.č. 461/6, zast. plocha,
o výměře 320 m2, p.č. 461/7, zast.
plocha, o výměře 326 m2, p.č. 461/8,
zast. plocha, o výměře 24 m2, p.č.
461/9, zast. plocha, o výměře 102
m2, vše k.ú. Holešov, s ČR, Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových do doby, než bude

vyřešen bezúplatný převod výše
uvedených pozemků z majetku ČR,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města
Holešova, nejméně však na dobu
1 roku. Předmětné pozemky jsou
užívány ve veřejném zájmu - areál
sportoviště. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 213/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se sdružením „Rovina - KKS“, Hulín, Kroměřížská
134, na veřejnou zakázku „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 214/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit bezúplatné nabytí majetku
z vlastnictví společnosti VPK Reality
a.a., Zlín, Slovenská 3657, a to části
pozemků p.č. 114/5, orná půda,
o výměře určené v GPL 73 m2, p.č.
120/1, orná půda, o výměře určené
v GPL 153 m2, p.č. 120/31, orná
půda, o výměře určené v GPL 71
m2, p.č. 120/32, orná půda, o výměře určené v GPL 77 m2, p.č. 123,
orná půda, o výměře určené v GPL
144 m2, p.č. 124, orná půda, o výměře určené v GPL 25 m2, p.č. 126,
orná půda, o výměře určené v GPL
82 m2, p.č. 127, orná půda, o výměře určené v GPL 59 m2 a p.č.128,
orná půda, o výměře určené v GPL
149 m2, vše k.ú. Dobrotice, v souvislosti s investiční akcí „Dobrotice,
Žopy - odkanalizování“. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 215/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit 1. zřízení třetího místa
poskytovaného vzdělávání mateřské školy v ulici Sokolská 70
v Holešově u právnické osoby
Mateřská škola Sluníčko, Ho-

lešov, Havlíčkova 1190, okres
Kroměříž, od 1. 1. 2010, 2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 194
na 244 u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov,
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž,
od 1. 1. 2010, 3. zřízení druhého
místa poskytovaných školských
služeb školní jídelny - výdejny
v ulici Sokolská 70 v Holešově
u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova
1190, okres Kroměříž, od 1. 1.
2010, 4. zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných
ve školní jídelně - výdejně ze
32 na 82 u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov,
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž,
od 1. 1. 2010, 5. zrušení druhého
místa poskytovaného vzdělávání
střediska volného času v ulici
Školní 1582 v Holešově u právnické osoby Středisko volného
času, příspěvková organizace,
k 30. 6. 2009, 6. dodatek č. 2
ke zřizovací listině Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Havlíčkova
1190, okres Kroměříž, dle předloženého návrhu, 7. dodatek č.
5 ke zřizovací listině Střediska
volného času, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu,
8. dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Mateřského centra Srdíčko dle
předloženého návrhu a 9. podání
žádosti o zápis změn v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu dle předchozích bodů. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: ZM 15. 6. 2009.
Přijaté usnesení č. 216/2009.
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 1. června 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Hejtman ocenil holešovského žáka za mimořádné výsledky
Holešov, Zlín (frs) - Zlínský
kraj připravil v závěru školního roku
2008/2009 již 8. ročník Ocenění
žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti
nebo za mimořádný čin. Mezi šestnácti oceněnými byl i žák 7. ročníku
1. Základní školy v Holešově Marek
Jurtík. K ocenění vybrala komise
složená z pracovníků odboru školství, mládeže a sportu ze 61 návrhů
16 žáků, kteří převzali pamětní listy
a věcné dary.
Slavnostní vyhlášení proběhlo
v Baťově vile za účasti hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka,
radního pro oblast školství, mládeže a sportu Josefa Slováka, hostů
z Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje, České školní inspekce
a představitelů škol.
„Marek dosahuje výborných
studijních výsledků díky své svědomitosti a ctižádostivosti. Jeho
zájmy jsou příroda, zeměpis
a matematika, ze sportu preferuje
volejbal. V těchto oblastech také
dosahuje na soutěžích nebo olym-

piádách velmi pěkných umístění,“
konstatovala ředitelka školy Jarmila
Růžičková.
Největšího úspěchu dosáhl letos v zeměpisné olympiádě. Vyhrál
školní kolo ve své kategorii, v okresním kole se umístil na 2. místě,
v krajském kole byl první a postoupil
do celostátního kola v Plzni, kde se
umístil na šestém místě. „Zeměpis
mě baví od útlého věku a rád se mu
věnuju i mimo školní vyučování,“
uvedl oceněný žák. „Tento úspěch
je cenný také tím, že Marek měl
za soupeře žáky víceletých gymnázií,“ dodala ředitelka.
Marek však slavil úspěchy
i v dalších oblastech. V přírodovědné olympiádě postoupil do okresního kola, kde se umístil na 7. místě.
Matematické znalosti pak obhajoval v soutěži Klokan. V kategorii
žáků 6. a 7. ročníků skončil ze 137
žáků na velmi pěkném 8. místě.
Vloni i letos byl úspěšným řešitelem
v soutěži Pythagoriáda.
„Marek je i svými osobními
vlastnosti příkladem pro ostatní
žáky. Ceníme si jeho všestrannosti,

Marek Jurtík přebírá ocenění z rukou představitelů Zlínského kraje.
Foto Petr Zákutný
neboť je oporou i našeho sportovního volejbalového družstva při
okrskových soutěžích základních
škol,“ dodala ředitelka Růžičková.
„Ocenění žáků Zlínského kraje
je určeno žákům 2. stupně základních škol (letos nově), středních

škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří v tomto školním roce dosáhli mimo školní
lavice významných úspěchů nebo
si zaslouží ocenění za mimořádný
čin,“ vysvětlil smysl akce mluvčí
Zlínského kraje Patrik Kamas.

Finále Kinderiády v Praze
Dne 16. 6. 2009 proběhlo finále Kinderiády v Praze na Strahově. 42 nejlepších družstev z oblastních kol závodilo pod patronací olympionika Tomáše
Dvořáka a Lídy Formanové v lehkoatletických disciplínách. 1. Základní školu
Holešov reprezentovali Libuška Bednářová, Filip Uruba, Terezka a Natálka
Pospíšilíkovy, Honza Sedláček, Ríša Jaroš, Bětka Melicharová a Dan Matuška
a v silné konkurenci vybojovali celkově 23. místo. Filip Uruba, žák 2. B třídy,
se svým skokem z místa dlouhým 191 cm se umístil na vynikajícím 1. místě.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jarmila Hanáčková

Úspěšný student má nejraději zeměpis.

Škola trochu jinak

Distributor značkového oblečení

GAS se sídlem v Holešově

Žáci 3. A a 3. B třídy z 1. Základní školy Holešov prožili krásný týden
od 8. do 12. června 2009 ve škole v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
v penzionu Vinium. Učení mimo školní lavice se všem líbilo a žáci budou dlouho vzpomínat na pět dnů prožitých v nedalekých Beskydech,
na výlet do Štramberku, Kopřivnice, Hukvald, na návštěvu Dřevěného
městečka, Mlýnské doliny, prodejny Svět kamenů, hry, soutěže, stezku
odvahy a spoustu dalších činností.
Mgr. Jarmila Hanáčková
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hledá švadlenu se ŽL
a strojem overlock
na zakázkové opravy
a úpravy oděvů.
Kontakt: info@gasjeans.cz
nebo tel: 573 398 250.
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SOŠ PaedDr. Stratila naváže v novém školním roce
na letošní pozitivní výsledky
Skončil školní rok a přichází
na řadu hodnocení práce - žáků
i učitelů. Jako každý rok jsme se zapojili do řady soutěží, charitativních
sbírek, exkurzí a dalších školních
i mimoškolních akcí. Zvláště velkou
radost nám udělali letošní maturanti.
Těší nás také poděkování z MŠMT
ČR za práci pedagogů a žáků.
Maturity
Pro žáky posledních ročníků
naší školy začaly maturity už v září
2008, kdy dostávali zadání ke zpracování písemné maturitní práce se
zaměřením na svou odbornost.
Práci o rozsahu nejméně 25 stran
společně s prezentací odevzdávali
v pololetí. 2. a 3. dubna 2009 psali
písemnou práci z českého jazyka.
Na konci dubna - od 20. do 27.
postupně všichni žáci absolvovali
další část odborné praktické maturity. Vylosovali si zadání a čekala je
čtyřhodinová práce na počítačích.
Celé jejich snažení vyvrcholilo
na začátku června ústní maturitní
zkouškou, jejíž součástí byla i prezentace a obhajoba odborné maturitní práce. Od 1. do 11. června
úspěšně odmaturovalo 112 žáků,
z toho 47 s vyznamenáním. Vynikající výsledky měli zvláště naši „dálkaři“. Neúspěšný byl pouze jeden
žák z anglického jazyka. Čtyři žáky,
kteří nesplnili všechny podmínky

pro úspěšné uzavření posledního
ročníku, čeká ústní maturitní zkouška v dalším termínu.
Úspěchy a aktivity žáků denního
studia - ekologie
Již třetím rokem se zapojujeme do mezinárodní soutěže Enersol
2009, která je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Letos jsme
měli 5 soutěžních prací, v krajském
kole získali v doprovodné kategorii
1. místo žáci III. ročníku - Vojtěch
Balusek, Tereza Fialová a Eliška
Komárková, kteří vytvořili kalendář
s ekologickou tematikou a zúčastnili se i celorepublikového finále
v Kladně.
Další soutěž s ekologickou
tematikou byla pod záštitou Klubu
ekologické výchovy, Zeleného kříže a České komise pro UNESCO
s názvem Země jako jediné místo
pro život ve vesmíru. Za naši školu
se zúčastnilo 15 studentů, odeslali
jsme 6 prací (2 výtvarné, 4 slohové).
3. místo v kategorii středních škol
získala Nicol Jandalová z II. ročníku.
Cena jí byla předána na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.
Letos se žáci I. ročníku zapojili
do Zlínské CO2 ligy. První seznámení se soupeři proběhlo v naší
nejekologičtější vesničce Hostětín
a bylo spojeno s přednáškou a prohlídkou pasivního domu.

Žáci denního studia před Rudolfinem v Praze.
Středoškolská odborná činnost
V městském kole si soutěžení
vyzkoušelo 7 studentů, kteří pak
všichni postupovali dál. V okresním
kole získal 2. místo Lukáš Pavlík
ze III. ročníku a 3. místo vybojovali
Lukáš Vrána a Petr Pekař ze II.
ročníku. Postupovali do krajského
kola SOČ, které se konalo v Uherském Brodě. Ve svých kategoriích
se umístili shodně na 4. místech.
Ostatní soutěže
V dubnu jsme dostali výsledky
vydavatelství CEED ze znalostní
soutěže Marketing vysoké školy naši žáci II. N a IV. roč. získali 5 cen
ze 16 vyhodnocovaných míst: Ivan
Číhal, Martina Ševčíková, Marcela
Zemanová, Michaela Lehkoživová,
Tomáš Čermák. Již podruhé se tým
našich žáků - letos byli z I. ročníku - zúčastnil soutěže Generation
Europe - Cesta do Evropského parlamentu. Po třech kolech soutěže se
umístili ve druhé desítce. Zúčastnili
jsme se také projektu MF dnes Studenti čtou a píší noviny - za školu
zaslala Mgr. Václavková 30 prací
ve 3 kolech, otištěna byla práce Nicol Jandalové. Zapojili jsme se také
do letošního majálesu. Za návrh plakátu byl oceněn Igor Kašík a scénka

třídy II. N a II. ročníku získala ocenění
za výtvarné provedení. Jako jediní
ze středních škol v Holešově jsme
pomohli TYMY při akci Evropský domov a v zámecké zahradě představili naši žáci II. ročníku Španělsko.
Sbírky
Každoročně se zapojujeme
do charitativních sbírkových akcí
- Světluška, Bílá pastelka, Srdíčkový den a Český den proti rakovině
(Květinový den). Z posledního Srdíčkového dne ještě výsledky neznáme, ale již nyní můžeme konstatovat, že žáci vybrali na tyto účely více
než 30.000 Kč. Žáci, kteří se účastní
soutěží i dalších akcí, dostali letos
od vedení školy za odměnu zájezd
do Prahy spojený s koncertem, který
pořádalo Sdružení soukromých škol
v pražském Rudolfinu.
V novém školním roce budeme
navazovat na tyto vynikající výsledky. Plánujeme pokračovat v tradičních akcích, ale již nyní vyučující
vyhledávají další aktivity, do kterých by se mohli naši žáci úspěšně
zapojit. Nadále se budeme snažit
připravovat žáky do reálného života
tak, aby se dobře uplatnili a nebáli
se prosadit svůj názor.
Mgr. Milena Machálková

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Aktuální informace z výstavby průmyslové zóny
Objekt meteorologické stanice je dokončen
V květnu stavbaři budující základní technickou a dopravní infrastrukturu Strategické průmyslové
zóny pracovali zejména na následujících stavbách: přípravě území
zóny, přívodu pitné a průmyslové
vody, odvodu splaškové vody,
připojení plynu a telekomunikací
a napojení na silniční síť. Celkem
se přitom na všech těchto stavbách pohybovalo více než 100
pracovníků.
Od zahájení stavby v říjnu
loňského roku až do konce května bylo v rámci výstavby základní
technické a dopravní infrastruktury
proinvestováno zhruba 350 milionů korun. Podle zhotovitele vše
zatím nasvědčuje tomu, že práce
ukončí ve stanoveném termínu,
tedy do konce listopadu letošního
roku.
Stavbaři během května prakticky dokončili nový objekt pro
meteorology. V budově provedli
vnitřní instalace, nátěry, malby
a meteostanici napojili na inže-

Nový objekt meteorologické stanice je hned u vjezdu do zóny.
nýrské sítě. V těchto dnech se tak
již začínají meteorologové stěhovat. Kromě budovy meteostanice,
která stojí hned u vyústění Tovární
ulice do Strategické průmyslové
zóny Holešov, jsou nejvíce viditelné práce odvedené na výstavbě
komunikací uvnitř zóny.

