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Jaký je rozpočet
v krizi?
Co vy na to,
pane starosto?
Rozpočet města na rok
2010 byl připravován
uprostřed hluboké celosvětové recese. Jak se to
na něm projevilo? Co vy
na to, pane starosto?
Rozpočet města pro
letošní rok je pochopitelně
kvůli celkové situaci ve světě hodně napjatý. Při jeho
sestavování jsme byli velmi zdrženliví jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Museli jsme
bohužel oželet celou řadu projektů, o nichž jsme
si mysleli, že by měly být realizovány, a to především v oblasti budování chodníků a komunikací.
Ne všechny akce ovšem budou zastaveny. Budeme například rozšiřovat prostřednictvím naší
společnosti Technické služby Holešov parkovací
místa na sídlišti Novosady a Na Letišti. Zároveň
se zaměříme na řešení strategických projektů,
kterými jsou pro letošní rok definitivní sanace
Školní ulice a jihovýchodní obchvat města.

Rozpočet na rok 2010
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Vrcholem 2. reprezentačního plesu města byla půlnoční tombola. Losování společně provedli starosta města Zdeněk Janalík a moderátor večera Jan Čenský.
Více na str. 11 a 12. Desítky fotografií z plesu naleznete na internetových stránkách města
www.holesov.cz.

KOSMETIKA
Hana Kolaříková
Otevřena v nových
prostorách
- Palackého 522, Holešov
(vedle pošty v prvním patře)
• klasické ošetření dle typu pleti
• masáže, depilace
• úprava, barvení obočí a řas
• poradenství a prodej kosmetiky

Tel.: 607 568 196

Příjmy rozpočtu města na rok 2010 byly zastupitelstvem schváleny ve výši 195 813 000 Kč,
celkové výdaje pak v částce 187 659 000 Kč.
Financování celkem je ve výši - 8 154 000 Kč.
(Podrobný rozpočet města na str. 6, 7 a 8)

Na bývalém letišti by mělo podnikat 30 až 40 firem
Další z besed o strategické průmyslové
zóně uspořádali představitelé společnosti Industry Servis ZK v sala terreně holešovského
zámku. Několika desítkám přítomných občanů
prezentovali dosavadní postup prací a dále
informovali o jednáních s případnými investory.
Žádné konkrétní jméno nepadlo, nicméně první
firmy by měly podle slov předsedy představenstva společnosti Jiřího Němce začít v Holešově
stavět už v letošním roce. Konkrétně se zatím
rýsuje technologický park, který má vzniknout
ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. V rámci něho budou nabídnuty startovací kanceláře
a také poradenská činnost pro začínající firmy.

Podle odhadů výkonného ředitele Jakuba
Černocha se zóna zaplní postupně do roku 2015.
Prostor je rozdělen pro 30 až 40 firem. Postupné
zaplňování zóny by přivítal i starosta města Zdeněk Janalík, který se besedy rovněž zúčastnil.
Jak uvedl, s jednorázovým příchodem větších
investorů by město mohlo mít problémy.
Velkou neznámou je zatím napojení rychlostní komunikace R49. Její dotažení do Holešova je prioritou Zlínského kraje, stát však zatím
nemá dostatek financí. Podle odhadu Jiřího
Němce by mohla být komunikace dovedena
do Holešova někdy v roce 2014.
(frs)
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Pravidla pro udělování Ceny města Holešova
- osobnost města Holešova
I. Podmínky udělení ceny
O udělení Ceny města Holešova - Osobnost města Holešova
- rozhoduje Zastupitelstvo města
Holešova 1x ročně. Nositelem ceny
se může stát na základě podaného
návrhu fyzická osoba starší 40 let,
která žije či žila v Holešově (popř.
může být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem
ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch
občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Nositelem
ocenění nemůže být současný člen
Zastupitelstva města Holešova a vedoucí zaměstnanci města. V každém
roce může být cena města udělena nejvýš jedné navržené osobě.
Cenu předává starosta města Holešova nebo jím pověřený zástupce
za účasti pozvaných hostů.

II. Podání návrhů
Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy
na udělení ceny budou zveřejněny
v regionálním čtrnáctideníku Holešovsko a na webových stránkách města Holešova od 1. 1. do
15. 2. Podání musí být písemné,
podepsané a adresované (odboru
školství a kultury nebo kanceláři
starosty). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel. Z podání musí
být jasné, koho a proč na ocenění
navrhuje a adresa pro doručování.
Informace o nominované osobě
musí obsahovat: jméno, datum
narození, trvalé bydliště, případně
jinou adresu pro doručování, stručný životopis a popis jejího přínosu
k rozvoji města Holešova. Podání musí být učiněno nejpozději do

28. 2. aktuálního roku, k později
podaným nominacím nebude přihlíženo. Návrh na udělení ceny může
být podán opakovaně, pokud ocenění navrhované osobě již nebylo
uděleno. Všechny údaje obsažené
v podání jsou považovány za důvěrné - zák. č. 101/2000, o ochraně
osobních údajů.
III. Vyhodnocení návrhů
Návrhy na udělení Ceny města
Holešova - Osobnost města Holešova - zpracuje Komise pro udělení
cen města jmenovaná radou a předá
je nejpozději do 15. 3. radě města
a ta svůj návrh předloží na nejbližším
jednání zastupitelstva města.
Hlasování o udělení ocenění
(výběr kandidátů) může též proběhnout na zastupitelstvu formou tajné
volby (v případě více srovnatelných

návrhů), kdy si každý zastupitel
z navržených vybere jednoho kandidáta (nejvíce však dva) a formou
hlasovacího lístku jeho jméno vhodí
do hlasovací urny. Cena je potom
udělena tomu, kdo získá největší
počet hlasů.
IV. Ostatní ustanovení
Vyznamenaná - nominovaná - osobnost bude v den udělení
ocenění pozvána starostou města
Holešova na slavnostní akt předání
tohoto vyznamenání. Účast dalších
osob (blízkých, spolupracovníků či
příbuzných) musí být z organizačních důvodů předem nahlášena.
Slavnostní ceremoniál předávání Ceny města Holešova - Osobnost města Holešova organizačně
zajišťuje odbor (školství a kultury;
kancelář starosty).

Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Holešova
Čl. I Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov bude každoročně do 30. 4.
vyhlašovat nejúspěšnější sportovce z řad občanů
města Holešova, a to na základě dosažených sportovních výsledků v předchozím kalendářním roce.
(2) Cílem vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města je podpořit veškeré aktivity v oblasti
tělovýchovy a sportu ve městě, seznamovat
s nimi širokou veřejnost, a snažit se tak o dobrou
propagaci sportu.
(3) Tyto zásady určují postup pro předkládání
návrhů, organizační zajištění a vyhodnocení
nominací.
Čl. II Předkládání návrhů
(1) Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna
vždy do 10. 1. roku, ve kterém bude vyhlašování
probíhat, a to v místním tisku a na internetových
stránkách města.
(2) Návrh na ocenění může podat každá fyzická
a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný
nominační formulář na adresu: Městský úřad
Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova
628, 769 01 Holešov. Počet návrhů na ocenění
v jednotlivých kategoriích není omezen, každý
návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí
být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo
oddílu, na internetu apod.).
(3) Termín pro zaslání návrhů: do konce měsíce
února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat,

je nutno předložit návrhy na ocenění za sportovní
úspěchy v předchozím kalendářním roce
(4) Vyhlašované kategorie (věk k 31. 12. hodnoceného roku): sportovní naděje (do 15 let),
jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku
včetně, jednotlivci za sportovní úspěchy od 20 let,
sportovní kolektiv, trenér či organizační pracovník.
(5) Kdo může být navržen na ocenění: Do hodnocení budou zařazeni: v kategorii sportovních
nadějí a jednotlivců členové těch oddílů a klubů,
které působí na území města Holešova, za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci, kteří mají
trvalé bydliště v Holešově, v kategorii sportovní
kolektivy, kolektivy, které reprezentují sportovní
kluby působící na území města Holešova.
Čl. III Hodnocení předložených návrhů
(1) Rada města Holešova pověřuje Komisi pro
občanská sdružení zpracováním návrhu na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců.
(2) Komise posoudí všechny návrhy na ocenění,
které došly ve stanoveném termínu a na stanovených formulářích. Dle vlastního uvážení ověří
údaje v jednotlivých návrzích.
(3) Komise posuzuje jednotlivé návrhy podle
údajů v nich uvedených. Do návrhu na ocenění
nemusí zahrnout veškeré obdržené návrhy, rovněž nemusí být každoročně oceněni sportovci
a osobnosti ve všech kategoriích.
(4) Komise zpracuje a Radě města Holešova
předloží návrh na vyhlášení nejúspěšnějších

sportovců města za příslušný kalendářní rok,
a to nejpozději na zasedání rady města do 15.
4. příslušného roku.
(5) Rada města po projednání, případném ověření, doplnění apod. vyhlásí nejúspěšnější sportovce v oblasti sportu za předchozí kalendářní rok.
Čl. IV Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
města
(1) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Holešova za daný kalendářní rok se
koná nejpozději do konce měsíce května.
(2) Na slavnostní vyhlášení jsou zváni: všichni
nominovaní sportovci, trenéři, případně zástupci
oddílů nebo klubů oceněných sportovců, předsedové sportovních klubů ve městě, členové
Zastupitelstva města Holešova, členové Komise
pro občanská sdružení. Na slavnostní vyhlášení může být pozván některý z významných
sportovců ČR. Slavnostní vyhlášení je veřejné
a účastnit se ho může široká veřejnost, která
bude informována prostřednictvím místního tisku, webových stránek města, případně plakáty.
Na slavnostní vyhlášení budou pozváni zástupci
sdělovacích prostředků.
(3) První tři ocenění v každé kategorii obdrží
věcné ceny a diplomy.
(4) Seznam vyhodnocených sportovců a osobností v oblasti sportu bude poskytnut ke zveřejnění v médiích, zveřejněn v místním tisku
a na webových stránkách města Holešov.

Zásady pro vyhlašování nejvýznamnějších osobností
Čl. I Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov bude každoročně
do 30. 4. vyhlašovat nejvýznamnější
osobnosti aktivní v kultuře a volnočasových organizacích z řad občanů
města Holešova, a to na základě
dosažených výsledků a jejich činností
v předchozím kalendářním roce.
(2) Cílem vyhlašování osobností
města je podpořit veškeré aktivity
v oblasti kulturního a společenského
života ve městě, seznamovat s nimi
širokou veřejnost.
(3) Tyto zásady určují postup pro
předkládání návrhů, organizační zajištění a vyhodnocení nominací.
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Čl. II Předkládání návrhů
(1) Výzva k předkládání návrhů bude
zveřejněna vždy do 10. 1. roku,
ve kterém bude vyhlašování probíhat,
a to v místním tisku a na internetových stránkách města.
(2) Návrh na ocenění může podat
každá fyzická a právnická osoba,
která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu: Městský úřad Holešov, odbor školství
a kultury, Masarykova 628, 769 01
Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není
omezen, každý návrh na ocenění
musí být podán na samostatném

formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např.
u představitelů klubu nebo spolku,
na internetu apod.).
(3) Termín pro zaslání návrhů:
do konce měsíce února roku,
ve kterém bude vyhlašování probíhat, je nutno předložit návrhy
na ocenění v předchozím kalendářním roce.
(4) Vyhlašované kategorie (věk k 31.
12. hodnoceného roku): osobnost
v oblasti kultury, osobnost v oblasti
volnočasových aktivit, kolektivy působící v obl. kultury či volnočasových
aktivit.

(5) Kdo může být navržen na ocenění: Do hodnocení budou zařazeni: v kategorii osobnost v oblasti
kultury - pouze osobnosti působící
na území města Holešova, které mají
nebo měly trv. bydliště v Holešově,
v kategorii osobnost v oblasti volnočasových aktivit - pouze osobnosti
působící na území města Holešova
a mají trvalé bydliště v Holešově,
v kategorii kolektivy působící v obl.
kultury či volnočasových aktivit - pouze kolektivy působící na území města
Holešova.
(Pokračování na str. 3)
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Zastupitelstvo zvolilo nové přísedící
okresního soudu
Zastupitelstvo města zvolilo
na svém posledním zasedání přísedící Okresního soudu v Kroměříži na další čtyři roky. K výkonu této
funkce bylo za Holešov navrženo
a zvoleno 9 kandidátů, z nichž
šest je stávajících a zbývající tři
jsou noví přísedící. Jsou mezi nimi
JUDr. Vladimír Martínek z Holešova, JUDr. Vlastislav Pacík z Bystřice p. Host., pracoviště Holešov,
JUDr. Alena Přikrylová z Holešova,
Mgr. Zdeňka Konopecká z Holešo-

va, Libor Klíma z Holešova, Eva Pilařová z Holešova, Mgr. František
Kulhavý, Dr., z Rymic, pracoviště
Holešov, PhDr. Viera Horáková
z Kroměříže, pracoviště Holešov,
a Věra Lišková z Holešova.
Zastupitelstvo města, ve smyslu §64 ods. 1 zákon č. 6/2002 Sb.,
volí přísedící okresního soudu v obvodu příslušného soudu. Přísedící
jsou voleni na období čtyř let. Předešlá volba přísedících proběhla
23. února 2006.
(sov)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• 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 neuskutečněné 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.
• Pronajmu byt 2+1 v Holešově U Letiště. Volný od března 2010.
Tel.: 774 329 505.
• Stříhání a úprava psů. Pivovarská 676, Holešov. Tel. 607 148 031,
www.artussalon.webnode.cz.

Prodám Škodu Octavia 1,6, r.v. 1998,
centrál, el. okna i zrcátka,
dva airbagy, rádio,
2. majitel, najeto 135 tis. km,
cena 75 tis. Kč. Tel.: 737 731 761.

Město Holešov
ZÁPIS
do prvního ročníku základních škol
v Holešově pro školní rok 2010/2011
se koná
v pátek 12. 2. 2010
od 12.00 do 17.00 hodin.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2004.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo
od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005.
Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
- rodný list dítěte.
Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy,
v jejímž školském obvodu má místo trvalého pobytu, pokud zákonný
zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.
Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených
městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody
určeny takto:
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození,
Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní,
Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny,
nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše
po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost,
Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny,
Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín.
Ve školním roce 2010-2011 bude opět otevřena při 3. Základní škole
Holešov 1. třída pro děti s vadami řeči.
Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do
školních družin.
Holešov, leden 2010					
		
Mgr. Rudolf Seifert
		
místostarosta města

v oblasti kultury a volnočasových aktivit
(Dokončení ze str. 2)
Čl. III Hodnocení předložených
návrhů
(1) Rada města Holešova pověřuje
Komisi kultury zpracováním návrhu na vyhlášení nejvýznamnějších
osobností města Holešova v oblasti
kultury a volnočasových aktivit.
(2) Komise posoudí všechny návrhy
na ocenění, které došly ve stanoveném termínu a na stanovených formulářích. Dle vlastního uvážení ověří
údaje v jednotlivých návrzích.
(3) Komise posuzuje jednotlivé návrhy podle údajů v nich uvedených.
Do návrhu na ocenění nemusí zahr-

nout veškeré obdržené návrhy, rovněž nemusí být každoročně oceněny
všechny tři kategorie.
(4) Komise zpracuje a Radě města
Holešova předloží návrh na vyhlášení
nejvýznamnějších osobností města
Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit za příslušný kalendářní
rok, a to nejpozději na zasedání rady
města do 15. 4. příslušného roku.
(5) Rada města po projednání, případném ověření, doplnění apod.
vyhlásí nejvýznamnější osobnosti
města Holešova v oblasti kultury
a volnočasových aktivit za předchozí
kalendářní rok.

