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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Bude chtít město
zpět pojištění?
Co vy na to,
pane starosto?

SNĚHURČIN BÁL. Fotografie ze Sněhurčina bálu v TYMY budiž pozvánkou na plesy, které se
uskutečnily a ještě uskuteční. Píšeme o nich uvnitř čísla. V průběhu nadcházejícího víkendu se
rovněž budou konat v částech Holešova a řadě obcí regionu masopustní průvody.  

Týdeník Naše adresa
napsal chybné informace
Představitelé města Holešova se kategoricky ohrazují proti informacím, které přineslo vydání
týdeníku Naše adresa Holešovsko. Autorka článku Město stojí úředníci 36 milionů korun Barbora
Večeřová v něm v rozporu se skutečností tvrdí,
že za posledních pět let vzniklo na Městském
úřadě v Holešově 5 nových odborů.  
Za posledních pět let však vznikl pouze
jeden nový odbor - odbor kanceláře starosty,
a to sloučením několika stávajících zaměstnanců
úřadu s podobným pracovním zaměřením. Pod
odbor kanceláře starosty spadají ty činnosti,
které autorka článku vydává za náplně práce
samostatných odborů. Naopak zanikl odbor
správy nemovitostí a dříve samostatné odbory
školství a kultury byly sloučeny do jednoho odboru školství a kultury.
Od Nového roku se snížil počet zaměstnanců na městském úřadě o deset.  	
(sov)

K žádostem o vrácení zaplaceného sociálního pojištění za 1. pololetí roku
2007, které vyvolala chyba v zákoně, se připojila
i řada měst a obcí. Jak
bude postupovat město
Holešov? Co vy na to,
pane starosto?
„Z různých anket, které
jsem četl, vyplynulo, že zhruba 60 procent obcí
žalobu na vrácení peněz nepodá, 30 procent
vyčkává na rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu a 10 procent už žalobu podalo. V našich
podmínkách se jedná zhruba o tři miliony korun,
takže se tímto muselo zabývat zastupitelstvo.
V každém případě není třeba v této věci dělat unáhlené kroky. Rozhodne-li Nejvyšší správní
soud, že nárok na vrácení pojištění skutečně
vznikl, pak jej můžeme uplatňovat až do roku
2012. Osobně se přikláním k tomu, abychom
po státu tyto peníze nežádali. Nejsem příznivcem
toho, aby samospráva bojovala se státem. Celkem se jedná zhruba o částku 100 miliard korun
a v jiné podobě ji stejně všichni zaplatíme.“
Dokončení na str. 3

První investor v zóně by měl zaměstnat 70 pracovníků
Proces obsazování Strategické průmyslové
zóny v Holešově započal podpisem „Deklarace
o porozumění“ mezi Zlínským krajem a společností POKART. Deklarace je základním smluvním dokumentem předurčujícím investici v zóně.
Z několika firem, které nyní vážně jednají o vstupu
a investování v zóně, je společnost POKART
první, která deklaraci podepsala.
„Jde o faktické zahájení obsazování
zóny jednotlivými investory v návaznosti
na proces vyjednávání, který vedeme mnoho měsíců. Očekávám, že nyní budeme
postupně a dle faktického ukončování dohod zveřejňovat firmy, které budou v zóně
realizovat své investice,“ uvedl statutární
náměstek hejtmana Libor Lukáš, který je
za oblast investic zodpovědný.
Samotné stavební práce na vybudování nového výrobního závodu firmy POKART na asi 20 tisících metrech čtverečních
s investicí přesahující 40 milionů korun by

měly začít ještě v letošním roce. Příprava stavby
započne bezprostředně v návaznosti na podpis
deklarace.
Společnost bude v novém výrobním závodě zaměstnávat asi 70 pracovníků, zabývá se
výrobou kartonových obalů a dalších výrobků
z lepenky.
(red)
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Soud hledá poznatky
o nálezu kostry
Dne 22. 5. 2007 byl nalezen
v teplovodní podzemní šachtě
v Holešově mezi ulicí Tovární a nádražím ČSAD  kosterní pozůstatek
osoby mužského pohlaví ve věku
50 až 59 let, předpokládané výšky
169,4 +-4,7 cm. Kosterní pozůstatky jsou minimálně 10 let staré.
Část kostí byla ohořelá, levá holenní kost byla oddělena čistým
řezem, mohlo se jednat o sekeru
nebo cirkulárku. K přerušení kosti
mohlo dojít krátce před smrtí nebo
po smrti. První pravé žebro bylo
v minulosti zlomené a bylo již zhojené a u pravé lýtkové kosti byla
zlomenina staršího data, taktéž