Například severní účelová komunikace již disponuje podkladní
vrstvou ze štěrkodrti, je osázena
obrubníky a jsou vybudovány kanalizační vpusti. Podobná je i situace
v případě jižní účelové komunikace.
Stavbaři v květnu také intenzivně
pokračovali v dláždění otevřeného

kanálu, který bude odvádět dešťové vody z prostoru zóny do budovaného suchého poldru.
Znatelně dodavatelé pokročili
i v pracích na přeložce koryta řeky
Mojeny, která dříve byla kvůli letišti
částečně skrytá pod zemí v betonových skružích. Nyní získá přírodě
bližší otevřené koryto s meandry.
Přímo uprostřed budoucí zóny museli stavbaři v květnu zrušit několik
desítek let staré zařízení staveniště
pro původní letištní objekty, které
bylo nedbale zlikvidováno.
V případě přívodu plynu, který
je řešen ze dvou směrů, již stavbaři
prakticky práce ukončili. Potrubí
bylo položeno a obsypáno zeminou. Podobná je i situace v napojení zóny na telekomunikační
vedení. To je řešeno jak z ulice
Palackého, tak i z ulice K Letišti.
V obou případech jsou již kabely
položeny. Naproti tomu v případě
vodovodů byly práce v minulém
měsíci teprve zahájeny.
(red)

Archeologové objevili středověkou osadu, kterou zřejmě zničil sesuv
Holešov (red) - Archeologové, provádějící záchranný výzkum
na staveništi Strategické průmyslové zóny Holešov, objevili středověkou osadu, kterou ve 14. století
postihla přírodní pohroma, zřejmě
sesuv půdy v důsledku záplav. Na
jejím místě již nebyly zachyceny
žádné stopy následného mladšího
osídlení, obyvatelé se zřejmě mohli
přesunout o kus dál - do míst, kde
se nacházejí Martinice. Kromě toho
archeologové zachytili také stopy
pravěkého osídlení. Záchranný výzkum v rámci stavby infrastruktury
již archeologové pomalu ukončují,
pokračovat ale budou na stavbách
jednotlivých investorů.
Středověkou osadu objevili
archeologové při budování nového
koryta říčky Mojeny na jihovýchodním okraji budoucí průmyslové
zóny. V tomto místě je totiž nyní
Mojena vedena kvůli bývalému
letišti betonovým potrubím. To ale
bude odstraněno a místo něho
vzniká meandrující otevřené koryto. Právě při jeho hloubení archeologové na osadu narazili. „Jsou
zde známky souvislého osídlení
od 8. do 14. století. Celkem se nám
podařilo identifikovat a nalézt 13
objektů. Dá se ale předpokládat, že
další objekty zůstávají skryty mimo
trasu koryta,“ uvedl Miroslav Šmíd
z Ústavu archeologické památkové
péče Brno.
Osadu ve 14. století postihla
katastrofa, její další vývoj se zastavil. „Je zde asi 30 až 40 centimetrů
vysoká vrstva usazenin. Domnívám se, že jde o sesuv půdy či
přemístění masy hlíny v důsledku
mohutných záplav. Jejich příčinu
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lze hledat v mýcení lesů během
kolonizace ve druhé polovině 13.
století. To následně vyvolalo erozi
půdy,“ vysvětlil Šmíd. Vzhledem k
tomu, že Martinice jsou od někdejší
středověké osady vzdáleny jen

možné datovat do laténu, jinak
řečeno do období, kdy naše území
osídlili Keltové,“ poznamenal Šmíd.
Archeologové rovněž narazili na
sídliště ze starší doby bronzové.
Tento objev má zřejmě souvislost

Tým archeologů pracuje v prostoru dnes již bývalého holešovského
letiště řadu měsíců. Foto archiv.
několik stovek metrů, lze podle
archeologů uvažovat i o tom, že
se lidé po zániku osady přemístili
právě tam.
Při výzkumu v místě nového
koryta říčky Mojeny nalezli archeologové také stopy osídlení z doby
lužických popelnicových polí, konkrétně pak jde o kultury slezská
a platěnická. „Nálezy jsme učinili
na nepatrném návrší, zdvíhajícím
se jen několik metrů nad okolí.
V tomto terénu je to ale nejvyšší
místo. Celkem jsme prozkoumali
46 objektů. Jeden z nich je přitom

s nedalekým pohřebištěm řazeným
k nitranské kultuře, které bylo odhaleno při předcházejících výzkumech v 50. a 60. letech minulého
století.
Archeologové z Ústavu archeologické památkové péče Brno
zamířili do Holešova na konci roku
2007, kdy byly v prostorách budoucí zóny započaty přípravné práce.
Loni v říjnu pak byla zahájena výstavba technické a dopravní infrastruktury, což s sebou přineslo
i daleko intenzivnější výkopové
práce či rozsáhlou skrývku orné
půdy. „Tento výzkum na základě
uzavřené smlouvy plně hradí Zlínský kraj. Obdobné archeologické
výzkumy budou realizovány i při
zástavbě průmyslové zóny. Náklady s tím spojené však už budou
hradit investoři jednotlivých staveb,“ vysvětlil výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub
Černoch. Tato Zlínským krajem
stoprocentně vlastněná společnost
má na starosti přípravu Strategické
průmyslové zóny Holešov a následně i její provoz.

Do zóny mohou i menší investoři
Holešov (red) - Strategickou průmyslovou zónu Holešov mohou využít i menší investoři. Shodli se na tom zástupci Zlínského kraje, ministerstva
průmyslu a obchodu a vládní agentury CzechInvest. Účastníci jednání
se také seznámili s koncepčním záměrem funkčního obsazování zóny,
jehož cílem je efektivní využití plochy mnoha podnikatelskými subjekty.
„Jsme přesvědčeni o tom, že diverzifikovaný přístup k obsazování zóny
je, i s ohledem na současnou hospodářskou krizi, tím nejlepším možným
řešením. Tento postup totiž, narozdíl od obsazení jedním velkým investorem, skýtá záruku budoucí stability. Navíc již nyní máme množství zájemců
z řad místních a tuzemských podnikatelů, kteří poptávají menší pozemky,“
vysvětlil statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.
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Vítání občánků v Martinicích

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

Sídlíme v Holešově v ulici
nám. F. X. Richtra 985, u zámku.
Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.
Dne 30. května 2009 se uskutečnilo tradiční vítání
občánků v Martinicích. Vítání bylo doprovázeno
zpěvem a recitací dětí z martinické základní a mateřské školy. Občánci, kteří byli vítáni: Vanessa
Batyuk, Daniel Svačina, Eliška Brázdilová, Jonáš
Juráň, Petr Stískal, Michal Božka, Aleš Stískal.

Sportovní areál
otevřen
Roštění (frs) - Zmodernizovaný sportovní
areál otevřeli v minulých dnech v Roštění. Hlavní
akcí byla přístavba a nástavba provozní budovy.
Objekt má bezbariérový přístup a je v něm společenská místnost, posilovna, dámské a pánské
šatny se sprchami, sociální zařízení a nezbytné
technické zázemí. Součástí projektu je i dětské
hřiště a pergola na venkovní posezení. Celkové
náklady dosáhly částky 7 081 828,- Kč. Z Regionálního operačního programu Střední Morava
obec získala částku 6 373 645,20 Kč.

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

V Přílepích se loučili se školním rokem
Přílepy (frs) - Závěrečnou besídkou se žáci
a pedagogové společně s rodiči a dalšími hosty
rozloučili v tělocvičně přílepské školy s letošním školním rokem. Zatímco děti z nižších tříd
předvedly zhudebněnou pohádku O Karkulce,
starší žáci divákům zahráli baladu Zlatý kolovrat
z Erbenovy Kytice.
V další části programu pak ředitelka školy
Alice Kučerová ocenila nejlepší sportovce, kteří

vybojovali pro Přílepy na nedávné Olympiádě malotřídních škol v Bezměrově druhé místo. Odměněni
byli i nejlepší sběrači papíru a dalších surovin.
Žáci páté třídy, kteří od září přecházejí do školy
v Holešově, pak předali nastávajícím prvňákům
symbolický klíč od přílepské školy. Člen přílepského
zastupitelstva Miroslav Sovadina na závěr poděkoval pedagogům i správním pracovníkům školy za
jejich práci a všem popřál hezké prázdniny.

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
Žáci hráli baladu Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena.
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Pavel Vystrčil vystavuje v Brně
HOLEŠOV, BRNO (red) - Mladý holešovský fotograf Pavel Vystrčil,
jehož tvorbu jste si mohli prohlédnout v rámci dvojstrany Galerie holešovských výtvarníků v minulém vydání Holešovska, vystavuje v Brně. Svou
fotografickou tvorbu prezentuje v interiéru kavárny Vanessa v samém
centru jihomoravské metropole.
„Vystřídal jsem Roberta Rohála, který ve Vanesse vystavoval
od loňského září a který mi tuhle prezentaci v Brně víceméně nabídl.
A protože i majitelce této příjemné kavárny se moje fotografie líbily, tak
to dopadlo, jak to dopadlo,“ říká Pavel Vystrčil.
Také v Brně se prezentuje holešovský fotograf se souborem fotografií, který je vlastně průřezem jeho dosavadní tvorby. Na rozdíl od Roberta Rohála, který tady předtím vystavoval vesměs portréty známých
osobností a celebrit, vsadil Pavel Vystrčil hned na několik fotografických
žánrů. „Fotím prakticky všechno, od svateb přes makro až po sport. Ale
nejraději mám dokumentární fotografii,“ tvrdí Pavel Vystrčil.

Pavel Vystrčil: Mistrovství ČR v beach volejbalu.

Noviny dvou kontinentů k vidění
v Městské galerii Holešov
Holešov (rr) - Vernisáží byla ve středu 17. června v Městské galerii
Holešov otevřena jedinečná sbírka novin kroměřížského sběratele Miroslava Karáska. Slavnostního otevření výstavy, kterou připravilo Městské
kulturní středisko Holešov, se zúčastnil také místostarosta Rudolf Seifert.
V kulturním programu vystoupilo známé kumštýřské duo - Vladimíra
Dvořáková a Jiří Kuhl.
Návštěvníci se tak mohou seznámit s novinami dvou kontinentů (Asie,
Afrika), což je ovšem jen část sbírky Miroslava Karáska. „V Městské galerii
v Holešově je to moje v pořadí třetí výstava novin,“ říká sběratel. „První jsem
troufale pořádal v roce 2003 v Knihovně Kroměřížska, to jsem tehdy ještě
neměl ani stovku zemí. Druhá v Galerii Muzea Kroměřížska před dvěma
lety, kde zabrala šest sálů. V Holešově jsme se proto rozhodli představit
pouze dva světadíly - Asii a Afriku, protože jejich grafický design a písmo
jsou nejrozmanitější.“
Výstava potrvá do 29. července.
Foto Jiří Lošťák ml.
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Nevím, že by někdo jiný sbíral noviny, říká Miroslav Karásek
Netypickou výstavu můžete v těchto dnech
zhlédnout v Městské galerii Holešov. Jde o výstavu novin pocházejících ze sbírky kroměřížského
novináře Miroslava Karáska. O tom, co všechno
tato výstava nabízí, ale i to, co autora ke sbírání
novin přivedlo a co ho na tom tak baví, je právě
následující rozhovor.
Kolikátá je to tvá výstava?
V Městské galerii v Holešově je to moje
v pořadí třetí výstava novin. První jsem troufale
pořádal v roce 2003 v Knihovně Kroměřížska, to
jsem tehdy ještě neměl ani stovku zemí. Druhá
byla v Galerii Muzea Kroměřížska před dvěma
lety, kde zabrala šest sálů. V Holešově jsme se
proto rozhodli představit pouze dva světadíly
- Asii a Afriku, protože jejich grafický design
a písmo jsou nejrozmanitější.
Jak dlouho se tímto sběratelským koníčkem zabýváš a co tě k němu přivedlo
a vede?
První noviny, které se
pravděpodobně staly základem
pozdější sbírky, byly tři výtisky
z Ghany v roce 1987. Přivezl mi
je kamarád z nějakých montáží.
V té době jsme končili dálkové studium fakulty žurnalistiky
v Praze. Jedním z oborů, jimiž
jsme se zabývali, byl právě
grafický design novinové strany. Různý přístup k výtvarnému provedení novinové strany,
jak jsem viděl z několika málo
ukázek ve skriptech, mě možná přivedl k tomu, že jsem chtěl
mít takových příkladů více. Vždy
jsem měl sklony něco sbírat.
Jako kluk to byly sýrové etikety,
později jsem přesedlal na pivní etikety. No a pak
se staly předmětem zájmu noviny jako grafické
dílo. Nejprve jsem sháněl okolní státy, později
jsem si troufl na vzdálenější. Ale až s rozvojem
internetové sítě, kde se dají pohodlně vyhledat
kontakty, jsem se vypracoval až k současnému
rekordnímu počtu zastoupených států. OSN
registruje 192 členských zemí. Z tohoto počtu
mám 165 zástupců. Ale protože mám noviny
například z Československa, Vatikánu, SSSR,
Jugoslávie, Somalilandu, Bhútánu a jiných zemí,
které už OSN nezná, pak mám ve sbírce noviny
ze 190 zemí.

