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2. reprezentační ples města se uskuteční 
v sobotu 16. ledna od 20 hodin. 

Hlavní hvězdou večera bude Marie Rottrová.
Rozhovor se zpěvačkou přinášíme na str. 16.

Co vy na to, 
pane starosto?

Od ledna 2010 došlo ve 
struktuře Městského úřadu 
v Holešově k několika důle-
žitým změnám. Proč k reor-
ganizaci vlastně došlo? Co 
vy na to, pane starosto? 

K reorganizaci došlo 
z několika zásadních důvo-
dů.  Za prvé bylo potřebné, 
aby byly z úřadu přesunuty 
činnosti, které této instituci nepřísluší a jež by 
mohly odvádět úředníky od práce, kterou mají 
vykonávat ze zákona. Za druhé jsou pak na měst-
ské a obecní úřady kladeny ze strany státu nové 
požadavky.  Ty jsou pochopitelně  odlišné od toho, 
co bylo nutné vykonávat  před třiceti, dvaceti či 
deseti lety. Tyto požadavky se neustále vyvíjí 
a je potřebné na tento proces reagovat tak, aby byl 
úřad schopen požadavky státu a veřejné správy 
včas a přesně plnit. V neposlední řadě šlo také 
o to, abychom uspořili počet pracovníků. Zvláště 
v dnešní době musí každá organizace přemýšlet 
o tom, jak uspořit náklady na provoz.

(Další informace na str. 3)

Na úřadu došlo
ke změnám

Děkuji  všem  občanům města, kteří se v uplynulých dnech zapojili do odstraňování sněhu 
a ledu před svými domy, aniž by to byla jejich povinnost.

Starosta města  Zdeněk Janalík
(Podrobnosti o rozmarech počasí na str. 4)

Poděkování občanům města

Foto Petr Pělucha
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Holešov (JZ) - Protože se 
v některých bodech změnila kritéria 
pro poskytování finančních příspěv-
ků z tzv. Akce milion (schválilo za-
stupitelstvo města na svém jednání 
21. 12. 2009), upozorňuje odbor 
školství a kultury případné žada-
tele o čerpání těchto finančních 
prostředků, že své žádosti mohou 

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Uzávěrka Akce milion je posunuta do konce února

MĚSTO HOLEŠOV

Snížení příspěvků na provoz motorového vozidla na rok 2010

Radnice spustila pilotní projekt vyhrazeného parkováníŘÁDKOVÁ INZERCE

odevzdávat do konce měsíce února 
(termín byl posunut - prodloužen 
o jeden měsíc) buď na podatelny 
MěÚ Holešov, nebo na odb. škol-
ství a kultury. Další zásadní změny 
nabyla kritéria v tom, že právnické 
osoby nemusí k žádosti přikládat 
platné stanovy. Tento dokument 
lze nahradit prohlášením, že byl 

odevzdán jako příloha žádosti v mi-
nulosti a nenastaly v něm žádné 
změny. Poslední důležitou novou 
podmínkou pro právnické osoby 
je to, že přílohou žádosti musí být 
také listina o ustanovení (volbě) 
současného statutárního orgánu. 
Jednotný formulář žádosti je mož-
no si vyzvednout na odboru školství 

a kultury MěÚ Holešov (dveře č. 
204) nebo na místě prvního kontak-
tu v přízemí budovy MěÚ Holešov, 
Masarykova 628 a je rovněž ke sta-
žení vč. nových kritérií na interne-
tových stránkách města Holešova 
v sekci odb. školství a kultury. Pří-
padné telefonické dotazy můžete 
volat na č. tel. 573 521 553. 

Od 1. ledna 2010 dochází 
na základě vyhlášky č. 451/2009 
Sb., kterou se mění vyhláška Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení, 
a zákon České národní rady o pů-
sobnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, ke snížení 
částek příspěvku na provoz moto-
rového vozidla na rok 2010.

Výše uvedená vyhláška byla 
vydána v návaznosti na opatření 

přijatá zákonem č. 362/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s návrhem zákona 
o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2010. Vyhláška obsahu-
je úsporné opatření na rok 2010 
ve výdajích na příspěvek na provoz 
motorového vozidla, spočívající 
ve snížení této dávky.

Na rok 2010 činí výše pří-
spěvku na provoz motorového 
vozidla pro občany, jejichž zdra-
votní postižení odůvodňuje přizná-
ní mimořádných výhod pro těžce 

zdravotně postižené občany II. 
stupně (ZTP), 1150 Kč u jedno-
stopého vozidla a 3000 Kč u ostat-
ních vozidel a pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod pro 
těžce zdravotně postižené obča-
ny III. stupně (ZTP/P), 3360 Kč 
u jednostopého vozidla a 7920 Kč 
u ostatních vozidel.

Žádosti o uvedený příspě-
vek a další informace vám po-
skytnou pracovnice Městského 
úřadu Holešov, odboru sociál-

ních věcí a zdravotnictví Jana 
Kahajová a Hana Matyášová, 
DiS., na pracovišti v Tovární 
1407, kancelář č. 204, v úředních 
dnech  pondělí a středa v době 
od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 
do 17.00 hod., nebo na telefon-
ním čísle 573 521 756.

O příspěvek na provoz moto-
rového vozidla lze žádat v průběhu 
celého kalendářního roku 2010.

(red)

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zve-
řejňuje záměr prodeje městských pozemků 
p.č. 2780/4, ost. plocha, o výměře 21 m2 
p.č. 2780/11, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/5, ost. plocha, o výměře 20 m2 
p.č. 2780/12, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/6, ost. plocha, o výměře 20 m2  
p.č. 2780/13, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/7, ost. plocha, o výměře 20 m2 

p.č. 2780/14, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/8, ost. plocha, o výměře 20 m2  
p.č. 2780/15, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/9, ost. plocha, o výměře 20 m2  
p.č. 2780/16, ost. plocha, o výměře 20 m2

p.č. 2780/10, ost. plocha, o výměře 20 m2  

Jedná se o pozemky určené k výstav-
bě garáží, vše k.ú. Holešov, za minimální 
kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené.

Zájemci o koupi  městského pozemku musí 
podat žádost písemně, a to buď poštou na ad-
resu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 
Holešov, nebo přímo na podatelny Městského 
úřadu Holešov, a to nejpozději do 18. 01. 2010 

do 10.00 hod. Informativní schůzka všech zá-
jemců se uskuteční v malé zasedací místnosti 
města Holešova dne 20.01.2010 v 15.00 hod.

Žádost musí obsahovat: 
- prohlášení zájemce, že náklady na ZTV (zá-
kladní technické vybavení) si uhradí vlastním 
nákladem a tento náklad nebude dále uplatňo-
vat po prodávajícím, řádné označení zájemce 
(u fyzických osob rodná čísla, u práv.osob kopie 
výpisu obch. rejstříku  živnostenského listu), 
účel využití pozemku, nabídku kupní ceny, 
termín a způsob úhrady kupní ceny.

Kritéria hodnocení žádostí: výše kupní 
ceny, účel využití pozemku, termín a způsob 
úhrady kupní ceny. Kupující je povinen spolu 
s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady 
s tímto prodejem spojené. Prodej pozemku 
bude projednán na zasedání Zastupitelstva 
města Holešova v měsíci únoru 2010.

Bližší informace o prodeji podá odbor 
správy nemovitostí Městského úřadu Hole-
šov, vedoucí odboru Ing. Eva Fryčová, tel.: 
573 521 400 nebo Jitka Hanslíková, tel.: 573 
521 406. Záměr prodeje je zveřejněn na úřed-
ní desce od 22. 12. 2009 do 18. 1. 2010.

Město Holešov vyhlašuje v letošním roce tři 
zcela nové ankety. Jedná se o anketu nejúspěš-
nějších sportovců, dále anketu nejvýznamnějších 
osobností města Holešova v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit a anketu osobnost města. 
Zásady pro vyhlášení těchto anket schválilo za-
stupitelstvo města na svém jednání 21. prosince 
2009. Zásady včetně nominačních formulářů je 
možné stáhnout na webových stránkách města 
Holešova (podsekce odb. školství a kultury), 
popř. si je vyzvednout na místě prvního kontaktu 
(přízemí budovy MěÚ Holešov, Masarykova 628) 
nebo také na odb. školství a kultury, 1. patro, 
dveře č. 204. Veškeré dotazy zodpovíme a in-
formace podáme na tel. č. 573 521 553. 

(JZ)

Město 
v anketách hledá 

významné osobnosti

Holešov (frs) - Pilotní projekt vyhrazené-
ho parkování spustilo od Nového roku město 
Holešov. Vedle domů 1600, 1601 a 1602 na 
Novosadech bylo vyhrazeno 17 parkovacích 
míst, která si mohou pronajmout občané z ce-
lých Novosad. 

Parkovné stojí 500 korun za měsíc. Parko-
vací karty prodávají od 4. ledna 2010 Technic-
ké služby Holešov. Na zakoupeném dokladu 
najde motorista číslo parkovacího místa, které 
odpovídá konkrétnímu parkovacímu místu.  
„Cena je stanovena tak, že zohledňuje určitý 
komfort. Městská samospráva tímto způso-
bem reaguje na poptávku některých občanů, 
kteří žádali vyhrazená parkovací místa.  Tito 
motoristé chtějí mít jistotu, že když například 

přijedou v noci z práce, zaparkují bez problé-
mu na svém místě, nemusí zdlouhavě jezdit 
a hledat volné parkování v širokém okruhu 
kolem svého domu,“ vysvětlil starosta města 
Zdeněk Janalík.  

S prodejem parkovacích karet nejspíše 
nebude větší problém. Do pátku 8. ledna Tech-
nické služby prodaly celkem sedm těchto dokla-
dů. „Z peněz, které tímto způsobem získáme, 
začneme stavět na Novosadech další parkovací 
místa už letos na jaře,“ zdůraznil starosta. Na 
případné problémy nebo doladění systému je 
městská samospráva připravena kdykoliv rea-
govat. Službu sice poskytují Technické služby, 
ale jejich stoprocentním vlastníkem je právě 
město Holešov. 

Prodám Škodu Octavia 1,6, r.v. 1998, centrál, 
el. okna i zrcátka, dva airbagy, rádio, 2. ma-
jitel, najeto 135 tis. km, cena 89 tis. Kč. tel. 
737 731 761. 
Prodám starší televizi a dvě horská kola, 
vše za 1 000 Kč. Tel.: 737 731 761.   
Koupím jakékoliv staré motocykly zn. JAWA 
a ČZ. Tel. 607 212 424.
Prodám dveře plastové vchodové masivní, 
4 panty, 5bodý zámek, částečně prosklené, 
pravé a levé, rozměr 90x200, 100x200 cm 
vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové, z neusku-
tečněné stavby. Cena 7800 Kč/ks. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
Pronajmu byt 2+ kk s balkonem na nových 
Novosadech. Tel. 737 034 107.



3

hole‰ovsko 1/2010

Jedním z vedlejších, ale potřebných 
efektů reorganizace struktury městského 
úřadu v Holešově bylo i snížení počtu úřed-
níků. O kolik se, pane starosto, snížil počet 
pracovníků na úřadu? 

Počet zaměstnanců se snížil o deset, díky 
čemuž jsme ušetřili řádově miliony korun. Stalo 
se tak nejen díky samotné reorganizaci, ale 
i jinému přístupu, který jsme zvolili. Uvolněná 
místa se snažíme obsadit jinými pracovníky 
úřadu. Kromě ušetřeného pracovního místa tak 
nemusíme vynakládat další prostředky na za-
pracování a vzdělávání nových zaměstnanců, 
kteří by přišli z vnějšku. V dnešní složité době 
se snažíme k těmto změnám přistupovat citlivě. 
Odcházejí lidé v důchodovém věku, případně 
za pracovnice, které odešly na mateřskou, 
nikoho nepřibíráme. I v případech odchodu 
do důchodu se snažíme vycházet jednotlivcům 
vstříc tak, aby pro ně byla tato změna co možná 
nejjednodušší. 

K jakým konkrétním změnám tedy 
na úřadu došlo?

Od ledna 2010 byl zrušen odbor správy 
nemovitostí a jeho činnost jsme přenesli na spo-
lečnost Tepelné hospodářství, tedy na firmu, 
kterou město stoprocentně vlastní. Správu 
našeho majetku tak budeme mít i nadále pod 
kontrolou. Samotný přechod není vůbec jedno-
duchý a řada věcí se bude muset ještě dořešit, 
ale v konečném důsledku očekáváme od tohoto 
kroku zefektivnění správy majetku města. Po-
dobně bude v průběhu letošního roku zrušeno 
vykonávání činnosti dopravy a rozvoz stravy 

Rozhovor se starostou města 
o reorganizaci úřadu

VLASOVÉ STUDIO M
MARTINA STAŇKOVÁ

přejde do působnosti Technických služeb. Ně-
které činnosti, které odbor správy nemovitostí 
řešil a zůstávají na úřadu, byly rozděleny mezi 
odbor  investic, silničního hospodářství a údržby 
města a odbor kanceláře starosty. 

Prostřednictvím už zmiňovaného přesku-
pení lidí jsme také posílili finanční odbor. Ten 
se stal zásadním útvarem, přes nějž by měly jít 
všechny finanční operace, ostatně tak nám to 
ukládá i zákon o finanční kontrole. Chceme tímto 
krokem posílit vnitřní kontrolu, abychom věděli, 
jak efektivní je nakládání s finančními prostředky.  
Zároveň je naším cílem, aby stejná metodika 
kontroly, jako je na úřadu, platila i u našich 
obchodních a příspěvkových organizací. 

Jaké jsou ty nové požadavky státu, 
o nichž jste hovořil?

Především se týkají elektronizace. Z na-
šich stávajících zaměstnanců jsme vytvořili 
skupinu, která musí úřad připravit na tzv. EGON 
systém, tedy česky řečeno elektronizaci státní 
správy. Týká se to především zřízení datových 
schránek a technologických center. To je právě 
jedna z důležitých věcí, kdy musíme reagovat 
na nové požadavky státu, který rozhodl, že bu-
deme s občany a jinými institucemi komunikovat 
elektronicky. Technologická centra vzniknou 
na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, 
kterou je právě i Holešov.  Budeme tak i v této 
oblasti zajišťovat služby pro všechny obce,  
které patří do  naší působnosti.

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina

dámské, pánské 
a dětské kadeřnictví

moderní střihy
barvení
melíry

barvení řas a obočí
poradenství

svatební a společenské účesy

Dne 18. 12. 2009 jsem ztratila stříbrný 
náramek s černými leštěnými kameny 
ve tvaru obdélníčků. Nabízím odměnu 
- 500 Kč. Tel.: 605 200 085.

Náměstí Dr. E. Beneše 
Holešov

první patro vedle 
informačního centra

Tel.: 736 760 661

Tříkrálová sbírka
Pravidelná Tříkrálová sbírka byla jako každoročně 
i letos zahájena na městském úřadu, kam v roli 
mudrců z východu přijeli v bryčce tažené koňmi 
děkan František Cinciala, ředitel Charity Holešov 
Milan Jelínek a zaměstnanec Charity František 
Pirkl. V sobotu se pak po Holešově a okolních 
osadách rozešly skupinky dětí v přestrojení za tři 
krále, aby zprostředkovávaly lidskou solidaritu.

Podrobnosti v příštím čísle. 
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Sníh, déšť, vítr a led.  Kom-
binace těchto čtyř povětrnostních 
faktorů trápila v průběhu minulého 
víkendu celý region. Padající sníh 
se postupně změnil v déšť . Vše, co 
nebylo pod střechou, upadlo do le-
dového sevření. V sobotu ráno 
řada řidičů, kteří měli svá vozidla 
zaparkovaná na ulici, vůbec nevy-
jela. Když se jim náhodou podařilo 
odstranit z karosérie ledový krunýř 

v řádu centimetrů, narazili zejména 
v bočních ulicích na zmrzlé bariéry 
sněhu, přes které bylo mnohdy 
nemožné se dostat.

A když už se dostali na hlav-
ní cesty, které silničáři udržovali 
s vypětím všech sil, někteří z nich 
skončili v příkopě. Zejména hasiči 
tak měli plné ruce práce.  Výjimkou 
nebyla ani jednotka  sboru dobro-
volných hasičů obce Holešov. 

Zapadl autobus
V pátek 8. ledna tak například 

pomáhali při vyproštění autobusu 
z příkopu, který zablokoval silnici 
z Holešova do Bořenovic. Na mís-
to vyjela jednotka SDH Holešov 
s vozidlem Tatra T815 a Jeep Che-

Sníh, déšť a led komplikovaly život na Holešovsku

Holešovské náměstí v sevření sněhu a ledu. Zejména v sobotu měli 
řidiči, kteří se nebáli vyrazit na obtížně sjízdné silnice, plné ruce práce 
s tím, aby se jim podařilo zprovoznit své miláčky. Karosérie pokrývaly 
tlusté vrstvy sněhu, sněhové vrstvy odklizené radlicemi na okraj silnic 

zase tvořily tvrdé bariéry, přes které nebylo jednoduché se dostat.  
Řada občanů, navzdory tomu, že to není jejich povinností, vzala lopaty 

a jiné nářadí a dala se do uklízení chodníků před svými domy.      

Vyvrácený sloup elektrického vedení v Zahnašovicích.

Automobil skončil na šikmém břehu říčky Rusava.

Při dopravní nehodě mezi Holešovem a Rymicemi došlo ke zranění dítěte.  

rokee. Kromě autobusu hasiči po-
mohli vyprostit i další dvě vozidla, 
která stála za autobusem. 

Málem sjel do Rusavy
K další havárii došlo v za-

táčce na příjezdu z Bořenovic 
do Holešova. Vozidlo Škoda Oc-
tavia vyjelo ze silnice a skončilo 
na prudkém svahu nad říčkou 
Rusava. Protože hrozil pád au-

tomobilu do potoka, hasiči vyslali 
na místo jeřáb, který auto vytáhl 
ven. Řidič vozu nebyl zraněn, ale 
při nehodě utrpěl šok. 

Nehoda u Rymic
Hasiči zasahovali rovněž 

na silnici mezi Holešovem a Ry-
micemi. Řidička osobního vozu 
Š Favorit nezvládla jízdu na zasně-
žené vozovce a narazila do protije-
doucího vozu zn. Nissan. V prvním 
autě došlo při nárazu ke zranění 
malého dítěte, které bylo upoutáno 
v bezpečnostní sedačce. Holčič-
ka utrpěla tržnou ránu na bradě. 
Druhé auto řídil bývalý hasič, který 
ihned poskytl nezbytnou pomoc 
a přivolal mobilním telefonem 

záchranáře. Na místo postupně 
přijeli členové složek Integrova-
ného záchranného systému. Malá 
holčička byla umístěna do tepla 
výjezdového vozu a k utišení jí 
hasiči dali plyšového maskota, 
dráčka Záchranáčka. Po příjezdu 
zdravotníků byly maminka i dítě 
převezeny do nemocnice. Hasiči 
zajistili vraky vozů proti požáru 
a úniku provozních kapalin.

Sloup hrozil pádem
Hasiči také pomáhali s odstra-

něním vyvráceného sloupu elek-
trického vedení v Zahnašovicích. 
Sloup, na němž byla lampa místního 
osvětlení a rozhlas, hrozil pádem 
na chodník, komunikaci nebo ro-
dinný dům. Velitel zásahu hasičů si 
nechal na místo vyslat jeřáb z Kro-
měříže, který sloup položil na zem.

František Sovadina

Holešov-Všetuly, 6. května 128, (vedle restaurace Na Růžku)
Provádíme modeláž nehtů, manikúru, p-shine, paraf. zábaly, 

masáž rukou. 
Prodej dárkových poukazů.

Tel.: 777 057 512
www.nails-renata.cz

Nově otevřený salon 
NAILS RENATA
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 1 195 000 Kč Tel.: 603 323 111 950 000 Kč Tel.: 603 323 111

 150 000 Kč Tel.: 604 383 641

 Cena V RK Tel.: 603 323 111  30 000 Kč/měsíc Tel.: 603 323 111

 590 000 Kč Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1 
v 5. patře panelového domu s výtahem 
o výměře 52,1 m2. Byt má nová plastová 
okna včetně parapetů, nové podlahy, lod-
žie. Cena k jednání.

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. 
Prodej bytu 2+1 o výměře 54 m2, 5. patro 
pan. domu s výtahem. Nová plastová okna 
včetně parapetů, neprůchozí pokoje. Byt 
má balkon a sklep.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1 po kom-
pletní rekonstrukci. Byt je družstevní s nulovou 
anuitou o výměře 78 m2, 3. patro pan. domu 
s výtahem. V celém bytě rozvody elektřiny, 
bodové osvětlení, nové odpady, rozvody vody, 
plastová okna. Byt má lodžii a sklep.

Chomýž, Zlínský kraj. Prodej stavebního 
pozemku o rozloze 847 m2 s veškerou 
kompletní stavební dokumentací na stavbu 
RD. IS na hranici pozemku.

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej stavebního 
pozemku o rozměrech: 70 m délka x 15 m 
šířka. IS na pozemku. Po dohodě s majitelem 
je možný i prodej RD, který se nachází na po-
zemku, cena RD dohodou.

Holešov, Zlínský kraj. Pronájem nebytových 
prostor v centru Holešova - nám. E. Beneše. 
Prostory jsou vhodné pro prodejnu nebo vzor-
kovnu, obchodní prostor 140 m2, skladovací 
prostor 30 m2. Volné od února 2010.