Čl. IV Vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova
v oblasti kultury a volnočasových
aktivit
(1) Slavnostní vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova
v oblasti kultury a volnočasových aktivit za daný kalendářní rok se koná
nejpozději do konce měsíce května.
(2) Na slavnostní vyhlášení jsou
zváni: všichni nominovaní, zástupci
organizací nebo klubů oceněných
osobností, zástupci významných
kulturních institucí a spolků ve městě, členové Zastupitelstva města
Holešova, členové Komise kultu-

ry. Slavnostní vyhlášení je veřejné
a účastnit se může široká veřejnost,
která bude informována prostřednictvím místního tisku, webových
stránek města, případně plakáty.
Na slavnostní vyhlášení budou
pozváni zástupci sdělovacích prostředků.
(3) První tři ocenění v každé kategorii
obdrží věcné ceny a diplomy.
(4) Seznam vyhodnocených osobností a kolektivů v oblasti kultury
a volnočasových aktivit bude poskytnut ke zveřejnění v médiích, zveřejněn v místním tisku a na webových
stránkách města Holešova.
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Město opět půjčuje peníze z Fondu rozvoje bydlení
Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z „Fondu rozvoje bydlení“. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat
půjčku z fondu na základě žádosti
o zařazení do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky
bude doručena na podatelnu MěÚ
Holešov do 5. 3. 2010 do 10.00
hod. Žádost musí obsahovat: a)
jméno nebo název žadatele, b)
adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c)
přesné označení předmětu půjčky
(adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví - ne starší
než 3 měsíce, u členů byt. družstev
kopii nájemní smlouvy a kopii OP,
stavební povolení či jiný příslušný
doklad, u členů byt. družstev souhlas bytového družstva, nezbytnou projektovou dokumentaci, d)
cenu akce, při svépomoci odhad
nákladů, které budou při realizaci
dokladovány fakturami a účty, e)
předpokládanou dobu dokončení
akce, f) požadovanou částku úvěru,
g) popis účelu, na který je půjčka
žádána (druhy půjček), h) potvrzení
o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy
A1 - účel (obnova střechy, případně
přestavba ploché na šikmou starší
10 let), splatnost 4 roky, úrok 5 %,
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m) splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 50 000,- Kč.
A3 - (zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam,
kde nelze provést napojení na centrální ČOV), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 35 000,- Kč na jeden dům.
A4 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 40 000,- Kč
na jeden dům.
A5 - (provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování),
splatnost 4 roky, úrok 5 % , částka
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A6 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienického zařízení),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 50 000,- Kč na jeden dům.
A7 - (rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.),

splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 75 000,- Kč na jeden byt.
A8 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A9 - (půdní nástavba bytu rušící
plochou střechu - min. 50 m2 užit.
plochy), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 150 000,- Kč na jeden byt.
A10 - (nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 %
do 150 000,- Kč na jeden byt.
A 11 - (zřízení nové bytové jednotky
z nebytového prostoru), splatnost

B4 - (provedení zateplení nebo
obnova fasády domu včetně oplechování), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 500 000,- Kč na jeden dům.
B5 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienického zařízení),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 50 000,- Kč na jeden byt.
B6 - (rekonstrukce rozvodů vody,
odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 50 000,- Kč na jeden byt.
B7 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.

nad 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 300 000,- Kč na jeden byt.
B10 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - do 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 150 000,- Kč
na jeden byt.
B11 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru
- do 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B12 - (provedení fasády na novém
domě), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 500 000,- Kč na jeden
dům.
B13 - (zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B14 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 50 000,- Kč
na jeden byt.
B15 - (obnova a statické zajištění
balkónů), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 30 000,- Kč na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro
účely města Holešova)
C1 - (výkupy pozemků v rámci
rozvoje města), splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.
C2 - (budování infrastruktury), splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.

4 roky, úroky 5 %, do 150 000,- Kč
na jeden byt.
A12 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do 150 000 Kč na jeden dům.
B) Bytové domy
B1 - (obnova střechy, případně
přestavba ploché na šikmou starší
10 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
do 500 000,- Kč na jeden dům.
B2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m), splatnost 4 roky, úroky
5 %, do 50 000,- Kč.
B3 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 500 000,- Kč
na jeden dům.

B8 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - nad 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 300 000,- Kč
na jeden byt.
B9 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru -

Jednotlivé účely půjček lze
kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výběrového řízení budou všichni
žadatelé vyrozuměni a vyzváni
k dodání dalších potřebných
dokladů a následnému uzavření
smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města

Maškarní ples v Jankovicích
V sobotu 30. ledna 2010,
20.00 hodin, kulturní dům.
Účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném.
K poslechu i tanci hraje Rytmix.
Bohatá tombola a občerstvení

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Na Holešovsku koledníci vybrali statisíce pro potřebné
I navzdory nepříznivému počasí se také letos uskutečnila Tříkrálová sbírka, která byla započata již
v pátek 8.1. V ulicích Holešova jste
mohli spatřit otce děkana P. Františka Cincialu, ředitele Charity Holešov
Mgr. Milana Jelínka a zaměstnance
Charity pana Františka Pirkla, kteří
tvořili speciální tříkrálovou skupinku.
Tito „tři králové“ objížděli na bryčce
tažené koňmi místní úřady a také
firmy. Díky ochotě a štědrosti jejich
zaměstnanců vykoledovali celkem
34 576 Kč.
Dalšího dne, v sobotu 9.1.,
se konala samotná sbírka. I když
byly ulice plné čerstvě napadlého sněhu a nepříjemného náledí,

neodradilo to nadšené koledníky
ani vedoucí skupinek od toho, aby
se dostavili ke sv. Martinovi. Tam
je čekaly milé dobrovolnice, které
jim pomohly převléci se do tříkrálového kostýmu a nabídly jim
pohoštění na posilnění. Poté se
všichni účastníci sbírky přemístili
v průvodu do kostela, kde jim otec
děkan P. Cinciala dal požehnání
a posvětil jejich křídy. Vzápětí se
všichni koledníci spolu s vedoucími
skupinek rozběhli do víru koledování ulicemi Holešova, aby mohli
svým zpěvem a úsměvem požádat
o příspěvek do kasičky.
Během několika hodin se postupně všichni vraceli v pořádku
Odmyslíme-li si pár detailů, pak můžeme klidně konstatovat, že byla
tato fotografie pořízena například v roce 1910.
zpátky za námi ke sv. Martinovi,
aby odevzdali ke spočítání kasičky
a promrzlí se šli občerstvit čajem
a teplým jídlem.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli
na realizaci letošní Tříkrálové sbírky - všem dobrovolnicím, zaměstnancům Charity, členům Skauta,
Junáka, červeného kříže, žákům
a studentům místních škol a dalším
ochotným lidem, kteří se zhostili role koledníka nebo vedoucího
skupinky.
Dále patří dík našim sponzorům - firmě Wastex, Sfinx, Jospos

a pekárně Espreso, kteří nám poskytli občerstvení pro účastníky
sbírky, poté také všem starostům
okolních obcí a předsedům osadních výborů za bezproblémový průběh Tříkrálové sbírky a také otci
děkanovi za aktivní účast na sbírce
a zapůjčení prostor U sv. Martina.
Největší poděkování patří
ovšem lidem, kteří nenechali svá
srdce ani dveře před koledníky zavřené a díky kterým se vybralo při
letošní sbírce celkem 434 044 Kč.
Bc. Michaela Konečná,
místní koordinátorka TS 2010

Jako obvykle začíná Tříkrálová sbírka na holešovském
městském úřadu.

Výprodej zbylých látek
Charita Holešov nabízí k doprodeji různé druhy látek, které zbyly
z činností Chráněných dílen. V případě zájmu o látky je možnost jejich
zakoupení za velmi nízké ceny. Více informací na tel. 573 398 468 nebo
v budově Charity Holešov, nám. Svobody 97.
Charita Holešov

Pronajmu nebo prodám nově
zrekonstruovaný, atypicky řešený
rodinný dům na náměstí Svobody
v Holešově.

Tel.: 604 452 091

Zmrzlí koledníci v holešovském kostele. Počasí příliš nepřálo,
ale co také čekat v lednu?

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v Holešově a okolních obcích
Obec

Výtěžek

Kurovice

Bořenovice

4 638 Kč

Dobrotice
Holešov

6 859 Kč

Roštění

14 019 Kč

Ludslavice

14 960 Kč

Rymice

15 940 Kč

9 459 Kč

Martinice

18 286 Kč

Třebětice

9 445 Kč

156 285 Kč

Němčice

6 165 Kč

Tučapy

6 132 Kč

6 557 Kč

Zahnašovice

12 328 Kč
22 532 Kč

Horní Lapač

9 500 Kč

Pacetluky

Jankovice

9 663 Kč

Prusinovice

29 273 Kč

Žeranovice

Količín

8 263 Kč

Přílepy

24 462 Kč

Žopy

Racková

20 814 Kč

CELKEM

Kostelec u Hol.

18 769 Kč

9 695 Kč
434 044 Kč
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Rozpočet města Holešova na rok 2010
Příjmy
Popis

schválený
rozpočet ZM
21. 12. 2009

20 400

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti

3 400

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů

1 700
24 000
0
45 000

Daň z nemovitostí

10 000

Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Souhrnný dotační vztah
Úroky z účtů
Celkem kapitola 11

5 600
220
1 500
600
1 000
22 936
200
136 556

Odbor kultury a školství - kap. 13
Platby od obcí za náklady na žáky

270

1 500

Dotace sociální dávky
Splátky sociálních půjček

Celkem kapitola 18

Správní poplatky

0
30
5
35

300

Změny územního plánu

70

Pokuty a náklady řízení

50

Celkem kapitola 19

420

Odbor životního prostředí - kap. 20
Poplatky za znečišťování ovzduší

10

Poplatek za odnětí zemědělské půdy

100

Správní poplatky

100

Příjmy z EKOKOMu

500

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých
nerostů

175

Čištění vtokových vpustí

15
10

100

Pokuty a náklady řízení

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko

600

Celkem kapitola 20

2 200

1 485

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19

Příjmy z prodeje zboží

Celkem kapitola 13

30

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18

Průkazy ZTP

Daň z přidané hodnoty

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Pronájem kanceláří v Tovární ulici

Celkem kapitola 16

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

Daň z příjmů z právnických osob za obec

160

Sociální fond

Odbor finanční - kap. 11

Daň z příjmů právnických osob

Rozvoz stravy a prádla

910

Odbor kancelář starosty - kap. 22

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14

Příjmy přestupkové komise

100

Správní poplatky

Pronájem Sádku Dobrotice

25
20

60

Poplatek za užívání veřejného prostranství

250

Pronájem kulturního domu Tučapy

Pronájem zahrádek

200

Pronájem kotelen

Příjmy ze hřbitovních míst

500

Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor

Pronájem pozemků

350

Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje

Prodej majetku (TS)

477

Celkem kapitola 22

Prodej nemovitostí

30 000

Pronájem sloupů VO

45

Fond rozvoje bydlení

3 000

Příjmy z věcného břemene
Celkem kapitola 14

50
34 932

Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 15

Pokuty a náklady řízení

6

11 400
170
14 515

Odbor dopravně správních agend - kap. 23
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 23

600
2 000
700
3 300

Městská policie - kap. 31
250
60
310

Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16
Správní poplatky

2 800

1 000
25

Pokuty

1 000

Celkem kapitola 31

1 000

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61
Příjmy z činnosti centra

150

Celkem kapitola 61

150

Příjmy celkem

195 813
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Výdaje
Popis

schválený
rozpočet ZM
21. 12. 2009

Oslavy Dne učitelů

10

Celkem kapitola 13

3 850

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14

Odbor finanční - kap. 11
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Grohova

1 900

Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského
hřbitova

10

Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým
organizacím - MŠ Havlíčkova

2 500

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní
obslužnosti

860

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Masarykova

800

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1. ZŠ

3 900

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2. ZŠ

Městský kamerový systém

1 280

1 800

2 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3. ZŠ

Stavební úpravy odloučeného pracoviště
MŠ Sluníčko ve Všetulích

3 900

Drobné investice a opravy

Rekonstrukce zámku

Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým
organizacím - ÚŠJ

1 700

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS

7 700

Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku

8 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - SVČ

1 600

Pojištění majetku města
Úroky z úvěrů

250
30
250
14

150

1 000

Provoz hřbitova

800

1 300

Provoz veřejného WC

400

100
43 052

Odbor školství a kultury - kap. 13
50
100
30
1 200

Dotace občanskému sdružení Moravské děti na
soutěž v Číně

500

Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov
na přípravu plesu

100

Příspěvek Mikroregionu Holešovsko

180

Cestovní ruch a propagace města

400

Komunální služby - výdaje spojené
s prodejem majetku

1 000

Provoz a údržba veřejného osvětlení

3 500

Aktualizace digitální mapy

37

Údržba veřejné zeleně

3 200

Úklid města

2 000

Fond rozvoje bydlení

2 500

Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků

1 224

Centrum volnočasových aktivit Americký park

288

Kanalizace Tučapy - Količín

600

Jihovýchodní obchvat
Celkem kapitola 14

0
56 891

Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16

40

Obnova památek

300

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko

700

Neinvestiční transfery občanským sdružením
(tělocvičny)

2 600

Provoz stadionu Míru

Všeobecná rezerva města

Sportovní den města,
zabezpečení společenských akcí

10

450

500

Vedení kronik

Dopravní značení

250

Provoz koupaliště

Platba DPH

Dotace na podporu tzv. Akce milion

Údržba ostatních pozemních komunikací

200

100

150

Dotace občanským sdružením - festival židovské
kultury

Údržba silnic

9 090

Údržba sportovních zařízení v majetku obce

Ostatní

Dotace Cyklistickému klubu Drásal

Poplatky k investicím a opravám

Rozbory odpadních vod
6 202

Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Kroměřížska

Cyklostezka Holešov - doplatek

Údržba autobusových zastávek

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS vybavení zámku

Celkem kapitola 11

Odpadové centrum Technických služeb

23 798

40

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím - Svaz měst a obcí

28

Neinvestiční transfery občanským sdružením
- Sdružení tajemníků

1

Sbory pro občanské záležitosti

60

Náklady na provoz úřadu

7 789

Výdaje sociálního fondu

1 300

Celkem kapitola 16

9 178

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18
200

Neinvestiční dotace Charitě Holešov

200

7

hole‰ovsko 2/2010
Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi
Sociální dávky
Komunitní plánování
Klub důchodců
Ostatní sociální záležitosti
Celkem kapitola 18