jejichž delegáti rovněž přivezli pár výtisků. Tímto
způsobem bych měl získat v červenci Brunej.
O Bruneji hovořím proto, že jsem si z nějakých
málo známých příčin kdysi řekl, až budu mít noviny z tohoto sultanátu, přihlásím celou kolekci
do České knihy rekordů.
Získala tvoje unikátní kolekce nějaké
uznání?
Od roku 2000 jsem členem Klubu sběratelů
kuriozit v Praze. V roce 2006 prohlásil tento
prestižní klub sbírku kroměřížského sběratele
jako pozoruhodnou v České republice a ocenil
ji diplomem. Pozoruhodná znamená jako největší, ale titul největší se uděluje kolekcím, jež
mají konkurenci nejméně 20 sbírek. Diplomy
předávaly osobnosti, jež ve světě sběratelů

M. Karásek (uprostřed) během vernisáže.
něco znamenají: Jiří Suchý, Rudolf Křesťan nebo
Karel Čáslavský. Jinak je zřejmě moje kolekce
tištěných novin jediná na světě. Není známo,
že by se někdo takto systematicky zabýval sbíráním novin.
Jak jsi na tom s jazykovou výbavou?
Umíš si v té tvé sbírce i počíst?
Z cizích jazyků zvládnu ruštinu, něco málo
z angličtiny. Ale svět písma je natolik rozmanitý,

že mi stačí prohlížet pouze obrázky. I ty jsou
zajímavé, jak se světem promítají známé osobnosti. Třeba americký prezident Obama v novinách z Keni, Etiopie, Ugandy, Putin nebo papež
se také poměrně často vyskytují. Jinak písmo
arabské, amharština v Etiopii, hebrejské, řecké,
na Maledivách, čínské znaky, japonské, tibetské,
v Indii, na Srí Lance, vše je nesmírně fascinující.
Návštěva výstavy o tom jen přesvědčí.
Dovedl bys říct, které noviny z tvé sbírky
pocházejí z nejvzdálenější země od Česka
a které jsou nejstaršího data?
Nejstarší jsou asi ty z Ghany, ale pak tam
jsou ze SSSR a Československa. Nejvzdálenější
jsou pravděpodobně z ostrovů Fiji, které se
v titulu pyšní sdělením, že to jsou noviny země,
na niž padnou první paprsky slunce toho dne. Jinak si cením novin
z Kašmíru, kam zavítá málokterý
Evropan, z Grónska, Falkland,
Kamčatky, Sv. Vincenta a Grenadiny, Somalilandu, Středoafrické
republiky, Tasmánie, Vanuatu,
Kapverd, Komor, Sv. Tomáše
a Princova ostrova, Swazijska
nebo Gabonu. Kdo chce, může
si podstatnou část sbírky prohlédnout na www.karasek.miro.sweb.
cz. Ještě se musím přiznat, že
mám nevýhodu v tom, že nedokážu nic zahodit. Takže když mi
jeden přítel opatřil pětapadesát
různých výtisků novin z Etiopie,
mám je uloženy všechny. Takových případů je víc (Zimbabwe,
Malajsie), takže sbírka ve svém
objemu zabírá pěkně velkou
skříň. Mám deník ze Sydney,
který váží úctyhodných 1,70 kg.
Když takových novin má trafikant
jen tisíc kusů, váží skoro dvě tuny. A to prodává
desítky jiných novin. Pěkně se za den natahá.
Mám třeba noviny pro nevidomé, noviny, které
se vydávají na lodi v průběhu osmidenní plavby
po Mexickém zálivu, noviny - deník pro obec
v Mexiku, která má šest obyvatel. Prostě novin
je u nás doma spousta, ale když jsme malovali,
nebylo co dát na podlahu. Přece tam jen tak
nepoložím nějaký unikát.
Robert Rohál

Které tedy scházejí?
Stále se snažím získat noviny z Bruneje,
Dominiky, Barbadosu, Haiti, Trinidadu a Tobaga,
Čadu, Nigeru, Kiribati, Marshallových ostrovů,
Šalamounových ostrovů a dalších. Zbytek světa
se zmenšuje, ale je stále obtížnější.
Jak a kde tyto exotické noviny získáváš?
Převážně koresponduji. Píšu na zahraniční
ambasády nebo redakce novin. Někdy to vyjde,
někdy ne. Například do Bruneje jsem na různé
adresy odeslal nejméně dvacet dopisů včetně
pohlednic města Kroměříže. Brunej statečně
odolává. Jiný způsob získávání je, že požádám
lidi, kteří cestují do země, z níž noviny nevlastním. Obvykle přivážejí kvalitní přírůstky. Tak
jsem získal noviny z Kostariky, Brazílie, Bolívie,
Dálného východu - Kamčatky, Usuri, Papuy Nové
Guiney, Nepálu, Indonésie nebo Tasmánie. Zcela
nezištně mi pomohl námořní kapitán ing. Vladimír
Dočekal z Holešova, který moji kolekci obohatil
o noviny z Bahrajnu, Kataru, Arabských emirátů
a tisku z olympijských her v Pekingu. V několika
případech mi pomohly velké cestovní kanceláře,
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Sebesilnější pochyby zůstanou navždy
pouhou nejistotou

CD TIP
Karel Zich: Všechno nejlepší
Příznivci Karla Zicha dostávají v roce jeho
nedožitých šedesátin dosud nejkompletnější pohled na skvělého zpěváka, kytaristu a skladatele. Do formátu dvou CD
se kompilátorovi J. Brodskému podařilo
vybrat celkem 45 skladeb ze všech Zichových tvůrčích období. Ve výběru najdete
samozřejmě největší hity (Alenka v říši
divů, Proud řeky důvěrně znám, Rodinné
album, Máš chuť majoránky, Paráda…),
kterými žila celá jeho generace, ale také
skladby milované fandy na koncertech,
ukázky z jeho posledního řadového
alba i nahrávky dosud na CD nevydané
(například Emma & Ella). Zichův sametový baryton si skvěle dokázal poradit
s rock´n´rollem, popem i spirituály.
Po amatérských začátcích v kapele Framus (později slavné s přidanou číslovkou
Five) natáčel s TOČRem a jinými orchestry, od konce sedmdesátých let pak měl
vlastní skupinu Flop. Byl výtečný nejen
jako zpěvák, ale dokázal si napsat hodně
původního repertoáru, patřil také k velmi
ceněným kytaristům.
Jeho předčasný odchod ochudil naši scénu o inteligentní a příjemný, jasnou muzikálností podložený směr. Tato kompilace
má za cíl připomenout Karla Zicha tím
nejlogičtějším způsobem, totiž pořádnou
dávkou jeho písniček!
Eva Pilarová: Proměny
Reprezentativní výběr na 3CD! Vstupní téma Co je to láska předznamenává
důležité období Semaforu, zde dokumentované řadou songů, včetně těch
z filmu Kdyby tisíc klarinetů. Druhá polovina šedesátých let je pokračováním
mimořádných hitových úspěchů, ať už
s Waldemarem Matuškou, Jaromírem
Mayerem či sólově. Muzikálové melodie
z Divotvorného hrnce, ale i české verze S.
Gainsbourga nebo J. Brela, Cole Porter
či výtečné skladby „Bobana“ Ondráčka
(Rekviem), to všechno tu spisovatelem
Škvoreckým oslavovaná „FitzPilarka“
stihla.
Druhé CD je stejně pestré: Sekáči jdou,
Rodeo nebo Já do hry dávám víc, ale také
písně z muzikálu West Side Story. O slovo se přihlásil Karel Svoboda (Hluchý
zvon, Dám tisíc dukátů nebo Oheň a led),
B. Ondráček dodal další velké hity Jsem
tvá dlouhá pouť, Rodeo či Léto, léto, Les
Humphries „zapůjčil“ Mexiko a film Takoví
jsme byli ústřední melodii…
Třetí závěrečné CD pak nabízí třeba
skvostné Rotovo Siciliana (Speak Softly Love), Mozartův tady skoro jazzový
Turecký pochod, duet s Petrou Janů Jen
Pán Bůh ví, trvale parádní číslo v podobě Montiho čardáše i úplně současné
nahrávky.
Téměř sedm desítek písní, dosud nejkompletnější kompilace Paní zpěvačky,
jež vzorně naplnila název trojalba. Její
Proměny jsou totiž atraktivně různorodé,
ale znamenitou muzikálností sjednocené
do výsledného silného posluchačského
zážitku.
RR
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Film Pochyby vznikl podle divadelní hry
Johna Patricka Shanleyho, oceněné v roce
2005 nejprestižnější Pulitzerovou cenou. Hra
slavila velký úspěch na Broadwayi, kde dosáhla
525 repríz. Její zfilmování bylo proto jen otázkou
času. Do podoby filmového scénáře si autor
drama přepsal sám a rovněž se chopil i režie.
Vznikl tak film, který nijak nazastírá svůj divadelní původ, jeho opora je v gradujícím příběhu,
silných dialozích a perfektních hereckých výko-

KINORECENZE
nech. Mimořádné naplnění citovaných složek
bylo po zásluze odměněno pěti nominacemi
na Oscara, jednou za scénář a čtyřmi za herecké výkony: za vedlejší roli faráře Flynna Philip
Seymour Hoffman, za vedlejší roli sestry James
Amy Adams, za vedlejší roli matky Viola Davis
a za hlavní roli sestry Aloysius Meryl Streep,
u níž se jedná o rekordní třináctou nominaci.
Jednota místa a času a jistá divadelní statičnost jsou působivě ozvláštňovány kamerou, zabírající dění ve zneklidňujících podhledech a úhlech. Za pozornost stojí i náladová hudba slavného Howarda Shora.
Děj se odehrává v roce 1964 v Bronxu v katolické škole sv. Mikuláše. Na základě několika
indicií začne ředitelka školy, sestra Aloysius,
podezřívat otce Flynna ze zneužívání černošského žáka. Ačkoliv nemá důkaz, rozpoutá
proti němu nelítostný boj, neštítí se přitom ani
lží a intrik. Kněz nakonec rezignuje a dobro-

volně školu opustí. Uprostřed tohoto konfliktu,
který nechtíc vyprovokovala, se potácí naivní
mladičká sestra James, pro kterou vyrovnávání se se svou rolí v případu a zaujetí stanoviska je zatím nejbolestnější životní lekcí.
Režisér nechává vyznění příběhu na divákovi,
ponechává mu svobodnou vůli, aby se sám přiklonil na některou stranu a k některému z protagonistů. Všechny postavy mají pro své jednání
přesvědčivé motivace a argumenty a divák
se může srdcem ztotožnit s kýmkoliv z nich,
racionálních pochyb ale není ušetřen ani on.
Jediným, pocitovým, vodítkem může být počasí,
které zde hraje zásadní roli. Rozjímání o vině či
nevině doprovází podzimní plískanice, protagonisté jsou většinu času zkřehlí zimou a není jim
dopřáno se zahřát, ať se jakkoliv balí do svých
hábitů. Po rozhovoru mezi matkou údajně
zneužívaného chlapce a ředitelkou školy se
zvedne tak silný vítr, že doslova vyžene sestru
Aloysius z ulice. Nepřízeň počasí pak vyvrcholí
během agresivního dialogu mezi ní a otcem
Flynnem, který doprovází silná bouřka s hromy a blesky, jako by se hněvalo samo nebe.
Ve sněhem pokryté, „mrtvé“, zahradě, když
je dobojováno, se ředitelka školy v poslední
scéně rozpláče. Ví, že ač jsou její pochyby
stejně silné jako jistota, nikdy se jistotou nestanou. Nemohou dodat její duši úlevu a klid.
Tuto moc má pouze jistota. Sebesilnější pochyby zůstanou navždy pouhou nejistotou.
Film uvedlo kino Svět v Holešově 18. a 19.
června 2009
Marie Drechslerová

Lesk a špína showbyznysu aneb Kniha,
která je o něčem
Přiznám se hned na začátku, že je mi
knížka Lesk a špína showbyznysu, kterou s Martinem Michalem připravil novinář Petr Macek,
velmi sympatická. Hlavně se mi líbí, jak je autentická a jak si všímá všech caus, které manžel
a manažer Heleny Vondráčková rozebírá a rozkrývá takřka do mrtě. Své si k tomu v samém
závěru knihy řekla, respektive napsala samotná
zpěvačka, což pokládám za prima tečku.