Beseda s občany 
o Strategické  

průmyslové zóně 
Holešov

se uskuteční dne 
18. ledna 2010 od 18 hodin 

v sala terreně 
holešovského zámku.

SVÁTEČNÍ HAD. Různorodé případy musejí řešit 
členové městské policie v Holešově. To se po-
tvrdilo i na Štědrý den, kdy strážníci odchytili na 
zahradě jednoho holešovského domu tohoto hada.

Holešov (red) - Projekt Strategické průmyslové zóny Holešov 
dosáhl stěžejní etapy ve své výstavbě - dokončení vnější infrastruktury. 
Souběžně s touto výstavbou pokračuje společnost Industry Servis ZK, 
a.s., která má projekt Strategické průmyslové zóny na starosti, v jedná-
ní s investorskými subjekty, jež zvažují umístění svých projektů právě 
do holešovské zóny.

Tato jednání se odehrávají s firmami českými i zahraničními. Nemalé 
procento potenciálních zahraničních zájemců o pozemky Strategické 
průmyslové zóny je z Číny a států bývalého Sovětského svazu. Pro 
usnadnění jednání s nimi i pro zvýšení efektivity marketingové strategie 
zóny zaměřené právě na tyto cílové skupiny byla zprovozněna nová 
webová prezentace Strategické průmyslové zóny v ruštině a čínštině. 
Tyto mutace doplnily českou a anglickou variantu, které fungují již delší 
dobu a hostí několik desítek návštěvníků denně. Ve všech dostupných  
jazykových verzích se dozvědí návštěvníci www.zonaholesov.cz základní 
informace o historii i současnosti zóny, o její poloze a dopravní dostup-
nosti a také o investičních možnostech, které Strategická průmyslová 
zóna Holešov nabízí.

Expozice s názvem Strategická průmyslová zóna Holešov 
- nová adresa pro Vaše podnikání bude umístěna od 19. do 
31. 1. 2010 ve 2. etáži Baťova mrakodrapu. Expozice představí 
maketu zobrazující dokončení vnější infrastruktury zóny s vizí 
jejího zastavění investorskými subjekty v horizontu několika málo 
let. Prezentace bude doplněna o autentické fotografie pořízené bě-
hem celé výstavby a o informace týkající se historie i současnosti 
Strategické průmyslové zóny Holešov.

Zóna spustila webové stránky 
v ruském a čínském jazyce

HOLEŠOVSKO - VÝHRA PRO KAŽDÉHO. A i takto může dopadnout 
ten - v tomto případě ta, kdo čte pravidelně čtrnáctideník Holešovsko. 
V soutěži o deset hodnotných cen, které věnovala společnost Elektrocen-
trum Karhan, byla vylosována ze 150 soutěžících Anna Zapletalová ze 
Žeranovic. Těsně před Štědrým dnem si z prodejny odvezla plazmovou 
televizi. Šťastné výherkyni předali cenu manželé Karhanovi. 

Foto František Sovadina

Beseda se bude konat za účasti 
starosty města Holešov Zdeňka 
Janalíka a zástupců společnosti 
Industry Servis ZK - předsedy 
představenstva Jiřího Němce 

a výkonného ředitele 
Jakuba Černocha.
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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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 21. prosince 2009

Přijaté usnesení č. 156/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo ověřovatelkami zápisu 
Bc. Janu Slovenčíkovou a Jaro-
míru Čajkovou.
Přijaté usnesení č. 157/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Libor Liška, Zdeněk 
Hlobil a Ing. Miroslav Strnad.
Přijaté usnesení č. 158/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo předložený a doplněný 
program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 
21. prosince 2009.
Přijaté usnesení č. 159/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va vzalo na vědomí informa-
ci starosty města o činnosti 
orgánů města od posledního 
jednání Zastupitelstva města 
Holešova.
Přijaté usnesení č. 160/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova vzalo 
na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Holešova 
ze dne 9. listopadu 2009. 
Přijaté usnesení č. 161/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va I. schválilo způsob prodeje 
pozemku na základě usnesení 
ZM 129/2009 s tím, že předmět-
ný pozemek může být prodán 
i společnosti, jejímž jediným 
zakladatelem je společnost 
SYNER Morava, a.s., Kromě-
říž, a II pověřilo starostu města 
jednáním a uzavřením potřeb-
ných smluv k zajištění prodeje 
pozemku v lokalitě „Nad Sa-
dovou“. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 162/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo bezúplatné nabytí po-
zemků z vlastnictví Anny Slá-
mové, bytem Chropyně, a to po-
zemky p.č. 919/11, orná půda, 
o výměře 978 m2, p.č. 1105, orná 
půda, o výměře 2.714 m2, p.č. 
1106/2, orná půda, o výměře 803 
m2, p.č. 1122/1, orná půda, o vý-
měře 5.394 m2, vše k.ú. Dobroti-
ce. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 163/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků 
p.č. 1923/14, trvalý travní po-
rost, o výměře 11 m2 a p.č. 
1925/23, ostatní plocha, o vý-
měře 157 m2, vše k.ú. Hole-
šov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 164/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo bezúplatné nabytí čás-
tí pozemků p.č. 1740/1, ostatní 
plocha, silnice, o výměře určené 
v GPL 163,08 m2, p.č. 1847/1, 
ostatní plocha, silnice, o výměře 
určené v GPL 5 m2 a p.č. 1715/1, 

ostatní plocha, silnice, o výměře 
určené v GPL 238 m2, vše k.ú. 
Holešov, z vlastnictví Zlínského 
kraje do vlastnictví města Holešo-
va. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 165/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění zámě-
ru prodeje části městského 
pozemku p.č. 1828/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 60 m2, 
k.ú. Dobrotice, dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 22. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 166/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje městského pozemku p.č. 
2951/6, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 66 m2, a části 
městského pozemku p.č. 2951/2, 
ostatní plocha, o výměře cca 1.334 
m2, vše k.ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 22. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 167/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje městských pozemků p.č. 
2780/4, 2780/5, 2780/6, 2780/7, 
2780/8, 2780/9, 2780/10, 2780/11, 
2780/12, 2780/13, 2780/14, 
2780/15, 2780/16,2790/98, 
2790/99, 2790/100, 2790/101, 
2790/102, 2790/103, 2790/104, 
2790/105, 2790/106 a 2790/107, 
vše k.ú. Holešov, dle předlo-
žených návrhů. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: 22. 
12. 2009.
Přijaté usnesení č. 168/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej městského po-
zemku p.č. 1962/2, orná půda, 
o výměře 375 m2, k.ú. Holešov, 
Kamile Belzové, bytem Holešov, 
k id. 1/2, a Dušanu Kolářovi, by-
tem Moravské Prusy, k id. 1/2, 
za kupní cenu 300 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Smlouva bude uzavřena v termí-
nu do 31. 3. 2010. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem, pozbývá toto usne-
sení platnost. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 169/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo převod půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení města Ho-
lešova poskytnuté dne 28. 4. 

2008, bod usnesení č. 37/2008, 
Mgr. Petru Zakopalovi na Aleše 
Zakopala, bytem Holešov. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 170/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo úplatné nabytí pozem-
ků p.č. 1990/1, 1990/2 a 1990/3, 
orná půda, o výměře 7.791 m2, vše 
k.ú. Holešov, od Františka Hejní-
ka, bytem Holešov, za cenu dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 171/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo bezúplatné nabytí 
vlastnického práva k pozem-
kům p.č. 2345/1 a 2345/2, vše 
k.ú. Dobrotice, od České repub-
liky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
v souvislosti s realizací inves-
tiční akce „Silnice II/490: Hole-
šov - jihovýchodní obchvat“.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo rozpočtové opatření 
města Holešova č. 8/2009 v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Du-
šan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 173/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo rozpočet města 
Holešova na rok 2010 v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
dle předloženého návrhu Rady 
města Holešova. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 174/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo kritéria pro poskytování 
finanční dotace z rozpočtu měs-
ta Holešova na činnost a aktivity 
v oblasti sportovní, kulturní a spo-
lečenské, tzv. Akce milion. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 175/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo kritéria pro udělování 

jednotlivých ocenění města dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
 Přijaté usnesení č. 176/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo výplatu odměn členům 
kontrolního a finančního výboru 
zastupitelstva města a členům 
osadních výborů za výkon jejich 
funkcí v roce 2009 dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Franti-
šek Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 177/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va I. vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Holešova z kontrol 
provedených ve IV. čtvrtletí 
2009 a hodnocení jeho činnosti 
v roce 2009 a II schválilo 1. plán 
práce kontrolního výboru na rok 
2010, 2. odvolání Oldřicha Zá-
vojského z funkce člena kont-
rolního výboru a 3. návrh no-
vého člena kontrolního výboru. 
III. uložilo Radě města Holešova 
1. vyzvat zástupce KDU-ČSL 
k podání nového návrhu na do-
plnění počtu členů kontrolního 
výboru a 2. připravit volbu no-
vého člena na 1. zasedání  za-
stupitelstva města v roce 2010. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 178/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo navržené kandidáty 
do funkce přísedících Okresního 
soudu v Kroměříži pro volební ob-
dobí 2010-2014 dle předloženého 
návrhu.
Přijaté usnesení č. 179/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va uložilo finančnímu výboru 
předložit Zastupitelstvu města 
Holešova stanovisko ke zprávě 
nezávislého auditora k ověře-
ní účetní agendy ve Středis-
ku volného času provedené 
v souvislosti se zánikem této 
příspěvkové organizace k 31. 
12. 2008. Zodpovídá: Ing. Lud-
vík Urban, předseda FV. Termín: 
leden 2010.

Nepřijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo 1. revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 
62/2008 ze dne 23. června 2008 
a 2. prodej části městského po-
zemku p.č. 244/8, trvalý travní po-
rost, o výměře určené v GPL 113 
m2, k.ú. Žopy, manželům Jiřímu 
a Anně Kaňovským, bytem Otro-
kovice, za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady s tímto prodejem spoje-
né ve výši 678 Kč.

PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města       

Bc. Jana Slovenčíková v. r.
ověřovatelka zápisu        

Jaromíra Čajková v. r.
 ověřovatelka zápisu
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Přijaté usnesení č. 444/2009. Rada 
města Holešova rozhodlo na zá-
kladě výběrového řízení o přidělení 
veřejné zakázky na akci „Zabezpe-
čení provozu a údržby veřejného 
osvětlení ve městě Holešově a jeho 
místních částech“ společnosti Mi-
roslav Kunc - EMKa, Masarykova 
635, Holešov, za cenu 69.480 Kč/ 
měsíc včetně DPH. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 445/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy se 
společností Technické služby 
Holešov, s.r.o., o pronájmu měst-
ského koupaliště v Holešově 
na ul. Partyzánská za roční ná-
jemné 10.000 Kč s účinností od 
1. 1. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 446/2009. Rada 
města Holešova I. vzala na vědomí 
podnět ke změně rozhodnutí o par-
kování vozidel v ulici Grohova v Ho-
lešově a majetkoprávním vztahům 
k pozemkům Ing. Jaroslava Chytílka 
a II. pověřila starostu města jednat 
v této záležitosti s vlastníkem po-
zemků. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 447/2009. 
Rada města Holešova schválila 
smlouvu o dílo na provozování 
vodohospodářského zařízení - 
kanalizace se společností Vodo-
vody a kanalizace Kroměříž, a.s., 
Kroměříž, IČ 49451871, v souvis-
losti s investiční akcí „ZTV RD 
„Nad Sadovou“ - I. etapa - 1., 2. 
a 3. část - kanalizace“ dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 448/2009. Rada 
města Holešova schválila smlouvu 
o dílo na provozování vodohospo-
dářského zařízení - vodovod se 
společností Vodovody a kanali-
zace Kroměříž, a.s., Kroměříž, IČ 
49451871, v souvislosti s investiční 
akcí „ZTV RD „Nad Sadovou“ - I. 
etapa - 1., 2. a 3. část - vodovod“ 
dle předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 449/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
žádost obyvatel domu čp. 1339 
a čp. 1340 na ulici Palackého 
v Holešově o opravu komunikace 
do dvorních traktů jejich domů. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 450/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě 
o dílo se společností RAPOS, spol. 
s r.o., Holešov, Nerudova 325, IČ 
25504487, na veřejnou zakázku 
„Holešov - rekonstrukce kulturního 
a společenského centra 1. etapa“ 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 451/2009. 
Rada města Holešova schválila 

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 21. prosince 2009

přílohu č. 1 k nařízení města 
Holešova č. 1/2002 dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 452/2009. Rada 
města Holešova I. zrušila v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, Odbor správy ne-
movitostí Městského úřadu Holešov 
dnem 31.12.2009 a II. schválila uza-
vření dohody o přechodu práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů 
mezi městem Holešov a Tepelným 
hospodářstvím Holešov, spol. s r. 
o., dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. František Fuit. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 453/2009. 
Rada města Holešova schváli-
la změnu rozpočtu na rok 2009 
2. Základní školy Holešov, Sme-
tanovy sady 625 a Městského 
kulturního střediska Holešov dle 
předložených návrhů. Zodpoví-
dá: Mgr. Drahomíra Konvalinko-
vá a Mgr. Pavel Chmelík, ředitelé 
p.o. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 454/2009. Rada 
města Holešova udělila  souhlas 
pro přijetí sponzorských darů pro:
1. Městské kulturní středisko Ho-
lešov, p.o., ve výši: 1/ 100.000 Kč 
- Rovina Hulín, 2/ 50.000 Kč - Mul-
tigate Olomouc, 3/ 150.000 Kč - 
KKS Zlín, 4/ 117.500 Kč - RAPOS 
Holešov, 5/ 20.000 Kč - ČD. 2. 
Centrum pro seniory, p.o., ve výši 
9.958,20 Kč od společnosti Lé-
kárna Pod Věží, s.r.o., Holešov, 
nám. Dr. E. Beneše 41. Na daro-
vacích smlouvách bude uvedeno 
číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: 
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS, 
a Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka 
CpS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 455/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila udělení Pamětního listu 
v deskách zakládajícím členům 
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Dobro-
tice Oldřichu Piskořovi, bytem 
Dobrotice,  a Josefu Vinklárko-
vi, bytem Dobrotice. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 456/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova zvolit na-
vržené kandidáty do funkce příse-
dících Okresního soudu v Kroměříži 
pro volební období 2010-2014 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. František Fuit, tajemník. Ter-
mín: ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 457/2009. 
Rada města Holešova schválila 
termíny konání schůzí rady měs-
ta a jednání zastupitelstva měs-
ta v I. pololetí roku 2010 takto: 
Rada města Holešova: 11. ledna, 
25. ledna, 8. února, 22. února, 
8. března, 22. března, 6. dubna 
(úterý), 19. dubna, 3. května, 17. 
května, 31. května, 14. června 
a 28. června - Zastupitelstvo 

města Holešova: 8. února, 19. 
dubna a 28. června. 
Přijaté usnesení č. 458/2009. Rada 
města Holešova schválila změnu 
nájemní smlouvy uzavřené mezi 
městem Holešov a společnos-
tí Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r.o., IČ 25309161, ze  dne 
3.4.2002 tak, že v čl. VII odst. 2 se 
doplní věta „Provedené technické 
zhodnocení odepisuje nájemce“. 
Změna čl. VII bude provedena for-
mou dodatku č. 1 k této smlouvě. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 459/2009. 
Rada města Holešova schválila 
1. změnu smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi městem Holešov 
a církevní organizací Charita Ho-
lešov, IČ 47930063, ze dne 15. 4. 
2004 dle předloženého návrhu 
a 2. Charitě Holešov přenechání  
části nebytových prostor o vý-
měře 7,50 m2 v městském ob-
jektu čp. 1029 na nám. Sv. Anny 
v Holešově organizaci Oblastní 
charita Kroměříž, Ztracená ul. 63, 
IČ 18189750, za účelem posky-
tování sociální služby Kontaktní 
a poradenské centrum PLUS. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 460/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
prodej městského pozemku p.č. 
1962/2, orná půda, o výměře 375 
m2, k.ú. Holešov, Kamile Belzové, 
bytem Holešov, k id. 1/2, a Dušanu 
Kolářovi, bytem Moravské Prusy, 
k id. 1/2, za kupní cenu 300 Kč/m2 
+ náklady s tímto prodejem spoje-
né. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 461/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova 1. schválit způsob prodeje 
pozemku na základě usnesení 
ZM 129/2009 s tím, že předmět-
ný pozemek může být prodán 
i společnosti, jejímž jediným 
zakladatelem je společnost 
SYNER Morava, a.s., Kroměříž, 
a 2. pověřit starostu města jed-
náním a uzavřením potřebných 
smluv k zajištění prodeje po-
zemku v lokalitě „Nad Sadovou“. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 462/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy se Zdeňkem Ra-
fajou, bytem Holešov, na užívání 
bytu o vel. 1+0, o výměře 28,60 
m2, označeného č. 10, v městském 
domě čp. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově.  Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 1. 1. 2010.
Přijaté usnesení č. 463/2009. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení nájemní smlouvy 
uzavřené s Růženou Rakašovou 
na užívání bytu č. 2 v městském 
domě na ul. Palackého čp. 183 
v Holešově na dobu určitou 
do 30.6.2010 a možnosti jejího 
prodlužování za  předpokladu 
plnění všech  ustanovení nájem-
ní smlouvy. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 1. 1. 2010.
Přijaté usnesení č. 464/2009. 
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí mimořádné finanční 
dotace ve výši 10.000 Kč Gymná-
ziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 
47935774, na tisk publikace Nebylo 
jim přáno žít. Částka bude čerpána 
z kapitoly 51 - Rada města. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 465/2009. 
Rada města Holešova schválila 
rozpočtové opatření Rady města 
Holešova č. 7/2009 v souladu 
s usnesením Zastupitelstva měs-
ta Holešova ze dne 15. 6. 2009. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 466/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady 
města Holešova ze dne 7. pro-
since 2009. 
Přijaté usnesení č. 467/2009. 
Rada města Holešova I. zrušila 
výběrové řízení na tisk čtrnácti-
deníku Holešovsko, II. pověřila 
starostu města uzavřením smlou-
vy na tisk tohoto čtrnáctideníku 
pro rok 2010 a III. pověřila mís-
tostarostu Mgr. Rudolfa Seiferta 
přípravou nového výběrového 
řízení, a to tak, aby bylo ukonče-
no nejpozději k 30. 9. 2010. 

PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
místostarosta města
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V pátek 4. prosince se od 17 hodin stejně 
jako každý rok konala v Tučapích beseda s dů-
chodci. Členové osadního výboru pozvali místní 
seniory do kulturního domu, kde je čekal bohatý 
program, pohoštění a také tombola. Všech asi 40 
zúčastněných a také hosté se podepsali do pa-
mětní knihy. Krásné vánoční básničky a písničky 
přednesly a zazpívaly děti z místní mateřské 
školky pod vedením učitelek J. Ehrlichové a J. 
Pospíšilíkové. Pásmo písní zahraných na příčnou 
flétnu, kytaru a klávesy si připravily školačky 
z Tučap. Vánoční pásmo tanečků přijely předvést 
také malé děti ze sousedních Prusinovic s paní 
Jitkou Jandovou. Po vystoupení dětí k občanům 
promluvil pan starosta Zdeněk Janalík, který 

Beseda s důchodci v Tučapích

Zhruba čtyřicet seniorů se sešlo v tučapském kulturním domě 
na besedě s důchodci. Dění v obci za uplynulý rok shrnul předseda 

osadního výboru Tomáš Nedbal. 

přijal pozvání osadního výboru a přijel i s mís-
tostarostou panem Rudolfem Seifertem. Poté 
si vzal slovo předseda OV Tomáš Nedbal, který 
shrnul a zhodnotil dění v obci za uplynulý rok 
a krátce podiskutoval s důchodci. 

Následovalo bohaté pohoštění. K poslechu 
a také k tanci zahrál a zazpíval mladý muzikant 
z Holešova Tomáš Hradil. Byla připravena bohatá 
tombola, takže ti, kteří měli štěstí, si odnesli domů 
spoustu krásných dárků. Za tombolu děkuje osad-
ní výbor všem sponzorům. Nejen senioři, ale také 
ostatní účastníci odcházeli domů spokojeni a jistě 
se těší na příští setkání s pocitem, že i v dnešní 
uspěchané době strávili příjemný večer. 

OV Tučapy

Tel.: 732 775 853

PRONAJMEME
PRODEJNÍ 
PROSTORY

na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše.

Dne 8. 12. 2009 se v Tučapích v knihovně pasovali malí školáčci do 
řad nových čtenářů. Pasování se zúčastnilo šest malých prvňáčků a také 
pět předškoláků z místní mateřské školy v doprovodu paní učitelky. Úvod-
ní slovo si vzala paní Miloslava Ponížilová, která je v Tučapích knihovnicí. 
Dalším hostem byla paní Barotová z Městské knihovny v Holešově a ta 
předala malým čtenářům jako dárek nové knížky. Prvňáčci četli úryvky 
ze slabikáře a pochlubili se, co už všechno umí ze školy. Pak poklekli, 
složili slib, byli pasováni do řad nových čtenářů a obdrželi průkazky do 
tučapské knihovny. Malí předškoláci si poslechli čtení školáků a zarecito-
vali jim básničky. Na konci celého slavnostního obřadu předala paní Jana 
Vrubelová za osadní výbor prvňáčkům dárkové balíčky. Hodně štěstí ve 
škole jim přejí ze srdce všichni členové osadního výboru.