50
0
10
120
50
430

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19

Hasiči Žopy

40

Celkem kapitola 22

9 240

Odbor dopravně správních agend - kap. 23
Poradenské a právní služby

10

Celkem kapitola 23

10

Městská policie - kap. 31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

4 000

Územně plánovací dokumentace a podklady

125

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 360

Ostatní podklady k územnímu plánování

605

Provoz městské policie

Celkem kapitola 19

730

Umístění psů v útulku

10

Provoz pultu centrální ochrany

85

Odbor životního prostředí - kap. 20
Příspěvek na přehlídku trofejí
Deratizace
Rozbory vod

7

Celkem kapitola 31

120

Tajemník - kap. 41

5

Protierozní ochrana

10

Nebezpečné odpady

440

Komunální odpady

8 270

Tříděný odpad - sběrný dvůr

1 475

Úklid skládek
Monitoring půdy a podzemní vody
Pořízení uniformy

160
25
15

5 855

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje
Odměny členům zastupitelstva
Celkem kapitola 41

42 350

Rada města - kap. 51
Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)

300

Celkem kapitola 51

300

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61

Odborné zahradnické práce včetně koupaliště

1 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje

Odbor kancelář starosty - kap. 22
Ochrana obyvatelstva

50

Rezerva na živelní události

100

Náklady na činnost zastupitelstva

228

Soudní poplatky a náhrady
Náklady na provoz IT
Výpočetní technika

20
1 100
100

Správa bytového a nebytového fondu - mandátní
smlouva

2 200

Správa bytového a nebytového fondu - mandátní
smlouva (provoz bazénu)

3 400

Správa bytového a nebytového fondu - doplatky
roku 2009

300

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Dobrotice

50

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Količín

50

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Tučapy

50

Finanční prostředky na drobné investice
a opravy - Žopy

50

3 050
10 715

2 500
14 027

28 585

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Náhradní výsadba (Zlínský kraj)
Celkem kapitola 20

400

260

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

70

Příspěvek sdružení mateřských center

1

Činnost mateřského centra

260

Celkem kapitola 61

591

Pomocná hospodářská správa - kap. 62
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

850

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

300

Činnost PHS

5

Celkem kapitola 62

1 155

Výdaje celkem

187 659

Financování
Popis

schválený
rozpočet ZM
21. 12. 2009

Odbor finanční - kap. 11

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku

147

Provoz OV Količín včetně areálu

180

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu

128

Provoz OV Žopy

119

Hasiči Holešov

758

Zůstatek prostředků na bankovních účtech
z roku 2009 zapojených do rozpočtu roku 2010
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8 282
0

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - SFŽP - kotelna zámek

-900

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB - vodovod Dobrotice

-536

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS - komunikace + zámek

-8 000

Oslavy založení sboru v Holešově

50

Hasiči Dobrotice

55

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB - zámek

-7 000

Hasiči Količín

30

Celkem kapitola 11

-8 154

Hasiči Tučapy

35

Financování celkem

-8 154
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Posluchači policejní školy darovali nemocnici krev
Heslo Pomáhat a chránit
tentokrát v jiném duchu naplnili
posluchači Vyšší a Střední policejní
školy Ministerstva vnitra v Holešově. Čtrnáct z nich se totiž rozhodlo
podpořit potřebnou věc a v úterý
a ve středu 19. a 20. ledna darovat
krev transfuznímu oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
„V úterý k nám dorazilo osm
prvodárců, jeden mnohonásobný bezplatný dárce krve a jeden
dárce, který v minulosti daroval
plazmu. Všechny odběry proběhly
zcela bez komplikací a my jsme

získali deset plnohodnotných jednotek krve,“ pochvalovala si první
odběrový den primářka oddělení
Zdenka Hřebačková.
Zároveň podotkla, že ačkoli
většina z nových dárců další odběry v Kroměříži neuskuteční, rozhodně položili základ dobré věci.
„Většina říkala, že bude chodit
darovat krev dál. A ať už to bude
u nás nebo kdekoliv jinde v republice, bude to jenom dobře,“
pochvalovala si primářka.
Samotný odběr si pochvalovali také studenti. „Odběr je té-

měř bezbolestný a tímto skutkem
mohu zachránit to nejcennější lidský život. Řídíme se tedy heslem Pomáhat a chránit i v tomto
případě,“ uvedl strážmistr Vladimír
Borský.
Dárcovství má navíc podle
zúčastněných hned několik výhod. „Kromě samotného pocitu
blaženosti nad dobrým skutkem je
třeba si uvědomit, že krev dárce se
přirozeně obnovuje a je při každém
odběru důkladně vyšetřena. Dárce
zjistí důležité informace o svém
zdravotním stavu a lékaři dokážou

odhalit možná rizika a onemocnění, která ho potkala anebo mohou
potkat. Jedná se tedy o vynikající
prevenci a pomoc zároveň, kterou
bohužel využívá čím dál tím méně
lidí. Je tedy na místě o dárcovství
uvažovat, neboť na rozhodnutí
není nikdy pozdě a oběť, již dárce podstupuje, je zanedbatelná
proti jeho účelu. Heslo Pomáhat
a chránit platí i ve vztahu k sobě
samým,“ dodala za pedagogický
dozor Naďa Pleváková, sama
mnohonásobná dárkyně.
(vk)

Myslíme na druhé nejen o Vánocích
Tohoto motta jsme se drželi a držíme
ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole
MV v Holešově. Naše žáky a studenty vedeme
mimo jiné k tomu, aby nebyli lhostejní k lidskému
neštěstí a utrpení a pomáhali potřebným. Každý
z nás pomáhá sám v rámci svých možností
a kromě toho existuje jeden projekt, který nás
ve škole spojuje. Je to program „Adopce na dálku“. Již dvakrát jsme uspořádali sbírku a předloni
v prosinci i vánoční jarmark, jejichž výtěžek
jsme poslali prostřednictvím Arcidiecézní charity
Praha do Zambie na „adopci“ devítileté dívenky
Mervis Shaba. Naše peníze jí umožňují, aby
chodila do školy a v budoucnu si splnila svůj
sen stát se učitelkou. Mervis pochází z velmi
chudé rodiny, zemřela jí maminka, otec se znovu
oženil, a tak vyrůstá s nevlastními sourozenci.
Rodina žije v domě bez elektřiny a tekoucí
vody. „Naše“ Mervis si ráda hraje s kamarády,
její nejoblíbenější hrou je dívčí košíková, kreslí
a oblíbila si matematiku. Naši žáci si s ní dopisují,
a tím se zároveň procvičují v angličtině. Mervis
zatím píše dopisy s pomocí sociální pracovnice.
K narozeninám a na Vánoce jsme Mervis poslali

balíčky plné dárků, ze kterých měla dívenka
velikou radost.
Projekt „Adopce na dálku“ umožňuje sociálně slabým dětem, aby se vzdělávaly ve svém
přirozeném kulturním prostředí a v budoucnu si
našly práci, díky které zabezpečí sebe a svou
rodinu. Součástí projektu je i osvěta o AIDS,
správných hygienických návycích, plánovaném

rodičovství apod. O projektu můžete získat podrobné informace na www.charita-adopce.cz.
Děkuji všem zaměstnancům, žákům a studentům školy, kteří jakoukoliv částkou přispěli
na další rok studia Mervis Shaba, zvláště pak
vychovatelkám paní Haně Bendové a Bc. Janě
Jirouškové, za vánoční jarmark a s ním spojený
krásný program.
Mgr. Jolana Saibertová

Sbírka jablek a suchého pečiva pro lesní zvěř
Vážení přátelé přírody! Stejně jako v minulých letech pořádá minigolfový klub Holešov
sbírku jablek a suchého pečiva, které v těchto
zimních měsících odvezou myslivci z okolních
mysliveckých sdružení do lesa k přikrmení strádající zvěře.
Sbírka se uskuteční v pátek 5. února
2010 v areálu minigolfového hřiště (bývalé
letní kino) v době od 15.00 do 16.00 hodin.
Nosit můžete jablka, kaštany, mrkev, kukuřici, suché pečivo. Každému, kdo přijde

a přispěje do této charitativní sbírky, věnuje
minigolfový oddíl vstupenku na minigolf,
platnou pro letošní letní sezonu.
Lidem, kteří jsou rovněž ochotni přispět,
ale určený termín jim nevyhovuje, nabízíme
možnost přinést pečivo či jiné produkty kdykoliv
do prodejny Zverimex u minigolfu, kde se toto
sbírá po celý rok. Dárcům, kteří takto činí, tímto
srdečně děkuji!
Jménem všech zajíců a srnek Vám děkuje
Zdeňka Doleželová - přírodomil amatér

Na lyžařském kurzu 1. ZŠ nechyběla ani beseda se členem Horské služby
Na druhý lednový týden se
všichni žáci sedmých tříd z 1.
ZŠ v Holešově už dlouho těšili.
V těchto dnech jsme totiž měli
absolvovat lyžařský výcvik.
Po prosincovém „aprílovém“
počasí jsme se obávali, zda vůbec
budeme mít na čem lyžovat. K naší
velké radosti začalo čtyři dny před
odjezdem hustě sněžit. Vzhledem
ke sněhové kalamitě po celé České republice však radost vystřídaly
obavy, zda na Horní Bečvu vůbec
dojedeme.
V pondělí ráno nás autobusy
spolehlivě dopravily na parkoviště
pod hotelem Labyrint u Sachovy
studánky. Lyže a snowboardy
nám skibus dopravil ke svahu, ale
ostatní zavazadla si každý musel
na hotel donést sám (pro některé
byla vzdálenost 300 m do kopce
největším sportovním výkonem).
Příjemné ubytování v hotelu nám
však bylo odměnou. První den
odpoledne nás učitelé rozdělili
do družstev. Začátečníci měli zprvu
obavy, ale díky skvělým instruktorům se v průběhu týdne naučili lyže
či snowboard ovládat všichni.

Ani po každodenním lyžování
nám energie nechyběla, a proto
nezbývá než poděkovat našim učitelům také za přípravu večerních
programů, které tvořily různé hry,
soutěže a diskotéky. Ve středu odpoledne, v polovině zájezdu, jsme
vynechali odpolední lyžování a nabírali docházející síly v hotelovém
bazénu a na besedě se členem
Horské služby, který s sebou přivezl

i záchranářského psa. Dlouho jsme
si s ním povídali o tom, jak se máme
na horách chovat. Následující den
se někteří žáci mohli za odměnu
zúčastnit večerního lyžování. Poslední večer se uskutečnil již tradiční karneval. V maskách se na něm
představili i učitelé s panem zdravotníkem, nastoupili jako fotbalový
tým. Součástí večera bylo vyhlášení
výsledků jednotlivých soutěží: o nej-

hezčí masku, o nejlépe uklizený
pokoj a nechyběly ani výsledky závodu ve slalomu, který absolvovali
všichni účastníci kurzu.
Abychom na tento týden nikdy nezapomněli, obdržel každý
z nás na závěr kurzu pamětní list.
Myslím si však, že i bez pamětního
listu nám „lyžák“ zůstane navždy
v paměti.
Jana Trdlicová, 7. C
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Životopis Vladimíra Košana, posledního velitele
7. výsadkového pluku v Holešově
V dnešním čísle pokračujeme v představování důstojníků elitního výsadkového pluku, který byl v šedesátých letech dislokován
v Holešově. Čtenáře seznámíme s osudy legendárního velitele Vladimíra Košana, který se v kritických dnech srpna 1968 vzepřel
okupačním jednotkám Varšavské smlouvy.
jako samostatnou kapitolu historie
tehdy československé armády jako
předchůdce dnešních průzkumných
jednotek plnících mezinárodní poslání.
Nebylo tajemstvím, že po celou dobu existence patřil holešovský
výsadkový pluk k nejlepším vojenským útvarům podobného charakteru v rámci Varšavské smlouvy.
Na tom se významnou měrou podílel i Vladimír Košan. Proto byl také
v roce 1966 ustanoven velitelem
pluku.

Srpen 1968
a rozprášení pluku

Plukovník Vladimír Košan
(Poznámka úvodem: Životopis
byl sepsán a o něco málo doplněn
se souhlasem Vladimíra Košana
Jiřím Dufkem v lednu 2010. J.D.)
V dubnu 2010 bude plukovníkovi Vladimíru Košanovi 83 roků.
Narodil se v městečku Nepomuk
u Plzně. Do školy však začal chodit
v Plzni, kam se rodina přestěhovala
po otcově služebním přeložení.
Středoškolské studium na Vyšší hospodářské škole bylo za 2.
světové války přerušeno a jako
student prošel pracovním nasazením. V květnu 1945 se zúčastnil
pražského povstání s puškou v ruce
jako bojovník u pražské hlavní pošty. Je historickým mementem, že
zbraně českým povstalcům ochotně
předávali rakouští vojáci sloužící
v německé armádě.
V roce 1946 ukončil přerušené
studium hospodářské školy a poté
byl přijat na Vojenskou akademii
v Hranicích. Tak začala jeho vojenská kariéra.
Prošel různými velitelskými
funkcemi. Před důležitým životním
mezníkem, kterým bylo přeškolení
na výsadkáře, velel průzkumnému
praporu Olomoucké divize v Přáslavicích. Tato nová vojenská odbornost a také jeho velitelské kvality
a zkušenosti byly důvodem k převelení do Holešova v roce 1961,
kde byl ustanoven zástupcem velitele 7. výsadkového pluku, který
byl v tomto roce zakládán.
Pluk byl vytvářen z různorodých jednotek a jejich stmelení
v jeden řád vyžadovalo mnoho úsilí
a nebylo jednoduché. Bylo nutno
vymýšlet nové výcvikové postupy,
předměty a metody. S tímto nelehkým úkolem se vypořádával se
zdarem.
Historie vzniku a vývoje 7. výsadkového pluku zvláštního určení
si vyžaduje zvláštní pozornosti. Je
dobře, že historické armádní instituce pojímají dnes tento útvar
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Na veliteli pluku, tehdy podplukovníku Vladimíru Košanovi, ležela
hlavní tíha a odpovědnost za vše,
co se u pluku dělo. On byl velitel,
on s konečnou platností rozhodoval
a on za tato rozhodnutí a celou činnost pluku nesl odpovědnost.
„Bylo po jedné hodině 21. srpna, když mě probudil telefon ze
Zpravodajské správy generálního
štábu. Oznámili mně, že jsme obsazováni našimi spojenci. Současně
sdělili, že zatím nemáme vyvádět
útvar z kasáren. Neprodleně jsem
vydal rozkaz k výjezdu motospojek
s tím, aby informovaly vojáky z povolání a ihned se dostavili do kasáren. U pluku jsem vyhlásil bojový
poplach bez výjezdu z kasáren.“
V tu chvíli se v celé republice dala
do pohybu obrovská lavina událostí,
o jejíž síle neměl nikdo nejmenší
představu.
(Poznámka: Situaci u pluku
i v Holešově popisuje velmi podrobně publikace Osmašedesátý
vydaná v Knihovničce Holešovska
a je možné z ní čerpat. J.D.)
V roce 1969 byl výsadkový
pluk zrušen. Údajně pro reorganizaci armády. Ve skutečnosti však pro
svoje postoje k celému obrodnému
procesu v roce 1968. V publikaci
Tváří v tvář okupaci vydané v roce
2008 Ministerstvem obrany ČR je
napsáno: „U pluku se v průběhu roku
1968/69 projevily značné oportunistické tendence, které vedly k netřídnímu a nacionalistickému posuzování
situace a antisovětismu. Tyto názory se plně projevily po 21. srpnu
1968, ale i později v přístupu k plnění
usnesení listopadového, dubnového
a květnového pléna ÚV KSČ. V rozporu s rozkazem ministra národní
obrany z 21. srpna 1968 byla použita
radiostanice, vytvořena pohotovostní
jednotka, organizován průzkum sovětských vojsk.“ To byly hlavní a jediné důvody likvidace pluku.