KNIŽNÍ TIP
Ale vraťme se hned na začátek této působivé knihy, kde začíná životní příběh Martina
Michala se všemi peripetiemi, které nabírají grády zejména poté, co stanul po boku zpěvácké
hvězdy. Zatímco bulvární tisk psal jak zběsilý
věci, které byly jen „roztodivnými“ spekulacemi,
Martin Michal dává vše na pravou míru. Jednoduše, srozumitelně a zcela otevřeně a pádně
seznamuje čtenáře knížky, jak se věci ve skutečnosti mají. Není důvod mu nevěřit.
Svého času jsem v bulváru pracoval, a tak
dobře vím, jak a proč se tyto noviny de facto dělají. Ale nebojte, nemíním to teď tady rozvíjet.
Člověk, který je fanoušek Heleny Vondráčkové, byl nepochybně mnohokrát v šoku,
co všechno o ní i jejím manželovi bulvár v posledních letech přinesl - a co si vůbec dovolil
napsat. Ale protože - jak se říká - není kouře
bez ohně, tak se i v této výpravné publikaci
(mimochodem mimořádně bohaté na černobílé

i barevné fotografie) rozebírá, kdo že to byli ti
našeptávači, kteří rozdmýchali tuhle „mediální
válku“. Člověka až zamrazí, jenomže tak to
dneska vlastně chodívá. Za vším pochopitelně
stojí lidská závist, nepochopení a zloba, což
v kombinaci s typicky bulvárním hyenismem
vytváří neskutečně nechutný mediální obraz…
Když pak člověk čte vyprávění Martina
Michala, které velice věrně zachytil Petr Macek,
nelze neocenit to, jak dokáže nazývat věci pravými jmény a hlavně jak proti těmto vyloženým
spekulacím a lžím argumentuje. Je dobré, že se
vrací i ke causám, které člověk skoro už dávno
zapomněl, a vysvětluje, jak to vlastně bylo
ve skutečnosti a jakou dohru to mělo v reálu.
Tady mu navíc sekundují i jiní a důvěryhodní
lidé, kteří nemají důvod lhát, vymýšlet si a zároveň bohatnout na lidské blbosti.
Ta knížka je jednak o něčem, jednak je
dobře napsaná. Ale především zcela otevřeně
a důkladně nahlíží za kulisy tuzemského showbyznysu a potažmo i bulváru, což tady předtím
ještě nikdo neudělal. V tom je její působivost.
Robert Rohál

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Program kina Svět
Čtvrtek 2. 7. ve 20 h: DVOJÍ HRA - USA,
špionážní thriller s komediálními prvky s titulky.
Přechytračit. Přehrát. Převézt. A pak už jen
převést prachy. Jednoduchý návod na úspěch
v životě. Nesmí se však do tohoto receptu
přimíchat další přísada: láska. Režisér Tony
Gilroy natočil chytrý film, ve kterém má každý
rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a jehož divák
nesmí uvěřit ani závěrečným titulkům. Filmu
dominují britský elegán Clive Owen a oscarová
Julia Roberts.
Středa 8. 7. a čtvrtek 9. 7. ve 20 h: SEX
DRIVE - USA, komedie s titulky. Bláznivá road
movie o jedné panické cestě plné (sexuálních)
dobrodružství! Nemáte-li alergii na vulgarismy a klišé ve vysoké koncentraci, stačí být
ve správné náladě, aby vás Sex Drive zaručeně
odboural! V hlavních rolích Josh Zuckemann,
Amanda Crew, Clark Duke, James Marsden
a další. Režie Sean Anders.
Pátek 10. 7. a neděle 12. 7. ve 20 h: ANDĚLÉ
A DÉMONI - USA, mysteriózní thriller s titulky.
Tým, který stojí za světovým fenoménem „Šifra
mistra Leonarda“, se vrací, aby uvedl netrpělivě
očekávaný film Andělé & démoni založený
na románovém bestselleru Dana Browna. Tom
Hanks opět v roli odborníka na religionistiku
Roberta Langdona objevuje důkazy o existenci
starověkého tajného bratrstva známého jako
Ilumináti, zachraňuje kardinály a vlastně celý
Vatikán. Čeká ho cesta plná dobrodružství
mezi zapečetěnými kryptami, nebezpečnými
katakombami a opuštěnými katedrálami. Hrají
Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor
a další. Režie Ron Howard.
Pondělí 13. 7. a úterý 14. 7. ve 20 h: PAŘÍŽ
36 - Německo/Francie/ČR, drama s titulky. Tři
umělci tělem i duší se rozhodnou převzít násilím
kabaret, kde ještě před pár měsíci pracovali,
a rozjet v něm svoji show. Děj se odehrává
na předměstí Paříže v neklidných časech třicátých let 20. století. Ve filmu excelují Gérard
Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad, Pierre
Richard a další. Režie Christophe Barratier.

Pátek 17. 7. a sobota 18. 7. v 18 h: HANNAH
MONTANA - USA, rodinná hudební komedie
s titulky. Fenomenálně úspěšný seriál zamířil
i na plátna kin! Miley Stewart se zoufale pokouší zvládat svůj náročný dvojí život. Přes den
obyčejná středoškolačka je stále více ovládána
svojí druhou tajnou identitou - popovou hvězdou
Hannah Montana. V hlavní roli Miley Cyrus.
Režie Peter Chelsom.
Úterý 21. 7. a středa 22. 7. ve 20 h: VÍNO
ROKU - USA, komedie s titulky. Sto deset
minut atmosféry lahodné jako to nejlepší chardonnay! Pravdivý příběh o lásce, vítězství
a kvašení. V hlavních rolích se - a to pod
režijním vedením Randalla Millera - představí
takové hvězdy jako Alan Rickman, Chris Pine
nebo Bill Pulman.
Čtvrtek 23. 7. a pátek 24. 7. ve 20 h: JMÉNEM KRÁLE - ČR, historický. Píše se 13.
století. Království českému a Markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit dva znesvářené rody,
odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou na hrad narazí
na mrtvolu oloupeného a přepadeného kupce.
Během slavnostní hostiny je zavražděn purkrabí. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká
je mezi nimi souvislost…? Hrají: Karel Roden,
Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová a další. Režie
Petr Nikolaev.

FILMOVÝ TIP
NOC V MUZEU
(USA, fantasy komedie s českým dabingem)
Ve washingtonském muzeu nastala noc.
Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští
návštěvníci jsou doma ve svých postelích,
přesto je v „prázdném“ muzeu podivný
šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley
je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama
historie. V hlavních rolích Ben Stiller, Amy
Adams, Owen Wilson a další.
Režie Shawn Levy.
Kino Svět uvede 25. a 26. 7.
TERMINATOR SALVATION
(USA, akční sci-fi s titulky)
Nový Terminator Salvation je zasazen
do post-apokalyptického roku 2018. Moderní civilizace je zničena. Johnu Connorovi je souzeno vést lidský odboj proti Skynetu (síť umělé inteligence) a jeho armádě
terminátorů. V hlavních rolích Christian
Bale a Anton Yelchin.
Kino Svět uvede 29. a 30. 7.
PŘEDČÍTAČ
(USA/Německo, drama s titulky)
Předčítač je mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna generace
vypořádává se zločiny té předešlé. Kam
až zajdete, abystě uchránili tajemství?
V hlavních rolích Kate Winslet, David Kross
a další. Režie Stephen Daldry.
Kino Svět uvede 31. 7. a 1. 8.

TIP PRO VÁS

Protagonisté filmu Víno roku.

Program MKS a Drive Clubu
Městské kulturní
středisko
a město Holešov

Vás zvou na výstavu
obrazů a kreseb

JOŽA UPRKA
Výstava je otevřená od 1. 7. do 31. 10. 2008
v Zámecké galerii Holešov

Setkání veteránů a hasičské historické techniky
(burza n.d.)
11. července 2009 - zámek Holešov
Program od 11 hodin: ukázky hašení historickými
stříkačkami, okružní jízda po městě,
zvěřinový guláš a další.

TANEČNÍ VEČER S ROCKERY
Dlouholetý zpěvák skupiny PREMIÉR
Jarda Bobowski a Kamil Dyják, zlínský
klavírista a zpěvák, zahrají spolu v neděli
5. července v holešovské sport restauraci PUMPA. Začátek tanečního večera je
ve 20 hodin.
RR

DVD TIP
LABYRINT SMRTI
(Španělsko/Velká Británie 2006, 104 minut)
Úspěšný spisovatel vědecko-fantastické
literatury David Norton (hraje ho slavný
americký herec Timothy Hutton) je pozván
na ostrov Mallorca, aby zde promluvil
o svých knihách a své práci. Má to být
pracovní dovolená, ale vše se zvrtne, když
jeho snoubenka nečekaně spáchá sebevraždu. Bez zřejmého důvodu, bez vysvětlení. Tím ovšem Davidův pobyt na Mallorce
nekončí. Proti své vůli je zapleten do podivných událostí, řízených jakýmsi panem
Kovakem (David Kelly), vědcem a zároveň
Davidovým největším a nejšílenějším obdivovatelem, který implantoval několika
lidem do těla čip, jenž je dokáže přinutit
k sebevraždě, kdykoliv si Kovak vzpomene. Kovak dává Davidovi jasně najevo, že
jedině on ho může zastavit... Ve španělsko-britském thrilleru, který natočil Daniel
Monzón, dále hrají Lucía Jiménez, Georgia
Mackenzie a Gary Piquer.
RR

15

hole‰ovsko 13/2009

Soubor Corda Magico má za sebou úspěšnou sezonu
Holešov - Sérií úspěšných koncertů uzavírá tuto sezonu holešovský komorní soubor
Corda Magico, který má za sebou mimořádně
úspěšné období. Kromě řady vystoupení v Holešově i širokém okolí se mu povedlo natočit
také druhé CD Doteky. Jeho křest proběhl letos
na jaře v zámecké sala terreně, o čemž ostatně
Holešovsko referovalo.
„Byla to opravdu nejen úspěšná, ale i náročná
sezóna, což je ale dobře,“ říká vedoucí souboru

Nelly Billová. „Přesto ještě stále zkoušíme a hrajeme, zkrátka pořád se něco děje… V minulých
dnech jsme vystoupili na dvou koncertech. Nejdříve
to bylo v kostele ve Štípě a pak v krásném moderním kostele Selestiánů, který stojí na Jižních Svazích ve Zlíně. Tam jsme zahráli v rámci společného
programu se smíšeným zlínským sborem TIBI.
Zajímavé na tom bylo i to, že na koncert přišlo tři sta
lidí. Bylo ale příjemné hrát pro tolik posluchačů, kteří
navíc tak skvěle reagovali na naši hudbu…“

Tento víkend čeká soubor Corda Magico
ještě jedno vystoupení, a to v hulínském kostele.
I tam by chtěl zahrát především nové skladby,
které zaznívají na aktuálním albu Doteky.
Ještě však, než začne nová sezóna, můžeme skupinu Corda Magico vidět a slyšet na jednom vystoupení, které proběhne v Holešově
v rámci dnes již tradičního festivalu Týden židovské kultury.
RR

V červnu vystoupil holešovský soubor Corda Magico s úspěchem také v kostele Selestiánů ve Zlíně.

Koncert
BIG BANDU HOLEŠOV
čtvrtek 9. 7. 2009
v 18 hodin
na náměstí v Kroměříži
Vedle sólistů instrumentalistů
K. Loučky, K. Plášila, K. Šebka.
P. Poláka
a M. Župky zpívají Holešovanka
Iva Svobodová a Josef Vaverka.

Městské kulturní středisko Holešov vás zve na společné vystoupení

Holešovského komorního orchestru
a cimbálové muziky Voděnka
Kdy a kde? V neděli 5. července v 19 hodin ve velkém sále holešovského zámku.
Holešovský komorní orchestr: J. Pachelbel: Canon, J. Pachelbel: Gigue, J. S. Bach:
Air, Ch. W. Gluck: Melodie z Orfea, A. Vivaldi: Concerto in Sol maggiore per Archi e Cembalo,
T. Albinoni: Adagio in Sol minore per Archi e Organoo.
Voděnka: P. Tonkovič: Trnky brnky, směs valašských lidových písní, J. Hrisko: Koncertní
čardáš fis moll, melodie z filmu Piráti z Karibiku (úprava K. Kovaříková), V. Monti: Čardáš.
Předprodej vstupenek v MIC Holešov

Naše soutěž: Poznáte holešovské zahrádky?

V minulém čísle jste poznali
zahrádku holešovské restaurace
PUMPA.
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Už v předminulém čísle jsme
vyhlásili novou letní soutěž, která
se setkala s příznivým ohlasem.
Ve druhém kole v Holešovsku č.
12 jste měli poznat první zahrádku a určit, ke které holešovské
restauraci patří. Devětadvacet čtenářů neomylně zareagovalo tím,
že poznalo zahrádku restaurace
Pumpa. Z takřka třicítky soutěžících byla vylosována Silvia Nesrstová, která obdrží dopis, kterým se
v Pumpě prokáže a může konzumovat v hodnotě 300 Kč. Protože ale ve svém e-mailu neuvedla
svou adresu, žádáme jí, ať ji pošle
do redakce co nejdřív. Výherkyni
samozřejmě gratulujeme.
Nyní tedy vstupujeme do třetího 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: ro-

bert.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
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Na jevišti právě vystupuje akordeonový soubor.

Pěvecký soubor, v němž jsou žáci z Prusinovic, řídí Anna Stavělová.

Závěrečný koncert a výstava ZUŠ - vlajková loď ZUŠ Holešov

Dívky se saxofony - taneční orchestr.