OV Tučapy

Pasování prvňáčků v tučapské knihovně. 

Pasování prvňáčků v tučapské 
knihovně

Přijaté usnesení č. 468/2009. Rada 
města Holešova schválila vypsá-
ní výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce kulturního 
a společenského centra Holešov 
- prohlídkový okruh, sály II. NP“. 
K podání nabídek budou osloveny 
firmy: 1. VW WACHAL s.r.o., Kro-
měříž, Tylova 220/17, 2. RK plus, 
s.r.o., Holešov, F. X. Richtera 985, 
3. RAPOS, spol. s r.o., Holešov, 
Nerudova 325, 4. Zlínstav a.s., Zlín, 
Bartošova 5532, 5. Stav consult, 
s.r.o., Kroměříž, Jožky Silného 
2349/4. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 469/2009. 
Rada města Holešova schválila 
výplatu odměn členům komisí 
rady města za výkon jejich funkcí 

Usnesení z 26. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 29. prosince 2009

v roce 2009 dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. František 
Fuit. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 470/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s Romanem 
Smýkalem, IČ 68083190, na užívá-
ní městských nebytových prostor 
v objektu čp. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově za účelem poskytování 
služeb čistírny a prádelny za nájem-
né:  provozovna o výměře 14,70 m2  á 
700 Kč/rok, dílna o výměře 78,90 m2 
á 600 Kč/rok, ost. prostory o výměře 
4,81 m2  á  350 Kč/rok  s účinností 
od 1. 1. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 471/2009. Rada 
města Holešova schválila rozpoč-
tové opatření města Holešova č. 

9/2009 v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Holešova ze 
dne 9. 12. 2004 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 472/2009. Rada 
města Holešova schválila rozpočto-
vé opatření Rady města Holešova 
č. 8/2009 v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Holešova ze 
dne 15. 6. 2009 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Le-
ško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 473/2009. 
Rada města Holešova udělila 
souhlas pro přijetí darů pro Ma-
teřskou školu Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž, od SRPŠ 
ve výši: - 28.000,- Kč pergola 
č.1, 28.000,- Kč pergola č. 2,  

6.827,20 Kč knihy, 15.139,- Kč 
hračky. Na darovacích smlou-
vách bude uvedeno číslo tohoto 
usnesení. Zodpovídá: Alena Ko-
toučková, ředitelka MŠ. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 474/2009. Rada 
města Holešova schválila s účinnos-
tí od 1. 1. 2010 výši platu: ředitelce 
Mateřské školy, Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž, Bc. Aleně Ko-
toučkové a ředitelce Ústřední školní 
jídelny Holešov Mileně Michalcové 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
   starosta města

Josef Bartošek v. r.
ověřovatel zápisu
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Od října loňského roku fungu-
je v Holešově nová sociální služba 
Terénní program Samaritán, kterou 
provozuje Charita sv. Anežky Ot-
rokovice a kterou zde zajišťují dva 
terénní sociální pracovníci. Co si 
lze představit pod pojmem terén-
ní program? Jde o sociální službu 
určenou všem osobám, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci - 
osobám bez přístřeší a využívajícím 
provizorní bydlení, osobám dlou-

Terénní program Samaritán pomáhá lidem v sociální nouzi
hodobě žijícím na hranici životního 
minima a v neposlední řadě osobám 
ze sociálně vyloučených komunit. 

Mezi činnosti, jež tato služ-
ba nabízí, patří základní sociální 
poradenství o dalších sociálních 
službách, úřadech a institucích, 
na které se mohou klienti ve své 
tíživé životní situaci obrátit. Dále je 
to dluhové a sociální poradenství, 
pomoc při řešení bytových otázek, 
pomoc při jednání s úřady, při re-

gistraci na úřadu práce, hledání 
zaměstnání  a jiné služby.

Důležitost terénní sociální 
služby lze spatřovat v tom, že je 
poskytována v přirozeném pro-
středí, kdy se klient může svěřit se 
svou těžkou životní situací a za při-
spění terénního pracovníka řešit 
či mírnit negativní důsledky  a ri-
zika této situace. Služba je tedy 
chápána  jako pomoc při prevenci 
sociálního vyloučení, při zmírňo-

vání nerovnosti, včetně nerovného 
přístupu ke službám, zaměstnání, 
bydlení apod. 

Věříme, že Terénní program Sa-
maritán by mohl významným způso-
bem přispět ke zlepšení kvality života 
sociálně znevýhodněných a vylouče-
ných skupin obyvatel na Holešovsku. 
Služba je realizována za podpory 
Evropského sociálního fondu a roz-
počtu České republiky. 

Mgr. Jitka Švajdová

Účastníci Tříkrálové sbírky v Přílepích na fotografii s představiteli obce.

Starosta obce Martinice vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komi-
sích konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Martinice, 
okres Kroměříž.
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná kvalifikace v souladu 
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění,
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných 
předpisů,
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie násle-
dujících dokladů a příloh:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení o státní 
zkoušce nebo diplom i dodatek k diplomu) 
• doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem 
• podrobný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 
3 stran formátu A4)
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad 
o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce 
(ne starší 2 měsíců)
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději 
do 15. února 2010 na adresu: Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 
Holešov. Obálku označte heslem KONKURZ.

Nynější kruté mrazy vyžadují vět-
ší pozornost krmení drobného  ptactva. 
Pozorujeme, že v tomto období je 
spotřeba krmení  oproti podzimnímu 
období až trojnásobná. Denně dopl-
ňujeme budku 3 až 4krát.

Krmení ptáčků považujeme za 
samozřejmé i bez ohledu na náklady 
s tím spojené. A to i v případě nás, 
seniorů. A v okolí vidíme, že většina  
lidí tak činí a budky průběžně doplňuje 
krmením, zejména slunečnicí a jinými 
dobrotami (např. loupané ořechy).

Bohužel jsou mezi námi i lidé 
sobci, kteří mimo sebe nevnímají nic, 

Vyhlášení konkurzu

Drobné ptactvo si zaslouží krmení
ani ty ptáčky. Nejsou  ochotni  vy-
dat na krmení ze svého ani korunu, 
ačkoliv na cigarety či alkohol mají. 
A ještě horší je, že k péči o drobné 
ptactvo nevedou ani své ratolesti či 
vnoučata. Víme, že výchova vlastních 
dětí se odvíjí od chování svých rodičů. 
Pokud jsou rodičové bezohlední ke 
svému okolí, pak se to přenáší i na 
děti. Proto pokud nemají děti příklad 
ze své rodiny, potom bych žádal, aby 
k péči o zvířata děti vedli učitelé na 
všech školách a tak pomohli odstranit 
výchovný deficit z rodin.  

Štefan Haviar

Je již několikaletou tradicí v předvánočním čase, prodchnutém atmo-
sférou lásky, štěstí a porozumění, vzpomenout si rovněž na spoluobčany, 
jejichž vánoční svátky, ale i další dny v roce nejsou tak radostné a bezpro-
blémové jako u ostatních lidí. Činíme tak formou vzpomínek, sbírkových akcí 
či přímou účastí při charitativní pomoci potřebným. Gymnázium Ladislava 
Jaroše Holešov je pravidelným účastníkem charitativních sbírek po celý 
rok a vloni v prosinci absolvovalo dvě takovéto akce.

První z nich byla Červená stužka - celorepubliková veřejná sbírka pro 
českou společnost AIDS pomoc, o.s. a Dům světla, druhá akce měla název 
Srdíčkový den a studentky gymnázia ji uskutečnily 7. prosince. Výtěžek Sr-
díčkového dne byl tentokrát určen na nákup inkubátorů pro neonatologická 
centra: FN Olomouc, Nemocnice České Budějovice a FN Hradec Králové 
a také pro další dětská zařízení pečující o nemocné, postižené a opuštěné 
děti. Studentky naší školy prodávaly při těchto sbírkách červené stužky, 
resp. magnetky, odznáčky a samolepicí  bločky, a dokázaly tak přidat výše 
uvedeným subjektům více než 8000,- Kč. 

Poděkování za vzorné provedení sbírek si zaslouží nejen děvčata 
z 1. A třídy, ale především všichni občané, kteří přispěli symbolickou finanční 
částkou na pomoc nemocným lidem a postiženým a opuštěným dětem. 
Nechť v roce 2010 máme všichni svá srdce otevřená a soucítíme se všemi, 
kteří to potřebují - neboť i my se jednou můžeme stát potřebnými …

Mgr. Svatava Ságnerová

Vánoční sbírky pro potřebné 
na holešovském gymnáziu

se uskuteční dne 12. února 2010. 
Rodiče či zákonní zástupci mohou přihlásit dítě 

k zápisu na Základní školu praktickou 
v budově školy od 14 hodin.

Zápis žáků do první třídy
na Základní školu praktickou 

Holešov, Palackého 437
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Peer program je činnost 
za aktivní účasti předem připra-
vených vrstevníků, jedna z mála 
prokazatelně účinných forem pri-
mární prevence. Tolik jedna z ně-
kolika definic peer programu, kte-
rou jsem našla na internetu. Proč 
právě peer program a na policejní 
škole? Peer program je postaven 
na bázi dobrovolníků ve věkovém 
rozmezí 15 až 20 let, kteří jsou 
odborně proškoleni v aktivitách 
peer programu. Dobrovolníků má 
naše škola dostatek, jelikož tradice 
„píráků“ je na policejní škole dlou-
holetá. V minulosti to byli „píráci“ 
z oblasti drogové problematiky 
a v minulém školním roce k nim 
přibylo dalších 20 žáků „píráků“ 

Peer program ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole 
MV v Holešově

z oblasti xenofobie, extremismu 
a rasismu, které naše škola pro-
školila ve spolupráci se Střediskem 
výchovné péče ve Zlíně. Všichni 
tito lektoři prošli kurzem na aktivity 
a techniky v peer programu, který 
naše škola pořádala formou víken-
dového pobytu na Rusavě a který 
byl završen předáním osvědčení 
o absolvování vrstevnického pro-
gramu peer v oblasti xenofobie, 
rasismu a extremismu v rozsahu 
20 hodin.

Dne 18. prosince 2009 - 
tedy v poslední den školy, byl pro 
všechny 3 třídy prvního ročníku 
maturitního vzdělávání ve zname-
ní vrstevnického programu peer. 
Proškolování se uskutečnilo místo 

dopoledního vyučování a do úlohy 
lektorů se vpravili proškolení žáci 
druhého a třetího ročníku. Dopo-
lední aktivita měla velký úspěch 
na obou stranách. Jak naši prvá-
ci, tak i jejich spolužáci z vyšších 
ročníků přijali dopolední program 
velmi pozitivně.

Všechny aktivity spojené 
s touto formou primární prevence 
vycházejí ze schválených projek-
tů, které naše škola vypracovala 
a podala na Ministerstvo vnitra 
ČR na Odbor prevence krimina-
lity, s názvy „Je majorita více než 
minorita?“ a „Neber drogy, budeš 
grogy“. V lednu 2010 se uskuteč-
ní další víkendový pobyt na peer 
program, tentokrát bude zamě-

řen na drogovou problematiku, 
jelikož naši drogoví „píraci“ letos 
maturují a je potřeba, aby jejich 
místo zaujali jejich mladší spolu-
žáci. Víkendový pobyt proběhne 
na hotelu Jelenovská za finanční 
podpory města Holešova. Osvěd-
čila se nám spolupráce s lektorem 
ze Střediska výchovné péče ze 
Zlína, který se ujme vypracování 
manuálu na peer aktivity z oblasti 
drogové problematiky. Takto vy-
školení lektoři budou působit nejen 
na žáky naší školy, ale rádi bychom 
jejich služby nabídli i základním  
a středním školám v regionu.

pplk. Mgr. Eva Vichlendová
rada pro prevenci a propagaci

VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti, proto nemusíte mít obavy 
z přílišné obtížnosti. Názorně a krok za krokem vás provedeme základy 
práce s počítačem, naučíte se vytvářet a ukládat svá data, spouštět 
programy, napsat dopis, naučíme vás základy  práce s internetem a ko-
munikovat prostřednictvím internetu.
Škola zve všechny seniory, kteří mají zájem seznámit se s tímto novým 
nástrojem komunikace, bohatým na informace, rady a zkušenosti, které 
jsou potřebné a využitelné nejen k práci, ale i k zábavě a odpočinku, 
pro všechny generace.

Název kurzu: PC A INTERNET PRO SENIORY
Garant kurzu: PaedDr.  Libuše Procházková
Pro koho je určen: seniory, začátečníky
Délka kurzu: 12 hodin, rozdělených po 3 hodinách do 4 dnů
Obsah: zvládnout základní obsluhu počítače - ovládání myši a klávesni-
ce, napsání dopisu, vyhledání potřebných informací na internetu - pohyb 
mezi internetovými stránkami, využívání internetu pro práci i zábavu, 
základy elektronické pošty
Cena: 1000 Kč (možno uhradit ve dvou splátkách)
Datum: kurz proběhne 1.  2.  - 4. 2.  2010  (9.00 - 12.00)
Místo konání: prostory 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630
Kontakt: přihlásit se můžete do 22. ledna 2010,
přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy,
přihlásit se můžete také telefonicky u p. Anety Lochmanové, 
tel.: 573 312 080

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630,
připravila vzdělávací kurz

„PC a internet pro seniory“

Region (red) - Opět po roce 
nastal čas ocenit hrdinské činy 
členů Integrovaného záchranné-
ho systému, ale i civilních občanů 
za uplynulý rok 2009. Již posedmé 
se bude udělovat Cena Salvator - 
Cena hejtmana Zlínského kraje li-
dem, kteří se zasloužili o záchranu 
zdraví, života nebo majetku. Pro-
jekt organizují studenti Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci 
se Zlínským krajem.

Nominační období pro veřej-
nost probíhá od 7. 1. do 27. 1. 
2010. Občané mohou nominovat 
již tradičně v sedmi kategoriích - 
hasič, zdravotník, policista, ostatní 
složky IZS, občan, dlouhodobá 
činnost a dětská cena. Cena Sal-
vator bude udělena na slavnostním 
galavečeru, který proběhne 11. 
března 2009. Dále pak bude násle-
dovat Den Salvatora, jehož cílem je 
přiblížit dětem práci Integrovaného 
záchranného systému a ukázat 
jim, jak se správně zachovat v kri-
zové situaci.

V loňském roce byla 
Cena Salvator udělena v sed-
mi kategoriích, kromě jiného 

Nominace na Cenu Salvátor 
je v plném proudu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ  
V POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI

i nprap. Martinu Horňákovi 
z Holešova,  který je velitelem 
jednotky dobrovolných hasičů 
Holešov. Díky jeho neúnavné 
práci a snaze jezdí tato jednotka 
k mnoha zásahům, přestože 
za svou činnost není honorována. 

Projekt je připravován a rea-
lizován pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Stanislava Mišáka 
studenty Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně v rámci předmětu komuni-
kační agentura. V tomto předmětu 
si studenti mohou vyzkoušet své 
teoretické znalosti v praxi.
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Miroslav Šedina se narodil 
31. prosince 1930 v Mirošovicích 
v okrese Kutná Hora. V létech 
1936 až 1941 vychodil obecnou 
školu v Malejovicích, následně  pak 
měšťanku v Uhlířských Janovicích. 
Od roku 1945 do roku 1948 studo-
val na  gymnáziu v Kolíně. V roce 
1948 mu vesnická organizace  
nabídla vstup do  KSČ. Po prázd-
ninách opustil reálné gymnázium 
a nastoupil do Školy důstojnického 
dorostu v pardubických kasárnách. 
Posláním těchto škol bylo připravit 
mladé chlapce pro další studium 
na vojenských školách. Zde se se-
známil nejen s vojenskou službou, 
ale také se šikanou v té nejhorší po-
době. To v něm vypěstovalo prudký 
odpor ke všem podobným jevům 
a v budoucnu  proti nim nekompro-
misně zasahoval.

Z Hranic do Moskvy
Po úspěšném absolvování 

školy důstojnického dorostu na-
stoupil do Vojenské akademie 
v Hranicích a rok poté do Lipníka 
nad Bečvou. Zde byl vyřazen jako 
poručík a zůstal ve škole jako učitel 
střelecké přípravy.  Po roce pak 
byl v rámci reorganizace přemís-
těn do Ružomberka. V roce 1953 
byl vybrán ke studiu na Vojenské 
akademii M. V. Frunzeho v Moskvě 
a povýšen do hodnosti nadporučí-
ka. V témže roce se také oženil. 
V hlavním městě Sovětského svazu 
studoval tři roky. V posledním roce 
se vyučování přesunulo do letního 

Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů

Z osobních vzpomínek Miroslava Šediny na okupaci v srpnu 1968

Od Nového roku budeme na 
stránkách Holešovska zveřejňovat 
životopisy některých důstojníků 
7. výsadkového pluku, který v Ho-

lešově působil v šedesátých letech 
minulého století. Tento pluk byl po 
obsazení Československa vojsky 
Varšavské smlouvy rozpuštěn. 

Osudy řady těchto vojáků byly 
více či méně svázány s politickou 
a společenskou realitou druhé po-
loviny dvacátého století. Je jistě 

zajímavé a poučné dozvědět se, 
jak se tito lidé s touto složitou 
dobou osobně vypořádali.

František Sovadina   

Životopis Ing. Miroslava Šediny, bývalého velitele 
7. výsadkového pluku zvláštního určení

tábora u Lvova. Během studia po-
znal významné památky v Moskvě 
a bojiště 2. světové války v okolí, 
např. bojiště u městečka Naro Fo-
minsk, kde byl v roce 1941 zastaven 
útok nacistické armády asi 20 km 
od Moskvy.

Poučení a varování
Po ukončení studia se vracel 

vlakem ze Sovětského svazu prá-
vě v době, kdy začalo obsazová-
ní Maďarska Sovětskou armádou 
v souvislosti s povstáním v roce 
1956. Ve stanici Čop  se vykládaly 
tanky, které odtud mířily do Maďar-
ska. To pro něj byl poučný a varov-
ný zážitek. Po návratu z Moskvy 
a krátké dovolené byl povýšen 
do hodnosti kapitána a jmenován 
náčelníkem štábu motostřeleckého 
pluku v Chebu. Mezi jeho povinnosti 
patřil i zvláštní úkol - řízení utajo-
vaných zemních obranných prací 
na státní hranici a úzká spolupráce 
s pohraniční stráží v tomto prostoru. 
V Chebu se mu také narodil syn 
Miroslav.

Nástup do Holešova
V roce 1959 byl získán k  prů-

zkumně výsadkovým jednotkám 
a byl jmenován velitelem průzkum-
ného praporu v Prešově, který byl 
ve svazku výsadkové brigády, ale 
odborně řízen zpravodajskou sprá-
vou generálního štábu. Zde také 
absolvoval výsadkový kurz a prove-
dl první seskoky z balonu a letadla. 
Rok nato byla výsadková brigáda 

přemístěna na Moravu. Hlavní část 
do Prostějova, průzkumný prapor 
a jeden další do Holešova. Šedina 
byl povýšen na majora a s rodinou 
se opět stěhoval, tentokrát z Prešo-
va do Holešova, kde se mu narodila 
dcera Hana.

V roce 1961 vznikl v Holešově 
7. výsadkový pluk zvláštního určení.  
Major Šedina se stal jeho velitelem. 
Zástupcem byl podplukovník Košan 
a náčelníkem štábu major Horváth 
a krátce poté major Dufek. Poslá-
ním pluku byl výcvik výsadkových 
průzkumných skupin s cílem za-
jišťovat průzkum vojsk případného 
protivníka, zejména přesuny vojsk 
z vnitrozemí na frontu, a zjišťovat 
rakety - nosiče jaderných zbraní, 
a to až do hloubky 500 km. Část 
skupin byla cvičena i na ničení raket 
v palebných postaveních.

Vstup vojsk
V roce 1966  byl Šedina  po-

výšen do hodnosti podplukovníka, 
předal velení pluku podplukovníku 
Košanovi a nastoupil na zpravo-
dajskou správu generálního štábu 
do Prahy. Rodina se přestěhovala 
do Lysé nad Labem.

Po vstupu vojsk byl pro svoje 
politické názory a nesouhlas s oku-
pací vyloučen z KSČ. K vyloučení 
nemalou měrou přispělo i to, že 
odmítl napsat odsuzující hodnocení 
na velitele pluku Vladimíra Koša-
na a náčelníka štábu Jiřího Dufka, 
které mělo vést k jejich odvolání 
z funkcí u pluku.

Podplukovník Šedina byl  pře-
místěn k spojovacímu pluku  do Li-
toměřic. To však bylo jen přestupní 
stanicí pro postupné propouštění 
nežádoucích důstojníků z armády 
do zálohy v předem stanovených ter-
mínech. Z Litoměřic byl také skutečně 
v roce 1971 propuštěn do zálohy.

Civilní život
Po odchodu do civilního živo-

ta nastoupil  u firmy Kancelářské 
stroje. Jako člověk velmi schopný, 
nadaný a vynikající organizátor  se 
v krátké době vypracoval na místo 
vedoucího  programátora. Naučil se 
poměrně rychle programovat v ja-
zycích Assembler a Cobol. Stal se 
jedním z vedoucích v oboru systé-
mového inženýrství. Spoluvytvářel 
a zaváděl automatizované  systémy 
řízení podniku (ASŘP).  Od tohoto 
podniku dostal podnikový byt v Pra-
ze-Řepy, kde bydlí dodnes.