Perzekuce dopadla
na celou rodinu
Vladimír Košan měl být za porušení rozkazů a přísahy soudně

trestán. Od toho však bylo později
upuštěno. V roce 1969 byl převelen
do Plzně na funkci náčelníka průzkumu divize. Tímto však odveta
neskončila. V roce 1971 byl propuštěn z armády. Pro kádrovou nezpůsobilost nenašel v Plzni odpovídající zaměstnání. Nakonec nastoupil
na místo traktoristy v pohraničním
městečku Toužim v místní traktorové stanici. Postupem času pracoval
na úseku zásobování a později jako
vychovatel učňovského dorostu.
Když se v osmdesátých létech politická situace poněkud uvolnila, byl
jmenován zástupcem ředitele tamního podnikového zemědělského
učiliště.
Politická perzekuce postihla celou rodinu. Manželka, která
úspěšně řídila kulturní činnost
v okrese Kroměříž a následně nastoupila na místo inspektorky kultury
v Plzni-Slovanech, byla na základě
kádrového posudku ONV Kroměříž
náhle odvolána a velice obtížně
hledala zaměstnání. Syn na „ doporučení“ přerušil studia na Vojenské
letecké škole v Prešově, dcera nebyla přijata na vysokou školu.

Akce Norbert
Kolem roku 1970 byla Komunistickou stranou a její prodlouženou rukou Státní bezpečností
za dohledu nejvyšších představitelů, tj. prezidenta, předsedy vlády
a dalších činitelů, rozvinuta druhá
nejmasovější poválečná akce politické odvety. Byly vypracovány
obsáhlé seznamy nepohodlných
lidí a začala přísně utajovaná likvidační akce nazvaná NORBERT.
Stalo se tak na základě usnesení
předsednictva ÚV KSČ ze dne 8.
ledna 1971, bod 16: „Směrnice ÚV

KSČ k založení a vedení jednotné
centrální evidence představitelů
oponentů a nositelů pravicového
oportunismu, organizátorů protistranických a protisovětských kampaní a akcí.“
Bylo určeno celkové rozložení
počtu osob v seznamech. Z uvedených 6 335 jmen připadalo např.
1 086 jmen na centrální orgány,
706 jmen tvořili příslušníci armády,
bezpečnosti a justice apod. Počty
byly rozloženy do jednotlivých krajů
republiky. Ačkoliv Gustáv Husák
tehdy prohlásil, že k žádným represím nedojde, byla na nátlak sovětského vedení celá akce schválena.
Podle dostupných pramenů bylo
ověřeno, že např. ve Švarci u Žďáru
nad Sázavou byly zahájeny práce
na budování internačního tábora
a zbytky drátěného oplocení jsou
tam dodnes. Počty osob byly neustále upravovány a vedení složek
doznávalo změn.
A tak najdeme mezi potencionálně internovanými osobami z oblasti armády pod číslem 39 - pplk. Jiří
Dufek a pod číslem 121 - pplk. Vladimír Košan. O spuštění akce se uvažovalo i v listopadu 1989.
Poznámka J.D.:
Veškeré informace o akci Norbert je možné získat z publikace
Eduarda Bejčka: Norbert: běda
tomu kdo vyčnívá z řady a z dokumentů ministerstva vnitra, Úřadu
dokumentace pro vyšetřování zločinů komunismu, Sborník Sekuritas
imperii číslo 2.
Na závěr svého stručného
vyprávění a vzpomínání plukovník
Vladimír Košan uvedl, že všechna
místa, kde sloužil, byla zajímavá, ale
nejraději měl přes všechny peripetie
on i celá rodina právě Holešov.

hole‰ovsko 2/2010

2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA V OBRAZE

Jan Čenský těsně před zahájením
plesu.

Slavnostní zahájení a závěr plesu měl na starosti nejen herec a moderátor Jan Čenský,
ale také starosta a senátor Zdeněk Janalík.

V pořadí už 2. reprezentační ples města Holešova se vyznačoval nejen bohatým kulturním
programem, ale i elegantně oděnými ženami...

Dobře se „trsalo“ na hudbu kapely
Backwards.

Velký sál doslova praskal
ve švech.

Během plesu proběhlo několik tanečních vystoupení. Snímky pořídili Robert Rohál
a František Sovadina.
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2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA V OBRAZE

Hlavní hvězdou plesu byla bezesporu Marie Rottrová, která svými hity roztančila
jako první celý velký sál.

Když španělské rytmy
ovládnou sál...

Skupina, která hraje a zpívá skladby Beatles, si udržuje skvělou image
- od pravých Beatles je nerozeznáte.

Taneční ukázky se nesly často ve stylu Michaela Jacksona. Fotografovali Robert Rohál
a František Sovadina.
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Kapela Backwards - Beatles revival
těsně před vystoupením.

Písničku Dělání si střihla zpěvačka kapely
Dujeto s Janem Čenským.
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Sme ako orchester, čo hrá Mozarta, říkají členové skupiny
The Backwards (Beatles revival)
Když se postaví na jeviště, od pravých
Beatles je stěží rozeznáte. Jejich podoba s legendární čtveřicí, kterou tvořili nesmrtelní Ringo, George, Paul a John, je dokonalá. Tak
lze ve stručnosti charakterizovat kapelu The
Backwards alias Beatles revival, která s velkým
úspěchem zahrála na 2. reprezentačním plesu
v Holešově. Dokonalá je ostatně i jejich interpretace písniček Beatles, o čemž se přesvědčili
i sami Holešované.
Všiml jsem si, že to máte na koncertech
všechno pěkně „vychytané“, a proto by mě
zajímalo, kdo za tím stojí? Na jevišti jste
sice čtyři, ale váš tým je určitě podstatně
početnější. Kdo vám třeba navrhuje kostýmy, ostatně i ty paruky jsou docela dělané
jakoby na míru...
Kostýmy sme si kúpili v USA od človeka,
čo vlastní originály a podla nich šije presné
kópie. Gitary sme si tiež zabespečili podľa originálnych nástrojov, na aké hrali Beatles. Sú to
staré nástroje, čo dodáva na autenticite zvuku.
Parochne sme si kúpili v Hollywoode a podľa
fotografií sme si ich nechali ostrihat na Slovensku. Do nášho týmu patrí ešte aj zvukár,
niekedy hosťujúci klávesák a naši manageri,
ktorí zabezpečujú koncerty. My sa staráme
o hudbu a image.

ROZHOVOR
Image kapely je vůbec dokonalá, díky
čemuž máte zřejmě takový úspěch. Co pokládáte za vůbec váš největší úspěch?
Za najväčší úspech pokladáme výťazstvo
na NY Beatlefeste v roku 1998, čo odštartovalo
našu kariéru, akú máme dnes. Tak isto aj naše
pôsobenie na scéne 13 rokov je úspech, ktorý
nás teší.
Běžně koncertujete v zahraničí stejně
jako na domácích jevištích, a tak můžete
porovnávat. Kde je lepší publikum? Tady,
nebo venku?
V zahraničí sú ľudia spontánnejší, neváhajú vstať zo sedačiek a zatancovať si. U nás
doma je to skôr o tom, že si koncert chcú užiť
nerušene. Ale veľmi nás teší, že chodí veľa
mladých ľudí.
Jak vůbec hrajete dlouho? A hrajete
pořád v té samé sestavě?
Kapela hrá od 29. septembra 1996, keď
bol prvý verejný koncert, a vystriedalo sa v nej
pár členov. V tejto zostave
hráme osem rokov.
Máte představu,
jak ještě dlouho hrát
budete?
Tak dlho, ako budeme vládať a kým nás to
bude baviť. Nerozmýšľame konkrétne o tom, ako
dlho budeme hrať. Zatiaľ
nás to baví.
Co ponorkové nemoci? Byly - nebyly?
Boli a budú. To je
normálne, keďže sme
spolu často. Ale ako starneme, je ich čím ďalej tým
menej.

„A Journey Back To The Beatles“ na Novej
scéne v Bratislave a srdečne pozývame všetkých našich fanúšikov na tento koncert, ktorý
je prierezom tvorbou The Beatles s orchestrom
a všetkým, čo k tomu patrí.
Máte ještě nějaký sen, který byste si
jako kapela rádi splnili?
Áno, stretnúť sa so žijúcimi členmi Beatles
a zahrať si. 
Text a foto Robert Rohál

Co vy sami spatřujete v písních a hudbě Beatles? A proč zrovna vycházíte z kapely Beatles, kterou tak skvěle imitujete...?
Nemáme radi slovo imitujete… My interpretujeme. Sme ako orchester, čo hrá Mozarta.
A k tomu patria obleky, nástroje a image. Piesne
Beatles sú nadčasové, melodicky úžasné a zachytávajú dobu, v ktorej sa na celom svete diali
prevratné veci. Nenašli sme dostatočne škaredého Micka Jaggera, aby sme mohli hrať Stoneov.
Protože jste hráli v Americe i Velké
Británii, tak se nemůžu nezeptat, jestli vás
třeba slyšel takový Paul McCartney? A pokud ano, tak jaké byly reference?
Počul naše CD, ktoré sme mu poslali,
keď sme mu navrhovali, aby sme hrali predkapelu na jeho pražskom koncerte. Bohužiaľ to
nevyšlo, ale reakcia jeho tímu bola pozitívna.
Osobne sme sa nestretli.
Co vaše účast v muzikálových a jiných
projektech? Jaké jsou na tomto poli vaše
zkušenosti?
Účinkovali sme v muzikáli „Beatles - Never
nikomu nad 40“ na Novej scéne v Bratislave,
„Brouci - Evangelium podle Beatles“ v pražskej
Spirále a v hudobne-tanečnom predstavení
Beatles v Národním divadle moravskoslezském
v Ostrave. Momentálne sme uviedli koncert

Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním z nejlepších Beatles revivalů
na světě. Největším úspěchem čtveřice je
dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlesfestu v New Yorku v letech 1998 a 2003.
Kapela absolvuje ročně mnoho koncertů, vystoupení na veřejných i soukromých akcích
různého charakteru. Účinkovali také v hudebně-zábavných pořadech všech našich
i slovenských televizí. Své hudební vzory
s úspěchem ztvárnili v muzikálových a hudebně-dramatických projektech na scénách Divadla Spirála v Praze, Nové scény
v Bratislavě a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Hráli také jako
předkapela v rámci turné ke 40. výročí působení kapely Olympic. V srpnu roku 2007
kapela dobyla další metu - několikrát vystoupila v Liverpoolu ve slavném Cavern
clubu, kolébce Beatles. Hráli také v rádiu
BBC Merseyside, navštívili místa spojená
s historií Beatles a potkali se s lidmi, kteří
pamatují éru největší a nejslavnější legendy
v dějinách světové popmusic. Backwards
přistupují k hudbě Beatles s respektem,
úctou a snahou nejenom o kopírování hudebních postupů svých slavných vzorů.
Neméně důležitá je pro ně také image,
look, souhra a produkce vedoucí k výsledku,
který přesvědčí i nejkritičtějšího fanouška.
K dosahování co nejvěrnějšího zvuku používají členové kapely originální hudební
aparaturu kvalitních značek Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig, atd. Beatlefest v New Yorku kapela pokořila podruhé
v březnu 2003. Po pěti letech se „obhájci
titulu z roku 1998“ opět zúčastnili světového
Beatlesfestu a opět za ohlušujícího řevu
fanoušků i silné konkurence čítající tentokrát
44 kapel získali první místo. Kapela často
vystupuje také v USA, každoročně absolvuje
několik koncertů „za velkou louží“ převážně
v klubech. V Clevelandu se v roce 2005
představili jako předkapela RnR legendy
Little Richarda na známém Beatles festivalu Abbey Road On The River. Na podzim
roku 2004 kapela Backwards poprvé absolvovala úspěšné turné před vyprodanými
hledišti divadel a kulturních domů čítající 24
koncertů napříč celou Českou republikou.
V dramaturgii koncertů se objevila novinka
- velké koncerty, které nabízí velkolepý hudební i vizuální zážitek v podobě hudebního
pásma, mapujícího tři etapy tvorby Beatles s kostýmovými převleky a v doprovodu
smyčcového a dechového kvarteta.
The Backwards vystupují v tomto složení:
Dalibor Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara Miroslav Džunko (Paul
McCartney) - basová kytara František Suchanský (George Harrison) - sólová kytara
Daniel Škorvaga (Ringo Starr) - bicí
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CD tip
Ensemble 18+: Symphony Reloaded
Od konce loňského roku je na světě debutové album komorního souboru Ensemble 18+, jehož uměleckým vedoucím
a dirigentem je Vojtěch Spurný. Zajímavá
na tom je i skutečnost, že na albu nechybí ani symfonie slavného holešovského
rodáka F. X. Richtera.
Natáčení CD Symphony Reloaded proběhlo už začátkem července 2009 ve Studiu
Martínek (www.bohemiamusic.cz) za spolupráce Jiřího Gemrota a Jana Lžičaře.
Nahrávka obsahuje málo uváděné symfonie pěti českých autorů 2. poloviny
18. století - F. X. Richtera, J. Myslivečka,
A. Kammela, J. Bárty a F. Rösslera-Rosettiho. V případě Symfonie g moll téměř
neznámého Josefa Bárty se jedná o její
vůbec první nahrávku.
O Richterově hudbě Vojtěch Spurný míní:
„Domnívám se, že F. X. Richter patří k nejvýznamnějším českým autorům 18. století
a je škoda, že naše publikum má tak málo
příležitostí 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, dokonale technicky
zvládnutá a velmi emocionální.“
Slavnostní křest CD proběhl 18. listopadu
na Novoměstské radnici v Praze, kde spolu
s Vojtěchem Spurným CD pokřtili pěvkyně
Dagmar Pecková a herec Karel Zima. Během koncertu zazněly dvě skladby obsažené na CD - Overture D dur F. X. Richtera
a Symfonie C dur F. Rösslera-Rosettiho.
Posluchači dále vyslechli Haydnův Koncert
pro cembalo F dur (sólový part Vojtěch
Spurný) a Symfonii f moll Josefa Bárty.
Robert Rohál

Zralé zpěvačky točí vyzrálá alba
Když jsem přemýšlel o pravém opaku
názvu známého knižního titulu Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci, a to věci v titulku článku,
který právě čtete, nedalo mi to zase až takovou
práci. Následující řádky se totiž budou zabývat
projekty tří zkušených zpěvaček, které koncem
loňského roku přišly za svými příznivci s alby
téměř dokonalými. Proto jsem článek nazval,
jak jsem ho nazval.
Překvapení číslo jedna - Marie Rottrová.
Ta přišla po několika letech - kdy vycházely jen
výběry se staršími hity - konečně s novinkovým
albem Stopy. Je sice fakt, že její nové album nabízí jen deset písniček (z toho dvě předělávky),
ale na druhé straně se nese ve velice příjemné
atmosféře. Pravda, sama zpěvačka v rozhovoru
pro Holešovsko č. 1/2010 nazvala album folkrockovým, ale já tam spíš slyším i šanson, který
Rottrové vždycky slušel. Z písniček, které mají
šanci zaujmout třeba v rozhlasovém vysílání,
možno jmenovat například skladbu Žaluzie
(z pera dnes již nežijící Mariiny kamarádky
Zuzany Navarové) anebo skvělou titulní skladbu Stopy, ve které se ke zpěvačce přidal Petr
Němec. Specifickou tvář Marie Rottrové - připomínající její hudební tvář z doby spolupráce
s Jaroslavem Wykrentem, Jiřím Urbánkem či
Jaromírem Nohavicou - přitom dotvářejí i písně
Medonosná nebo Rosalie.