Závěrečné koncerty Základní umělecké
školy Holešov bývají již tradičně výběrem toho
nejlepšího, co žáci společně se svými pedagogy
připravují každoročně pro širokou holešovskou
veřejnost. Nejinak tomu bylo i letos. Tímto klíčovým datem byl letos 28. květen.
Přehlídka výsledků práce byla zahájena dopoledne dvěma koncerty pro mateřské a základní
školy ve velkém sále holešovského zámku.
Vystoupení se zúčastnilo přes 150 žáků
v různých souborových a orchestrálních podobách. Vyvrcholením byl pak večerní koncert
v 18.00 hod.
Dopolední koncerty navštívilo přes 300 žáků
mateřských škol a asi 280 žáků základních škol.
Večerní přehlídku zhlédlo přes 350 rodičů
a příznivců školy. Tento počet svědčí o velkém zájmu obyvatel města o tento typ prezentace školy.
Ve více než hodinovém programu se předvedl kytarový soubor se zobcovými flétnami, malý
i velký pěvecký sbor pod vedením paní učitelky
Šrámkové, akordeonový soubor ve spojení s bicími nástroji. Zajímavou novinkou bylo vystoupení
smyčcového souboru, který doprovázel sólistu
na trubku (Aleš Trněný) i zpěváka (Michal Novák)
při produkci Koncertní polky a písně Neusínej,
známé z podání zpěváka Petra Muka.
Pěvecký sbor vybral do svého repertoáru jak
písně lidové ve vícehlasé úpravě, tak černošské
spirituály či melancholické a líbivé písně tradiční-

ho pěveckého repertoáru. Vystoupili i žáci, kteří
navštěvují pěvecký sbor pod vedením Mgr. Stavělové na odloučeném pracovišti v Prusinovicích.
Dále se v ukázkách představili žáci tanečního oddělení (paní učitelka Lochmanová), kteří
se předvedli ve všech věkových kategoriích, ať
už to byla naše nejmenší přípravka, tak i začínající baletky.
Vyvrcholením koncertu bývá vždy vystoupení tanečního orchestru (pan učitel Pumprla)
a Bakabendu (pan učitel Bakala).
Letošní výběr opět nezklamal, publikum
spontánně projevovalo své nadšení potleskem
do rytmu i následným aplaudováním.
Nemalé pozornosti se těšila i současně
probíhající výstava v prostorách Drive Clubu,
kterou připravili společně se svými žáky manželé
Jákobkovi a Mgr. Zapletalová.
Tímto článkem chceme poděkovat všem
dětem, pedagogům, ale i rodičům za jejich práci,
nadšení a podporu, bez níž by se podobná akce
nikdy nemohla v tak pěkné a velkolepé podobě
uskutečnit.
Naše poděkování patří i sponzoru Nestlé
Česko s.r.o, který věnoval dětem pozornost
v podobě cukrovinek.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se
na setkání s vámi při dalších akcích naší školy.
Ředitelství ZUŠ Holešov

Ve více než hodinovém programu vystoupil i kytarový soubor.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: LEON SVOBODNÍK
Dnešní „obrazárna“ našeho seriálu patří
Leonu Svobodníkovi, který - jak je známo - maluje už dětských let. Už jako kluk začínal výjevy
z filmů o indiánském náčelníkovi Winnetouovi,
ale postupně se propracoval až ke knižním
ilustracím.
Jen zasvěcení vědí, že ilustroval poměrně
slušnou řadu knížek, vedle dobrodružných
románů či básnických sbírek například také
poslední knižní vydání Čachtické paní. Nemalý
prostor dostal i v knize Roberta Rohála Dvojí
život slavných mužů, do které nakreslil portréty
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známých herců či zpěváků (Miloš Kopecký,
Vladimír Menšík, Jiří Schelinger, Jiří Hrzán,
Eduard Cupák...)
Co se týče výstavní činnosti, zúčastnil
se v posledních letech tradiční výstavy Letní
iluze, ještě předtím však vystavoval na „výstavách holešovských výtvarníků“, které probíhaly
v 80. letech minulého století v holešovském
zámku. Měl tam před lety i svou samostatnou
výstavu.
RR
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: LEON SVOBODNÍK
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Dalibor Kolbinger besedoval v knihovně
V úterý 23. června 2009 proběhla v zaplněném sále Městské knihovny v Holešově
další z řady přednášek amatérského archeologa Dalibora Kolbingera na téma Dávnověké
osídlení Hostýnských vrchů tentokrát zaměřená na pravěké osídlení říčky Rusavy. Pan

Kolbinger nám představil lokality, kde našel
důkazy o osídlení z pravěké doby. Přednáška
spustila proud dotazů. Pokud máte zájem
o podrobnější informace, je možno více se dočíst v publikaci Archeologie Moravy a Slezska,
kterou vydává Česká archeologická společ-

nost. Publikace je možno zapůjčit i zakoupit
v Městské knihovně Holešov. Fotografie z této
i dalších akcí najdete na: holesov.info/uvod/
fotogalerie/knihovna
M. Barotová, MK Holešov

1. ročník festivalu Loutky a bábky je za námi!
Festival LOUTKY A BÁBKY se i přes nepřízeň počasí mile vydařil. Obyvatelé Holešova
- a zvláště jejich malé ratolesti - měli možnost
zhlédnout v průběhu tří dnů několik představení
jak českých, tak slovenských divadel. Přestože
byl celý festival koncipován pod širé nebe, počasí nám nepřálo, a proto divadelní produkce,
jak dopolední české, tak i odpolední slovenské,
probíhaly v nově zrekonstruovaných prostorách
přízemí kina Svět, v tzv. Divadélku Svět, respektive v Drive Clubu. Komorní prostředí malého
divadelního sálku přineslo intimní atmosféru
do všech představení, děti se ocitly v bezprostřední blízkosti loutek i herců, což ve velkém

sále není možné, a tudíž
si odnášely z představení
neopakovatelné zážitky.
Večerní hudební
produkce, určené spíše
dospělým, se podařilo
uskutečnit venku na letní
scéně kina Svět ve Smetanových sadech, a tak
vystoupení Vrbovských víťazů ze slovenského
Vrbového či páteční Etno-party byly velmi vydařené i co se týká návštěvnosti.
Středeční představení divadla Continuo,
které nemohlo být v plné míře uskutečněno

v zámecké zahradě právě kvůli ohromné průtrži
mračen, bude provedeno v náhradním termínu
koncem srpna, takže o něj návštěvníci nepřijdou.
Festival, který vznikl za podpory příhraniční
spolupráce Interreg, byl, alespoň dle mého
názoru, zajímavým přínosem nejen pro holešovské publikum, ale také pro příznivce loutkového
divadla z okolních měst a vesnic. Díky pozitivnímu ohlasu publika se diváci mohou těšit na řadu
loutkových produkcí zejména o nedělích právě
v Divadélku Svět a samozřejmě na příští ročník
festivalu, a to opět koncem června 2010.
Vladimíra Dvořáková

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLEŠOV. Koncem minulého týdne proběhla ve velkém sále holešovského zámku slavnostní
akademie 2. ZŠ Holešov. Zábavný program, ve kterém účinkovali žáci, sledovali představitelé školské rady, zástupci města, rodiče i široká veřejnost.
Poté následovalo ukončení tanečních kurzů, které už byly v režii Taneční školy Mědílkových.
RR
Pronajmeme za výhodných
podmínek nákladní automobil vč. nabídky rozvozu
zboží.
Tel. 602 268 916 - Holešov

Agentura Velryba ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Holešov
uvádí 6. září 2009 v 19 hodin koncert populární skupiny

ČECHOMOR
Zámecká zahrada Holešov
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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
Krásné prázdniny a dobu dovolených,
spoustu odpočinku, pohody a krásných
zážitků všem přejí pracovníci TYMY.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál TOUHA v Praze 3. 10. - cena: 1.150,(přihlášky do 15. 7.)

ZVEME VÁS
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína: pondělí - pátek 10.00 - 12.00, 14.00
- 16.00
(další možnosti využití v jiném časovém rozmezí dle předchozí telefonní domluvy)
Kancelář SVČ, p.o.:
pondělí - pátek 8.00 - 13.00
Během prázdnin sledujte naši nabídku kroužků
na školní rok 2009/2010 na stránkách www.
tymycentrum.cz

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

Loučení s prázdninami 30. 8. od 14:00
v zámecké zahradě Holešov
Nábor do FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ zveme kluky i holky rok narození 2003, 2004
do fotbalových benjamínků - první trénink
v pondělí 14. 9. 2009 od 16.00 v TYMY, trenér
Ladislav Linda.
PŘIPRAVUJEME
Zájezd do PAŘÍŽE - 27. - 31. 10. 2009
cena: 4.900,- (v ceně 2x ubytování, 2x snídaně, doprava, pojištění CK proti úpadku,
služby průvodce), fakultativní služby: výlet
do Versailles - 150,-/os. Zájemci, hlaste se
v kanceláři TYMY.
LÉTO S TYMY
Letní tábor: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
SRPEN - Beskydy, Horní Bečva
- 17. - 21. 8.
Léto s barvičkou - taje výtvarných a rukodělných technik pro malé i velké milovníky
umění
Příměstský tábor
20. - 24. 7. Hledá se NEMO - připraven denní
program pro holky i kluky, výlety, malování,
procházky, hry a soutěže, cena: 990,10. - 14. 8. Putování s dinosaury - celotáborová hra, výlet do Dinoparku ve Vyškově,
Rusava, karneval, táborák, cena: 990,-

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.
PROBĚHLO
V Holešově oceňovali malé talenty
V SVČ TYMY se v úterý 2. 6. konal již 3. ročník
zajímavé akce pod názvem „Talentík 2009“.
Na základě nominací vedení ZŠ a SVČ bylo
oceněno celkem 28 děvčat a chlapců z různých oborů činnosti. Za svou činnost ve společenském tanci byla oceněna Lucie Bakalová a Jakub Vybíral s SVČ. Z I. ZŠ - Marek
Jurtík za úspěch v zeměpisné i přírodovědné
olympiádě. Simona Šlechtová a Aneta Trněná za zpěv. Za sportovní úspěchy Markéta
Cápíková, Markéta Hanulíková, Marie Procházková, Eliška Roháčková, Marek Kojecký,
Jakub Kudla, Libor Přikryl, Petr Žůrek a Oldřich
Macůrek. Ze II. ZŠ byli oceněni Monika Zapletalová a Martin Dubický za společenský
tanec. Martina Slámková za literaturu a český
jazyk. Adam Fiala a Petr Janalík za sport.
Ze III . ZŠ byli oceněni: Jan Michálek, Lukáš
Michálek, Filip Chytil za sport. Ludmila Miklíková za matematiku, Daniel Kis za anglickou
konverzaci, Dominik Němec a Eva Roháčková
za recitaci.
Nikola Zlámalová

Už začátkem června proběhl v TYMY Talentík 2009.

Úspěšný závěr sezóny
Černé divadlo v TYMY
úspěšně ukončilo sezónu
08/09 šesti představeními pohádky „Princezna
a drak“, která jsme odehráli ve třech dnech 23.
- 25. 6. Představení byla určena pro děti z MŠ
a první ročníky ZŠ. Podle ohlasu malých diváků můžeme neskromně říci, že jsme pohádku
prezentovali úspěšně. Náš kroužek černého
divadla to rozhodně „nakoplo“ pro příští sezónu. Zvlášť když jsme hráli poprvé v multifunkčním sálku, který budujeme v bývalé jídelně
v TYMY. Museli jsme mírně upravit divadelní
konstrukci, ale technické i světelné podmínky
byly pro nás nad očekávání dobré. A nejen pro
nás. Pro budoucí sezónu počítáme s využitím
sálku i pro další druhy MJF. Připravujeme jim
takové technické zázemí, aby se jim dařilo
a divákům se líbili.
Děti v TYMY slavily a vítaly prázdniny
Dva měsíce prázdnin jsou před námi, avšak
letní sezóna je již v plném proudu a bývá
spojena s ukončením školního roku, hrami
a táborákem. V pátek 26. 6. uspořádalo Středisko volného času - TYMY již tradiční akci
k zakončení školního roku a přivítání prázdnin
„Hurá prázdniny“. Pro všechny malé i velké
kluky a holky byla připravena spousta her skákání v pytli, jízda na tříkolkách, slalomová
dráha, lanová překážka a spousta dalších
soutěží. Jako dárek pro ně byla připravena
sladká odměna v podobě vanilkové a čokoládové zmrzliny, projížďka vláčkem Pacifik
a zaskákání na skákacím hradu. Závěr byl
opravdu prázdninový, zaplál táborový oheň
a zahradou TYMY se roznesla vůně opečených špekáčků.
Poděkování patří všem sponzorům, ale především dětem a jejich rodičům i prarodičům.
Všem přejeme nádherné prázdniny a dovolené,
spoustu odpočinku, pohody a krásných zážitků
a v novém školním roce v TYMY na viděnou.
Hanka S.

Z představení černého divadla „Princezna a drak“.
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Velocipedista Josef Zimovčák besedoval v 1. ZŠ Holešov
Pomalu se nám žákům blíží konec školního roku a většina z nás už dávno myslí na
prázdniny. Snad možná proto, že našemu panu
učiteli došlo, že s námi už nic nezmůže, možná
že nás deváťáky chtěl maličko odměnit za naši
celoroční pilnou práci. Ať už to myslel jakkoli,
zařídil nám velice zajímavou besedu s panem
Josefem Zimovčákem, kterého zná snad každý
z vás. Těm, kterým je toto jméno povědomé,
ale nemůžou si vzpomenout, kde ho slyšeli, napovím. Historické vysoké kolo, Tour de
France, Giro d´ Italia a mnoho dalších závodů
celosvětového významu.
Pan Zimovčák je rodák z Veselí nad Moravou, ale za těch dvacet let, co na svém kole
jezdí, ho zná skoro celý svět. Kamkoli na svém
kole přijede, budí pozornost a skoro nikdy se
nevyhne bleskům fotoaparátů. Za svoji kariéru
objel desítky zemí a ujel tisíce kilometrů. Nikdy
se nevzdává a svůj závod vždy dokončí. Pouze
dvakrát neměl možnost svůj závod dojet, a to
když měl vážné potíže jeden z jeho přátel, kteří

Josef Zimovčák (uprostřed) na besedě
v I. ZŠ Holešov.
ho doprovázeli, a podruhé, když měl na kole
vážnou nehodu a byl při ní těžce zraněn. Naštěstí se rychle uzdravil a na kolo nezanevřel.