Po odchodu do důchodu  pra-
coval dva roky jako řidič autobusu 
u Dopravního podniku hl. m. Pra-
hy a poté  jako vedoucí skladník 
ve velkoobchodu s potravinářským 
zbožím. Jeho manželka zemřela 
náhle ve věku 54 let.  Dnes žije sám 
ve svém bytě v Praze. Po roce 1990 
byl Miroslav Šedina rehabilitován 
a povýšen do hodnosti plukovníka. 

Podle písemného originálu 
napsal ing. Jiří Dufek.

(Napsáno pro Klub vojenských 
výsadkových veteránů Holešov 

a časopis Holešovsko 
v prosinci 2009.)

„V osudném období srpna 1968 jsem přijel 
z Prahy na celý týden, abych provedl seskoky 
z letounu, což bylo povinností každého aktivního 
výsadkáře. 21. srpna kolem 2. hodiny ranní mně 
volal velitel pluku pplk. Košana a oznámil mě, že 
vojska Varšavské smlouvy obsazují Českoslo-
vensko.  Rychle jsem se  dostavil do kasáren. 
Horečně jsme přemítali a posuzovali, co nás 
čeká. Pluk byl uveden do bojové pohotovosti 
v kasárnách. Navázali jsme spojení s vedením 
města. Vyslechli jsme rozhlasový projev prezi-
denta republiky, ve kterém nabádal, aby se vojska 
nestavěla na odpor se zbraní v ruce.

Přibližně v 6.30 hod. přijela od města po sil-
nici ke kasárnám ve směru na Fryšták kolona 
tanků a zastavila naproti kasárnám. Připnul jsem 
si na opasek pouzdro s pistolí a spolu s velitelem 
pluku a náčelníkem štábu jsme vyšli z velitelské 
budovy a zamířili k bráně kasáren. Tam již stál 
ruský důstojník se svými podřízenými. Začal se 
rozčilovat, že mám zbraň a co si to dovoluji. Řekl 
jsem mu rusky, že já mám pistoli a on navíc 20 
tanků. Řekl, že je velitel praporu ze zakarpatské 
gardové divize a že může při každém odporu 

kde se otočila a manévr se 
opakoval zpět jízdou do města. 
Tato hřmotná akce dokázala, 
jak město soucítí se svou po-
sádkou a jak ji podporuje.  

A ještě k akci osvoboďte 
Dubčeka. Byla to nesmyslná 
akce. Nebylo známo, kam 
byl Dubček s dalšími politiky 
odvlečen, nebyly k dispozici 
prostředky pro určené jednot-
ky. Dvě letadla IL-14 stojící 
na letišti v Holešově mohla být 
po vzletu sestřelena. Přesun 
jednotky určené k osvobození 
Dubčeka byl brzy po výjezdu 
z Holešova zastaven. Ve strá-
ních nad Holešovem vojáci bu-
dovali utajeně obranná posta-
vení. Navštívil jsem je v lesích 

osobně. Byli bez jakéhokoliv zajištění a zřejmě byli 
také rychle odhaleni okupačními silami. Proti této 
akci jsem důrazně protestoval jako sebevražedné 
a můj protest byl vyslyšen.“

natočit hlavně tanků a rozstřílet 
kasárna na padrť. Odpověděl  
jsem, že při takovém násilném 
aktu nám stačí dát domluvené 
znamení, otevřou se okna v pa-
trech, vysunou se z nich pan-
céřovky a tarasnice a v krátké 
chvíli bude tankový prapor zni-
čen. Jak se bude cítit, až bude 
hlásit veliteli gardové divize, 
že jeho prapor před kasárnami 
shořel. To ho zarazilo. Potom 
jsme se v klidu domluvili, že 
kasárna neobsadí, utáboří se 
na sklizeném poli asi 200 metrů 
od kasáren a žádal o odběr 
vody pro potřeby praporu.

Nečekaná, ale vítaná po-
moc  přišla od města Holešova. 
Shromáždili asi 30 prázdných 
nákladních aut, která vyslali na silnici ke kasár-
nám. Dlouhá kolona těchto aut pomalu projížděla 
po silnici kolem tankového praporu za neustálého 
halasného troubení. Dojela až do nejbližší vesnice, 

Plukovník Miroslav Šedina. 
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V holešovském Klubu důchodců se umí i pěkně odvázat

Pravidelné schůzky dvakrát týdně v klu-
bovně, čtyři zájezdy za rok, pět až šest předná-
šek na různá témata, oslavy narozenin - taková 
je přibližně roční bilance činnosti holešovského 
Klubu důchodců na náměstí Dr. E. Beneše.

„Lidé sem rádi chodí a myslím, že se tu 
i dobře pobaví,“ řekla mi předsedkyně  samo-
správy klubu Ivanka Hanzlíková 29. prosince 
loňského roku. Tehdy jsem přišel do Klubu dů-
chodců - a osazenstvo právě slavilo Silvestra. 
S přípitkem, občerstvením, zpěvem i muzikou. 
O tom, že  šlo o dobrou zábavu a pohodu, 
svědčí i připojené fotografie.

Program klubu přitom nezapomíná ani 
na důležitá životní jubilea. Právě 17. listopadu 
loňského roku se v klubu slavily devadesá-
tiny dvou dam - Ludmily Jedličkové, bývalé 
předsedkyně Klubu důchodců,  a Marie Hub-
líkové. 

Stejně  bohatý na akce by měl být i letošní 
rok. Proto chci připomenout zejména těm, kteří 
do klubu ještě nezavítali a cítí se třeba sami, 
tak ať rozhodně přijdou. Na schůzkách, které 
jsou vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 17 
hodin, se dozvědí rozhodně víc. Současně 
si mohou dát dobrou kávu a popovídat si 
s vrstevníky... 

Robert Rohál
Paní Ludmila Jedličková (první zleva) oslavila 

loni významné životní jubileum.
Kulaté narozeniny oslavila v holešovském 

klubu i paní Marie Mia  Hublíková.

Akci Silvestr, která se odehrála v klubu 29. prosince 2009, zahájila Ivanka Hanzlíková.

Veselá a příjemná atmosféra je ale v holešovském Klubu důchodců nejen o Vánocích...
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Poté, co v prosinci 2008 navázal Big Band 
Holešov kapelníka Josefa Hájka svojí premiérou 
na tradici předvánočních koncertů KM Big Ban-
du Otty Šalera, připravil tento velký swingový 
orchestr pro všechny příznivce swingu, jazzu 
a milovníky krásných melodií skutečnou hudeb-
ní hostinu na předvánočním koncertě, který se 
konal 18. prosince minulého roku ve velkém 
sále kina Svět v Holešově.

V průběhu pohodového swingového jaz-
zování zde zazněla dvacítka klasických jazzo-
vých orchestrálek z dílny slavných orchestrů 
Glenna Millera, Duke Ellingtona, Count Basi-
eho, Acker Bilka a dalších známých orchestrů 
a kromě toho písničky známé z podání Elly 
Fitzgeraldové, Franka Sinatry, Nat King Cola, 
Michaela Bubleho a dalších umělců. Mezi dnes 
již legendárními standardy převážně americké 
provenience obstály se ctí i dvě české skladby 
- pomalá kompozice někdejšího barytonsa-
xofonisty orchestru Gustava Broma Josefa 
Audesa s titulem Romance nad Mží a český 
písničkový evergreen Docela všední, obyčejný 
den, který pro svoji manželku - jazzovou zpě-
vačku Vlastu Průchovou - napsal Jan Ham-
mer na text Jaromíra Hořce. Sólisté v těchto 

Předvánoční koncert swingového Big Bandu Holešov se vydařil

skladbách - Karel Loučka na barytonsaxofon 
a populární zpěvačka Petra Kuciánová - byli 
za svoji skvělou interpretaci po právu odměněni 
velkým potleskem. Znamenité výkony dalších 
sólistů - krásná sóla saxofonistů a klarinetistů 
Karla Plášila, Karla Šebka a Pavla Žůrka, trom-
bonisty Ivana Dřínovského, trumpetistů Marka 
Župky, Petra Miliše a dalších, sympatický pro-
jev zpěváků Josefa Vaverky, Petry Kuciánové 
a Ivy Svobodové, intonačně čistý a s rytmickým 
cítěním - a výborný sound celé kapely sklízely 
zasloužený potlesk jak v průběhu koncertu, tak 
zejména v závěru, kdy po půvabné vánoční 
melodii (žel pouze jediné) si publikum vynutilo 
dva přídavky. Jako obvykle - závěr tvořila mi-
mořádně populární rytmická skladba Vodopády, 
se kterou v Holešově slavil úspěchy Orchestr 
Otty Šalera po několik desetiletí. 

K vytvoření příjemné, pohodové atmosféry 
večera přispěla svým kultivovaným průvodním 
slovem a sympatickým vystupováním elegantní 
moderátorka a zpěvačka Iva Svobodová. 

Lze jen litovat, že kinosál nebyl tentokrát 
zaplněn do posledního místa. Ti, kteří nepřišli, 
mohou litovat, že jim unikla skutečná hudební 
lahůdka. Určitě by si na koncertě přišli na své.

Velký holešovský swingový orchestr ka-
pelníka a aranžéra Josefa Hájka opět prokázal 
své mimořádné kvality a neustále se zvyšující 
reprodukční úroveň. Už dnes se můžeme těšit 
na jeho příští vystoupení i na jeho další hosty!

Ing. František Rafaja
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Tak jsme se po dlouhých patnácti letech 
konečně dočkali. Už v roce 1994 totiž James 
Cameron ohlásil projekt, který posune hranice 
a překoná ty nejodvážnější představy. Natáčet 
ho ovšem začal ještě za dalších 7 let, proto-
že jak sám řekl: „Kinematografie na to zatím 
není ještě dost vyspělá.“ Natáčení Avataru na-
konec „spolklo“ osm let  a jak se proslýchá 
i celou půlmiliardu dolarů. Ale výsledek stojí 
za to! Film nabízí technicky naprosto doko-
nalou podívanou ve formátu 3-D. Režisérovi 
se opět (po Terminátorovi, Vetřelcích, Titanicu 
a Propasti mj.) podařilo diváka doslova omráčit 
úchvatnou, bombastickou, vyšperkovanou, pro-
stě famózní filmařinou, která má nepopiratelné 
právo nazývat se revolucí ve filmovém průmyslu. 
Co je vlastně Avatar? Doslova je to vyšší bytost 
přinášející lidem božské poslání. Filmový Avatar 
je příběhem z budoucnosti o planetě Pandora, 
kde žijí v těsném sepětí s přírodou čtyřmetrové 

modré bytosti podobné člověku. Ale jen fyzicky. 
Jak moc jsou duchovně lidem vzdálení, ukáže 
střet s naší civilizací, který na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Lidé totiž právě na planetě Pandora 
najdou nerostné bohatství, po kterém zatouží. 
Nastoupí přirozená (bohužel) lidská hamižnost 
a s ní ruku v ruce agrese a krvelačnost. Pro rychlý 
dobyvatelský úspěch je jeden z pozemšťanů 
v těle domorodého mladíka převtělením zaživa 
(odtud volně název filmu) infiltrován do jejich 
kmene, aby poznal jeho zvyky a „připravil“ jej 
na invazi. Sám sci-fi příběh je v podstatě jed-
noduchou pohádkou. Ale pohádkou v nádher-
ném kabátě! Vůbec nevadí (a poučený divák to 
očekává), že ve filmu jsou všechna použitelná 
klišé: počáteční nedůvěra, sblížení, láska, zrada, 
odpuštění, spojenectví s dřívějším odpůrcem, 
prvotní destrukce a zdání nezdaru, zlom, osobní 
souboj s hlavním padouchem a samozřejmě 
třeskutý happyend. 

Navíc takřka u všech scén jsem měla pocit, 
že to už jsem někde viděla. Cameron vykrádá, kde 
může, včetně sebe. Ve filmu tak najdeme stopu 
Terminátora, Vetřelců i Propasti. Nejvíc do očí ale 
bije podobnost se všemi filmy s indiánskou tema-
tikou od Pocahontas (láska k představitelce jiné 
rasy) až po Tanec s vlky (duševní proměna hlav-
ního hrdiny spjatá s přijetím jiného způsobu živo-
ta). Costnerův western se mi osobně připomněl 
i několika replikami (mj. „Necháme ho žít, aby-
chom ho mohli poznat. Po něm přijdou další…“). 
Domorodé obyvatelstvo Pandory žije stejně jako 

Avatar - Cameronova vesmírná „indiánka“

indiáni v souladu s přírodou, jednotlivé kmeny 
se liší jen líčením a zdobením, jezdí na koních, 
střílí z luků a šípů a bílý člověk je chce zotročit. 
Přestože před divákovýma očima defilují scénky 
sice obměněné, ale 100x obehrané, film nenudí 
ani vteřinu. Cameronův výprodej je dodáván 
v blýskavém dárkovém balení. Tím myslím ob-
razovou a trikovou stránku filmu. Avatar je mo-
nument režisérovy fantazie. 

Celý digitální vesmírný svět jménem Pan-
dora vyšel kompletně z jeho hlavy. Cameron 
vytvořil nový ekosystém plný těch nejfantas-
tičtějších tvorů a nejpodivuhodnějších rostlin. 
Přitom prolnutí reálného a počítačového světa je 
i díky použití zcela unikátních 3-D kamer napro-
sto hodnověrné a v provedení třetího rozměru 
dechberoucí. Film navíc přináší stále stejně po-
třebné a aktuální poselství o nutnosti žít v míru 
a v koexistenci s přírodou. Snad jen ten „novác-
ký“ dabing si mohl český distributor odpustit. 
Avatar si užijí nejen milovníci sci-fi, love story 
a pohádek, na své si přijdou i příznivci akčních 
a napínavých sekvencí při závěrečné bitvě, která 
se odehrává na zemi i ve vzduchu a sama o sobě 
je malý film. Skoro bych zapomněla na herce. 
Bude to ale asi tím, že ani Cameron jim nepřikládá 
zvláštní důležitost. Nerad taky obsazuje hvězdy. 
Kopec peněz dává raději do služeb techniky než 
na hvězdné honoráře. Ve filmu se proto ve vedlejší 
roli setkáme pouze se slavnou Sigourney Weaver. 
Film uznalý divák maximálně ještě pozná Giovanni-
ho Ribisiho. V hlavní roli Jacka Sullyho účinkuje 
Australan Sam Worthington. Ten by mohl potvrdit 
nepsané pravidlo, že herci obsazení v Camerono-
vých filmech se hvězdami záhy stávají. V chysta-
ném remaku Souboje Titánů si zahraje Persea. 
Diváci na celém světě vzali kina útokem a na Ava-
tar se jen hrnou. Tak se ptám: Překoná Cameron 
sám sebe a sesadí svůj Titanic z pozice nejvýdě-
lečnějšího filmu všech dob? Zkuste si tipnout. 

Marie Drechslerová

Takřka sto padesát historických pohlednic Holešova se objevilo 
ve dvaapadesátistránkové publikaci, kterou vydalo koncem listopadu 
město Holešov. Vzácné pohledy, které zachycují převážně začátek 
dvacátého století, pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky (1940 - 2006). 
Úvodní slovo napsal Karel Bartošek, editorem tohoto ojedinělého projek-
tu, na němž se spolupodílel 
i Libor Liška, byl  Robert 
Rohál. „Histo- rické pohledy 
našeho kraje mohou plnit 
nejednu roli - obyvatele Holešova a okolí potěší, reprezentují nás v blíz-
kém i vzdáleném okolí a jsou významným badatelským pramenem o naší 
historii, prostě naší pamětí,“ píše Karel Bartošek v úvodu publikace - a má 
pravdu. Retrospektivní publikace, která nabízí  v zajímavých dobových 
grafických úpravách pohledy na dnes už neexistující anebo zrenomované 
objekty (centrum města, významné budovy, zámek, zámecký park) či růz-
né akce (Průmyslová výstava, městské trhy), vychází v rámci Knihovničky 
Holešovska. Brožura je k dostání v obou holešovských prodejnách knih, 
ve vybraných trafikách, v Městském informačním centru i ve vestibulu 
Městského úřadu Holešov. 

(red)

Historické pohlednice Holešova

K tanci a poslechu hraje skupina Rytmix. 
Jako obvykle je přichystána bohatá tombola 

a občerstvení. 
Vstupné na ples je 100,- Kč. 

Tradiční ples 
Sboru dobrovolných hasičů 

města Holešov
Sobota 23. ledna 2010 

v 19.30 hodin v sále hasičské 
zbrojnice

Těšíme se na Vaši účast. 
Vaši hasiči Holešov

DVD TIP

KINORECENZE

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Spojením Havlova brilantního textu 

s Menzelovým filmařským uměním vzniklo 
dílo, které diváka pobaví i po letech svou 
hravostí, okouzlí atmosférou a zaujme 
inteligentními 
dialogy.

Lupič Ma-
cheath šéfuje 
části podsvětí. 
Je solí v očích 
svému konku-
rentovi Pea-
chumovi i jeho 
spojenci, veliteli 
policie Lockito-
vi, zato je milo-
vaným manže-
lem jejich dcer Polly a Lucy. Osudným se 
mu stane setkání s prostitutkou Jenny... 
Žebrácká opera, Československo, 1991, 
94 min., režie: Jiří Menzel, kamera: Ja-
romír Šofr, hudba: Jana Klusák, hrají: 
Josef Abrhám, Mahulena Bočanová, Jana 
Břežková, Petr Brukner, Rudolf Hrušínský 
st., Jana Švandová, Marián Labuda, Nina 
Divíšková a Jeremy Irons.

KNIŽNÍ TIP

Režisér James Cameron.
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Sobota 16. a neděle 17. 1. v 19.30 h: TWIGH-
LIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC - USA, roman-
tický fantasy horor. Další pokračování podle 
románu Stephanie Mayerové. Poté, co se Bella 
zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, 
chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit 
své 18. narozeniny. Nešťastnou náhodou se při 
oslavě poraní a pohled na čerstvou krev je pro 
rodinu Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou 
se pro Bellino bezpečí opustit městečko Forks. 
To však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že se ze 
svého smutku nikdy nedostane, ale nový smysl 
života překvapivě nachází v nezodpovědném 
chování a stále hlubším přátelství s Jacobem 
Blackem. 

Pondělí 18. a úterý 19. 1. v 19.30 h: ZEM-
SKÝ RÁJ TO NAPOHLED - ČR, komedie. 
Mrazivá komedie režisérky Ireny Pavláskové 
o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se 
nenechat zmrazit. Hlavní linkou filmu je příběh 
Marty, jejích dvou dospívajících dcer - Majdy 
a Gábiny  - a jejich postupně přicházejících 
a odcházejících „tatínků“. Hrají Vilma Cibulková,  
Jiří Dvořák, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, 
Tereza Voříšková a další.

Pátek 22. a sobota 23. 1. v 19.30 h: LOVE 
AND DANCE - Polsko, taneční hudební s ti-
tulky. Film, v němž se mezi rytmem a tancem 
rodí i velká láska. Film o touze tančit, o  touze 
milovat a být milován. Film nabitý energií a dy-
namikou je určen všem mladým lidem! 

Sobota 23. a neděle 24. 1. v 17.30 h: ZATA-
ŽENO, OBČAS TRAKAŘE - USA, animovaný 
pro celou rodinu v českém znění. Zataženo, 
občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozo-
ruhodném městě nazvaném Chewandswallow. 
V tomto městě se počasí mění třikrát denně 
- v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary 
počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou 
jídla a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná 
šťáva, když sněží - k zemi se snáší bramborová 
kaše nebo špagety.

V únoru kino Svět promítne:
 5. - 6. 2.  Vánoční koleda
 10. - 11. 2.  Tři sezony v pekle
 15. - 17. 2.  Samec
 19. - 21. 2.  Arthur a Maltazarova pomsta
 22. - 23. 2.  Sherlock Holmes
 25. - 26. 2.  Fame 

Sobota 16. 1. v 19.30 h: 2. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA HOLEŠOVA - slavnostní ples 
ve všech zrekonstruovaných sálech zámku 
u příležitosti zahájení nové plesové sezony. 
K tanci a poslechu zazpívají a zahrají Bac-
kwards, Marie Rottrová, Orchestr Dujeto, Re-
trospekt a „oldies“ diskotéka J. Čápka. V ceně 
vstupenky je zahrnuta večeře - raut.  Zámek.

Neděle 17. 1. v 15 h: POHÁDKA O SNĚHOVÉ 
KRÁLOVNĚ - obnovená premiéra  představení 
známého Andersenova příběhu o nerozlučném 
přátelství malé Gerdy a Kaye. Kino Svět. 

Pondělí 18. 1. v 17 h: SETKÁNÍ OBČANŮ 
na téma Průmyslová zóna - firma HEXA a před-
stavitelé města se setkají s občany u horkého 
tématu holešovské průmyslové zóny. Sala terrena.

Pátek 22. 1. v 19.30 h: KABARET HVIZD 
- hudebně-zábavný pořad se po malé odluce 
vrací na svou domovskou scénu,  v novém roce, 

Program Městského kulturního střediska 
Holešov

v novém kabátku, opět s řadou zajímavých 
a nepřehlédnutelných hostů. Kino Svět.

Neděle 31. 1. v 15 h: DVA TATÍNCI A JEDEN 
DRAK - veselá hudební pohádka podle literární 
předlohy Arnošta Goldflama o statečných ta-
tíncích, kteří zachránili město od zlého draka! 
Kino Svět.

VÝSTAVY:

Od loňského května výstava FOTOGRAFIE 
ROBERTA ROHÁLA. Zámecká restaurace 
(výstava byla prodloužena).