RECENZE
Překvapením může být rovněž nové album
Věry Špinarové a její kapely Adam Pavlík Band
- nazvané Live - nabízející záznam jejího koncertu jak na CD, tak DVD. Album bylo pořízeno
9. září 2009 během koncertu v sále Kulturního
domu Poklad v Ostravě-Porubě, přičemž toto
místo nebylo vybráno náhodně - zpěvačka tady
totiž kdysi začínala svou kariéru. A protože jde
o záznam Věřina běžného koncertu, který shodou okolností vidělo před rokem i holešovské
publikum, najdou na něm posluchači prakticky
jen to nejlepší ze zpěvaččina bohatého repertoáru. Kromě několika novějších skladeb (Je
nám dáno, což je skladba Věřina syna Adama
Pavlíka) se sólistka opřela především o slavné
osvědčené kousky (Meteor lásky, Stýskání, Měj
mě rád, A já tě závidím, Má máma říká, Bílá Jawa
250, Jednoho dne se vrátíš…). Nechybí přitom
ani vtipně zaranžovaná „medley“ dalších starých a dodnes posluchačsky vděčných šlágrů
jako Fernando, Táta Jan, V zahradě roste kmín,
Music box, Grandhotel U Tří strun, Slunečné po-

Věra Špinarová

břeží a Valentino, tedy písní, kterými zpěvačka
před lety „bourala“ tuzemské hitparády.
Mnoho zajímavých aspektů nese i nové
album Heleny Vondráčkové. Nahrávka vznikla pod producentským vedením Dana Hádla
a přináší celkem šestnáct písní - patnáct novinek a jednu bonusovou záležitost. Tou je
píseň A tak splácím léta zlá z muzikálu Mona
Lisa. CD dostalo název Zůstáváš tu se mnou
a myslím, že je velmi kvalitní. I když je hudebně
otevřené, působí soudržným, vyzrálým tónem.
Jednak přináší žánrovou všehochuť (najdeme
tu diskotékovku, šanson, baladu nebo typický muzikálový part), jednak slyšíme bravurní
zpěv a výraz. Pozoruhodná je navíc i skutečnost, že dramaturgii si dělala zpěvačka sama.
A nechybila. Album - obsahující osm českých
a osm převzatých písní - má skutečně náboj
od začátku do konce, prakticky nemá slabých
míst. K nejsilnějším skladbám patří rozhodně
tituly jako Mít rád až k zbláznění, Vím málo,
Mám toho dost (což je duet s Bárou Basikovou) nebo Stín po nás dvou (což je vrcholná
hudební i pěvecká záležitost, kde Helena i sbor
odvádějí pozoruhodnou práci). Avšak příjemně
znějí i vyloženě taneční věci jako To je síla, Nic
nás nerozdělí (s typicky španělským šmrncem)
a Není proč se bát. Úspěch a kvalita alba zřejmě
tkví i ve zpěvaččině spolupráci nejen se zavedenými autory (Vítězslav Hádl, Michal David
Petr a Pavel ORM, Jana Rolincová, Zdeněk
Rytíř, Pavel Šiška…), ale i s lidmi, kteří pro ni
psali poprvé - rocker Josef Vojtek (leader kapely
Kabát), a. m. amela (což je bývalý kytarista
doprovodné kapely Anety Langerové) anebo
textaři Luděk Hrabal a Adam Suchý.
A resumé? Nechci se opakovat, stačí se
podívat ještě jednou na titulek článku.
Robert Rohál

MARIE ROTTROVÁ V HOLEŠOVĚ NEZKLAMALA. Když zpívala jako vzácný host v rámci
2. reprezentačního plesu města, tak už při druhé písničce byl taneční parket plný. Populární zpěvačka zde uvedla své nejznámější písničky (Měli jsme se potkat dřív, Lásko, Řeka lásky, Markétka,
Lakomá, On má, Žaluzie, Kůň bílý, Skořápky ořechů...) a sklidila s nimi velký úspěch.
Text a foto Robert Rohál
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Program kina Svět
Pondělí 1. 2. v 19.30 h: VTÁČKOVIA, SIROTY
A BLÁZNI - Slovensko/Francie, drama z roku
1969 (Projekt 100). První film z Jakubiskovy
Trilogie o štěstí je plný fikce a expresivních
obrazů, kde láska, štěstí, svoboda a smrt jsou
základními principy života. Nekonvenční příběh
třech přátel - sirotků Yoricka a Andreja a jejich
společné lásky Marty se odehrává ve světě
plném násilí, cynizmu a krutosti, kde jedinou
cestou ke štěstí je bláznovství. Hrají Philippe
Avron, Magda Vášáryová, Jiří Sýkora, Míla
Beran, Mikuláš Ladžinský, Jana Stehnová,
Augustín Kubáň a další.
Pátek 5. 2. a sobota 6. 2. v 17.30 h: VÁNOČNÍ KOLEDA - USA, rodinný v českém zně-

ní. Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey) vstupuje
do vánočního období s obvyklým znechucením
a později téhož dne se setká s duchem svého
zemřelého obchodního společníka, který v posmrtném životě platí za své dřívější bezcitné
jednání. Marley doufá, že se mu podaří pomoci
Vydřigrošovi před stejným osudem zachránit
a prozradí mu, že ho navštíví trojice duchů.
Když ale vezmou duchové Vánoc minulých,
současných a budoucích Vydřigroše na fantastickou pouť, která mu otevře oči a odhalí
pravdy, kterým se zdráhá uvěřit, je Vydřigroš
nucen otevřít své srdce a napravit roky zlé vůle,
než bude příliš pozdě. V hlavní roli filmu, jenž
vznikl dle námětu Charlese Dickense, zazáří
Jim Carrey!

Magda Vášáryová si zahrála ve filmu Vtáčkovia, siroty a blázni režiséra Juraje Jakubiska
hlavní ženskou roli.

Středa 10. 2. a čtvrtek 11. 2. v 19.30 h: 3
SEZÓNY V PEKLE - ČR, milostné drama. Píše
se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Život
se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte
v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem
a 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 politických změn prožívají čerství
milenci naplno. V hlavních rolích Kryštof Hádek
a Karolina Gruszka, dále hrají Martin Huba,
Jan Kraus, Luboš Kostelný, Táňa Pauhofová
a Matěj Ruppert.

Program Městského kulturního střediska
Holešov
Pátek 29. 1. v 19 h: FUNNY FELLOWS. Koncert skvělé slovenské obdoby Melody Makers
Ondřeje Havelky. Na programu věčně zelené
evergreeny a staré šlágry, které jsou zárukou
pohodově stráveného večera. Hudební klub na
zámku Holešov - New Drive Club.
Sobota 30. 1. ve 20 h: 2. VELKÝ ZÁMECKÝ
PLES, který slavnostně zahájí hrabě Rudolf
Eugen Wrbna se svými hosty, členy c. k. Dvorní
opery ve Vídni, za hudebního doprovodu souboru Corda Magico. Plesový program slovem
provází Eduard Hrubeš, k tanci hrají Show Band
Pavla Březiny, skupina Retrospekt a cimbálová
muzika Rusava. Zámek Holešov.
Neděle 31. 1. v 15 h: DVA TATÍNCI A JEDEN
DRAK - veselá hudební pohádka podle literární
předlohy Arnošta Goldflama o statečných tatíncích, kteří zachránili město od zlého draka!
Pohádkové představení je určeno
pro děti i jejich dospělý doprovod - a
nudit se rozhodně nebudete! Kino
Svět - klub.

komedie s téměř detektivní zápletkou, ve které
se představí známé pražské herečky Miriam
Kantorková, Michaela Dolinová, Milena Steinmasslová a Radka Stupková. Kino Svět.
Sobota 20. 2. v 19 h: MARTIN KRATOCHVÍL
A JAZZ Q. Koncert legendární jazz - rockové
kapely. Skupina zahraje ve své hvězdné sestavě
- Oscar Petr (zpěv), Martin Kratochvíl (klávesy),
Zdeněk Fišer (kytara), Přemysl Faukner (basová
kytara) a Jaromír Helešic (bicí). Hudební klub na
zámku Holešov - New Drive Club.
Výstavy:
Od loňského května výstava FOTOGRAFIE
ROBERTA ROHÁLA. Zámecká restaurace
(výstava byla prodloužena).
13. 1. - 14. 2. Výstava PATCHWORK II. Městská galerie.

Středa 3. 2. v 19 h: PAVEL BOBEK A MALINA BAND. Koncert
oblíbeného pop country zpěváka, v
roli atraktivního hosta vystoupí ještě další známý zpěvák - ROBERT
KŘESŤAN. Lahůdková záležitost,
kterou si nesmíte nechat ujít! Hudební klub na zámku Holešov - New
Drive Club.
Úterý 19. 2. v 19.30 h: KORNELOVY VDOVY. Divadelní představení
známé hry Ákose Kertésze - černá

DVD TIPY
Nic než pravda
Drama USA, 2008, 108 min. Režie: Rod
Lurie. Hrají: Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon, Vera Farmiga, Angela
Bassett, Alan Alda a další. Film, na který
je dobré se podívat minimálně z pěti důvodů. Je inspirován skutečnou události. Děj
nás zavádí do atraktivního žurnalistického
a soudního prostředí. Kate Beckinsale dokazuje, že kromě toho, že se na jejím těle
zatraceně dobře vyjímá latexový obleček
z Underworld, je taky výbornou dramatickou herečkou. Příběh je natočen svižně
a napínavě. Na konci čeká šokující pointa.
Zápletka? Mladá novinářka se rozhodne
i za cenu uvěznění ctít etiku své profese
a neprozradit svůj zdroj...
Hanebný pancharti
Válečné drama USA / Německo, 2009, 153
min. Režie: Quentin Tarantino. Hrají: Brad
Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli
Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger a další.
Quentin Tarantino má ve světě filmu takovou
pozici, že už si může dovolit téměř cokoliv.
Třeba přepsat dějiny 2. světové války. Film,
jehož hlavní hvězdou měl být Brad Pitt, se nakonec stal velkým sólem pro do té doby skoro neznámého Christopha Waltze. Jeho postava esesáka budí nebývalý odpor a hrůzu,
ačkoliv po celou dobu prakticky nezvýší hlas.
Waltz již dostal za svůj výkon Zlatý glóbus
a je nejžhavějším kandidátem i na Oscara.
Únos vlaku 123
Thriller USA / Velká Británie, 2009, 121 min.
Režie: Tony Scott. Hrají: Denzel Washington,
John Travolta, Luis Guzmán, John Turturro
a další. Tato předělávka klasiky Přepadení
vlaku z Pelhamu (z roku 1974) disponuje
zběsilejším střihem, větší brutalitou, nabušenější akcí a minimálně stejně dobrými
hereckými výkony. V hlavní roli padoucha
vystřídal Roberta Shawa John Travolta,
nevinné cestující z inkriminovaného vlaku
tentokrát místo Waltera Matthaua zachraňuje Denzel Washington.
Návrh
Romantická komedie USA, 2009, 108 min.
Režie: Anne Fletcher. Hrají: Sandra Bullock,
Ryan Reynolds, Mary Steenburgen a další
Sandra Bullock opět dokazuje, že se v romantickém žánru cítí jako ryba ve vodě. Tentokrát hraje nesnesitelnou šéfovou, které pro
to, že je Kanaďanka, hrozí deportace z USA.
Protože je to žena nanejvýš pragmatická, tak
nebrečí doma do polštáře a okamžitě sáhne
po nejschůdnějším řešení. Oznámí svůj sňatek s rodilým Američanem, svým podřízeným.
A že ho do té doby nesnášela a on se do ženění s ní taky zrovna nežene? Problémy jsou
přece od toho, aby se překonávaly!
Michael Jackson‘s: This Is It
Hudební dokument USA, 2009, 112 min.
Režie: Kenny Ortega. Tento dokument dokazuje všem pochybovačům, v jak vynikající
formě byl Michael Jackson jen pár týdnů před
svou smrtí. Kenny Ortega použil natočený
materiál, který měl vyjít jako doprovodné dvd
k plánovaným živým koncertům. Rozloučení
s králem popu je to více než důstojné. Předčasný skon Michaela Jacksona je nenahraditelná ztráta pro hudební průmysl a těžká
rána pro milióny fanoušků na celém světě.
Poslední zachycené vystoupení, tak jako celá
jeho kariéra, přesvědčuje o jeho genialitě.
Marie Drechslerová

V New Drive Clubu zazpívá 3. února Pavel Bobek.
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Je to multifunkční klubový prostor pro zábavu, říká o zámeckém
klubu New Drive Club jeho dramaturg Milan Caha
Koncem loňského roku byl v rámci
tradičního Bluesového podzimku otevřen
v zámeckém sklepení zámecký klub. V nádherných prostorách tehdy zahráli Michal Prokop s Framus Five a Staří psi. Dramaturgem
klubu se stal Milan Caha, s nímž jsme pořídili
i následující rozhovor.
Stal jste se dramaturgem nedávno otevřeného „zámeckého klubu“, který nese označení New Drive Club. Jaká je jeho programová nabídka pro nejbližší dny a týdny?
Klubový program obecně je velmi dynamická záležitost, je stále ve vývoji. Máme
ale jasný záměr, jak by měl klub fungovat.
Pro začátek mohu prozradit, že hlavní programové akce plánujeme na pátky a soboty,
a mohu také prozradit, které umělce jsem,
pro počáteční období, oslovil s nabídkou
vystoupení v zámku. Ne všichni z nich mohou
uskutečnit svá vystoupení v takových termínech,
které bychom si představovali, protože naprostá
většina kapel plánuje své koncerty hodně, třeba
i rok, dopředu. I přesto jsem přesvědčen, že i v rozjezdové fázi fungování klubu se podařilo vytvořit
divácky atraktivní programový blok na nejbližší

rozhovor
týdny i měsíce. Hudební fanoušci ale skutečně o nic nepřijdou, protože žádný z oslovených umělců pozvání k vystoupení neodmítl.
Jen si na některé budeme muset počkat trošku
déle. Nicméně i v programové nabídce na nejbližší dny figurují, myslím si, zvučná jména.
Posuďte sami: povedlo se zajistit vystoupení skvělé slovenské old time music formace
Funny Fellows (29. 1.). Kapelu, která nejen
skvěle hraje, ale dokáže i výborně pobavit. Pro
ty, kteří kapelu neznají, upřesním, že se jedná
o obdobu hudebního stylu Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers. V následujícím týdnu
uvítáme 3. 2. v klubu Pavla Bobka a skupinu
Malinaband. Jako host vystoupí na koncertu
Robert Křesťan. No a 20. 2. přijede Martin Kratochvíl a jeho Jazz Q. Myslím, že vzhledem
k době mého působení ve funkci dramaturga
a možnosti sjednání termínů vystoupení jednotlivých umělců je to docela slušná možnost výběru.
Další akce již návštěvníci najdou v měsíčním
programu akcí, který od února bude pravidelně
informovat o dění v klubu. Také bude na webových stránkách Městského kulturního střediska
samostatná stránka klubu i s programem. Budeme mít novou službu pro zájemce, kteří budou
chtít dostávat informace o koncertech e-mailem.