SALUTI DA MISANO ADRIATICO
Moře, slunce, pláž zažili žáci 2. ZŠ Holešov
na ozdravném pobytu v Itálii od 6. do 14. června
tohoto roku. Přípravy byly obrovské, těšení dětí
rovněž a starostí s organizačním zabezpečením
hladkého průběhu pobytu měla ředitelka školy
Mgr. Drahomíra Konvalinková nemálo.
Odjíždělo se večer od školy - a i když
nás vyprovázel hustý déšť, skupina dětí od
2. po 9. třídu nasedala do autobusu s velkým
nadšením a očekáváním. Mnohé jely k moři
vůbec poprvé.
Cestovalo se v noci, ale pokud bylo trochu
světla, děti sledovaly, zda už jsme v Rakousku,
vyhlížely přechod v Mikulově a těšily se, až
přejedeme rakouské Alpy, že pozdraví Itálii.
Většina ten okamžik zaspala, ale ráno už v Itálii
nedočkavě vyhlížely vytoužené moře.
Na místo jsme dorazili v dopoledních hodinách. Přivítal nás útulný penzion, děvčata i
kluci se ubytovali, a protože pláž a Jaderské
moře byly hned před atriem Stelly Maris, šli
jsme se všichni namočit do moře a zkusit, zda
je opravdu slané.
Myslím, že pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Celý týden se nemohly nabažit
vody, užívaly si pohodu na lehátkách pod slunečníky, sbíraly mušle, stavěly hrady z písku,
hrály plážový volejbal a večer utrácely eura za

nejlepší zmrzlinu na světě. Obdivovaly překrásné fontány v celém letovisku a denně usínaly
plny zážitků.
Navštívili jsme i San Marino a byli svědky
ojedinělé události - Slavnosti květin, kterou
Sanmaríňané slaví jednou ročně. Impozantní
přehlídka městských i církevních představitelů
v nás zanechala obrovský dojem.
Děti se nám před očima měnily v černoušky, byly opálené, šťastné, někdy
kapku zlobily, jak už to děti umí,
celý pobyt však proběhl bez jakékoliv újmy na jejich fyzickém
a našem psychickém zdraví.
13. června večer jsme se s
Misanem rozloučili a 14. června
v dopoledních hodinách jsme
už zase před školou v Holešově předali děti rodičům. Ještě
dlouho jim bude znít v uších
pokřik plážového prodavače
laskominek „Coco bello, vitamino, coco!!“
Arivederci riviero Misano
Adriatico!

22

Karolína Barotová, 9. D, 1. ZŠ Holešov

Červencová noc
Sbor dobrovolných hasičů Žopy pořádá
v areálu v místní části obce Žopy Červencovou noc. Taneční zábava se koná
v sobotu 18. července. K tanci a poslechu
hraje hanácka dechovka Hulíňané. Bohaté
občerstvení a tombola zajištěny. Začátek
ve 20 hodin, vstupné 60 Kč. Srdečně zvou
pořadatelé.

Za pedagogický sbor
Mgr. Jana Zichová

Náš první školní rok ve Střední odborné
škole v Holešově
Po dvou měsících prázdninového lenošení
přišlo 1. září 2008. Bylo to vlastně podobné
jako před několika lety, když jsme nastupovali
do 1. třídy základní školy. Do třídy plné nových
spolužáků jsem vstupovala se smíšenými pocity:
„Jací budou mí spolužáci? Budeme spolu dobře
vycházet? Jací budou kantoři? Zvyknu si tady?“
Moje počáteční obavy byly naprosto zbytečné.
„Zabydlit se“ v nové škole nám trvalo opravdu
jen krátkou dobu. Oťukli jsme si i nové kantory.
Teď už víme, co od nich můžeme očekávat.
Za ten jeden rok jsme toho tady hodně prožili.
Společnou návštěvu filmových a divadelních
představení /jedno i v angličtině/, sportovní
turnaje, vzdělávací a preventivní programy,
náš první majáles. Ten byl bezvadný. Zasmáli jsme se při vtipných scénkách žáků všech

Pan Zimovčák je velice sympatický a beseda s ním určitě nebyla žádná nudná rozprava
jen o jeho úspěších. Pro menší oživení jsme si
sami sobě na jeho požádání zazpívali a uvedli
vrcholné číslo, kterým mělo být, že dobrovolník
z našich řad dostal jedinečnou šanci si toto, pro
nás velice zvláštní, kolo vyzkoušet. Pro úplného
začátečníka nebylo vůbec snadné na kolo vylézt. Snad nám promine, že se nikdo neudržel
a všichni propadli v nezadržitelný smích.
Pan Zimovčák své vyprávění doplnil videy
natočenými při zdolávání konkrétních závodů
a nakonec jsme si jako suvenýr odnesli plakát
s jeho podpisem.
Beseda byla velice zajímavá, a to nejen
kvůli zábavné scénce na kole, ale taky proto, že
je vždycky zajímavé osobně se setkat s člověkem, který toho ve svém životě už tolik dokázal.
Aspoň pro mě je to taková malá motivace stát
si za svým snem.

holešovských středních škol - ten den jsme si
prostě užili. Poprvé na vlastní kůži jsme zažili
rozloučení maturantů se školou. Nakonec jsme
jim odpustili i to polévání vodou, octem a voňavkami. I to, že nás připravili o nějaké drobné.
Sranda přece ke studentskému životu patří!
A už tady byl konec školního roku a s ním
spojené výlety. Navštívili jsme Britskou radu
v Brně a brněnské památky. Druhý den - protože hodně našich spolužáků do školy dojíždí - jsme poznávali holešovské pamětihodnosti - Černou kapli a židovskou synagogu.
Vysvědčení nedopadlo všem tak, jak by si přáli.
Aspoň máme co vylepšovat! Hlavně že už jsou
tady prázdniny. A s nimi spojené dva měsíce
volna. Hurá!!! Nashle ve druháku.
Andrea Chyťová. 1. B

INSPIROMAT ANEB
NECHTE SE INSPIROVAT
Ve dnech 9. 6. - 24. 6. se konalo v Kulturním domě v Kroměříži bienále Dětské galerie
2009 nazvané BAREVNÝ INSPIROMAT. K realizaci této přehlídky fantazie přispělo 12 škol
mateřských, základních i středních z celého
kroměřížského regionu a mezi nimi vystavili svůj
projekt i žáci ze 3. ZŠ Holešov pod vedením
Mgr. Antonovové a Mgr. Sovadníkové. Tento
projekt má název „Hudba, o hudbě, s hudbou, bez hudby?“. Děti si při tvorbě svých
dílek připomněly výročí narození (12. 1. 1709,
Holešov) i úmrtí (12. 9. 1789, Štrasburk) holešovského rodáka F. X. Richtera, hudebního
skladatele a zakladatele tzv. mannheimské
hudební školy.
Dne 17. 6. proběhlo slavnostní vyhodnocení přehlídky výtvarných projektů.
(Pokračování na str. 24)
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VÝROČÍ - ČERVENEC 2009
1. 7. 1939 Narozena KÁŇOVÁ, Marie, sochařka, malířka, osobnost Valašska - 70. výr.
narození
2. 7. 1919 Zemřel SLAMĚNÍK, František,
překladatel, redaktor, spisovatel, významný
komeniolog, působil v Kroměříži, Kojetíně,
Přerově (* 4. 10. 1845) - 90. výr. úmrtí
3. 7. 1859 Narozen ŠUJAN, František, historik, redaktor, vlastivědný pracovník, autor
prací z moravských dějin a učebnice dějepisu,
působil v Kroměříži a Brně (+ 19. 7. 1944) 150. výr. narození
4. 7. 1914 Narozen JILÍK, Fanek, básník,
folklorista, kulturně-osvětový pracovník, literární publicista, malíř, prozaik, restaurátor starých
tisků, umělecký knihař (+ 31. 5. 1994) - 95.
výr. narození
5. 7. 1939 Narozena BARTOŇKOVÁ, Dagmar, historička, překladatelka, filoložka, zabývá se historií a překlady písemných pramenů
o Velké Moravě - 70. výr. narození
6. 7. 1999 Zemřel MAŠATA, Radko, autor artprotisů, malíř, maloval převážně krajiny a zátiší, spolupracoval s architekty na realizacích
společenských interiérů, osobnost Valašska
(* 20. 10. 1933) - 10. výr. úmrtí
7. 7. 1994 Zemřel FRÝDECKÝ, Jaroslav,
autor plakátů, grafik, malíř, působil na Zlínsku
(* 4. 11. 1921) - 15. výr. úmrtí
8. 7. 1994 Zemřel BŘEZINA, Jan, překladatel, filosof (* 25. 2. 1930) - 15. výr. úmrtí
9. 7. 1934 Zemřel HRUBAN, Jaroslav, filosof, básník, prozaik, estetik, překladatel, člen
mnoha vědeckých institucí (* 27. 4. 1886) - 75.
výr. úmrtí
10. 7. 1964 Zemřela LOSÍKOVÁ, Ludmila,
básnířka, etnografka, prozaička (* 28. 6. 1895)
- 45. výr. úmrtí
11. 7. 1909 Narozen VOLÁK, Ludvík, architekt, průmyslový výtvarník, umělecké zpracování dřeva v Holešově - 100. výr. narození
12. 7. 1954 Narozena v Kroměříži ŠIMČÍKOVÁ, Alena, zahradní architektka - 55. výr.
narození
13. 7. 1864 Narozen OTAHAL, Antonín,
básník, kulturně-osvětový pracovník, literární recenzent, prozaik, překladatel, redaktor,
vlastivědný pracovník, vydavatel (+ 9. 4. 1911)
- 145. výr. narození
14. 7. 1939 Zemřel MUCHA, Alfons, autor
plakátů, grafik, ilustrátor, malíř, autor dekorativních panó, kalendářů, scénické dekorace,
představitel evropské secese v oblasti užité
grafiky, ilustrace, šperku, nábytku (* 24. 7.
1860) - 70. výr. úmrtí
15. 7. 1904 Zemřel VESELÝ, František
Xaver, botanik, mineralog, geometr, kreslíř,
průkopník fotografie (* 7. 1. 1819) - 105. výr.
úmrtí
16. 7. 1949 Zemřel KRAMOLIŠ, Čeněk,
kronikář, romanopisec, letopisec valašského
lidu (* 7. 12. 1862) - 60. výr. úmrtí
17. 7. 1869 Narozen CZESCHNER, Heinrich, architekt, autor pavilonů 2. průmyslové
a živnostenské výstavy v Olomouci (+ 11. 1.
1945) - 140. výr. narození
18. 7. 1904 Narozen FIŠER, Bedřich, vlastivědný pracovník, kronikář (+ 7. 10. 1990) - 105.
výr. narození
19. 7. 1874 Zemřel FERENCZ, Antonín,
malíř, autor portrétů, kostelních obrazů
(* 3. 6. 1801) - 135. výr. úmrtí
20. 7. 1959 Zemřela BAJNAROVÁ, Věra,
básnířka (* 28. 5. 1921) - 50. výr. úmrtí

21. 7. 1989 Zemřel KOPUNEC, Josef, etnograf, sběratel lidových písní (* 10. 1. 1914)
- 20. výr. úmrtí
22. 7. 1909 Narozen KUDLÁČ, František,
divadelní režisér, grafik, kreslíř, malíř, scénograf (+ 1. 12. 1990) - 100. výr. narození
23. 7. 1884 Narozen HOCH, Karel, historik,
novinář, redaktor (+ 6. 2. 1962) - 125. výr.
narození
24. 7. 1889 Narozen STAVAŘ, František,
folklorista, redaktor, filolog, sběratel lidových
pohádek, sběratel lidových bajek z Opavska
(+ 5. 10. 1951) - 120. výr. narození

Malíř Alfons Mucha.

25. 7. 1949 Zemřel KŘIČKA, Petr, básník,
překladatel, působil v Hulíně (* 4. 12. 1884) 60. výr. úmrtí
26. 7. 1969 Zemřel DURYCH, Bohuslav, bibliofil, publicista, literární recenzent, překladatel,
vydavatel (* 7. 9. 1896) - 40. výr. úmrtí
27. 7. 1959 Zemřel VYDRA, Josef, literární
publicista, výtvarný teoretik, zabýval se uměleckoprůmyslovou tvorbou a lidovým uměním
(* 8. 2. 1884) - 50. výr. úmrtí
28. 7. 1894 Narozen BARUCH, Jožka,
grafik, ilustrátor, kreslíř, malíř, autor dřevorytů,
užitkové grafiky (+ 22. 11. 1966) - 115. výr.
narození
29. 7. 1974 Zemřel KREJČÍ, Stanislav, básník, prozaik (* 2. 5. 1889) - 15. výr. úmrtí
30. 7. 1994 Zemřel VIKLICKÝ, Emil, grafik,
kreslíř, malíř (* 29. 7. 1914 ) - 15. výr. úmrtí
31. 7. 1959 Zemřel KLÍMEK, Ludvík, malíř,
krajinář, náměty z Valašska (* 18. 2. 1907) 50. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 7. 1979 Zemřel KALÁB, Jan, klavírista,
hudební skladatel, autor operet, klavírních
skladeb (* 3. 2. 1908) - 30. výr. úmrtí
3. 7. 1854 Narozen JANÁČEK, Leoš, hudební skladatel, dirigent, folklorista, hudební
kritik, hudební teoretik, redaktor, sbormistr, vědecké studium folkloru, zejména Lašska a Valašska, novátor ve vývoji opery
(+ 12. 8. 1928) - 155. výr. úmrtí
10. 7. 1934 Zemřel SUMEC, Josef, hudební
vědec, akustik, autor velkého počtu vědeckých
pojednání (* 26. 8. 1867) - 70. výr. úmrtí
13. 7. 1994 Zemřel SLOŽIL, Alois, organizátor hudebního života, hudební skladatel, klavírista, publikační činnost zabývající se hudebně pedagogickými problémy
(* 1. 2. 1924) - 15. výr. úmrtí
14. 7. 1944 Zemřel KONRÁD, Bohumil,
houslista, hudební skladatel, napsal velký počet pochodů, lidových tanců a písní
(* 11. 12. 1873) - 65. výr. úmrtí
18. 7. 1949 Zemřel NOVÁK, Vítězslav, český
hudební skladatel, hudební pedagog, autor
hudby klavírní, komorní, symfonických básní
a oper (* 5. 12. 1870) - 60. výr. úmrtí
19. 7. 1914 Narozen PÁLENÍČEK, Josef,
klavírista, hudební skladatel, psal symfonické skladby, klavírní koncerty, komorní díla
(+ 7. 3. 1991) - 95. výr. narození
26. 7. 1899 Narozen HOMOLA, Gustav,
hudební skladatel, hudební pedagog, sbormistr, autor operet, sonát, úprav lidových písní
(+ 18. 6. 1953) - 110. výr. narození
27. 7. 1874 Narozen ŠŤASTNÝ, Břetislav,
hudební skladatel, organizátor hudebního života, sbormistr, (+ 23. 7. 1936) - 135. výr.
narození
31. 7. 1904 Narozen ŽÍDEK, František, houslista a hudební publicista, organizátor hudebního života v Turnově - 105. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
1. 7. Světový den architektury
5. 7. Státní svátek ČR - připomínka příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu roku 863
6. 7. Státní svátek ČR - výročí upálení Mistra
Jana Husa roku 1415
11. 7. Světový den populace

Hudební skladatel Leoš Janáček.