Od 13. 1. výstava PATCHWORK II. Městská 
galerie.

MKS Holešov připravuje na únor:

19. 2. v 19.30 h: KORNELOVY VDOVY - diva-
delní představení s pražskými herci. Kinosál.

Na 2. reprezentačním plese zahraje skupina Backwards, konferovat bude Jan Čenský.

Program:
J. S. Bach - B. M. Černohorský - F. Liszt 

J. N. Lemmens - L. Boëllmann 
- Ch. M. Widor - A. Guilmant  

Římskokatolická farnost 
Holešov 

a Základní umělecká škola 
F. X. Richtera Holešov

pořádají dne
19. ledna  2010 v 18 hodin

v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie Holešov

VARHANNÍ KONCERT
Ludvíka Šuranského

vstupné dobrovolné

Program kina Svět FILMOVÝ TIP
3 SEZONY V PEKLE
(česko-slovensko-německý film 2009)
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, 
extravaganci, humoru a nekonečnému 
očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému 
Dandymu a vtipnému provokatérovi je 
právě devatenáct. Utíká z domova, aby 
se vydal na nekonvenční pouť oslavující 
svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-
ným okamžikem, obdivem k surrealismu 
a krásným ženám. Život se zdá být báječ-
ný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém 
kouři, lehkém opojení likérem, po boku 
fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan 
píše básně a vrhá se nadšeně do zničující 
romance s nezávislou a bisexuální Janou. 
Akční život plný inspirujících erotických 
her, hádek, výbuchů smíchu, dobové 
taneční hudby, ale i dramatických po-
litických změn prožívají čerství milenci 
naplno. 

Komunistický režim však začíná ukazovat 
svou represivní tvář. Ivan a Jana jsou jako 
lehkonozí tanečníci na ostří žiletky. Není 
důležité, co bude zítra. Důležité je, co 
je teď a jak silně mne dokážeš milovat! 
Vyhýbají se povinnosti pracovat, spřádají 
fantastické plány do budoucnosti, živí 
se drobnými krádežemi a plánují útěk 
do Paříže. Střet s mocí však přichází tvrdě 
a nečekaně...
V režii Tomáše Mašína hrají Kryštof Há-
dek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan 
Kraus, Tomas Tyndyk, Luboš Kostelný, 
Táňa Pauhofová a Matěj Ruppert. Film, 
který měl českou premiéru v listopadu 
loňského roku, je označován jako mi-
lostné drama a trvá 110 minut. Kino Svět 
tento film promítne  10. a 11. února tohoto 
roku. 

RR

Protagonisté filmu 3 sezony v pekle.
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Hvězdným hostem 2. reprezentačního 
plesu v Holešově, který proběhne v sobotu 16. 
ledna v prostorách zámku, bude Marie Rottrová. 
Ještě před jejím vystoupením jsme s populární 
zpěvačkou udělali rozhovor, ve kterém jsme 
se jí zeptali především na její aktuální pracovní 
program. 

Vyšlo vám nové album, které se líbí jak 
kritice, tak publiku. Jaký máte z něj pocit 
s odstupem času vy sama? Jak byste ho 
vy sama charakterizovala?

Mám dobrý pocit z toho, že je album vůbec 
na světě! Z některých písniček mám velkou 
radost, jsou to třeba Žaluzie nebo duet Stopy, 
ve kterém jsem si po letech zazpívala s Petrem 
Němcem. Celé album bych charakterizovala 
jako folkrockové.

Je pravda, že máte v šuplíku či záloze 
ještě i materiál na příští popové album?

Je pravda, že jsme na album nedali několik 
písniček, abychom nerušili náladu a pohodu 
celého cédéčka. Možná že poslouží jako základ 
příštího alba.

Kterou písničku z nového alba máte vy 
sama nejraději? Zpíváte ji i na koncertech?

Zrovna jsme s kapelou zkoušeli nové 
písničky a na lednových koncertech je už bu-

Na slovíčko se zpěvačkou Marií Rottrovou

ROK 2010 NEJEN ROKEM ZÁBAVY

deme hrát. Mně je nejbližší písnička Žaluzie, 
napsala ji pro mě Zuzana Navarová, které jsem 
si moc vážila.

Viděl jsem před nedávnem koncert 
s Flamingem a Petrem Němcem a Jarosla-
vem Wykrentem v Kroměříži, kde jste měla 
ovace vestoje - a tak se musím zeptat - ne-

uvažovala jste, že by tento koncert v této 
sestavě vyšel na dvd?

Nepřemýšlela jsem nikdy o DVD s live 
koncertem, ale možná by stálo za to koncert 
s Flamingem zaznamenat. Pro fanoušky, kteří 
by chtěli přijít na tento koncert, mám dobrou 
zprávu. 4. května hrajeme v Brně, 5. května 
v Kroměříži, 24. června ve Zlíně a 25. června 
v Ostravě. Jste zváni!

Jak často jezdíte za publikem, jak často 
koncertujete? A s kolika kapelami v součas-
né době vlastně vystupujete?

Nejvíce koncertů mám se skupinou Neřež, 
jezdím taky s orchestrem Septet plus a nějaké 
ty vzpomínkové koncerty dělám i s Flamingem. 
Všechny koncerty jsou s předstihem na mých 
webových stránkách.

Baví vás to i po těch letech?
Koncerty mě baví, mám plné sály a moje 

publikum je různorodé. Od babiček až po děti, 
všichni si koncert moc užíváme.

Co zazpíváte v Holešově na plese 
16. ledna 2010? O jaké písně je na podob-
ných akcích největší zájem?

Zazpívám svoje hity jako Lásko, Skořáp-
ky ořechů, Měli jsme se potkat dřív a další. 
A taky představím dvě písničky z nového 
cédéčka.

Ptal se Robert Rohál

ROZHOVOR

Jaký bude rok 2010? Prognózy a proroc-
tví, které jsme si mohli přečíst, vyznívají někdy 
pro tento rok až protichůdně. Ale v podstatě 
se jedná o širší nabídku možností, s kterou se 
můžeme setkat. Rok 2010 je světovým rokem 
3. Tohle milé číslo přináší přátelství, komuni-
kaci, setkávání. Lidé budou toužit po setkání 
a také se budou potkávat, můžete během 
tohoto roku potkat první lásku, někoho, koho 
jste léta neviděli nebo někoho nového! Mnoho 
osamělých má letos šanci navázat kontakt, ať 
zbrusu nový, nebo s někým z dřívějška, bude 
mile překvapen obnovením, oživením vztahu, 
poznáním této osoby z nového úhlu.

Stabilní partnerské vztahy? Tady může na-
stat oživení, letošek vnese do jejich vztahu více 
zábavy, potěšení, zlepšení dialogu či nového 
společného koníčka. Tam, kde byly z před-
chozího roku nějaké 
plány, začnou se 
promýšlet a nabývat 
konkrétní podoby. 

Špatné a krizo-
vé vztahy? Tady se 
bude promýšlet jejich 
ukončení, mnohé 
dvojice v rozpadu už 
loni plánovaly zakon-
čení, letos projdou 
promýšlením a na-
stane zde i realizace 
ukončení vztahu.

Je to i rok zába-
vy. Lidé budou toužit 
jak po kontaktech, 
tak zábavě - což je 
ostatně také komu-
nikace a setkávání. 
Zábava především 

v oblasti hudby, soutěžení, dále pak vzroste 
zájem o pohybové aktivity.

Číslo 3 je nejlepší pro nákupy. Pokud se 
rozmýšlíte s nějakou koupí, mělo by to šťastně 
dopadnout. Tento rok bude přát také vzdělává-
ní, studenti a studující a lidé, kteří jsou samouci, 
budou mít hodně dobrou konstelaci stejně jako 
podmínky k mentálním aktivitám, poněvadž 
v letošním roce je mentální světová aktivita 
nejvýše. Tak dost vysoká, že téměř všichni 
budou mít chuť přemýšlet. Z tohoto se možná 
odvíjí i různorodé hodnocení letoška. Myšlenky 
nás všech jsou velmi rozmanité, ne vždy jsme 
pozitivně naladěni a tyto myšlenkové energie 
mohou mít v letošním roce za následek výkyvy 
oblastního i rozsáhlejšího typu.

Číslo 3 nenese jen pozitiva. V některé 
části roku se u někoho mohou objevit „zasuté 

vztahy“. Tyto vztahy vypadají zvenčí „dobře“, 
ale jejich prožívání bývá bolestné. Jedná se 
o vazby, které si přejeme ukončit. Ne všem 
se tužba o ukončení „zasutých“ vztahů vypl-
ní, poněvadž PAN TROJKA ne každou práci 
dokončí.

Letošní letopočet má v sobě dvě nuly. 
Nula má také několik aspektů - podporuje 
a pročišťuje číslo, za kterým stojí, ovšem slovo 
podpora je zde ve smyslu, že podporuje to nej-
lepší pro nás, což se ovšem z našeho nazírání 
může jevit jako životní zkouška, výzva nebo 
věc, kterou musíme řešit. Až pak se ukáže, 
jestli vyřešení tohoto úkolu bylo posunutím 
v našem životě. Dále je nula také číslem vhledu 
do duchovní oblasti.

Jana Ledinová

Ples slavnostně zahájí hrabě Rudolf Eugen 
Wrbna se svými hosty. Průvodcem plesu bude 
známý moderátor Eduard Hrubeš.

Hrají skupina Showband P. Březiny s M. Vyhlí-
dalovou (velký sál), skupina Retrospekt  („balkonový 
sál“) a cimbálová muzika Rusava (hudební klub).

Pořádá společnost Castellum Holešov 
s Technickými službami Holešov a s o. s. Lions 
Club Cecilie.

Rezervace a předprodej vstupenek v Měst-
ském informačním centru, nám. Dr. E. Beneše 17, 
769 01 Holešov, tel.: 573 395 344, e-mail: mic@
mks.holesov.cz.

Pozvánka na 
2. VELKÝ ZÁMECKÝ PLES

Prostory zámku Holešov, 
sobota 30. ledna 2010, 

začátek ve 20 hodin, vstupné 250 Kč
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Koncem roku proběhl ve velkém sále ho-
lešovského zámku koncert zlínských filhar-
moniků, který dirigoval mladý pražský dirigent 
Vojtěch Spurný. V Holešově ostatně nevystoupil 
poprvé.  

Vojtěch Spurný patří k nejvýznamnějším 
českým umělcům své generace. Studoval 
na pražské konzervatoři (flétna, klavír), AMU 
(operní režie, dirigování, cembalo) a na vysoké 
škole v Utrechtu (cembalo a provozovací praxe 
staré hudby). K jeho učitelům patřili mj. i Helmut 
Rilling, Johann Sonnleitner a Kenneth Gilbert. 
Již od studií patří k zapáleným obhájcům tzv. 
historicky poučené interpretace, vede vlastní 
soubor dobových nástrojů Musica Salutaris. 
Renesanční šíře jeho talentu mu umožňuje 
obsáhnout řadu hudebních stylů a žánrů. Jako 
operní dirigent opakovaně hostoval v opeře 
v Götteborgu, ve Státní opeře Praha (šéf opery 
v sezóně 2002 - 2003). Spolupracuje s řadou 
českých orchestrů (Pražská komorní filharmo-
nie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, Ji-
hočeská komorní filharmonie, Česká komorní 
filharmonie) a dlouhodobě vystupuje s Dagmar 
Peckovou. Velmi intenzivně se Vojtěch Spur-
ný věnuje koncertní činnosti jako specialista 
na historické klávesové nástroje - cembalo, 
kladívkový klavír, ale i čtvrttónový klavír A. Háby. 
Pedagogicky působí na pražské AMU. 

Dirigoval jsi koncert, který proběhl 
v závěru oslav 300 let od narození hu-
debního skladatele F. X. Richtera. Co tobě 
samotnému říká jeho hudba?

Domnívám se, že F. X. Richter patří k nej-
významnějším českým autorům 18. století a je 
škoda, že naše publikum má tak málo příleži-
tostí slyšet jeho skladby. Pokud se už od něj 
něco hraje, jde většinou o symfonie, ale Richter 
napsal i velká chrámová díla, která skoro nikdo 
nezná. O jedné jeho mši se pochvalně zmiňuje 
Mozart. Ve Štrasburku, kde působil jako dómský 
kapelník po svém odchodu z Mannheimu, mu 
letos zasvětili celou sezónu, což svědčí o jejich 
prozíravosti a také o úctě, které se v tamních 
hudebních kruzích těší! Nahrál jsem na CD 
Richterův cembalový koncert a s Ensemble 18+ 
i jednu symfonii a hodlám se tomuto skladateli 
věnovat i nadále. Jeho hudba je strhující, doko-
nale technicky zvládnutá a velmi emocionální.

Richterova hudba je strhující, dokonale technicky zvládnutá 
a velmi emocionální, říká dirigent Vojtěch Spurný

Dirigent Vojtěch Spurný jezdí 
do Holešova rád.

Vojtěch Spurný tzv. v akci.

 Jak se ti líbilo v Holešově a potažmo 
v rekonstruovaném zámku, kde se koncert 
uskutečnil ve velkém sále?

Rekonstrukce zámku je úžasná věc, držím 
palce, aby to dobře dopadlo. Jinak akustika 

v sále je vynikající. Určitě 
by se zámek měl využít 
na pravidelné pořádání 
koncertů. Koneckonců 
v Holešově jsem nebyl 
poprvé.

Kdybys měl zhod-
notit rok 2009, tak jaký 
podle tebe byl po pra-
covní stránce? Co se 
povedlo a co se třeba 
nestihlo?

Asi za nejdůležitější 
považuji vznik „mého“ or-
chestru Ensemble 18+, 
natočení pilotního CD 
a první koncerty, dále 
rád vzpomínám na ně-
která má vystoupení, 
například s Filharmonií 
Bohuslava Martinů Zlín, 

ale povedl se i koncert České komorní filharmo-
nie na festivalu Pražské jaro, natáčení kompletu 
Duškových cembalových sonát pro Český roz-
hlas a další. Ovšem vždycky se něco nestihne 
a navíc nerad bilancuji…

Co bys naopak chtěl stihnout v roce 
2010? Na čem ti nejvíc záleží?

Doufám, že uskutečním projekty a koncer-
ty, které mám v plánu, a byl bych rád, kdyby se 
tak stalo bez zbytečných stresů a komplikací.

Tvůj nejsilnější hudební zážitek po-
slední doby?

Koncert vokálního ansámblu Chanticleer 
v Praze 27. prosince loňského roku. Je to 
úžasné vokální těleso, které se zabývá hudbou 
od renesance až po spirituály, a zpívají v něm 
pouze muži. Jejich muzikalita a energie jsou 
obdivuhodné!

Spolupracuješ ještě stále s Dagmar 
Peckovou? Jestlipak jsi viděl představení 
Rusalka v Národním divadle, kde zpívá 
postavu Ježibaby?

Samozřejmě že s Dagmar Peckovou stále 
spolupracuji. V letošním roce nás čeká několik 
písňových večerů. Inscenaci Rusalky v Národ-
ním divadle jsem viděl, je v mnoha ohledech 
překvapující, ale nečekej ode mne detailní hod-

nocení… Pokud mi něco 
vadí, pak je to nevěcnost 
a zjevná zášť některých 
kritiků!

S jakými hudebními 
tělesy momentálně spo-
lupracuješ? Zřejmě se 
asi dost nacestuješ…

Už několik let je to 
stejné - většinou se jedná 
o české komorní a sym-
fonické orchestry, a ty 
zájezdy, na které narážíš, 
k tomu pochopitelně patří. 
Občas si „odskočím“ i ji-
nam, například do Městské 
opery v německém Han-
noveru, kde jsem pomáhal 
s hudebním nastudováním 
Janáčkova Mrtvého domu 
v češtině…

Robert Rohál

Dirigoval i koncert, který proběhl loni v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

Během „děkovačky“ s operní pěvkyní 
Dagmar Peckovou. 

ROZHOVOR
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Fotobilance společensko-kulturních akcí v roce 2009

Moderátorkou prvního Reprezentačního plesu v holešovském zámku byla Mahulena Bočanová. Na snímku vidíte ještě starostu 
Zdeňka Janalíka, který ples zahájil, a orchestr Melody Makers.

Jednou z nejúspěšnějších akcí Městské galerie byla fotografická výstava Kresby světlem 5, na které předvedli svou tvorbu Nelly Billová, 
Jiří Lošťák a Robert Rohál.

Na jaře uvedlo Divadlo 6. května s úspěchem premiéru 
Moliérovy komedie Lakomec.

Velký úspěch měla u holešovského publika také 
ostravská zpěvačka Věra Špinarová.
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Fotobilance společensko-kulturních akcí v roce 2009

Velkou událostí loňské plesové sezony byl 
i Barokní ples s účinkujícími v nádherných 

dobových kostýmech...

S velkým ohlasem nejen u místních se setkala retrospektivní výstava malíře Joži Uprky, 
která proběhla v Zámecké galerii.

Oslavy 300 let od narození skladatele F. X. 
Richtera přinesly celou řadu koncertů. Na sním-

ku Kaprovo kvarteto v zámecké sala terreně.

Skvělou tečkou za loňským rokem byl Bluesový podzimek, který proběhl 
v nově otevřeném klubu ve sklepení zámku. Vystoupili Michal Prokop s Framus Five 

a kapela Staří psi.

Zajímavý a pestrý program nabídl rovněž Týden židovské kultury. Slavná skupina Čechomor zahrála pod širým nebem v zámeckém parku.
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Novoroční koncert Holešovského komor-
ního orchestru se uskutečnil v sobotu 9. ledna 
ve velkém sále holešovského zámku. 

Navzdory nepříznivému počasí, které se-
vřelo ledovým příkrovem nejen holešovský zá-
mek, ale i celý region, byl v sobotu večer velký 
sál z velké části zaplněný posluchači, kteří si 
nenechali ujít novoroční koncert Holešovského 
komorního orchestru a následný přípitek se sta-

Novoroční koncert ve velkém sále holešovského zámku

Ohlédnutí za oslavami F. X. Richtera

rostou města Zdeňkem Janalíkem a místostaros-
ty Josefem Bartoškem a Rudolfem Seifertem.  

Orchestr vedený pedagogem Základní 
umělecké školy Holešov Ivem Kurečkou zahrál 
Klavírní koncert e moll Frederyka Chopina, 
Zimu z cyklu Čtvero ročních období od Anto-
nia Vivaldiho a skladbu od Johanna Strausse 
Na krásném modrém Dunaji. Jako sólisté se 
představili Lubor Horák na klavír a Jaroslav 

Studenka na housle.  Posluchači odměnili hu-
debníky aplausem vestoje, a vynutili si tak další 
skladbu navíc.  

Holešovský komorní orchestr byl založen 
v roce 2009 a tvoří jej pedagogové ZUŠ Holešov 
a Bystřice pod Hostýnem, studenti středních 
a vysokých škol.  

Text a foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Oslavy 300. výročí narození a 220. výročí  
úmrtí jednoho z nejvýznamnějších holešov-
ských rodáků, hudebníka, skladatele, hudební-
ho teoretika a spoluzakladatele Mannheimské 
hudební školy, která položila základ hudebnímu 
klasicismu a prakticky veškeré novodobé hud-
bě, Františka Xavera Richtera, poznamenaly 
celý právě uplynulý rok 2009. Projekt těchto 
oslav byl přitom jak ve své přípravě, tak v re-
alizaci snad největším kulturně-společenským 
projektem, který město ve spolupráci s Měst-
ským kulturním střediskem a řadou občanských 
sdružení a dalších institucí kdy udělalo.

Připomínka F. X. Richtera, jeho díla, jeho 
osobnosti a v širším kontextu i jeho odka-
zu a klasické hudby vůbec procházela celým 
rokem 2009. Již zahajovací koncert města, 
konaný dne 31. 1. 2009, první kulturní akce 
v holešovském zámku po jeho částečném zpří-
stupnění, byl současně i zahájením „ostrých“ 
richterovských oslav. Následující řada koncertů, 
výstav, přednášek, divadelních představení 
a vydavatelských počinů, zakončená slav-
nostním koncertem k zakončení oslav a křtem 
knihy o F. X. Richterovi dne 13. 12. 2009, byla 
skoro nepřebernou přehlídkou vesměs velmi 

hodnotných uměleckých aktivit, které nabídly 
prakticky kompletní spektrum většině občanů 
Holešova, našeho mikroregionu i přespolním 
návštěvníkům.

V projektu hrála (a to i doslova) rozhodující 
úlohu Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, 
která podala strhující výkon jak na zahajovacím, 
tak na závěrečném koncertu těchto oslav. Stejně 
umělecky špičkový byl koncert Pražského ko-
morního orchestru, který 24. dubna zorganizoval 
společně s městem Holešovem Český rozhlas - 
Rádio Vltava a v rámci svého členství v síti Euro-
rádia byl tento koncert včetně informací o našem 
slavném rodákovi přenášen do 15 zemí Evropy. 
Ale srovnatelně vynikající byly i výkony ostatních 
účinkujících těles - Symfonický orchestr Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže nadchl 
přítomného ministra kultury, hudebního vědce, 
skladatele a dirigenta prof. Václava Riedlba-
ucha, Holešovský komorní orchestr, vlastně 
založený Ivem Kurečkou v rámci tohoto výročí, 
koncert od koncertu lépe reprezentoval hudeb-
níky z Holešovska a poctivě a virtuózně rámoval 
celý průběh  oslav. Stejně tak holešovská  Corda 
Magico nejen pravidelně vystupovala při mnoha 
akcích, ale i vydala vlastní CD se sefardskými 

písněmi k tomuto významnému hudebnímu 
výročí. A ostatně i dechová muzika Žopanka, 
Holešovští trubači či skupina Los Perdidos se 
zapojili do těchto velkolepých oslav. Nejstar-
ší a největší holešovský ochotnický soubor 
- Divadlo 6. května - byl vlastně nastudováním 
a uvedením Moliérovy hry Lakomec  první, 
kdo programově připomenul a zahájil oslavy 
Richterova výročí. 