V únoru zahraje v klubu Jazz Q.
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Takže pokud někdo takový je,
na adrese www.holesov.info/
registrace se může od 1. února zaregistrovat a informace
mu budou automaticky pravidelně chodit na jeho e-mail.
Pokud jde o další propagaci,
hudební klub bude mít svůj
jednotný grafický styl, aby si
na něj lidé zvykli. To znamená stejná grafika na webu, na plakátech, vstupenkách, prostě
všude. Výsledkem by mělo
být to, že když lidé někde zahlédnou cokoliv v této grafické
úpravě, automaticky si informaci spojí s hudebním klubem.

ti nedožitých šedesátých narozenin Petra Kalandry, 17. 4.
skvělá folková zpěvačka Žofka
Kabelková, v dubnu pak obnovená zlínská poprocková skupina New Rumpál (původně
Symfonic Rumpál a Rumpál)
s Pavlem Kačesem Husárem
(dříve Fleret), 24. 4. držitelé
Ceny Anděl, plzeňská bluegrassová skupina Cop, 19. 5.
hvězda českého folku Pavlína
Jíšová atd.

Koho byste vy sám nejraději do klubu pozval?
Takových jmen je spousDramaturg Milan Caha.
ta, ale mimo jiné musím vycháJaká je vůbec kapacita tohoto klubu? Kolik zet z finančních možností klubu. Já jsem rozběhl
některá jednání - např. s Vladimírem Mišíkem,
lidí pojme?
Maximální kapacita klubu je 250 návštěvní- skupinou Mňága a Žďorp, se sourozenci Ulryků, přičemž ale ne všichni mají možnost sedět. chovými, skupinou Fleret a Jarmilou Šulákovou
Jedná se o typický klubový prostor, kde jsou stoly a dalšími, a mohu říct, že téměř na sto procent
se židlemi, ale i prostor, kde diváci mohou vestoje jmenované v letošním roce v Holešově uvidíme.
sledovat produkci nebo si i zatančit. Prostě je to Jsou však i další atraktivní jména, která bych rád
multifunkční klubový prostor pro zábavu. Jsem si uvítal na půdě klubu.
Během letních měsíců budeme pořádat
jistý, že každý si tam to své místo pro zábavu a relax najde. Na některé divácky žádanější koncerty i velké akce v zámeckém parku. V plánu je
budeme doplňovat prostor o další samostatné koncert Jarka Nohavici, skupiny Čechomor,
židle, abychom uspokojili více zájemců. Ať už je Lucie Bílé nebo Hany Zagorové. Takto atrakale kapacita jakákoli, je důležité říct, že klub má tivní nabídka vystoupení ovšem vyžaduje velké
skvělou akustiku a je zvukově velmi dobře řešen. finanční náklady. Jejich úhrada je možná dvěStejně dobrý poslech budou mít diváci ve všech ma způsoby - vyšší cena vstupenky, či spončástech klubu. Dokonce pracujeme na tom, aby zorská pomoc. Pokud jde o sponzory, mohu
ti, kteří špatně vidí na jeviště, mohli na monito- říci, že jsou donátoři, kteří jsou naší instituci
rech, které jsou v klubu umístěny, sledovat přímo věrní a doufám, že i nadále budou. Co se týká
divácké přízně - a bez ní to nepůjde - tady
i dění na pódiu.
hodně záleží na tom, jakou reputaci si klub
Na jaké programy a pro jaké publikum vybuduje. Já i mí kolegové se budeme opravdu
snažit, aby případní zájemci o návštěvu klubu
se bude klub v budoucnu zaměřovat?
Klub sice mají lidé většinou zafixovaný měli vždy dostatek dobrých informací. Pak už
jako rockový, my však máme jednoznačný zá- nám nezbude než doufat, že holešovští diváci
měr, aby klub byl multižánrový. Chtěli bychom a nejen oni si své koncerty v nabídce najdou,
v něm tedy pořádat koncerty všech hudebních přijdou, budou odcházet spokojení a dále nás
žánrů, ale také různá další atraktivní vystoupení. doporučí svým známým. Víte, já sám za sebe
V plánu máme například pořady Večeře s…, kam mám takové přání, které bych si na tomto
budeme zvát známé a zajímavé osobnosti, se místě dovolil vyslovit: Je spousta špičkových
kterými budou diváci večeřet a povídat si. Každý umělců, o kterých lidé moc nevědí. A když je
host během večera představí „svůj“ recept. Také uvidí v programu, tak si řeknou, toho neznám,
bychom chtěli nabídnout oblíbená představení tam nepůjdu. A bohužel pro ně přijdou o špičmalých divadelních forem. Hned první se usku- kové vystoupení. Já bych si přál, aby každý,
teční už v sobotu 27. 3. Bude to pohádka pro děti kdo bude klub navštěvovat, si alespoň jednou
do roka řekl, toho neznám - půjdu se na něj
a rodiče O pošťáku Vincovi.
Pokud bych měl zmínit některé tituly jednot- podívat, třeba to bude stát za to. Na začátek
livých hudebních žánrů, tak ještě v únoru by to mám skvělý tip: fantastická česká rocková
měla být holešovská country skupina Texas, 20. skupina November 2nd. Je to rock vychá3. bude v klubu vzpomínkový koncert u příležitos- zející z kořenů americké country. Kapela je
velmi úspěšná na amerických pódiích a dělala předskokany na koncertech Susan Vega.
A na jejich českém turné je bude doprovázet
skvělá americká zpěvačka Janet Robin. Sám
jsem je naživo ještě neslyšel a moc se na ně
těším, tuším, že to bude pecka. Takže přijďte.
Těšíme se na vás!

V květnu by měla v klubu zazpívat i Pavlína Jíšová.

Na závěr poslední otázka: Jak se vám
líbí v novém zaměstnání a co říkáte prostředí,
ve kterém jste začal pracovat?
Prostředí i lidé okolo mě jsou skvělí. Klub
má vynikající parametry a já budu pracovat
na tom, aby zde byly i vynikající koncerty. Ten
klub si to zaslouží. Jenom si přeji, aby na výborné
koncerty chodilo v hojném počtu i výborné publikum. Ale to už je, přátelé, na vás.
Připravil Robert Rohál
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Twirlingové úspěchy mažoretek z Holešova
Letos netradičně již 16. - 17. ledna se
v Nymburce konalo Mistrovství České republiky
ve twirlingu 2010. Sjeli se zde ti nejlepší twirleři
ze všech českých týmů, aby předvedli své sestavy, z nichž ti nejlepší budou reprezentovat
Českou republiku na mistrovství Evropy.
Soutěžící bojovali v sobotu o umístění v kategoriích s jednou hůlkou, se dvěma hůlkami,
a to sólově i ve dvojicích. Neděle pak patřila
twirlingovým skupinám a pomponům.
Náš soubor reprezentovaly v sólových
disciplínách Nikola Zlámalová, Lenka Dujková
a Lenka Doleželová.
V juniorské kategorii mladších odcvičila
na výbornou své sólo s jednou hůlkou na povinnou hudbu Nikola Zlámalová, a získala tak
krásné 5. místo v konkurenci deseti soutěžících.
Její další disciplínou bylo rytmické taneční sólo
na volnou hudbu, za které obdržela po hodnocení poroty 12. místo z celkových dvaceti děvčat.

V juniorkách starších jsme měli zástupkyni
v sólu se dvěma hůlkami - Lenku Dujkovou.
Do této kategorie si troufly pouze dvě soutěžící.
Vystoupení se Lence podařilo a získala za něj
2. místo a stříbrnou medaili.
V nejstarší seniorské kategorii nás reprezentovala Lenka Doleželová - sólo s jednou
hůlkou na povinnou hudbu. V konkurenci čtyř
závodnic vybojovala 3. místo, bronzovou medaili a titul II. vicemistr ČR 2010.

Vzorně reprezentují
Na základě těchto umístění mohou být
děvčata vybrána Svazem mažoretek NBTA
k reprezentaci na Mistrovství Evropy v twirlingu,
které se bude konat na začátku dubna ve skotském Edinburgu.

Fotografie a video ze soutěže si můžete
prohlédnout na našich stránkách www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

MKS - Městská knihovna
Holešov

Vás zve
na večer hudby a poezie

„HUDBA
NA HOLEŠOVSKU“
čtvrtek 11. února 2010
v 17.30 hod.
studovna Městské knihovny
Holešov
Nám Dr. E. Beneše 17
Účinkují:
JUDr. Jarmila Pokorná, Jiřina Šašková,
Mgr. Luděk Maňásek a CORDA MAGICO

Komorní soubor
Czech Virtuosi Brno
v Holešově
V úterý 9. února v 18 hod.
vystoupí ve velkém sále
holešovského zámku
43členný komorní orchestr
Czech Virtuosi Brno
Program koncertu:
M. I. Glinka:
Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
S. S. Prokofjev:
Koncert č. 2 g-moll op. 63 pro housle
a orchestr
A. Dvořák:
Symfonie č. 7 d-moll op. 70
Sólistka na housle: Esther Yoo (USA)
Dirigent: Eric Lederhandler (Belgie)

Czech Virtuosi zahrají v Holešově
Komorní orchestr Czech Virtuosi za 11 let své existence vystoupil na více než 350 koncertech doma i v zahraničí s více než 80 dirigenty,120 instrumentalisty, 130 pěvci a 30 sbory. Tím
si vytvořil stálé místo u hudbymilovného publika nejen u nás, ale především v zahraničí. Na svém
kontě má např. vystoupení s japonským dirigentem a spoluzakladatelem orchestru Hideakim Hiraim ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, koncerty v rakouském Badenu, polském Těšíně,
v lichtnštejnském Vaduzu, natáčení pro společnost Deutsche Grammophon, spolupráci s vynikající
ruskou sopranistkou Nathaliou Ushakovou aj.
Dirigent Eric Lederhandler (1965) vystudoval nejprve v rodném Bruselu, poté dirigování ve
Vídni, v jehož rámci řídil závěrečný koncert ve Velkém sále Rakouské televize a rozhlasu.
Založil komorní orchestr Nuove Musiche. Působí jako asistent dirigenta Královské valonské
opery, La Monnaie a Vlámské opery. Řídí představení souborů Opera Mobile a Idée Fixe.
Hostoval dokonce jako dirigent v Kazaňské opeře v Rusku a Šanghajské opeře v Číně.
Řídí orchestry v Německu, Francii, Nizozemí, USA, Lotyšsku, ČR, Turecku a Číně. Ve vlasti
diriguje Vokální ansámbl Belgického rozhlasu a televize, Symfonický orchestr Královské konzervatoře
v Bruselu, Královský valonský orchestr a Národní belgický orchestr.
Sólistka na housle Esther Yoo - tato patnáctiletá houslistka je studentkou mezinárodní školy
v Bruselu. Je žačkou Any Čumačenkové v Mnichově a Leonida Kerbela v Bruselu. Absolvovala
mistrovské kurzy Zachara Brona. Na housle začala hrát ve 4 letech, v osmi poprvé vystoupila
s orchestrem. Od té doby vystupuje s orchestry jak v Evropě, tak v USA. Soutěže: kategorie junior Wieniawského soutěže, Cena Evropské unie, 1. cena v New York Music Competition (2000),
2. cena v Mezinárodní soutěži A. Postacchiniho (2003), 1. cena v New Jersey (1999). Vystoupila
v Royal Albert Hall v Londýně, Carnegie Weill Recital Hall a Juilliard School Paul Hall v New Yorku,
v Tel Aviv Opera House a v mnoha dalších koncertních sálech Francie, Německa, Portugalska,
Polska, Běloruska, Ruska, Rakouska a Koreje. V jejím kalendáři jsou koncerty v Londýně, Charkově,
Soulu, Amsterodamu aj. Toto turné je jejím prvním v České republice.
SŠ
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Mateřské centrum Srdíčko
V novém roce začalo Mateřské centrum
Srdíčko svou činnost
11. ledna.
MC najdete ve Školní
ulici 1582, v budově
bývalého SVČ Duha.

zážitků! Doporučujeme pohodlný sportovní
oděv pro rodiče i dítě. Cena: 500 Kč/20 lekcí.
Kolo, kolo mlýnský - pro rodiče s dětmi od
1,5 roku do 3 let. Každou středu nebo čtvrtek
dopoledne - začínáme 20. 1. a 21. 1. Rytmickopohybová výchova. Blok lidových říkadel, písní,
tanečků a her. Cena: 200 Kč/10 lekcí.

Rozjíždí opět všechny stávající aktivity
a do některých se ještě maminky se svými
dětmi mohou přihlásit. Provozní doba zůstává
i v tomto roce stejná: PO 8 - 18, ÚT 8 - 18,
ST 8 - 12, ČT 8 - 12, PÁ pro veřejnost zavřeno.
V době jarních prázdnin od 1. 2. do 5. 2. je MC
zavřeno!

MC Srdíčko také rozvíjí šikovnost a tvořivost dětí od 3 do 6 let.