HK
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Rudolf Zlatohlávek - Holešov
Jana Herníková - Holešov
Stanislav Štěpán - Holešov
Marie Halašková - Zlín
Pavel Úrubek - Bochoř
Olga Pláteníková - Holešov
Marek Bartík - Fryšták
Jitka Pastyříková - Fryšták
Marcel Kocourek - Hulín
Veronika Zlámalová - Holešov
Vlastimil Šaler - Holešov
Lucie Benešová - Zábřeh
Vladimír Hanák - Přílepy
Karla Bábková - Chropyně
António De Oliveira Pedrosa - Portugalsko
Renata Hodková - Žeranovice
Marek Bureš - Zborovice
Jana Stěničková - Holešov

Lucie Šišková - Hulín
Jan Páník - Hulín
Radek Sedláček - Hošťálková
Michaela Řiháková - Roštění
Václav Záhořík - Kostelany
Michaela Mlčochová - Ludslavice
Daniel Zinzák - Praha
Zuzana Kozlovská - Býškovice
Zdeněk Staveníček - Holešov
Miroslava Gazdová - Otrokovice
Miroslav Zapletal - Žeranovice
Simona Smolinková - Žeranovice
Radek Nevřala - Prusinovice
Dana Barotová - Prusinovice
NAROZENÍ
Lukáš Hnízdil - Holešov
František Vaculík - Holešov
Matěj Vaculík - Holešov
Kateřina Štěpánová - Holešov
Viktorie Jurášková - Holešov
Zuzana Valsová - Holešov
Lenka Barotová - Holešov

Rudolf Jaša - Holešov
Tomáš Hradil - Holešov
Diana Katrňáková - Holešov
Filip Dlabaja - Holešov
Vojtěch Jančík - Holešov, č. Žopy
Nella Stratilová - Holešov
Veronika Sedláčková - Holešov
Ilona Gaborová - Holešov
Tobiáš Kyller - Holešov
Adéla Pavlasová - Holešov
Michaela Nedbalová - Holešov
Sofía Paraskevopulu - Holešov
Tereza Nováková - Holešov
Michal Rygál - Holešov
Denisa Žáčková - Holešov
JUBILANTI
Červen 2009
Anežka Blinková - Holešov
František Gába - Holešov
Marie Hudečková - Holešov
Jindřich Háp - Holešov
Jiřina Žeravová - Holešov
Zlata Chmelíková - Holešov
Jarmila Slaměníková - Holešov
Žofie Neumannová - Holešov
Helena Hušková - Holešov
Vlasta Viznerová - Holešov

Leoš Hamrlíček - Machová
Marie Vaňková - Otrokovice
Erik Polišenský - Holešov
Petra Šišková - Dřevohostice
Petr Kopřiva - Holešov
Marta Ludková - Holešov

František Rozsypal - Holešov
Ladislav Navrátil - Holešov
Marie Havranová - Holešov
Františka Solařová - Holešov
Jan Bukovjan - Holešov, č. Količín
Božena Košinová - Holešov
Anna Tomšů - Holešov
Marie Fuksová - Holešov, č. Žopy
Marie Navrátilová - Holešov, č.
Tučapy
Červenec 2009
Zdeňka Andrýsková - Holešov
Karel Kratochvíl - Holešov
Anna Miková - Holešov
Ludmila Jakubíčková - Holešov
Milan Janů - Holešov
Marie Šenková - Holešov
Helena Sedláčková - Holešov,
č. Tučapy
Jarmila Ondrušáková - Holešov
Josef Konečný - Holešov,
č. Tučapy
Marie Lochmanová - Holešov
Rostislav Palla - Holešov
Ladislav Doležel - Holešov
Rudolf Úlehla - Holešov
Jaromír Štěpán - Holešov,
č. Tučapy
Vlasta Slívová - Holešov
Miroslav Palla - Holešov
Ivana Kleinová - Holešov
Miroslav Fišer - Holešov
Vlastimil Tupý - Holešov
Antonín Macek - Holešov
Drahomíra Chybíková - Holešov
Úmrtí
Ladislav Klanica - Holešov
Oldřich Holásek - Holešov
Otto Kubíček - Holešov
Ivona Nováková - Holešov
Antonín Hradil - Holešov
Božena Šlemendová - Holešov
Anna Miková - Holešov
Zdenka Krajcarová - Holešov
Marie Růžičková - Holešov
Ludmila Zakopalová - Všetuly

Jindřich Hradil - Uhřičice
Lucie Čupová - Holešov
Ondřej Matyáš - Holešov
Jana Doleželová - Holešov
Zdeněk Staveníček - Prusinovice
Miroslava Ženožičková - Prusinovice
Milan Bradík - Hulín
Šárka Konečná - Hulín

-JM-

INSPIROMAT ANEB
NECHTE SE INSPIROVAT
(Pokračování ze str. 22)
Úvod patřil organizátorce Dětské galerie
Mgr. Vladimíře Hlavinkové, která dětem přiblížila
historii Dětské galerie v Kroměříži a přivítala
hosty - MUDr. Jarmilu Číhalovou, místostarostku
Kroměříže, Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru
školství MÚ Kroměříž, a Mgr. Jitku Dvořákovou,
zakladatelku Dětské galerie. Následovalo představení jednotlivých projektů, pedagogů a zástupců žáků, kteří projekty tvořili. Všichni převzali
z rukou místostarostky Číhalové Pamětní list a CD
s prezentací - katalog výstavy.
Poté zhlédli taneční vystoupení KST Swing
DK, hudební vystoupení studentek SPgŠ a celé
odpoledne příjemně dokreslila potěcha pro chuťové buňky v podobě pestrého pohoštění. Žáci
i pedagogové nasbírali na výstavě spoustu inspirace do dalšího výtvarného tvoření a určitě
budou na mile prožitý den v Dětské galerii dlouho
vzpomínat. Přinejmenším dva roky, než se zúčastní dalšího bienále.
Mgr. Lenka Antonovová
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Trampoty stáří
My jsme holky seniorky,
život máme těžký.
Jedni jezdí na vozíčkách,
druzí šmatlou pěšky.

Každý týden těšíme se
na svoji rodinku.
Vždy se hezky pobavíme,
aspoň na chvilinku.

Večer na nás čeká túra,
aspoň mazat tělo.
Na noc zase fůra prášků,
by nic nebolelo.

Děkujeme kuchařinkám,
dobře nám tu vaří.
Sestřičky jsou na nás milé,
máme hezké stáří.

Také někdy zakopneme,
nemáme to snadné,
pak si něco polámeme,
nevyhne se to žádné.

Proto přeji seniorkám,
buďte všichni zdraví,
lékařům se vyhýbejte,
žádná z nás ať nechuraví.

Velké stáří, to nás tíží,
na tváři jsou vrásky.
Také někdy loupe v kříži,
šedivějí vlásky.

(z tvorby p. Stratilové,
obyvatelky CPS Holešov)
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Křesťanská tělovýchovná organizace Orel slaví 100 let
V letošním roce uplyne 100 let
od založení křesťanské tělovýchovné organizace OREL. Hlavní oslavy
tohoto jubilea proběhnou ve dnech
20. až 23. srpna v Kroměříži.
Historie Orla je pohnutá. Zažil
své vzestupy i pády, zákaz činnosti
v období 2. světové války i po únoru 1948, zabavení majetku. Fakt,
že tady opět existuje, je důkazem
jeho životaschopnosti.
Také u nás v Holešově Orel
vyvíjí svou činnost a je třeba říci,
že velkou zásluhu na jeho zno-

vuobnovení má již zesnulý pan
František Gába, kterému se podařilo prakticky z ničeho dostat
Orla do povědomí občanů našeho
města. Na jeho počest jsme již
druhým rokem uspořádali memoriál v nohejbale. Letos se konal 23.
května za účasti 14 družstev.
V současné době disponuje
jednota Orel Holešov kvalitním
sportovním areálem ve Zlínské
ulici. K dispozici jsou dva tenisové
kurty s umělým povrchem, cvičná
tenisová stěna, dvorec na plážo-

vý volejbal a víceúčelové hřiště
s mantinely, které lze využívat
na malou kopanou, házenou, nohejbal apod. K dispozici je kvalitní sociální zázemí se sprchami
a šatnami. Celý areál je oplocen
a otevřen denně od dubna do října,
kdy slouží nejen členům jednoty,
ale i široké veřejnosti.
Jednota Orel Holešov čítá asi
60 členů, jejichž věkový průměr je
39 let. Jsme otevřeni i dalším zájemcům a těšíme se, že je přivítáme v našich řadách. Takže přijďte
mezi nás a pomozte nám naplnit
slogan, jenž nás charakterizuje „Dáváme sportu smysl“.
Vojtěch Jurčík
Starosta jednoty OREL Holešov

Starosta jednoty Orel Holešov
Vojtěch Jurčík

DFK hledá fotbalistky

Členové holešovského Orla otevřeli v minulém roce víceúčelové hřiště
ve Zlínské ulici.

Dívčí fotbalový klub Holešov hledá do týmu žákyň a žen zájemkyně
o dívčí kopanou ve věku od 7 let. Trénujeme na stadiónu Míru v Holešově
každou středu a pátek od 16.30 hodin. Nabízíme možnost pravidelné
sportovní aktivity, účast na mezinárodních turnajích v zahraničí, letní
a zimní soustředění a výborný sportovní kolektiv.
Kontakt: Mgr. Svatava Ságnerová, tel.: 605702141, 573397154,
e-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz. Stránky DFK Holešov: dfkholesov.cz

Devadesátiletá historie holešovsk házené (4. část)
Léta průměrných výsledků
Následovala léta průměrných výsledků
a po ukončení možnosti posílení družstva hráči
na vojenské základní službě holešovský celek
postupně vyklízel přední pozice a na přelomu
devadesátých let hrál v divizní soutěži. V kádru
družstva mužů se objevily nové tváře, zejména domácí odchovanci, kteří vyrůstali díky kvalitní práci
s mládeží v našem oddíle. Trenérského postu se
ujal Josef Votava a kádr tvořili: Jaroslav Doležel,
Josef Votava, Vladimír Běčák, Milan Bubela, Miroslav Vízner, Roman Pavlas, Jiří Měchura, Evžen
Horák, Jiří Konečný, Tomáš Procházka, Roman
Měchura, Michal Alex.
Po letech účasti v divizní soutěži si v roce
1994 družstvo mužů, posílené o hrajícího trenéra
D. Poloze a R. Růžičku (oba ze Zlína), vybojovalo
po velmi vydařené jarní části sezóny a po dramatickém závěru soutěže v Sokolnicích postup
do třetí ligy, těsně před svým sousedním rivalem
z Bystřice pod Hostýnem.
V následující sezóně se celek v rámci reorganizace přesunul do druhé ligy a současně
s otevřením nové sportovní haly, na podzim roku
1995, přišla další světlejší léta holešovské házené. V témže roce bylo mužstvo pod vedením
trenéra Oldřicha Zámorského po podzimní části
na druhém místě, když v závěrečných utkáních
podzimu přehrálo shodným výsledkem 18:17
celky Frýdku-Místku, Karviné „B“ doma a Hranic
na jejich hřišti. V jarní části si celek již pod vedením
trenéra Pavla Brimuse v celkové tabulce o jedno
místo pohoršil a skončil třetí.
Ještě výrazněji se do historie zapsal rok
1998, kdy mužstvo výrazně posíleno hráči Zlína
zvítězilo ve druhé lize a ucházelo se o možnost
postupu do první ligy. Předpokladem však bylo
zajištění odpovídajících finančních prostředků,
neboť druhá nejvyšší celorepubliková soutěž byla
finančně daleko více náročnější. Oddílu se finanční
prostředky, potřebné na pokrytí nákladů spojených
s odehráním soutěže, zajistit nepodařilo a z toho
důvodu museli funkcionáři oddílu start v soutěži
proti složení padesátitisícové pokuty odvolat.

V letech následujících se mužstvo, posílené
střídavě několika hráči ze Zlína, Zubří a Bystřice
p. H., pohybuje obvykle ve středu druholigové
tabulky.
Práce s mládeží
K tradicím oddílu házené vždy patřila práce
s mládeží. Naši předchůdci se mohou pyšnit dorosteneckými tituly Mistr Moravy v letech 1946-49,
2. místem v ČSR z roku 1950, vítězstvím v krajském přeboru 1964 a 1975. Dorostenci byli také
v letech 1975 - 77 účastníky dorostenecké ligy.
V žákovské kategorii byly největší úspěchy oddílu spojeny zejména se jmény trenérů Zdeňka
Ehrlicha a Zdeňka Barboříka, kterým se podařilo vychovat řadu kvalitních házenkářů a získat
úspěchy na celorepublikové úrovni. Žáčci se

zúčastnili celorepublikového finále v letech 1975,
1977, 1985, 1986 a 1987. Dorostenci pod vedením
Zdeňka Barboříka postoupili v roce 1998 do druhé
dorostenecké ligy.
Oddíl házené rozvíjel, zejména v letech 70.
a 80., bohaté mezinárodní styky. Mezi prvními
to byl celek SLASK Wroclav, se kterým jsme se
utkali v letech 1964 a 1965, krátce nato jsme
hostili islandský Reykjavík. Od r.1974 se datují
pravidelné kontakty s HKS Malapanew Ozimek
z Polské republiky. Od téhož roku jsme více
než 20 let udržovali pravidelné družební styky
s BSG Borna z tehdejší NDR. V r. 1986 jsme
vyhráli velký mezinárodní turnaj v Kastellaun
v SRN. Na našem hřišti hostovaly celky Voroněže i PTT Brune Paris a většina družstev naší
nejvyšší házenkářské soutěže.