Hlavním organizátorem a hybatelem oslav 
byla Komise pro oslavy F. X. Richtera, zříze-
ná starostou města, která stanovovala hlavní 
záměry a směry oslav. Odbor školství a kultu-
ry města a Městské kulturní středisko potom 
zajišťovaly hlavní část organizátorské práce. 
Stejně tak ale i Castellum, o.s. a Základní umě-
lecká škola F. X. Richtera byly velmi aktivními 
a úspěšnými organizátory i spolupořadateli 
mnoha akcí, na kterých se podílely i finančně. 
A samozřejmě velké díky patří i donátorům. Bez 
dotací ve výši  110 000,- Kč od Ministerstva kul-
tury ČR v rámci programu Podpora regionálních 
kulturních tradic a 30 000,- Kč z Fondu kultury 
Zlínského kraje by uskutečnění takovýchto 
oslav nebylo možné.

Pokračování na str. 24
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Vladimír Groh se narodil jako syn soudce 
JUDr. Karla Groha a jeho manželky Jitky, rozené 
Fischerové, v Holešově 26. ledna 1895. Dětství 
a studijní léta prožil v Brně, kde byl jeho otec 
vrchním soudním radou. 

V roce 1913 začal Vladimír Groh studovat 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity klasickou 
filologii, ve studiu pokračoval v postgraduálních 
kurzech a seminářích historiků a orientalistů, rok 
studoval na Literární fakultě Královské univerzity 
v Římě. 

Stal se docentem starověkých dějin na Uni-
verzitě Karlově v Praze, posléze řádným profe-
sorem tohoto oboru na Masarykově univerzitě 
v Brně, kde byl později zvolen děkanem. Jako 
děkan fakulty se zasloužil o zachování celistvosti 
Masarykovy univerzity. Ve své pedagogické a vě-
decké činnosti se zaměřil na starověkou historii 
a archeologii, především na dějiny antického Říma. 

V Brně založil seminář starověkých dějin 
a publikoval na 170 vědeckých studií o politic-
kých, hospodářských, společenských a ústav-
ních dějinách římské říše. Napsal syntetický 
přehled římských dějin Starý Řím, monografie 
o vývoji římského státního práva a řadu dalších 

Vzpomínka na profesora PhDr. Vladimíra Groha

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na leden 2010

vědeckých studií i populárních statí, které pu-
blikoval zejména v revue Věda a život, kterou 
po léta redigoval.

V Brně byl také horlivým členem Matice 
moravské a později jejím předsedou. Od začátku 
německé okupace byl Vladimír Groh jako člen 
předsednictva Československé obce sokolské za-
pojen v sokolském odboji a udržoval úzké kontakty 
s vojenskou organizací Obrana národa i s Politic-
kým ústředím. Významně se podílel na vybudování 
ilegální sítě ústředního vedení domácího odboje 
na Moravě a zajišťoval spojení se slovenskými 
antifašistickými skupinami. Zradou ve vedení ile-
gálního hnutí byl zatčen gestapem 6. února 1941 
a vězněn do doby stanného soudu, který jej po pří-
chodu Reinharda Heidricha do Prahy odsoudil 
k smrti zastřelením. Popraven byl 30. září 1941 
na nádvoří brněnských Kaunicových kolejí.

Vladimír Groh nikdy na své rodné město 
nezapomněl, vracel se do něj po celý život 
a našel tu řadu upřímných přátel a ctitelů. Kromě 
toho jako vysokoškolský student zde působil 
na reálném gymnáziu jako výpomocný profesor 
v letech 1915-1916. 

Město Holešov uctilo památku prof. dr. Vla-
dimíra Groha pamětní deskou na jeho rodném 
domě a ulice ústící do Palackého třídy byla 
nazvána jeho jménem. HK

BELETRIE
FAY Mellisa - Bez tebe nepřežiju: Skutečný pří-
běh o ženě, která zachraňuje africké osiřelé děti.
GOLDONI Carlo - Sluha dvou pánů: Italská ko-
medie o třech dějstvích, u nás proslavená předsta-
vením nastudovaném v Národním divadle v hlavní 
roli s Miroslavem Donutilem.
GRISHAM John - Hra o pizzu: Autor ve svém 
novém románu zavádí do zákulisí oblíbeného 
sportu - amerického fotbalu.
JACQ Christian - Tutanchamon. Poslední ta-
jemství: Hledání posledního tajemství Tutancha-
mona, slavného faraona se zlatou maskou.
KANTŮRKOVÁ Eva - Doteky: Je člověk nerozpo-
znatelný? Jak se lidé poznávají? Jak si porozumí? 
Jak se mohou sblížit? Otázky, na které ve svém 
novém románu hledá autorka odpovědi.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ Táňa - Nataša: Příběh 
Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy 
a matky dvou synů. Jak se vyrovná s chorobnou 
žárlivostí svého muže?
KLÍMA Josef - Vlastníma očima aneb Před 
kamerou i za ní: Bilanční kniha investigativního 
reportéra, novináře a spisovatele Josefa Klímy.
KUTTNER Sarah - Vadná: Kniha pro všechny, kdo 
si myslí, že jsou normální. Autorka s lehkostí a s tra-
gikomickou sebeironií vypráví o marnosti, kterou mu-
síme všichni po většinu života snášet a bojovat s ní.
LENG Flavia - Můj život s Daphne du Mauri-
er: Vzpomínky dcery slavné britské spisovatelky 
na dětství, ukazující soukromí, jaká to byla man-
želka, matka.
LUSTIG A.; KABÁTOVÁ M. - Láska, tělo a smrt: 
Kniha obsahuje povídku A. Lustiga „Láska, tělo 
a smrt“ o intenzivním milostném vztahu v tere-
zínském ghettu a povídku M. Kabátové „Bronia“, 
příběh židovské rodiny, která utíká před nacismem 
z Polska do Švýcarska.
MORTON Frederic - Kámen ze Zdi nářků: 
Částečně autobiografický příběh románu, podaný 
s nevšední vypravěčskou bravurou, je živým svě-
dectvím očitého svědka historie.
PILÁTOVÁ Markéta - Má nejmilejší kniha: V po-
řadí druhý román spisovatelky, novinářky a hispa-
nistky pocházející z Kroměříže.
STRÁNSKÝ Jiří - Oblouk: Dlouho očekávaný 
román J. Stránského vypráví o osudech několika ge-
nerací dvou českých rodů - Kohalských a Rommů.
VOPĚNKA Martin - Pátý rozměr: Kniha dobro-
družná, vědecká i fantastická, ale především kniha, 
která nemá v současné české literatuře obdoby.

NAUČNÁ LITERATURA
ČERMÁKOVÁ Dana - Génius Zdeněk Svěrák: 
Autorka představuje Zdeňka Svěráka jako scená-
ristu, textaře, spisovatele, herce i velkého humanis-
tu s bohatou charitativní činností, charismatického, 
velmi lidského a tvůrčího člověka.
DAVID P.; SOUKUP V. - Velká turistická ency-
klopedie. Vysočina: Osmý svazek Velké turistické 
encyklopedie popisuje kraj Vysočina, který nabízí 
mimořádné přírodní bohatství i kulturní památky.
DE VITO Joseph A. - Základy mezilidské komu-
nikace: Zajímavá učebnice, zdůrazňující základní 
dovednosti v mezilidské komunikaci.
FERRY Luc - Rozumět životu: Uvedení do filo-
zofie francouzským filozofem nejen pro mladou 
generaci.
KOMÁREK M.; VERECKÝ L. - Objevy redaktorů 
Mladá fronta Dnes: Není nic záhadnějšího než 
dvacet let naší takzvané svobody. Novináři MF 
Dnes vás o tom přesvědčí.
MAHLER Zdeněk - Krajan: Napsáno k 150. výročí 
od narození Gustava Mahlera, který se z Čech vy-
dal za slávou světového dirigenta a skladatele.
POLÁCH Antonín - Odvrácená tvář moci. Zlo-
činy českých králů: Kniha znalce českých dějin 
a autora úspěšných historických románů, který se 
tentokrát pouští do pátrání v neprobádané oblasti 
temných stránek osobností našich vládců.
ROHÁL Robert - Helena Vondráčková & Jiří 
Korn. Hvězdná dvojice: Kniha holešovského ro-
dáka (autorem kresby na obálce je další Holešovan 
- Jakub Leško) mapuje nejen společné působení 
těchto zpěváků, ale i jejich sólovou kariéru.
SEIDLOVÁ Denisa - Život s kočkou. Správná 
péče, výživa a vhodné hry: Užitečný rádce 
do každé kočičí domácnosti.
SCHULZ Walter - 1000 ručních palných zbraní: 
Obrazová encyklopedie popisující vývoj ručních 
palných zbraní od středověku až po současnost.
ŠOTTNEROVÁ Dagmar - Slavíme s dětmi: Kniha 
se věnuje radostným událostem v životě. Jednak 
z pohledu tradic a zvyků, jednak z praktického hle-
diska, jako jsou hry, dárky, pohoštění, blahopřání.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
ARNOLD Nick - Mikroskopická monstra: Z této 
knihy vám bude běhat mráz po zádech! Podíváte 
se do drobného světa mikrobů.
DAHL Roald - Fantastický pan Lišák: Příběh 
pana Lišáka a jeho rodiny, doplněný fotografiemi 
z filmu.

DITERLIZZI H. - Kronika rodu Spiderwicků. 
Obrovité potíže: Mějte kuráž, čtěte dál, co osud 
rodině Spiderwicků přichystal.
DUNCAN Lois - Hotel pro psy: Andi má hrozně 
ráda pejsky, ale protože se musí přestěhovat s ro-
dinou k tetě, která je na psy strašně alergická, tak 
to vyřeší po svém - ve starém opuštěném domě 
zřídí hotel pro psy!
HAWKING Lucy - Jirkův vesmírný lov pokla-
dů: Dobrodružný příběh o mimozemské výpravě, 
doplněný fascinujícími údaji o vesmíru.
KAHOUN Jiří - O autech. Pohádky na čtyřech 
kolech: Auta, auta a zase auta - velká, malá, 
na hraní, osobní, nákladní, ale také auto zlaté, 
malované, dokonce i mazané. V každém příběhu 
najdete nejméně jedno a k tomu spoustu zajíma-
vostí i humoru.
KHOLOVÁ Helena - Co nevíte o mláďatech: 
Populárně-naučná kniha o zvířecích mláďatech.
KONEČNÝ Ladislav - Velká kniha neobvyklých 
zvířat: Příběhy o neobyčejných zvířatech, které 
byly napsány na motivy klasických děl.
LIGHTBURN Jana - Angličtina s Jů a Hele 2: 
Netradiční dětská učebnice angličtiny doplněná 
audio CD.
MEYER Kai - Kamenné světlo: Druhý díl trilogie 
je napínavým pokračováním bestselleru Vodní 
královna.
PEROUTKOVÁ Ivana - Denisa ve víru vloček: 
I ve třetím díle se vám Denisa znovu hlásí, aby 
vám vyprávěla o tom, jak je těžké vyznat se sama 
v sobě a správně se rozhodnout.
PINTA Václav - Hodinářské pohádky: Pohádky 
o hodinách a hodinářích.
PŘÍHODY Bořka Stavitele. 3: Bořek a jeho po-
mocníci každý den pilně budují a opravují a přitom 
zažívají různé příhody.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Poprask na Závětrné hoře: 
Kniha pro čtenářky a čtenáře od 10 let, volné po-
kračování knihy Vzrůšo kvůli nové holce.
STORK Peter - Někde tady je zlato!: Sandra 
a Pat se tentokrát vydali za dobrodružstvím k Az-
tékům do Mexika.
WICH Henriette - Tři holky na stopě. Podvod 
při castingu: Kim, Franziska a Marie se snaží 
objasnit novou záhadu.

Další knižní novinky a fond knihovny na www.mks.
holesov.cz nebo www.knihy.mks.holesov.cz

I.Ž.
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1. 1. 1850 Zemřel KIESEWETTER, Rafael, 
hudební historik, shromáždil rozsáhlou sbírku 
starých hudebnin a věnoval se hudebnímu 
dějepisu, zakladatel rakouské hudební historie, 
autor prací o hudbě a hudební teorii antické 
i středověké, podporoval české umělce (* 29. 
8. 1773 v Holešově) - 160. výr. úmrtí
2. 1. 1990 Zemřel v Kroměříži PÍCHA, La-
dislav, sochař, restaurátor, navrhoval pamětní 
mince (* 14. 11. 1917) - 20. výr. úmrtí
3. 1. 1935 Zemřela KALUSOVÁ, Marcela, 
spisovatelka, povídky, fejetony a črty publiko-
vala  v Moravské orlici, Máji, Zlaté Praze, Evě 
aj., vztah díla k regionu, osobnost Valašska 
(* 8. 1. 1863) - 75. výr. úmrtí
4. 1. 1915 Zemřel SCHLATAUER, Rudolf, 
gobelínář, malíř, založil gabelínovou tkalcovnu 
v Zašové,  ředitel gobelínové školy ve Valaš-
ském Meziříčí (* 25. 4. 1861) - 95. výr. úmrtí
5. 1. 1980 Zemřel BAŘINKA, Jaroslav, prů-
myslový výtvarník, folklorista, návrhy a výro-
ba bytových textilií, autor rozhlasových her 
a folklorních pořadů, sbíral valašské slovesné 
památky (* 1. 8. 1909) - 30. výr. úmrtí
6. 1. 1910 Narozen LUKEŠ, Jaroslav, autor 
sgrafit, divadelní výtvarník, grafik, ilustrátor, 
malíř, figuralista, krajinář, jako výtvarník spolu-
pracoval s loutkovým divadlem Radost,  působil 
v Brně a Kroměříži (+ 11. 3. 1993) - 100. výr. 
narození
 7. 1. 1965 Zemřel BOKŮVKA, Metoděj, 
herec v operetách a činohrách (* 16. 9. 1910 
v Holešově) - 45. výr. úmrtí
8. 1. 1910 Narozen v Holešově BEDNAŘÍK, 
Mojmír, pedagog, působil ve Spojených státech 
(+ 14. 3. 1983) - 100. výr. narození
9. 1. 1870 Narozen BĚLOHLÁVEK, Václav, 
básník, dramatik, knihovník, prozaik (+ 1. 5. 
1967) - 140. výr. narození
10. 1. 1920  Narozen KARÁSEK, Arnošt, 
grafik, ilustrátor, malíř, návrhář kostýmů (+ 4. 
2. 1969) - 90. výr. narození
11. 1. 1910  Narozena v Holešově PLE-
CHÁČOVÁ-MUCALÍKOVÁ, Ludmila, vlasti-
vědná pracovnice, historička, spolupodílela se 
na založení Vlastivědného kroužku v Holešově, 
publikační činnost (+ 16. 10. 2004) - 100. výr. 
narození
12. 1. 1945 Zemřel BOHÁČ, Alois, malíř, 
figuralista, krajinář, v Kroměříži měl soukromou 
školu kreslení a malování (* 2. 2. 1885) - 65. 
výr. úmrtí
13. 1. 1970 Zemřel SOJÁK, František, pe-
dagog, věnoval se kartografii, matematické 
geografii a astronomii, autor odborných článků 
(+ 5. 10. 1900) - 40. výr. úmrtí
14. 1. 2005 Zemřela GABRIELOVÁ, Broni-
slava, teoretička výtvarného umění, publikovala 
v Ateliéru, Výtvarném životě, Čs. fotografii, Uni-
versita, autorka studií o zakázaných autorech, 
redigovala Bulletin Moravské galerie (* 31. 12. 
1930) - 5. výr. úmrtí
15. 1. 1840 Narozen v Holešově HOŠEK, 
Antonín, vlastivědný pracovník, psal mužské 
sbory pro Moravan, pracoval jako jednatel 
musejního spolku (+ 29. 7. 1887) - 170. výr. 
narození
16. 1. 1975 Zemřel SCHEDLBAUER, Karel, 
spisovatel, psal povídky ze života sklářů, osob-
nost Valašska (* 30. 8. 1897) - 35. výr. úmrtí
17. 1. 1890 Zemřel ŠKORPÍK, František Xa-
verský, literární publicista, prozaik, překladatel, 
přispíval do řady novin a časopisů (* 16. 10. 
1813) - 120. výr. úmrtí
18. 1. 1965 Zemřela MALÁ, Alžběta, folklo-
ristka, vlastivědná pracovnice, sbírala a vydala 
horácké lidové pověsti (* 19. 11. 1900) - 45. 
výr. úmrtí
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19. 1. 1930 Narozen CHVATÍK, Květoslav, 
estetik, autor odborných publikací - 80. výr. 
narození
20. 1. 1915 Narozen HRADIL, František, 
pedagog, autor učebnic (+ 19. 5. 1981) - 75. 
výr. narození
21. 1. 1955 Zemřel DYTRT, Karel, vlastivědný 
pracovník, kronikář, publikoval v Moravském 
severu, ve Vlastivědném sborníku pro mládež 
župy olomoucké, Ročenkách severní    Moravy 
aj. (* 11. 1. 1885) - 55. výr. úmrtí
22. 1. 1970 Zemřel RŮŽIČKA, František, 
akademický architekt, pracoval na projektech 
výstav v zahraničí (* 21. 12. 1912) - 40. výr. úmrtí
23. 1. 1935 Zemřel BAKALÁŘ, Jan Miroslav, 
spisovatel, publicista,  sbíral lidové pohádky 
a písně, které uveřejňoval časopisecky, v řadě 
novin a časopisů uveřejňoval nábožensky ori-
entované a eticko-mravní články (* 16. 7. 1857) 
- 75. výr. úmrtí
24. 1. 1825 Narozen TRAPP, Moric Vilém, 
archeolog, autor odborné literatury, kreslíř, 
muzejní pracovník, přispíval do řady odborných 
časopisů, publikace z oboru muzejnictví a ar-
cheologie (+ 27. 5. 1895) - 185. výr. narození
25. 1. 1975 Zemřel KUDĚLKA, Josef, autor 
kreseb a linorytů, estetik, historik výtvarného 
umění (* 28. 11. 1911) - 35. výr. úmrtí
26. 1. 1895 Narozen v Holešově GROH, Vla-
dimír, docent řeckých a římských dějin na Kar-
lově univerzitě v Praze a univerzity v Brně, autor 
studií o Římě, založil populárně-vědecký časo-
pis Věda a život, člen předsednictva a starosta 
Sokola v Brně, zasloužil se o zřízení Hanácko-
valašského krajinského muzea v Holešově 
(+ 30. 9. 1941) - 115. výr. narození
27. 1. 1900 Narozen CHALUPA, Dalibor, 
básník, divadelní kritik, literární kritik, rozhlasový 
pracovník, autor teoretických studií o rozhlaso-
vé hře (+ 16. 6. 1983) - 110. výr. narození
28. 1. 1860 Narozen HIKL, Jan, čestný kanov-
ník kroměřížský, arcikněz, děkan a farář v Ho-
lešově, zakladatel Spolku katolických tovaryšů 
a Katolického spolku Sušil a režisér divadelních 
ochotníků, autor kázání a cestopisných textů 
(+ 2. 2. 1944 v Holešově) - 150. výr. narození
29. 1. 1990 Zemřel ESCHLER, Alfred, malíř, 
grafik, zabýval se designem a propagační gra-
fikou, vytvářel originální lepené pískové obrazy 
(* 18. 4. 1921) - 20. výr. úmrtí
30. 1. 1905 Narozen SOVADINA-TRÉBSKÝ, 
František, učitel na obecných školách na Ho-
lešovsku, autor knih o Holešovsku (+ 24. 3. 
1946) - 105. výr. narození
31. 1. 1930 Narozen EINŠPIGEL, Oldřich, 
filolog, autor odborných prací (+ 4. 9. 1978) - 
80. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 1. 1895 Narozen HOLOUBEK, Alois, diri-
gent, sbormistr, hudební skladatel, autor písní, 
sborů, pochodů, chrámových skladeb (+ 17. 2. 
1967) - 115. výr. narození
2. 1. 1940 Zemřel MARTINŮ, Jan, hudební 
skladatel, varhaník, autor mší, skladeb a úprav 
pro Cyrilometodějskou jednotu, působil v Kro-
měříži, Olomouci (* 10. 8. 1881) - 70. výr. 
úmrtí
5. 1. 1825 Narozen KNITTL, Kašpar, varha-
ník, hudební skladatel, psal chrámové skladby, 
písně a mužské sbory (+ 3. 1. 1882) - 185. výr. 
narození
12. 1. 1910  Narozen SKLENÁŘ, Adolf, 
hudební skladatel, autor operet, taneční hudby 
(+ 17. 7. 1956) - 100. výr. narození
13. 1. 1845  Narozen EICHLER, Karel, hudeb-
ní historik, prozaik, redaktor, hudební skladatel 
(+ 24. 4. 1917) - 165. výr. narození

14. 1. 1880  Narozen ŠAMÁNEK, Josef, orga-
nizátor hudebního života, působil v Hulíně, Kro-
měříži (+ 22. 10. 1957) - 130. výr. narození
16. 1. 1970 Zemřel MIKULÁŠTÍK, Karel, 
dirigent, heligonista, kontrabasista, hudební 
skladatel, působil u mnoha vojenských hu-
deb, dirigent Ústřední hudby československé 
armády a Hudby hradní stráže, spolupracoval 
s rozhlasem (* 31. 12. 1903) - 40. výr. úmrtí
17. 1. 1890 Zemřel KOZÁNEK, Jan, hudební 
organizátor v Kroměříži (* 21. 6. 1819) - 120. 
výr. úmrtí
21. 1. 1890 Narozen v Bystřici pod Hostý-
nem PELIKÁN, Richard, houslista lázeňských 
orchestrů, účinkoval v rozhlasu, dirigent sokol-
ské hudby, autor populárních pochodů a valčíků 
moderních tanců a saxofonových skladeb (+ 17. 
11. 1940) - 120. výr. narození
23. 1. 1930  Narozen LAIFER, Jaroslav, 
dirigent, hudební aranžér, hudební skladatel, 
pianista (+ 23. 4. 1970)
24. 1. 1915 Narozena KAPRÁLOVÁ, Vítěz-
slava, dirigentka, hudební skladatelka, autorka 
děl klavírních, vokálních, orchestrálních (+ 16. 
6. 1940) - 95. výr. narození
26. 1. 1890 Narozen DLASK, Emil, publicista, 
hudebník, instrumentalista, hudební skladatel, 
vztah díla ke kraji, ve Valašském Meziříčí orga-
nizoval komorní koncerty a tzv. Hudební středy 
(koncerty, přednášky), psal do Hudebních roz-
hledů (+ 12. 4. 1969)  - 120. výr. narození
27. 1. 1715  Narozen KALOUS, Václav, hu-
dební skladatel, varhaník, autor chrámových 
skladeb, působil v Kroměříži (+ 22. 7. 1786) 
- 295. výr. narození
28. 1. 1900 Narozen PALKOVSKÝ, Fran-
tišek, hudební skladatel, sběratel lašského 
a hornického folkloru (+ 12. 6. 1971) - 110. 
výr. narození
29. 1. 1880 Zemřel JAVŮREK, Norbert, sbě-
ratel lidových písní, hudební skladatel, sbíral  
moravské lidové písně a psal k nim klavírní 
doprovod (* 18. 1. 1839) - 130. výr. úmrtí
31. 1. 1900  Narozen BUREŠ, František, 
hudební skladatel, autor varhanních a klavír-
ních skladeb, písní (+ 19. 9. 1959) - 110. výr. 
narození

VÝZNAMNÉ DNY
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samo-

statného českého státu
27. 1. Mezinárodní den památky obětí holo-

caustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti

H.K.