Bližší informace získáte na webu MC: www.srdicko.estranky.cz nebo telefonicky 573 397163.
Cvičení na balónech pro těhotné ženy - každý čtvrtek od 16.30, lektorka porodní asistentka
Soňa Kabátová. Začíná 7. 1. 2010.
Hrátky s batolátky - pro maminky a děti do 1,5
roku. Vytvořily se dvě skupiny, do kterých se
ještě můžete přidat. Každý čtvrtek od 9 a 10
hod. - začínáme 21. 1. Od 9 hod. děti od 3
do 6 měsíce. Od 10 hod. děti od 12 do 18 měsíců. Budete se seznamovat s pomůckami pro
zdravý psychomotorický rozvoj, protáhnete si
tělíčka při cvičení, zkusíte i výtvarničit. Hrátky
jsou zaměřeny na využívaní smyslů dítěte,
které se v tomto období nejvíce rozvíjejí. Rodiče zde dostanou řadu motivací, jak s dětmi
pracovat doma. Nedílnou součástí jsou i rady
a porady, jak děti zaujmout pro nabízenou
činnost a podpořit jejich zdravý vývoj. Cena:
250 Kč/10 lekcí.
Zpívánky s Majkou - každé úterý od
10 hod. - začínáme 12. 1. Cílem je postupně
a nenásilně pěstovat u dětí rytmické cítění,
rozvíjet jejich hudební sluch i hlas a umožnit
jim zažívat radost z hudby společně s dospělými. Zpívánky podporují muzikálnost, rozvíjejí
zpěv, působí na citový vývoj dítěte, pěstují
vnímavost, fantazii, pozornost i paměť, rozšiřují
slovní zásobu. Rodiče se mohou těšit na spoustu hudebních zážitků se svými dětmi. Cena:
150 Kč/10 lekcí.
Cvičení pro čiperky - každé pondělí od
10 hodin v tělocvičně TYMY - začínáme 18.
1. Jednoduché cvičení a pohybové hry rodičů
s dětmi od 2 do 4 let. Radost z pohybu a nových

Notička - hudebně pohybová výchova dětí
od 4 let bez rodičů. Zpěv, hra, básničky, rozvoj
představivosti a fantazie, rytmizování na různé
nástroje. Každé úterý od 15.30 - začínáme
19. 1. Cena: 500 Kč/20 lekcí.
Výtvarné hrátky - kreativní výtvarná činnost pro
děti od 4 let. Každé úterý od 16.15 - začínáme
19. 1. Zábavnou a jednoduchou formou se děti
seznamují s výtvarným materiálem a výtvarnými technikami. Zjišťují, co umějí barvy, nůžky, lepidlo. Nápaditá práce s různorodým materiálem
rozvíjí fantazii dětí a poskytuje nové smyslové
zkušenosti. Cena: 500 Kč/20 lekcí.
Žabičky - kurz plavání pro děti od 4 let bez
rodičů. Každou středu od 15 hod. - cena za pololetí 550 Kč.
V měsíci lednu a únoru pořádá MC také mimořádné akce, jako jsou: Křeslo pro hosta
- Zdeňka Machalová. Ve čtvrtek 28. ledna v 10

hodin. Seznámení s biomechanickými aktivními
stélkami a obuví firmy Hanák. Zdravé chodidlo
- naše budoucnost.
Výprodej dětského oblečení v MC 15. února od 8 do 18 hod. Najdete zde dětské
oblečení od vel. 56 do vel. 140. Kojenecké
body, overaly, dupačky, šaty, mikiny, svetry,
sukně, kalhoty, tepláky, čepice, ponožky, trička,
boty atd. Také oblečení těhotenské a oblečení
pro ženy.
Oblečení je použité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu, od maminek a dětí navštěvujících
MC Srdíčko. Najdete zde to nejnutnější do základní výbavy pro miminko. Velký výběr za nízké
ceny!
Karneval pro nejmenší - pro malé námořníky
a milovníky moře. Karnevalová loď vyplouvá 22.
února v 10 hod. Plavba za dětským úsměvem,
písní, hrátky a tancem. Vstupné 30 Kč. Nutné
předem přihlásit!
MC Srdíčko je tu pro všechny rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. Děti jsou zde
vítány, najdete zde vybavenou hernu s míčkovým bazénem, malou kuchyňku, přebalovací
pulty, vybavené sociální zařízení pro nejmenší,
všechno co potřebujete k tomu, abyste prožili
s děťátkem příjemné dopoledne. Najdete zde
přirozené společenství maminek, které jsou
ochotné si vzájemně pomáhat, naslouchat,
rozšiřovat informace o mateřství, vývoji a potřebách dítěte. Těšíme se na vaši návštěvu.

Hvizdoši uvedli pohádku
O sněhové královně - tak se jmenovala
pohádka, kterou v neděli 17. ledna uvedlo
v kinosále Svět holešovské Divadlo HVIZD.
V pohádkovém představení, které bylo určeno
dětem od tří let a jejich doprovodu, šlo opět
o souboj dobra se zlem - a nakonec (jak už to
v pohádkách chodívá) vše dobře dopadlo.
Dramatizace a režie, ale také klavírní doprovod a zpěv - to vše spadá na vrub talentované Vladimíry Dvořákové, která tak připravila
se svým týmem kouzelné představení. Je stejně
pozoruhodné, že se mezi námi najdou i tací,
kteří na úkor svého volného času vymýšlejí,
zkoušejí, hrají a „jen tak“ pro radost připraví
potěšení zdaleka nejen dětskému publiku.
Text a foto Robert Rohál

Pohádku O sněhové královně si nenechala ujít ani bývalá ředitelka
3. ZŠ Alena Grygerová se svými vnoučky.
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
ZVEME VÁS
28. 1. Dárek za vysvědčení - od 15.00 do 17.00
na 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, iglú, psí spřežení a další, cena (doprava a průvodce) 200,-/dosp., 160,-/děti 6 - 18 let,
120,-/děti do 6 let
5. 2. Relaxační hodinka - masáže M. Honč,
objednávky v kanceláři TYMY do 3. 2.
7. 2. Turnaj mladších žáků - od 8.30 hala
I. ZŠ Holešov
8. 2. Valentýnská výtvarná dílnička pro děti
i rodiče s dětmi, cena: 20,- valentýnská srdíčka, přáníčka, dekorace, 15.00 - 16.00, 17.00
- 18.00
10. 2. Valentýnská přáníčka v čajírně TYMY
od 16.30 do 18.00, vstupné 10,-, výroba přáníčka s voňavým čajem
12. 2. Valentýnská čajírna - 15.00 - 17.00,
bude připraven nápoj lásky a jiné valentýnské
speciality, můžete si vyrobit malý dáreček pro
ty, které máte rádi, vstupné 10,14. 2. Valentýnské kouzlení - od 16.00 show
pro děti s vystoupením kouzelníka ŠEKLINA,
vstupné: 20,-/dítě, 40,-/dosp.
16. 2. Turnaj v kulečníku - zájemci, přihlaste
se v kanceláři
19. 2. Chytré hlavičky - 15.00 až 16.00, hádanky,
kvíz, křížovky, šifry a mnoho dalšího, pro dvojice,
kluky i holky od 10 do 15 let, vstupné 10,20. 2. Turnaj MAGIC the Gatering - pro registrované hráče, startovné 100,20. 2. Turnaj ve floorbale - od 9.00, týmy, přihlaste se v kanceláři TYMY do 16. 2, startovné 20,20. 2. Numerologie II. - seminář numerologie
na téma roviny, jména a příjmení, od 10.30,
přednáší ing. M. Wálek, cena: 250,-/os. (přihlášky do 16. 2.)
23. 2. Jede, jede mašinka - od 15.00 do 17.00 h,
den otevřených dveří na modelové železnici
v budově Duhy ve Školní ulici
25. 2. Beseda u samovaru v ICM - setkání
s dobrovolnicí Varvarou z Ukrajiny
26. 2. Vyrábíme Kofoláčky!!! od 15.00 do 16.30,
přijďte si vyrobit taky svého dle hesla „Čím víc
lásky rozdáte, tím víc vám zůstane...!“, cena:
15,-/ks (přihlášky do 23. 2.)
26. 2. Zimní olympiáda tak trošku netradičně,
od 15.30 v tělocvičně TYMY
27. 2. Numerologie - konzultace, přihlášky
v TYMY

28. 2. Zahájení taneční polepšovny - taneční
pro dospělé, 6 lekcí pro začátečníky i pokročilé,
cena: 1200,-/pár, lektoři: manželé Starečkovi
TK Gradace, přihlášky v TYMY
PŘIPRAVUJEME
6. 3. Miss KVÍTEK - pro holky, slečny a mladé
dámy od 4 do 12 let je tady soutěž o miss Holešovska, disciplíny: rozhovor, módní přehlídka,
volná disciplína, uzávěrka přihlášek 19. 2.,
startovné 20,- a vstupné 30,-/os.
20. 3. zápas fotbalových benjamínků, od 10.00
v tělocvičně TYMY
21. 3. Vítání jara - první jarní vycházka do Přílep
k myslivecké chatě, hry pro děti, táborák s opékáním špekáčků, sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov
26. - 27. 3. Noc s Andersenem - dobrodružství
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění,
týmové hry, malování, zpívání, sraz v 16.00
27. 3. Jarní dámská jízda
NABÍZÍME KURZY A KROUŽKY!!!
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.
POWERYOGA - 10. 2. a každou další středu
vždy od 18.00, cvičení zaměřeno na vyrovnání
svalových disbalancí, tvarování postavy, protažení svalů, odbourávání fyzických i psychických
bloků, uvolnění a relaxace, vhodné pro ženy
i muže bez rozdílu věku, lektorka R. Hloušková,
600,-/12 lekcí
BADMINTON - jeden z nejpopulárnějších sportů světa, který se již dostal i do vašeho města! Ukázkové hodiny každý únorový čtvrtek
od 15.30 v tělocvičně TYMY, odborný přístup
pro děti i dospělé, cena 300,FLOORBAL pro nejmenší - každé úterý
od 15.00 pod vedením pana Koláře.
SOS HAITI - plyšák pro Haiti
- charitativní sbírka, jejíž výtěžek poputuje
na humanitární pomoc do zemětřesením postižených oblastí Haiti, přispějte zakoupením
plyšáka v hodnotě 10,- a 20,JARNÍ PRÁZDNINY - poslední volná místa!
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, ubytování, plná penze, pitný režim,
základní pojištění dětí, program, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní dozor)
V pátek 8. 1. 2010 se ve SVČ TYMY
Všetuly konala již podruhé akce s názvem
„Vyrábíme Kofoláčky“. Kofoláček je panáček
vyrobený z provázků, ozdobený korálky, knoflíky i jinými maličkostmi, které zrovna máte po
ruce. Můžete jej vytvořit pro radost sobě nebo
někomu blízkému. I přes sněhovou kalamitu
k nám zavítaly maminky a jejich ratolesti z Holešova i blízkého okolí. Práce šla všem od ruky,
a tak vznikaly krásné figurky. Tato akce se u nás
určitě nekonala naposledy, takže pokud máte
zájem vyrobit si svého originálního Kofoláčka,
sledujte dění v TYMY a přijďte za námi! Budeme
se na vás, jako vždy, moc těšit!
SVČ TYMY, Jana Šálková

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.
ZA KULTUROU DO BRNA
Madam Butterfly - pátek 5. 3. - odjezd v 17.00
AN Holešov, opera o dvou dějstvích, cena: I. kategorie 470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti,
ZTP, II. kategorie 340,-/dosp., 320,-/důchodce,
290,-/dítě, ZTP
Eugen Oněgin - úterý 30. 3. - odjezd v 17.00
AN Holešov, opera o muži, který příliš pozdě
pochopil, jaké chyby se dopustil, cena: 470,-/
dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti, ZTP
Netopýr - úterý 27. 4. - odjezd v 17.00 AN Holešov, komická opera, režie Ondřej Havelka, cena:
470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti, ZTP
MUZIKÁLY V PRAZE
ANGELIKA - obnovená premiéra v sobotu
27. 2. 2010, odjezd v 7.00 AN Holešov, výpravný muzikál o krásné Angelice, milostných
avantýrách a dvorních intrikách, hraje Divadlo
Broadway Praha, cena: 990,- nebo 1.190,- (dle
vstupenky), přihlášky do 8. 2.
Sobota 29. 5. Adéla ještě nevečeřela - odjezd
v 7.00 z AN Holešov, divadlo Broadway- 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 projekce,
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
1dítě 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, výtvarné 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 zajištění 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@cenrum.cz
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POZVÁNKA DO DIVADLA
V úterý 19. února 2010 uvede
Městské kulturní středisko v Holešově
divadelní představení podle známé hry
Ákose Kertésze

KORNELOVY VDOVY
Černá komedie s téměř detektivní zápletkou, ve které se představí
známé pražské herečky Miriam Kantorková, Michaela Dolinová,
Milena Steinmasslová a Radka Stupková.

Herečka Miriam Kantorková.

Historické pohlednice Holešova
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 projektu, na němž se
spolupodílel i Libor Liška, byl Robert Rohál. „Historické pohledy našeho
kraje mohou plnit nejednu roli - obyvatele Holešova a okolí potěší, reprezentují nás v blízkém 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 různé akce (průmyslová výstava, městské trhy), vychází
v rámci Knihovničky Holešovska.
(red)

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Začátek představení v 19.30 - sál kina Svět,
vstupenky v tradičním předprodeji v MIC Holešov

hole‰ovsko 2/2010

Chcete levnější
povinné ručení?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620
3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572
7190
10004
14198

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

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

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.

Práce na přivýdělek
Hledám poradkyni
pro prezentaci
a prodej kvalitní
české přírodní kosmetiky
společnosti
MISS COSMETIC.
Jedná se o potravinové doplňky
a kosmetické produkty
paní Moniky Žídkové.

V regionu zatím není
zastoupení.

Inf. na tel.: 777 709 721
Pálenice v Chomýži přijímá objednávky na pálení slivovice na leden,
únor a březen. Zájemci se mohou
přihlásit každé úterý od 8 do 16
hodin přímo v pálenici a v ostatní
dny na telefonu: 573 393 847, mobil:
777 977 719.