Ročník 2005. Účastník druhé ligy ve složení: Josef Votava, Leopold Pazdera, Tomáš Procházka,
Peter Murín, Petr Zetík, Jiří Konečný, Zdeněk Čtvrtníček, Dušan Rypka, Roman Dostál, Tomáš Balůsek, Petr Hábl, Pavel Bábek, Jiří Darebník, Martin Koplík, Martin Šnejdr, Petr Gahura, Milan Bubela.
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Úspěchy holešovských minigolfistů na mistrovství Moravy
O víkendu 20. - 21. 6. 2009 se uskutečnil
na hřišti v Holešově Přebor Moravy jednotlivců
v minigolfu a finále I. ligy družstev. Úvod turnaje
poznamenalo nepříznivé počasí, které se však
postupem času umoudřilo a umožnilo turnaj
dohrát v plném rozsahu.

Nejlepší ženy: zleva Dagmar Roubalíková
(2. místo), Jana Nakládalová (1. místo) Petra
Coufalíková (3. místo), všechny MGC Holešov.

Finále dlouhodobé soutěže smíšených družstev ovládl od prvního kola domácí tým MGC
Holešov „A“, který zvítězil systémem start cíl
s celkovým počtem 734 úderů a v celkovém
pořadí poskočil na konečné 2. místo. Obdobně
suverénním způsobem postupovalo družstvo
žen, které zvítězilo i v celkovém pořadí I. ligy
a postupuje do finále na mistrovství ČR stejně
jako družstvo žáků, které zvítězilo ve finálovém
kole jen nejtěsnějším výsledkem, avšak v celkovém pořadí I. ligy mu patří 2. místo, podobně jako
družstvo juniorů „B“, které taktéž zvítězilo.
V kategorii jednotlivců holešovští golfisté
ovládli zvláště ženské kategorie. V kategorii juniorek zvítězila Jana Nakládalová (184 úderů),
která se stala i absolutní vítězkou v kategorii žen.
Ve věkové kategorii žen obsadily holešovské
golfistky první tři místa - zvítězila Dagmar Roubalíková (192) před Petrou Coufalíkovou (202)
a Alenou Šustovou (207). V kategorii žáků se
nejvíce dařilo Radku Doleželovi ml. (197), který
obsadil 4. místo, Klimek Tomáš (163 úderů/6 kol)
8. místo, David Hrstka (181/6) 9. místo, Juroszek

Nejlepší muži: zleva Marek Smejkal
(3. místo MGC Olomouc), Radek Doležel st.
(1. místo MGC Holešov), Marián Straško
(2. místo MGC Olomouc).
Jan (190/6) 11. místo a Polišenský Tomáš (198/6)
12. místo. V kategorii mužů byl turnaj dramatický
do posledního úderu, kde díky vynikajícímu závěru zvítězil domácí Radek Doležel st. (172). Další
domácí hráči obsadili Radek Šťasta (143/6) 10.
místo, Radomil Kutra (147/6) 12. místo a Petr
Roubalík (156/6) 19. místo.
(red)

Hanácký pohár
v Pravčicích
Již 32. ročníkem pokračuje v sobotu 4. 7.
2009 prestižní skoková soutěž „Hanácký pohár
v parkúrovém skákání“. Stejně jako v minulých
letech, kdy byla soutěž po přerušení obnovena,
proběhne pod taktovkou tradičního pořadatele
JK Sport Pravčice v jezdeckém areálu v Pravčicích. Sváteční sportovní zážitek zaručuje nejen
účast každoročně přihlášených kvalitních koní
a jezdců, ale také zajímavý program, který
pořadatelé zpestří například ukázkou pony
parkúru a samozřejmostí je také bohaté občerstvení. Slavnostní zahájení soutěží proběhne
v 10.30 h, vyvrcholením celodenního klání pak
bude dvoukolová soutěž na překážkách 120
a 130 cm o Hanácký pohár startující ve 13.30 h.
Přijďte i vy strávit příjemný den ve společnosti
těchto ušlechtilých zvířat. I na vaši účast se těší
pořadatelé. Akce proběhne za podpory obce
Pravčice a Zlínského kraje.
(red)

PRODEJ POZEMKŮ
spojený s výstavbou rodinných domů
na klíč dle přání zákazníka

Místo: Martinice, za areálem firmy ARBO
směrem na Zahnašovice
Čísla a výměry parcel:
1.) 366/5 - 1143 m2
2.) 366/6 - 1144 m2
3.) 366/7 - 1145 m2
Bližší informace na telefonních číslech:
603 245 047, 603 864 757

26

Na triatlonu budou
i štafety
Holešov (frs) - Zajímavou novinkou třetího ročníku holešovského sprint triatlonu Holešov(wo)man, který se uskuteční v sobotu
1. srpna v prostorách koupaliště, stadionu Míru
a okolí Holešova, bude start štafetových družstev. Jednotlivé disciplíny, kterými jsou půl
kilometru plavání, 30 kilometrů na horském
kole a 5 kilometrů přespolního běhu, tak mohou
v rámci štafety absolvovat vedle jednotlivců také
tříčlenná družstva, přičemž každý člen štafety
se zaměří na jeden úsek.
Start závodu je v 10 hodin na koupališti,
prezentace závodníků je od 7 do 9.30. Vyhlášení výsledků se uskuteční na stadionu Míru
v 16 hodin.
Vloni se na start postavilo bezmála sto
dvacet závodníků, z toho 16 žen. Nejrychleji absolvoval celou trať Václav Klakurka za
1 hodinu 34 minut a 28 vteřin. Z žen se nejlépe umístila Jana Žaludková v čase 2 hodiny
1 minuta a 46 vteřin.
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Další ročník Bikemaratonu Drásal startuje již v sobotu
Těsně před termínem závodu
máme poslední aktuální informace.
Rozmary počasí zatím na trase
nezpůsobily žádné větší škody, ale
to se může (nebo mohlo od doby
vzniku tohoto článku) ještě změnit.
Zatím se dá říct, že trasa bude asi
tradičně dost blátivá. Podle počtu
předem přihlášených očekáváme
podobnou účast jako v minulých
letech, i když rekord z roku 2008
asi překonaný nebude.
Změny budou v rozmístění
stánků a dalšího zázemí v areá-

lu zámecké zahrady. Musíme se
vyhnout prostoru u chráněného
buku, který by mohl být, vzhledem
ke svému poškození, nebezpečný.
Naštěstí je v zámecké zahradě
dost místa, takže by s tím neměl
být problém. Významnou novinkou
(i když ne zrovna nejlevnější) bude
velkoplošná obrazovka rozměru 4
x 3 m, na které bude možno sledovat záběry ze startu, některých
míst na trase, sestřihy z minulých
ročníků a přímé přenosy z dění při
dojezdu před cílem a v zámecké

zahradě. Jako vždy bude pro závodníky, doprovod i návštěvníky
připravena bohatá nabídka jídla
a pití a další stánky s různým zbožím. O změnách u hlavního závodu, závodu dětí a Open jízdy jsme
informovali v minulém čísle.
Všechny informace a časy,
které byly uvedené v přiložené
brožurce v minulém čísle, jsou zatím platné, ale není vyloučeno, že
může dojít ke změně. Sledujte proto aktuální informace, které upřesní
tradiční komentátor Tomáš Hauptfogel, kterého znáte taky z televize.
Drobná změna se týká začátku
trasy Open jízdy, která povede ze
zámecké zahrady směrem k oboře,

potom vlevo na cyklostezku kolem
obory, kolem kynologického cvičiště a hřiště Na Střelnici na starý
klenutý most přes Rusavu a potom
přímo kolem zahrádek na Želkov.
Je tam jeden prudší krátký úsek,
ale zato se letos úplně vyhneme
cestám, kde se pohybují motorová
vozidla. V případě velmi špatného
počasí může být trasa upravena.
Teď už jenom zbývá přát si,
aby se počasí aspoň trošku vydařilo, aby nebyl nikdo vážně zraněn
a aby se všem místním i vzdálenějším, aktivním účastníkům, doprovodu i divákům, v „našich“ horách
a našem městě líbilo.
J. O.

www.re-max.cz

Foto ze startu minulého ročníku.

Olympiádu vyhráli žáci z Prusinovic
Letošní olympiádu malotřídních škol, která se uskutečnila 12.
června v Bezměrově, vyhráli sportovci ze Základní školy v Prusinovicích. V konkurenci 15 škol domů
přivezli také zlatý pohár za bezkonkurenčně nejvyšší počet 234
bodů, které závodníci získali za své

výsledky. Druhým nejúspěšnějším
celkem byly děti ze ZŠ Přílepy, na
třetím místě skončila ZŠ Ludslavice, na čtvrtém ZŠ Rymice a na
pátém ZŠ Žeranovice.
Letošní olympiádu poznamenala nepřízeň počasí, takže některé
disciplíny se vůbec neuskutečnily.

905 Kč/m2/rok Tel.: 603 323 111
Holešov, Zlínský kraj. Pronájem nebyt. prostor
- kanceláře nedaleko centra města Holešova.
Jedná se o 2 samostatné kanceláře v přízemí,
každá o vým. 17 m2, další 3 kanceláře navzájem
propojené v přízemí, každá o vým. 17 m2. Tyto
kanceláře je možno pronajmout i samostatně.

Cena v RK

Tel.: 603 323 111

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.

Zlatou medaili si odvezli: Hanka Mikulíková - přespolní běh v kategorii
3. a 4. ročníku a běh na 50 metrů v kategorii 3. a 4. ročníku, Veronika
Chytilová - skok do dálky z místa v kategorii 3. a 4. ročníku, Erika
Tkadlčíková - přespolní běh v kategorii 5. ročníku.

Mezinárodní turnaj žen
DFK Holešov pořádá 8. srpna 2009 1. ročník Mezinárodního turnaje
žen „O pohár poslance PSP Josefa Smýkala“. Hraje se v Holešově na
stadiónu U Střelnice, začátek v 9 hodin. Účastníci turnaje: DFK Holešov,
SF Lilienfeld (Rakousko), Union Nové Zámky a TJ Termál Diakovce (SR).
Občerstvení a bohatá tombola zajištěny.
Výbor DFK Holešov

Cena v RK

Tel.: 603 323 111

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.

250 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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

Cena dohodou 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, lokalita Kráčiny. 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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Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka dvacítka čtenářů reagovala na fotohádanku z čísla
11/2009 - a všichni odpověděli
správně. „Na fotografii je sousoší Dělník a partyzán, které je
nyní umístěno mezi ubytovnou
policejní školy a Americkým parkem v ulici Osvobození. Původně stálo na náměstí Dr. E.
Beneše,“ napsala nám Anička
Dvořáková z Holešova, která
se stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhý byl
vylosován Vladimír Vilím z Holešova, který si zajde na pizzu
do Pizzerie U Letiště.
A my jen dodáváme, že
autorem sousoší jsou ak. sochař Antonín Kulda a ing. arch.
Luděk Kozák. Sousoší bylo odhaleno 7. května 1984 na náměstí Klementa Gottwalda. Od občanů dostalo brzo přezdívku „Stopaři
na Bořenovice“.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět - Jitce Macůrkové z Holešova a Bohumilu Vašíkovi z Holešova.
Všem vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A tady je dnešní hádanka: Poznáte, o kterou budovu jde? 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.

Dotazník Holešovska
Mgr. Ivana Bozděchová,
členka Zastupitelstva města Holešov,
ředitelka Centra pro seniory Holešov
Vaše životní krédo?
Ještě do nedávna to bylo úsloví, které mi říkávala
moje babička: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“, ale teď jsem ho doplnila i o toto:
„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám
líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“
Ke které knize se ráda vracíte?
K Saturninovi.

Cimbálová muzika Voděnka zahrála v Holešově už minulý týden
během zahájení prvního ročníku festivalu Loutky a bábky. Podruhé
vystoupí v našem městě 5. července, kdy se představí na společném
koncertě s Holešovským komorním orchestrem. Koncert proběhne
ve velkém sále zámku.
RR

Váš oblíbený umělec?
Jiří Sovák.
Jaký sport vás oslovuje?
Ještě se takový nenašel. Ráda jezdím na kole, ale vzhledem k trasám,
které si volím, jde pouze o relaxaci.
Co máte ráda na talíři?
Mám ráda lehká jídla a pak ta, která nemusím sama vařit.

V příštím vydání Holešovska najdete:
Fotoreportáž z Bikemaratonu Drásal +++ Fotoreportáž z festivalu
Loutky a bábky +++ Rozhovor s fotografem Jiřím Lošťákem ml. +++
Rozhovor s Renatou Juráňovou, autorkou publikace Jan Rottal a jeho
doba +++ Článek o dalších úspěších Holešovských mažoretek +++
Článek o aktivitách Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov...

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Kde si ráda posedíte?
Doma na zahradě, ale i s přáteli v kavárně.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
S někým, kdo by to tam se mnou vydržel.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Úspěchy mých dětí.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci a samoty. Ve své profesi se setkávám s obojím.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Doba mi vyhovuje, jen bych ji lépe užila, kdyby mi bylo o 20 let
méně.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Mám ráda svůj rodný kraj - Holešovsko.