KADEŘNICTVÍ  
DANA v centru Přerova

přijme

kadeřnici 
nebo kadeřníka.

Dále pronajme zařízené místnosti 
pro pedikérku, manikérku, nehtové 

studio nebo masážní salon.
Prostory jsou na frekventovaném 

místě u vlakového
a autobusového nádraží.

Nástup ihned.

Tel.: 604 614 724, 602 
715 265, 581 215 139.
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Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v roce 2009 a v novém roce 2010 Vám 
přejeme hodně štěstí, zdraví, úspěchů 
osobních i profesních. Současně se těšíme 
na další setkávání s Vámi. 

Pracovníci TYMY

ZVEME VÁS
18. 1. Břišní tance od 18.00 s Jasmínou pro 
začátečnice, 1 lekce ZDARMA (přihlášky 
v TYMY)
20. 1. Netradiční sportovní hry od 15.00 
do 16.00 - freesbee, hackies, rugby atd., 
vstupné 10,-
21. 1. Nábor a ukázková hodina badmintonu 
15.30 - 16.30, pro děti od 10 do 18 let, cena 
kroužku 600,-, vedoucí Jakub Tichý
21. 1.  ZUMBA v 18.00 - 1 lekce s Jasmínou 
ZDARMA - nový taneční styl spojující prvky 
aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, 
hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu 
(přihlášky do 15. 1.)
22. 1. Sousedská veselice aneb ples Všetu-
láků - od 20.00, živá hudba RETROSPEKT, 
občerstvení, tombola, cena: 70,-/předprodej, 
90,-/na místě
23. 1. Dětský karneval „Sněhurčin bál“ - 
od 15.00 pestrý program plný her, tance a bo-
hatá tombola, děti v masce ZDARMA
24. 1. Školička harmonie, seminář na téma „na-
učíme se spolupracovat s přírodou“, meditace, 
cvičení, od 9.00 do 16.00, přednášející a lektoři: 
Černochová S., Zendulková K., Smrčková J., 
cena: 650,- (přihlášky do 18.1.)
26. 1. Kurz pletení košíků od 15.30, pro začá-
tečníky i pokročilé, pletení z materiálu pedig, 
s sebou si přinést ručník a zahradní nůžky, 
cena: 250,- (přihlášky do 21.1.)
28. 1. Dárek za vysvědčení - od 15.00 do 17.00 
pro všechny děti, které přijdou do kanceláře 
TYMY s vysvědčením, čeká malá odměna
29. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenisu - 
od 14.30 pro zájemce od 6 do 18 let, startovné 
20,- (přihlášky do 26. 1.)
30. 1. Pustevenské sněhovánky, odjezd v 9.00 
AN Holešov, prázdninový výlet za sněhem 
na Pustevny, sochy ze sněhu a ledu, sněhový 
tobogan, iglů, psí spřežení a další, cena (dopra-
va a průvodce) 200,-/dosp., 160,-/děti 6 - 18 let, 
120,-/děti do 6 let (přihlášky do 25. 1.)

Vstupné: 
děti v masce zdarma, 10,- Kč/dítě bez masky, 20,- Kč/dospělí.

Středisko volného času, 
příspěvková organizace, Sokolská 70 

v Holešově-Všetulích
Vás zve na

SNĚHURČIN BÁL
Sobota 23. ledna 2010 

od 15 hodin v tělocvičně TYMY
Připraven je pestrý program plný her, soutěží, 
tance a chybět nebude ani bohatá tombola.

PŘIPRAVUJEME
PC od A do Z - kurz práce na počítači pro 
dospělé: 5 lekcí, cena: 100/lekci, zahajovací 
hodina ve čtvrtek 11. 2. 2010 v 16.00, lektor: 
M. Koumar, zájemci, přihlaste se v kanceláři 
TYMY do 8. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

„LEDOVÁ PRAHA“ - pátek 29. 1. - neděle 
31. 1. 2010
procházky Prahou, královská cesta, prohlídka 
muzeí dle výběru dětí, cena: 790,- (v ceně je 
doprava, ubytování a placka na MHD), přihláš-
ky v kanceláři TYMY

JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny na horách  „S tebou mě baví 
svět“ 1. 2. - 5. 2. 2010, pro lyžaře i nelyžaře, 
ubytování na Trojáku, možnost lyžařského 
výcviku s instruktorem, cena: 2.390,-/dítě,  
2.790,-/dospělý (v ceně je doprava, ubytová-
ní, plná penze, pitný režim, základní pojištění 
dětí, program, materiál, odměny, pedagogický 
a zdravotní dozor), poslední volná místa!!!

Jarní příměstský tábor „Doba ledová“
1. 2. - 5. 2. 2010, cena: 990,-/5 dní (v ceně 
oběd, program a výlet), zájemci se mohou 
hlásit v kanceláři TYMY do 25. 1.

MUZIKÁLY V PRAZE

• sobota 20. 3. DĚTI RÁJE - odjezd v 7.00 
z AN Holešov, Goja music hall, první český hit 
muzikál, cena: 1.090,- (přihlášky do 18. 1.)

• sobota 20. 3. CARMEN - odjezd v 7.00 z AN 
Holešov, Hudební divadlo Karlín, dramatický 
děj, živá zvířata, cirkusová čísla, cena: 1.190,- 
(přihlášky do 18.1.)

• sobota 29. 5. Adéla ještě nevečeřela - od-
jezd v 7.00 z AN Holešov, Divadlo Brodaway 
- dle nesmrtelného filmového hitu, cena: 1.190,- 
(přihlášky do 25. 2.)

• sobota 29. 5. BARON PRÁŠIL - odjezd 
v 7.00 z AN Holešov, Divadlo Hybernia, 3D pro-
jekce, trikové efekty, kaskadéři, cena: 1.190,- 
(přihlášky do 25. 2.)

FOTOSOUTĚŽ zima 2010 
na téma: 
DÍTĚ A DÁREČEK
podtéma: moje Vánoce, 
moje narozeniny, dítě 
a překvapení
1 dítě může soutěžit max. 
s 5 příspěvky, fotografie zasílejte e-mailem či 
osobně doručte do 20. 2.,
bližší informace v TYMY

Výtvarná soutěž na téma: 
KOUZLA ZIMY
pro děti do 15 let - jednotlivce i kolektivy, vý-
tvarné techniky dle vlastní volby (výkres max. 
A3, 1x1m), práce odevzdat do 29. 1.

LÉTO U MOŘE - ozdravné pobyty pro děti 
a rodiny s dětmi u moře ve spolupráci s CK 
CAPRO

Istrie: letovisko LANTERNA
Ubytování v apartmánech cca 300 m od moře, 
doprava autobusem z Holešova, možnost zajiš-
tění stravy a pojištění léčebných výloh, možnost 
denního cvičení za příplatek

1. termín: 8. - 20. 6. 
11 pobytových dnů, 
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě 
bez lůžka, příplatek za cvičení: 800,-

2. termín: 11. - 20. 6.
8 pobytových dnů, 
cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě 
bez lůžka, příplatek za cvičení: 600,-
Informace v kanceláři TYMY, na tel.: 
573 39 69 28 či e-mailem: vsetuly@centrum.cz

NABÍDKA
DVD z oslav „650 let Všetul a 120 let školy“ je 
k dispozici v kanceláři TYMY- cca 3hodinový 
záznam, cena: 150,-/ks.

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.: 573 396 928.

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
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Zahraniční lyžařské zájezdy mají na na-
šem gymnáziu již svoji pevnou tradici a naši žáci 
v průběhu posledních let prostřednictvím výbě-
rových lyžařských kurzů lyžovali ve známých 
alpských střediscích jako například rakouský 
Nassfeld, Schladming, Zillertal či italské Val Di 
Fiemme nebo Madonna di Campiglio. 

V letošním roce jsme se však odhodlali 
k tomu, že jsme nabídli lyžařský kurz v Alpách 
všem žákům obou prvních ročníků a stejně 
starým kvintánům. 

Holešovští gymnazisté lyžovali před Vánoci v Rakousku 
v rekordním počtu!

Zájem byl velký, a tak jsme se 14. prosince 
v počtu těsně pod stovku naskládali do dvou 
autobusů a vyrazili směrem rakouský Hinter-
glemm, který nás přivítal krásnou vánoční vý-
zdobou a zasněženými sjezdovkami. Lyžařské 
středisko Saalbach-Hinterglemm patří k největ-
ším v Rakousku a vy můžete na lyžích projet 
skoro 200 km upravených sjezdových tratí. 

Náš penzion byl vzdálen pouhých 200 m 
od kabinové lanovky a poskytl nám veškeré 
zázemí včetně výborné kuchyně. Letošní za-

čátek zimy sice nebyl k lyžařům 
příliš přívětivý, ale naše středisko 
bylo na sezónu dobře připravené 
a více než dvě třetiny sjezdovek 
byly již v provozu. Počasí nám 
přálo, takže po rozdělení do druž-
stev jsme si již mohli vychutnávat 
sluníčko a jízdu po upravených 
sjezdovkách všech stupňů ob-
tížnosti. 

I úplní začátečníci zazna-
menali velké zlepšení a na konci 
kurzu vykrajovali svoje obloučky. 
Pět dní uteklo jako voda a nám se 
vůbec nechtělo opouštět zdejší 
alpskou zimní pohodu. Vzhledem 
k velkému počtu účastníků byl 

celý kurz samozřejmě organizačně náročný. 
Z reakcí většiny účastníků jsme však cítili cel-
kovou spokojenost a radost z kvalitního lyžování 
a to nás přesvědčilo, že bychom v dalších letech 
v přípravě podobných kurzů pokračovali.

PaedDr. Miloslav Růžička

Orientační plán pravidelných kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2010, změna 
programu vyhrazena

Leden
• 3. 1. Tradiční novoroční ohňostroj města - zámecká zahrada v Holešově
• 9. 1. Tříkrálová sbírka - řídí Charita - město Holešov a okolní obce      
• 9. 1. Slavnostní koncert města Holešova - velký sál zámku Holešov
Hraje Holešovský komorní orchestr vedený I. Kurečkou + číše vína.
• 14. 1. Vystoupení žáků ZUŠ k 10. výročí tanečního oboru - sala terrena
• 16. 1. Reprezentační ples města Holešova s hosty - velký sál zámku 
První ples kulturní sezony r. 2010 v prostorách zámku Holešov. Pořádá město Holešov, 
tel.: 573 395 344,www.holesov.cz, e-mail: mic@mks.holesov.cz.
• 23. 1. Oslava 50. výročí založení Klubu zahrádkářů - Sádek Dobrotice
• 23. 1. Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov - sály zámku a klub
Pořádá Gymnázium L. Jaroše Holešov, tel.: 573 396 098,www.gymhol.cz.
• 23. 1. Hasičský ples - ples SDH Holešov - hasičský dům v ul. Bořenovická
Pořádá SDH Holešov,www.hasici-holesov.cz.
• 30. 1. Ples o.s. Castellum Holešov a jeho partnerů - sály zámku
Ples o.s. Castellum, Technických služeb Holešov a dalších o. s. a partnerů. Info: www.castellum-
holesov.com, tel.: 573 395 344, 724 030 793.

Únor 
• 13. a 14. 2. Masopust - masopustní zábavy a veselí - region Holešovsko
• 13. 2. Farní ples (ples Římskokatolické farnosti Holešov) - sály zámku
Farní úřad římskokatolické církve, nám. Dr. E. Beneše 40, tel.: 739 246 037.
• 19. 2. Maturitní ples Vyšší a střední polic. školy MV Holešov - zámek
Info.: VaSPŠ MV Holešov, tel.: 573 324 111,www.spshol.cz.
• 26. 2. „Večírek 3. Základní školy Holešov“ - prostory 3. ZŠ
Pořádá 3. ZŠ Holešov, inf.:www.3zshol.cz.
• 27. 2. Rohálovská desítka - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích 
Pořádá Běžecký klub a obec Prusinovice (Prusinovice - Tučapy a zpět). Kontakt O. Němec, 
tel.: 573 386 236; e-mail:rohalovska.desitka@seznam.cz.
• 27. 2. Divadelní ples - ples Divadla 6. května Holešov (D6K) - sály zámku, Info.:www.d6k.cz.

Březen
• 5. 3. Maškarní bál pro „dospěláky“ - velký sál zámku Holešov
Pořádá Městské kulturní středisko, tel.: +420 573 397 384(701), +420 573 396 797, 
e-mail: chmelik@mks.holesov.cz; www.holesov.info.
• 6. 3. Ples II. Základní školy Holešov - sály zámku. Info.:www.zshol.cz. 
• 13. 3. Ples o.s. Klub přátel umění a řemesel a dalších o.s. - sály zámku
Inf.: tel.: 604 452 091, www.klubremesel.cz.
• 20. 3. Vítání jara a vycházky do přírody - Holešov a Hostýnské vrchy
Klub českých turistů Holešov - tel.: 573 398 580.
• 27. 3. Velikonoční trhy řemesel s programem - náměstí Dr. E. Beneše
Přehlídka lidových řemesel, inf.: tel.: 604 452 091, www.klubremesel.cz. 

Pozvánka do Holešova v roce 2010

Dokončení ze str. 20
Neobvykle rozsáhlé a zřejmě i úspěšné 

oslavy našeho velkého rodáka skončily. Takže 
se můžeme těšit na oslavy, které přijdou - těch 
slavných rodáků i institucí v našem městě 
máme hodně a jejich výročí se v následují-
cích letech opět přiblíží. Tak ať se nenecháme 
zahanbit!

K. Bartošek

Ohlédnutí za oslavami 
F. X. Richtera

Jeden z koncertů richterovských oslav.
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Ve Valašském Meziříčí se  
24. 11. 2009 uskutečnilo krajské 
finále středních škol ve volejbale 
dívek. Kroměřížský okres repre-
zentovaly stejně jako loni dívky 
z Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov a v konkurenci pěti škol 
se rozhodně neztratily. Všechny 
zápasy byly velmi kvalitní, dra-
matické  až do posledního míče. 
Holešovanky se proti loňskému 
roku o stupínek zlepšily a svým 
bojovným obětavým výkonem zís-
kaly třetí místo. Nestačily pouze 
na soupeřky ze Slavičína a Uher-
ského Hradiště. Na výkonech se 
negativně podepsala i chřipková Volejbalistky holešovského gymnázia se svým trenérem. 

Volejbalistky z holešovského gymnázia skončily třetí v kraji

epidemie, a tak v našem družstvu 
nemohly nastoupit tři hráčky ze 
základní sestavy. Přesto byl jejich 
výkon velmi  dobrý.

O pěkné umístění se zasloužily: 
Červenková, Fuksová, Galasov-
ská, Lišková, Nováková Šandová, 
Vybíralová. 

Celkové pořadí  turnaje:  
1. Gymnázium Jana Pivečky 

Slavičín, 2. Gymnázium  Uherské 
Hradiště, 3.  Gymnázium  Ladisla-
va Jaroše Holešov, 4. Gymnázium 
Fr. Palackého Valašské Meziříčí, 
5. Masarykovo gymnázium Vsetín.

V podzimních měsících byla veřejnost in-
formována prostřednictvím médií o realizaci 
pohybového projektu „ Děti v pohybu “ v Holešo-
vě. Tyto nesoutěžní i soutěžní aktivity mají v ho-
lešovských mateřských a základních školách 
iniciovat u dětí zájem o sport a  pohyb a měly 
by se stát základem pro pravidelnou pohybovou 
činnost nejen ve školách, ale i ve volném čase 
dětí. Iniciátorem celé akce je poslanec PSP ČR 
Josef Smýkal, mezi patrony se zařadili i hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a také 
Zdeněk Grygera, holešovský reprezentant ČR 
v kopané.

V listopadu a prosinci proběhlo ve 3 ma-
teřských a 3 základních školách v Holešově 
předání tréninkových setů, které jsou potřebné 
pro uskutečnění celého projektu a které budou 
sloužit v těchto zařízeních nejen pro danou 
aktivitu, ale pomohou pedagogům při výuce 

Program „Děti v pohybu“ se v Holešově rozhýbal
pohybových aktivit a tělesné výchovy. Atmosfé-
ra při předání setů ve školách byla výjimečná, 
z přiložených fotografií je patrné, že děti velmi 
pozitivně celý program přivítaly a  na uskutečnění 
prvního kola projektu netrpělivě čekají. Zároveň 
proběhla dvě školení příštích rozhodčích - žáků 8. 
tříd ZŠ a studentek Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov, kteří budou vystupovat v roli organi-
zátorů a arbitrů při průběhu jednotlivých kol. 
Školení probíhalo v tělocvičně 2. ZŠ, vedli jej 
autoři projektu Štefan Forgáč a Václav Ševčík, 
a v roli soutěžících se představila domácí 1. třída. 
Nadšení dětí při absolvování překážkové dráhy 
bylo velké, navíc je nahlas povzbuzovali nejen 
jejich spolužáci, ale i budoucí rozhodčí a paní 
učitelky ze všech zúčastněných  škol.

V průběhu měsíce ledna obdrží všechny 
zúčastněné školy popis prvního překážkového 
parkúru, který budou pomocí setů procvičovat 

v hodinách pohybové výchovy a tělocviku, a bě-
hem února by mělo proběhnout první kolo pro-
gramu. Pro úspěšnou realizace projektu zatím 
udělaly všechny školy maximum, poděkování 
si zaslouží především všechny ředitelky škol, 
které vyšly autorům a koordinátorce projektu 
vstříc a umožnily vybraným žákům a pedago-
gům účast na školení. Jmenovitě děkuji paní 
ředitelce 2. ZŠ Mgr. Drahomíře Konvalinkové, 
která umožnila průběh školení v prostorách 
místní tělocvičny, a dále paní  ředitelce MŠ 
Masarykova Jaroslavě Turoňové za spolupráci 
při organizaci soutěže všech mateřských škol. 
Zvláštní poděkování si zaslouží Olympia o.s., 
hlavní sponzor celého projektu, který financuje 
celý program v Holešově.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka programu „Děti v pohybu“ 

v Holešově

Klub přátel alpského lyžování  
pořádá zájezd za zimními sporty 
do Francie. Tentokrát vyjíždíme 
za sněhem do lyžařského střediska 
Alpe d´Huez v termínu od 12. do 21. 
března 2010. 

Zimní středisko Alpe d´Huez 
se nachází ve výškách 1100 až 
3330 m, kde se nabízí  249 km sjez-
dových tratí. Určitě si zde vyberou 
všechny typy lyžařů od začáteční-
ků, kteří mohou lyžovat na 38 zele-
ných a 32 modrých, až po zdatné 
lyžaře, pro které je připraveno 36 
červených a 17 černých sjezdových 
tratí. K přepravě slouží 25 sedaček, 
16 kabinek a 41 pom.