H ole‰ovsko
Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Inzerujte
v Holešovsku
Dozví se o Vás
tisíce obyvatel
Holešova
a okolních obcí

Biomechanické
aktivní stélky
a obuv J HANÁK R®

Objednávky a prodej:
pátek 8.00 - 16.00 hodin
Zdeňka Machalová
Regenerační studio
Poliklinika - 4. podlaží
Sušilova 478, Holešov
Kontakt: mobil 604 907 853
e-mail:
zdenka.machalova@seznam.cz
Informace: www.botyhanak.cz

Seminář trenérů ženské kopané
Ve dnech 22. - 24. 1. 2010 uspořádala komise fotbalu žen první školení trenérů Licence
„C“ se specializací na ženský fotbal. Ve Sportareálu Širůch Staré Město se setkalo celkem 12
trenérek a trenérů, kteří se věnují fotbalové práci
se ženami, dorostenkami a žákyněmi v různých
klubech na Moravě. Pořadatelé celé akce v čele
s Bc. Jitkou Klimkovou, trenérkou týmu žen 1. FC
Slovácka a hlavní trenérkou reprezentace žen U-19
České republiky, připravili pro účastníky semináře
atraktivní program: praktické ukázky tréninkových
jednotek družstev žen, juniorek či žákyň se střídaly
s teorií, věnovanou postavení ženské kopané v ČR
a ve světě, struktuře tréninkové jednotky či specifici ženského fotbalu. Celým seminářem se táhla
jednotná linie - ženský fotbal v České republice
a na Moravě obzvlášť si zaslouží lepší pozici.
Mgr. Svatava Ságnerová, DFK Holešov

Šachy

II. liga - 5. kolo
MKS Holešov A - Slavia Kroměříž
B - 6: 2
V důležitém zápase jednoznačně dominovali domácí hráči.
Zisk tří bodů je nesmírně důležitý v boji o záchranu. Bodovali:
T. Cagašík, J. Mudrák, P. Navrátilík,
L. Zicháček. Remizovali: A. Sojka,
M. Dvořák, R. Šudřich, M. Rafaja st.
Krajský přebor - 6. kolo
MKS Holešov B - Š. K. Boršice
B - 6,5:1,5
Vysoké vítězství domácího družstva posunulo naše „béčko“ na třetí
místo tabulky a znamená téměř jistotu
záchrany v soutěži i pro příští rok,
i když do konce zbývá ještě pět kol.
Bodovali: M. Rafaja st., R. Šudřich,
M. Vymětal, P. Petržela, Vl. Ševela.
Remizovali: M. Rafaja ml., R. Zajíček,
A. Chutný.
Regionální soutěž - 5. kolo
Prusinovice - MKS Holešov D
5,5:2,5.
Bodoval: O. Sedláček. Remizovali: P. Krajcar, K. Šudřich, P. Holuj.
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Co rozhoduje o stáří?
Zamýšlím se jako starostka
TJ Sokol Holešov na prahu roku
2010 a odpověď jsem našla v časopise Sokol v této podobě: Ne
věk, ale aktivita rozhoduje o stáří.
Což jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy žen můžu ze své
praxe potvrdit.
Pravidelná středeční cvičení zdravotní tělesné výchovy žen
v místní sokolovně patří ze dvou
třetin seniorské kategorii žen
a zbytek tvoří ženy v produktivním
věku. Do tohoto cvičení je zapsáno
více než 40 žen a většinou cvičební hodiny navštíví 2/3 cvičenek.
Seniorky, kterým už zdravotní potíže neumožní absolvovat
cvičení, se schází již několik let
vždy první úterý v měsíci na pravidelných besedách v klubovně
sokolovny. Vedení klubu zve mezi
své členky hosty k různým zajímavým tématům a vlastní příspěvek

si vždy připraví i vzdělavatelka
Sokola. Nedávno byla zorganizována prohlídka zrekonstruovaných prostor zámku a akce se
zásluhou kastelána zámku velmi
vydařila. Pravidelná cvičení žen
doplňují seniorky i dalšími aktivitami. Skupina seniorek tvoří polovinu z 10členného kolektivu, který
cvičí sestavu TAI-ČI o 28 prvcích.
Krásného prostředí zámku i přilehlé trasy cyklostezky využíváme
ke sportovní chůzi s holemi. Na listopadovém semináři pořádaném
ČOS - školicí středisko Olomouc
- jsme získaly informace ke správné chůzi i o tom, jak blahodárné
jsou účinky pravidelného pohybu
v přiměřeném tempu, zvláště pro
seniorskou kategorii.
Jarní i podzimní období patří i cykloturistice s vyjížďkami
do blízkého i vzdáleného okolí.
Nově vybudované cyklostezky

nás zavedly přes Kudlovskou
dolinu do Babic a zpět kolem
Baťova kanálu. Na podzim absolvujeme pobyt na chalupě v osadě
Těšinoky nad přehradou Šance
a letos by se měl uskutečnit již
třetí ročník.
Pěší turistiku provozujeme i v Praze s možností ubytování v hostelu v Tyršově domě
na Kampě. Toto ubytování je pro
nás výhodné svým umístěním, ale
i svými službami. Je zde mikrovlnka, rychlovarná konvice, dvouplotýnkový vařič včetně nádobí, díky
čemuž si zde můžeme připravit
jednoduché občerstvení.
K dalším aktivitám seniorek
patří pravidelná prvomájová turistická vycházka k památníku
prof. Jaroše, bývalého starosty
Sokola Holešov, za 2. světové vál-

ky popraveného nacisty. V posledních letech se poněkud zmenšil
počet těch, kteří vyšlapou cestu
k památníčku na Jehelníku a položí tam na důkaz úcty kytičku.
Všichni účastníci se vždy sejdou
v hotelu Říka u něčeho dobrého
a následuje odjezd domů.
V letošním roce připravujeme
slavnostní schůzi ke 130. výročí
založení Sokola Holešov. Přáním
seniorek je, aby přibývalo hlavně
dětí do cvičení žactva i dalších zájemců, a tím pokračovala i nadále
tradice Sokola v našem městě.
Dnešní způsob života vyžaduje
k udržení dobré kondice a zdraví
dostatek pohybové aktivity. Proto
na ni nesmíme zapomínat.
Irena Smrčková
starostka TJ Sokol Holešov

V TYMY uspořádali první
badmintonový turnaj
V sobotu 16. 1. 2010 se v prostorách TYMY centra ve Všetulích
uskutečnil vůbec první badmintonový turnaj v našem středisku smíšených dvojic, bez ohledu na věk či
pohlaví hráčů. Na tuhle čím dál více
populárnější herní disciplínu jsme
pozvali šest amatérských týmů
z Holešova a okolí, i náš badmintonový kroužek z TYMY. Hráči se
mezi sebou utkali každý s každým
na dva hrané sety do dvaceti bodů.
Zúčastnily se týmy: Praislerová
- Podvalová, Tiefenbach - Tiefenbachová, Přikryl - Přikrylová,
Votavová - Duroňová, Přikryl ml.
- Tichý, Miroš - Podvala. Všichni
hráči předvedli skvělé výkony s
nadšením a radostí ze hry. V turnaji
zvítězily paní Votavová - Duroňová
z Bystřice pod Hostýnem. Gratulujeme. Díky velké oblibě tohoto
moderního sportu určitě hodláme
i nadále pokračovat s organizací
badmintonových turnajů už i s větším počtem družstev a prestiží.

Všem zúčastněným i našim štědrým sponzorům srdečně děkujeme
za podporu.
Sponzoři krásných cen:
• hostýnské papírny HOSPA
- www.hospa.cz,
• Jiří Washina z firmy WASHINA
engineering s.r.o.
- www.washina.cz,
• Antonín Chytil z přerovského
pivovaru - www.zubr. cz,
• Pavel Ondrejčík, Marie Adámková - soukromé materiální zdroje.
• Sportovní materiál k prodeji
zapůjčil Tomáš Kučera - prodejna sportovního materiálu BTK
- www.btk.cz.
Jakub Tichý
organizátor turnaje a vedoucí
kroužku badmintonu v TYMY

Účastníci badmintonového turnaje.
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Ostudná prohra na zimním turnaji
v Chropyni
FC Kozlovice - SFK Holešov
7
(4:0)
0
Výsledek 2. utkání zimního turnaje svědčí
o přístupu některých hráčů Holešova. Soupeřem je dobré mužstvo hrající přebor Olomouckého kraje a hráči základní sestavy se baví
jinými aktivitami - hokejem, lyžováním a dalšími.
V minulém zápase trenér vystřídal osm hráčů,
kteří v tomto zápase chyběli: Roubalílk, Krejčí,
Bačík, Slováček, Křenek, Sedláček, Bejtkovský
a Charuza.
První branka padla po vyraženém míči.
Ve 30. minutě proletěl míč přes celou branku
a hráči Kozlovic lehce zvýšili na 2:0. O osm
minut později po zmatcích ve vápně padla
třetí branka. Trestný kop ve 42. minutě skončil
opět v síti. V 50. minutě po ztrátě míče byl
stav už 5:0. Ani vyložené šance, kterých však
bylo poskrovnu, nedokázali hráči Holešova
proměnit. A tak dostali ještě další dvě branky
na konečných 7:0.
Sestava: Dohnal - Vávra, Ohlídal, Odstrčilík,
Belza - Barták, Sedlařík, Münster, Machálek
- Marek, Uruba. Ve druhém poločase přišli
na hřiště Oral, Doležel, Fronka.

I. A třídu Olomouckého kraje. Utkání postrádalo přesnost akcí a hlavně Holešov zahazoval
jednu šanci za druhou. První branky se tak
zkřehlí diváci dočkali až ve 21. minutě, kdy se
po akci Sedlaříka trefil pod břevno Roubalík
- 1:0. Ve 39. minutě opět Sedlařík posunul
míč Bejtkovskému, ten centroval Roubalíkovi
a stav byl 2:0. Další hráči zahazovali šance
jednu za druhou, a tak po uspokojení přišel
trest, brankou do šatny ve 43. minutě snížil
Gregovský - 2:1. Ve druhé půli došlo k velkému přeskupení v holešovském týmu a nastoupilo hned 8 nových hráčů - Bačík, Marek,
Machálek, Oral, Slováček, Uruba, Belza
a Froňka. Hra sice po odchodu zkušených
hráčů polevila, ale hostům zase docházely
síly. V 63. minutě tak Marek zvýšil na 3:1, v 78.
minutě Uruba na 4:1 a v 86. minutě završil
opět Marek skóre na 5:1.

SFK Holešov - Sokol Troubky
5
(2:1)
1
S novými posilami zahájili fotbalisté Holešova přípravu na jarní sezónu vstupem do turnaje na umělé trávě v Chropyni. Celek je již
bez Josefa Křenka, který zkouší štěstí v divizní
Viktorii Otrokovice.
Soupeřem holešovských fotbalistů v I. kole
turnaje byl celek Sokola Troubky, který hraje

Další program turnaje
Dalšími soupeři Holešova v zimním turnaji
budou: so 30. 1. od 11 hodin Chropyně, v so
6. února od 13 hodin Želatovice, v so 13. 2.
od 13 hodin Přerov, v sobotu 20. února od 11
hodin Kojetín a v so 27. 2. od 15 hodin Kralice.
Turnaj bude završen v sobotu 6. března zápasy
o umístění.
(hr)

Sestava v první půli: Sedláček, Ohlídal, Odstrčilík, Charuza, Vávra, Bejtkovský, Sedlařík,
Münster, Křenek T., Roubalík, Barták.
Branky: Roubalík 2, Marek 2, Uruba 1.
Rozhodčí: Mrázek ze Záříčí.

POZVÁNKA
TJ Holešov, oddíl házené

pořádá v sobotu
dne 27. února 2010
v prostorách internátu SPŠ MV
v Holešově

SPORTOVNÍ PLES.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
BENE Olomouc
a cimbálová skupina RADOVAN.
Jako host vystoupí pěvecké duo KAMELIE.
Zahájení ve 20 hodin, bohatá tombola.
Cena vstupenky s místenkou je 250 Kč.
Předprodej - Městské kulturní středisko
- informační centrum
nám. Dr. E. Beneše čp. 17
tel.: 573 395 344.
Srdečně zvou pořadatelé.

TJ Sokol Holešov
hledá správce Sokolovny.
K dispozici služební byt.
Nástup 1. 3. 2010.
tel.: 725 611 511.

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

Soutěž Holešovska
Takřka čtyřicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 23/2009
– a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Jde o hlášku z filmu
Marečku, podejte mi pero! Ptal se herec Jiří Sovák a odpověď dostal
od herečky Míly Myslíkové,“ napsala v mailu naše čtenářka Iveta Zezulková z Holešova - a stává
se výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhá byla
vylosována Markéta Maťová
z Holešova, která si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Jitce Macůrkové
z Holešova a Haně Špirkové
z Holešova. Všem vylosovaným
redakce Holešovska srdečně
Helena Růžičková a Stella Zázvorgratuluje!
ková v hudební komedii Trhák.
A teď už pokračujeme
v naší soutěži, která je i tentokrát postavena na slavných filmových
hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné české komedie pochází
tento dialog a kdo jej pronáší?
„Mi řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš?“
„Ti to povím a začneš chlastat taky!“
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

Záhady zámecké kaple

Zámecká kaple - situovaná v jižním křídle,
místnost vysoká skrz dvě patra.

O vzniku kaple v holešovském zámku
je minimum zpráv. Její založení se připisuje
hraběti Františku Antonínu z Rottalu (pán Holešova v letech 1717 - 1762),
který nechal zbořit strop nad
místností v prvním patře,
a propojil ji tak s prostorem
v patře druhém. První záhadou ale je, že podle
zvyklostí tehdejší doby musel kapli umístit
do nově budovaného zámku už jeho stavitel, prastrýc Františka Antonína, slavný Jan
z Rottalu (pán Holešova v letech 1650 - 1674),
zámek bez kaple u katolického šlechtice byl
prostě nemyslitelný. Kde původní kaple byla
a proč František Antonín budoval kapli novou

(či jen rozšířil kapli původní), se už asi nikdy
nedozvíme.
Současnou kapli zdobí tři hlavní artefakty.
Jednak je to oltář, na kterém je umístěn obraz
Panny Marie Růžencové, ten je ale zjevně novodobý, pochází z konce 19., nebo spíš počátku
20. století. Musel nahradit obraz starší, nebo je
možné, že pod ním je nějaká starší nástěnná
malba - ostatně zbytky fresek kolem současného oltáře nasvědčují bohatému zdobení kaple,
které je zřejmě překryté novodobou výmalbou.
Mimořádně hodnotné jsou ale dvě sochy - jejich autorství je přičítáno jednomu z největších
barokních sochařů, Bohumíru Fritschovi (17061750), který završil své dílo holešovskou Černou kaplí, evropským sochařským unikátem.

Tento holešovský farář a mučedník byl sice
díky svému působení v našem městě jistě
velmi známý a oblíbený, k jeho blahořečení
však došlo až v roce 1859 - tedy více než sto
let po vytvoření jeho sochy v zámecké kapli,
svatořečení si většinou sami dobře pamatujeme, došlo k němu až v roce 1995. V době,
kdy Bohumír Fritsch tvořil jeho sochu, byl Jan
Sarkander pouze významným knězem a uznávaným mučedníkem, nikoliv však oficiálně
uznaným blahořečeným, natožpak svatým.
A takovéto sochy se tehdy do svatostánků
běžně nedávaly.
O to zajímavější ale je, že jak Jan Nepomucký, tak Jan Sarkander jsou mučedníky
proto, že odmítli vyzradit zpovědní tajemství,
takže jsou automaticky patrony těch, kteří mají nějaké
velké tajemství, které potřebují ochránit před zveřejněním. Že jsou sochy obou dvou hlavními prvky
zámecké kaple, tedy že je zde absolutně akcentován - zdvojen - prvek ochrany tajemství,
je opravdu záhadné - musíme si uvědomit
že první polovina 18. století, kdy byla kaple
budována, byla dobou vypjatého mysticismu,
absolutizace symbolů, náznaků, vše, každý
ornament, každý obrázek, mělo svůj skrytý
symbolický význam. Znamená to tedy zřejmě,
že budovatel kaple měl nějaké velké - hrozné??
- tajemství, které se snažil ochránit. Ale jaké
tajemství to bylo, nevíme. Fantazie může pracovat - je v zámku ukrytý poklad, bylo to nějaké
krvavé rodinné tajemství, spojené například
s vymřením Rottalů po meči? Třeba se něco
dozvíme při restaurování kaple, až se odstraní
novodobý oltářní obraz. Nebo taky ne, třeba se
svatým pomocníkům podařilo tajemství posledního Rottala úspěšně ochránit. Navždy.
Karel Bartošek

HISTORICKÁ ZAJÍMAVOST (seriál)

Sochy v zámecké kapli patří do jeho raného
období, kdy cestoval z rodného Slezska do Vídně, a František Antonín z Rottalu zřejmě už
tehdy rozpoznal jeho genialitu a v Holešově mu
umožnil podílet se kromě kaple i na sochařské
výzdobě kostela sv. Anny.
Tyto štukové sochy zpodobňují sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera. Zatímco umístění sochy
Jana Nepomuckého
do kaple zbudovaHolešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydáné v první polovině
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