Středisko se nachází v samém 
srdci pohoří Grandes Rousses a pa-
tří k jedněm z nejstarších zimních 
letovisek Francie. Velkou chloubou 
je 16 km dlouhá černá sjezdovka Sa-
renne, která je cílem jedné z nejtěž-
ších etap slavné Tour de France. 

Poloha střediska Alpe d´Huez 
umožňuje lyžování dlouho do odpo-
ledne, protože svahy nejsou stíněny 
dalším pohořím. Pro nejnáročnější ly-
žaře je jistě velkým lákadlem nejdelší 
sjezdová trať v Evropě, 16 km dlouhá 
černá sjezdovka „La Sarenne“ s pře-
výšením téměř 2 km. Výzvou může 
být i černá sjezdovka „Le Tunel“ ve-
doucí z vrcholu ledovce Pic Blanc 

Francouzské Alpy jsou zárukou kvalitních zasněžených sjezdovek

3330 m, jejíž část vede tunelem vyse-
kaným ve skále. O své zde nepřijdou 
ani vyznavači lyžování ve volném 
terénu, kteří zde mohou zažít i různá 
adrenalinová dobrodružství.  

Alpe d´Huez leží ve výšce 
1860 m nad mořem pod vrcho-
lem ledovce Pic Blanc vysokým 
3330 m. Celá lyžařská oblast spo-
juje střediska Alpe d´Huez, Auris 
en Oisans, Huez, Oz en Oisans, 
Vaujany a Villard Reculas 249 km 
propojenými sjezdovkami.

Snowboardisté zde mají k dis-
pozici snowpark a boardercrossový 
areál. Alpe d´Huez nabízí jednu 
z nejlepších možností aktivního od-
počinku i po lyžování v celých fran-
couzských Alpách. K dispozici jsou 
krytý bazén a venkovní vyhřívaný 
bazén a sportovní centrum. Každý 
den je zde i po lyžování připraven 
večerní program pro turisty a různé 
atrakce pro děti i dospělé.

Apartmány a studia jsou dobře 
vybaveny. Výhodou lyžování ve fran-

couzských Alpách je ubytování pří-
mo na sjezdovkách bez nutnosti 
vázat se na skibusy. Francie je také 
mezi lyžaři oblíbeným místem díky 
slunečnému počasí a příznivějším 
horským povětrnostním podmínkám 
a upraveným sjezdovkám. 

Cena zájezdu se pohybuje 
od 9 590 Kč/osobu podle typu uby-
tování a počtu obsazení apartmánu. 
V ceně zájezdu je doprava lux. bu-
sem, ubytování na 7 nocí, skipas 
na 6 dní pro celou oblast „Gran-
de  Galaxie“, využívání skibusu, 
pobytovou taxu, službu delegáta, 
pojištění cestovní kanceláře proti 
úpadku.

Účastníci zájezdů z předcho-
zích let mají 200 Kč slevu, pokud 
dáte přednost vlastní dopravě, ode-
čtěte si 1700 Kč/os, děti do 5 let 
4000 Kč a senioři a starší děti mají 
slevy podle věku. V případě zájmu 
poskytnu další informace a katalog, 
kde se dozvíte podrobnosti. 

Podle sněhové prognostiky 
je ve středisku Alpe d´Huez 1,5 m 
pravého sněhu. Na rozdíl od Ra-
kouska nebo některých středisek 
Itálie, kde je málo sněhu, větši-
nou technického, jsou ve Francii 
ideální sněhové podmínky.

Mgr. Irena Seifertová
tel.: 605 200 085   
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V sobotu 19. prosince se ve vinotéce 
na bývalé holešovské tržnici uskutečnilo tra-
diční hodnocení činnosti Dívčího fotbalového 
klubu za rok 2009. Přítomné hráčky společně 
s rodiči a členy výboru rekapitulovaly sportovní 
i mimosportovní činnost klubu.

Po úspěšném jarním tažení 3. ligou a po-
stupu družstva žen do vyšší soutěže následo-
val totálně neúspěšný fotbalový podzim. Tým 
sice zahájil přípravu vydařeným soustředěním 
v Uherském Brodě a následoval letní meziná-
rodní turnaj, jehož pořadatelství se DFK zhostil 
na výbornou, ale špatný výsledek a předvedená 
hra byly prvními varovnými signály před za-
hájením soutěže. Druholigový návrat se děv-
čatům vůbec nevydařil - z 11 utkání dokázala 
pouze jednou zvítězit na hřišti Lubiny a jednou 
remizovat doma s Dobraticemi. V ostatních 
utkáních odešel Holešov buď vysoko poražen, 
anebo po vyrovnaném průběhu utkání chyboval 
a kýžené body lacino rozdával soupeřům. Před-
váděná hra neodpovídala přípravě a zkušenos-
tem hráček, a navíc téměř ve všech utkáních 
chybělo DFK i fotbalové štěstí.

Hodnocení činnosti DFK Holešov v roce 2009

Pro činnost klubu bylo nejdůležitější navá-
zání spolupráce s Olympií o.s., která je hlavním 
finančním sponzorem DFK, a díky tomu se vý-
razně zlepšily ekonomické podmínky pro činnost. 
Výbor DFK Holešov chce i nadále pokračovat 
v pořádání akcí mimo fotbal, kterými byly v letoš-
ním roce např. plesová zábava, sjezd řeky Vltavy 
či účast na charitativním turnaji v Polsku. 

Celý tým vstoupí do jarní sezóny s jed-
noznačným předsevzetím: udělat v tréninku 
a utkáních maximum pro udržení druholigové 
soutěže. V současné době děvčata trénují 
individuálně, od 4. ledna se připravují střídavě 
v tělocvičně gymnázia a  na venkovních hřištích. 
V termínu 28. - 31. 1. proběhne zimní soustře-
dění ve Valašských Kloboukách, poté budou 
následovat tradiční halové turnaje (Polsko, 
Slovensko), které v přípravě týmu zůstávají 
jako každý rok. Únor a březen budou patřit pří-
pravným utkáním, kde by měla vykrystalizovat 
základní sestava pro jarní sezónu.

Mezníkem pro další rozvoj výkonnosti klu-
bu by se měla stát nabídka prvoligového týmu 

FC Slovácko na spolupráci s DFK Holešov. 
Slovácko je tradičním účastníkem 1. ligy žen 
se stabilním finančním, materiálním, hráčským 
a trenérským kádrem a pohybuje se neustále 
na medailových pozicích této soutěže, přičemž 
jeho ambice jsou vždy ty nejvyšší. Spolupráce 
mezi FC a vytipovanými druholigovými týmy 
představuje především šanci  pro talentované 
dívky z těchto celků, kdy mají šanci při patřičné 
výkonnosti získat prvoligové zkušenosti, a je-
jich mateřské oddíly přitom obdrží adekvátní 
hráčskou náhradu. Pseudoteorie o prvoligové 
soutěži v Holešově vycházejí z naprosté nezna-
losti prostředí vrcholového ženského fotbalu 
a nadaná děvčata by se v tomto amatérském 
pojetí soutěže výkonnostně propadla; naopak 
spolupráce s týmem Slovácka, vedeným zku-
šenou a ambiciózní reprezentační trenérkou 
Jitkou Klimkovou, skýtá pro holešovské talenty 
obrovskou možnost pokusit se do první ligy 
nahlédnout a získat přitom reálný obraz své vý-
konnosti a fotbalové perspektivy. Proto se výbor 
DFK Holešov rozhodl jít cestou této vzájemné 
pomoci a tento trend bude patřit k základním 
v jeho činnosti. Vzhledem k dobré spolupráci 
i s dalšími oddíly lze předpokládat, že se na jaře 
objeví v dresu DFK nové tváře a jména někte-
rých z nich budou jistě pro fanoušky příjemným 
překvapením i pozvánkou na jarní zápasy.

Mgr. Svatava Ságnerová

Jedním z družebních měst 
Holešova je rovněž polské město 
Pszczyna, které je vzdáleno při-
bližně 200 km od našeho regionu. 
Na začátku prosince 2009 navázal 
Dívčí fotbalový klub Holešov kontakt 
s místním fotbalovým týmem děvčat 
a pozval tento celek  na svůj mezi-
národní Mikulášský turnaj. Vystou-
pení polského týmu na této akci bylo 
velmi zdařilé a  trenéři obou klubů se 
domluvili na pokračování vzájemné 
spolupráce. Přes nepříznivé počasí 
a pokračující chřipkovou epidemii 
vyjel 20. prosince 2009 v ranních 
hodinách z holešovského nádraží 
autobus s hráčkami a rodinnými pří-
slušníky DFK Holešov do Pszczyny. 
Místní oddíl totiž uspořádal chari-
tativní turnaj „Fotbalová hvězda“, 
jehož výtěžek byl věnován ústavu 
pro děti s mentálním postižením, 
který se nachází nedaleko tohoto 
polského města. Celý den probíhala 
v místní sportovní hale fotbalová klá-
ní, v nichž se postupně střetly týmy 
od malých žáčků  přes místní fotba-
lové amatéry až po výběr polských 
futsalových hvězd a všechna střet-
nutí měla společný nádech: přilákat 
do haly co nejvíce fanoušků a z vý-
těžku vstupného a charitativního 
prodeje výrobků dětí shromáždit co 
nejvyšší finanční částku na pomoc 
potřebným. 

Utkání DFK s místními děvčaty 
bylo vyvrcholením celé sportovní 
akce, o čemž svědčí hala zaplněná 
diváky do posledního místa. Úvod-
ní branka padla do sítě hostí, ale 
poté v celém utkání jednoznačně 

DFK Holešov navázal spolupráci
s polskou Pszczynou

dominoval Holešov: zvítězil 5:1 
po brankách Dominiky Stolářové, 
2x Míši Vítkové, Hany Samsonkové 
a Terezy Vybíralové a přes početní 
převahu domácího týmu na střídač-
ce předvedl zaplněné hale velmi 
pěknou hru. Výsledek celého utkání 
není důležitý - sportovní klání sice 
této akci dominovalo, ale rezultát 
byl úplně jiný: DFK Holešov při-
spěl svým vystoupením ke zdaru 
celé akce, pomohl dětem, které 
zvýšenou péči potřebují, a zároveň 
celá výprava vzorně reprezentovala 
svůj klub, město Holešov i naši re-
publiku. Finanční náklady pobytu 
v Polsku nesl opět hlavní sponzor 
oddílu - Olympia o.s. Celá akce byla 
v předvánočním uspěchaném čase 
potřebným zastavením a hlubokým 
zamyšlením pro všechny přítomné 
hráčky, rodiče a fanoušky - sportov-
ní výsledky jsou sice krásné, ale po-
míjivé, ale pomoc nemocným lidem 
má mnohem větší hodnotu a smysl 
než góly a vítězná utkání…

Děkuji všem účastníkům 
za podporu akce Fotbalová hvěz-
da a za příkladnou prezentaci klubu 
i města Holešov.

Za DFK Holešov hrály: 
Mgr. Kateřina Pitnerová, Dominika 
Stolářová, Tereza Vybíralová, Míša 
Vítková, Hana Samsonková, Adé-
la Motalová, Pavlína Jablunková, 
Alexandra Skalická, Eva Šutová, 
Jaroslava Šefránková, Lucie Ma-
tulová, Hana Jelínková a Kristýna 
Zichalová. Trenérky - Mgr. Svatava 
Ságnerová, Jolana Ďurišová.

Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěšné jaro, podzimní 
propad

Cíl - udržet druhou ligu

Spolupráce s FC Slovácko



27

hole‰ovsko 1/2010

2. liga - 4. kolo
Prostějov - MKS Holešov 5,5: 2,5. Holešovu scházelo z různých důvodů 
několik hráčů  základní sestavy, navíc nastoupil jen v sedmi, takže sotva 
mohl pomýšlet na lepší výsledek. Bodoval: L. Zicháček. Remizovali: J. 
Mudrák, R. Šudřich, M. Rafaja ml.

Krajský přebor - 4. kolo 
MKS Holešov B - Chessmont Rožnov 5,5 : 2,5. Proti loňskému účastníku 
2. ligy podal Holešov dobrý výkon a zaslouženě zvítězil. „Béčko“ v pod-
zimní části dosud neprohrálo a přezimuje na 2. místě tabulky. Bodovali: 
M. Rafaja sen., R. Šudřich, R. Zajíček, Vl. Ševela. Remizovali: P. Votava, 
M. Vymětal, J. Bártek.

Regionální přebor - 4. kolo 
MKS Holešov C - Litenčice 4,5 : 3,5. Utkání družstev ze spodních pa-
ter tabulky mělo vyrovnaný průběh. V závěru dokázali domácí „vydřít“ 
nejtěsnější vítězství. Bodovali: P. Petržela, P. Krejcar, J. Petřivalský. 
Remizovali: J. Hromada, Z. Krajcar, O. Piskač. 
Sokol Holešov „A“ - Pravčice 6,5 : 1,5. Bodovali: P. Ploch, A. Peška, 
R. Holman, M. Hovadina, J. Košata, O. Sedláček. Remizovali: M. 
Kunc.

Regionální soutěž - 3. kolo 
Rusava- Sokol Holešov B  4,5 : 3,5. Bodovali: L. Botek, M. Sovadina, 
M. Tomeček. Remizovali: A. Balazs.

Šachy

Město Holešov vyhlašuje v letošním roce tři zcela nové ankety. 
Jednou z nich je rovněž anketa o nejúspěšnější sportovce města Hole-
šova. Zásady pro vyhlášení těchto anket schválilo zastupitelstvo města 
na svém jednání 21. prosince 2009. 

Zásady včetně nominačních formulářů je možné stáhnout na we-
bových stránkách města Holešova (podsekce odb. školství a kultury), 
popř. si je vyzvednout na místě prvního kontaktu (přízemí budovy MěÚ 

Hledají se nejúspěšnější sportovci Holešova

FOTO 1

1 700 000 Kč  Tel.: 603 878 573 1 590 000 Kč  Tel.: 603 878 573

Slavkov, koncový řadový část.
zrekonstruovaný RD se zahradou.
Vytápění plynovým kotlem, ohřev
teplé vody el. zásobníkem , el. 220V,
voda obecní, odpad do septiku, HUP
na domě. Zast. plocha 322 m2,

Bystřice p. Host., samostatně stojící
RD 3+1 se zahradou. Dům cihlový, ÚT
elektrické + TP + krb, voda obecní,
studna, odpad do kanalizace, el.
230/400 V. Zastavěná plocha 110 m2,
pozemek celkem 385m2.

• PZ Pravčice, 1000 m2, stavební pozemek       460.000 Kč

• RD 4+1 Ludslavice, po rekonstrukci                 910.000 Kč
• RD 3+1 Kroměříž, k rekon., volný ihned       1.800.000 Kč
• BT 2+1 Hulín, po rekon., PO SLEVĚ                  990.000 Kč
• BT 3+1 Holešov, k nastěhování + zahrádka  1.450.000.Kč

Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 739 429 821

www.rkheureka.cz

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o. 

• PZ Kroměříž, 2911 m2, stav. poz., NOVINKA    2.422.000 Kč

Holešov, Masarykova 628) nebo také na odb. školství a kultury, 1. pa-
tro, dveře č. 204. Veškeré dotazy zodpovíme a informace podáme na 
tel. č. 573 521 553. 

4. kolo
Sokol Holešov B - Junior Postoupky 2:6. Bodovali: M. Sovadina, L. Janík. 
Výsledek utkání 4. kola MKS Holešov D - Bystřice p/Hostýnem není ani 
po týdnu opět vedoucím soutěže zpracován.

Krajský přebor - 5. kolo
ŠK Zlín C - MKS Holešov B 6,5 : 1,5. První porážka Holešova v soutěži. 
Vyhrál: Vl. Ševela. Remizova: J. Hromada.

Regionální přebor - 5. kolo 
Lutopecny - MKS Holešov C 3 : 5. Trochu překvapivé vítězství Holešova 
odpoutalo naše družstvo od sestupových příček. Bodovali: S. Žáček, E. 
Dvořák, K. Šudřich, J. Petřivalský. Remizovali: Z. Krajcar,  P. Krajcar.
Slavia Kroměříž C - Sokol Holešov A 7,5 : 0,5. Utkání Sokolů v Kroměříži 
skončilo naprostým debaklem holešovského družstva. Remizoval: M. Kunc.

Regionální soutěž - 4. kolo 
MKS Holešov D - Bystřice pod Hostýnem B   3 : 5. Bystřičtí potvrdili roli 
favorita a s přehledem si odvezli 3 body. Bodoval: V. Hasník. Remizovali: 
Vl. Ševela. S. Žáček, P. Krajcar, I. Machovský.
Sokol Holešov B - Junior Postoupky  2 : 6. Bodovali: M. Sovadina, L. Janík.

Šachový oddíl MKS Holešov děkuje svým sponzorům - firmám - 
TRACHEA , MOLDCAST, SATTURN, pojišťovací agentuře p. Votavy 
a paní Haně Chytílkové za přízeň.  (is)
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Sudoku
Takřka třicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 22/2009 - 

a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Jde o rozhovor z filmu 
Světáci a rozhovor vedou Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová a Jiřina 
Jirásková,“  napsala v mailu naše čtenářka Naďa Machátová z Hole-
šova - a stává se výherkyní pizzy 
v Restauraci Kanada. Jako druhá 
byla vylosována Marie Sedlaříko-
vá z Holešova, která si v příštích 
dnech zajde na pizzu do Pizzerie 
U Letiště.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupenky 
do kina Svět Olze Logajové z Ho-
lešova a Jiřímu Janečkovi z Ru-
savy. Všem vylosovaným redakce 
Holešovska srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v naší 
soutěži, která je i tentokrát po-
stavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které 
úspěšné české komedie pochází tento monolog a kdo jej pronáší?

 „No... Nestačím se divit! To dělám! A co jsem dělala? No, děti 
jsem dělala. Nedělala jsem jazyky! Kdybych dělala jazyky, neseděla 
bych tady jako kráva...!“

 Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, 
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 
e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

RR

Obsazení: žákyně tanečního oboru ZUŠ Holešov v choreografii 
Jany Lochmanové

ZUŠ F. X. Richtera ve spolupráci s MKS Holešov
uvádí taneční představení

JAK SE TVOŘÍ TANEČNÍK

Čtvrtek 14. ledna 2010 v 17 hodin v sala terreně 
holešovského zámku

Následující krátké povídání bude jen pro 
méně pozorné návštěvníky holešovského zá-
meckého parku. S pocitem studu se přiznávám, 
že jsem k nim patřil i já, jinak si nedovedu 
vysvětlit, proč jsem na jednu zajímavost přišel 
po tolika letech až v současnosti.

Nedávno jsem se zastavil u středové části 
Neptunova trojzubce unikátní zámecké vodní 
plochy a pozoroval jsem, jak jen nepatrně 
přitéká voda z náhonu. Poté mi utkvěl pohled 
na budově zámku. Něco se mi nezdálo na stře-

dové věžičce zámeckého průčelí - připadala mi 
nějak vyšší a členitější. Až teprve moje posunutí 
do strany mi odhalilo onu neobvyklost - vedle 
zámecké věžičky se totiž nad hřebenem střechy 
objevila nejhořejší část věže kostelní, která byla 
předtím v částečném zákrytu se zámeckou. 

Dumal jsem, zda se jedná o náhodu, či 
o záměr architekta, který umístil na prodlou-
ženou osu souměrnosti zámku také kostelní 
věž. Věděl jsem, že na stavbu nového zámku 
i kostela si Jan, hrabě z Rottalu vybral v po-
lovině 17. století jednoho projektanta - tehdy 
významného císařského architekta Filiberta 
Lucheseho - z čehož lze usoudit, že archi-
tekt záměrně zvolil onu zvláštní polohu zámku 

a kostelní věže. Na zmíněné ose byl zbudován 
i Neptunův trojzubec, ale to už projektoval 
později - při přestavbě zámeckého parku v době 
klasicismu - jiný architekt...

Pokračoval jsem v přemítání, zda na téže 
ose neleží také posvátný Hostýn, kde nechal 
v polovině 18. století postavit kostel další hrabě 
z Rottalu - František Antonín. 

Přivedl mě k tomu pohled dozadu na pří-
mou zámeckou cestu směrem k Dobroticím, tedy 
i zhruba k Hostýnu, která je jakýmsi prodlouže-

ním středového ramene trojzubce (tudíž i zmi-
ňované osy). Vzrostlé stromy mi však zabraňo-
valy ve výhledu do dálky. Proto jsem se vybral 
po zmíněné cestě a až teprve na konci zámecké 
obory, lépe řečeno až na cestě u bývalého mlýna 
Ambrožových, jsem uviděl Hostýn. 

Leží opravdu na prodloužené přímce: věž 
kostela - středová věž zámku - střední rameno 
trojzubce. Při vycházce se o tom můžete pře-
svědčit i vy.

Doufám, že mě nebudou osočovat ze zby-
tečného psaní ti případní čtenáři, kteří zmíněnou 
zajímavost znají už z dřívějška. Psal jsem těchto 
pár řádků pro čtenáře neznalé.

Jiří Valenta

Skvělá zpěvačka Marie Rottrová zdraví své ho-
lešovské publikum a zve je na své vystoupení, 
které se uskuteční 16. ledna v rámci 2. repre-
zentačního plesu v holešovském zámku. 

Všimli jste si zákrytu věží?

Oblíbená komická dvojice 
Jiří Hrzán a Iva Janžurová.

HISTORICKÁ ZAJÍMAVOST