Město Holešov

zhojená. Poblíž kosterních pozůstatků byly nalezeny zbytky zřejmě
prošívaného pracovního kabátu
zelené barvy a zbytky zetlelé obuvi
ve složení guma-textil.
Okresní soud v Kroměříži
vyzývá každého, komu jsou známy bližší informace týkající se
nalezených kosterních pozůstatků, aby o tom do dvou měsíců
od uveřejnění podal zprávu.  Lhůta
k podání informací končí dnem
28. února 2010. Plné znění výzvy
naleznete na úřední desce města
Holešova.
(red)

Nový člen kontrolního výboru
Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova zvolilo na svém
posledním zasedání Ing. Františka Rafaju novým členem kontrolního
výboru. Nahradil tak odvolaného člena Oldřicha Závojského, který funkci
nemohl vykonávat z důvodu zaneprázdněnosti.

Zamyšlení před nadcházejícím
zápisem do škol
Začátek školní docházky je prvním významným krokem v životě
malého dítěte. Do tří let věku se vytvářejí a upevňují sociální vazby v rámci
rodiny, potom přijde většinou nástup do mateřské školy a s tím spojené
první kontakty s dalšími vrstevníky. Do šesti let věku jsou tedy položeny
sociální základy, na kterých může základní škola stavět. Spolu se změnou
společenského prostředí však přicházejí ve škole i první povinnosti, proto
je tento přechod zlomovým okamžikem.
Aby si děti na tuto změnu zvykly co nejlépe, aby neměly strach ony
ani jejich rodiče, že něco nezvládnou, o to se snažíme na 1. Základní
škole Holešov již dlouhá léta. Zkušené paní učitelky dobře vědí, že děti je
třeba chválit nejen za každý drobný úspěch a pokrok, ale i za projevenou
snahu. Pokud děti povzbuzujeme pochvalou, mají další den větší chuť
do práce a ta jim také samozřejmě jde lépe a rychleji.
Ve výuce se také snažíme, aby každý mohl pracovat svým tempem. Nelze srovnávat mezi tak malými dětmi, kdo co v kterém věku již
umí, neboť každý člověk je individualita a má své osobní tempo. U dětí
v počátečních letech školní docházky nejde o kvantitu, ale o kvalitu.
Proto musejí mít na vše dostatek času, což se nám daří díky dlouhá léta
zavedenému vyučování v blocích.
Cílem vzdělávání na naší 1. Základní škole je všestranný rozvoj
každého dítěte podle jeho možností, zájmů, nadání a potřeb. Proto se
náš vzdělávací program jmenuje „Škola s širokou nabídkou“. V rámci
tohoto programu dbáme na individuální odlišnosti každého žáka, snažíme se rozvíjet jeho specifické schopnosti, avšak nikoli za cenu snížení
požadavků a nároků na minimum. Děti jsou přirozeně vnímavé a zvídavé,
což využíváme především při nástupu do 1. třídy, kdy mají největší chuť
naučit se něco nového. Pokud chce člověk něčeho dosáhnout, musí
vždy vynaložit určité úsilí. I vysoce talentovaní lidé přiznávají, že dosáhli
svých úspěchů především díky pravidelné usilovné práci. Je třeba vést
děti odmala k tomu, že bez práce nejsou koláče. A ony brzy pochopí, že
pilná práce se vyplatí, protože již před Vánocemi čtou kratší jednoduché
texty, ačkoli při nástupu do školy někteří neznali ani písmenko.
Pro školní úspěšnost je samozřejmě také nutná dobrá a úzká spolupráce školy s rodiči. K tomu využíváme nejen pravidelných třídních
schůzek, ale nabízíme rodičům aktivní zapojení do SRPŠ, možnost
komunikace s učiteli pomocí internetové pošty, dny otevřených dveří, kdy
je možné nahlédnout do výuky ve třídách, osobní jednání při projednávání
žádostí, problémů, přání apod.
Před nadcházejícím zápisem do prvních tříd základních škol bych
chtěla rodičům popřát, aby škola, kterou si pro své děti vyberou, splňovala
jejich očekávání. A všem dětem přeji, aby zápis do první třídy byl pro
ně slavnostní událostí, kterou jim bude připomínat pamětní list a další
drobné dárky vyrobené staršími dětmi.
Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka 1. ZŠ Holešov
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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

Količín bude
bez proudu
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie v části
Holešova.
Vypnutá bude celá obec Količín, a to dne 22. 2. 2010 od 7.30
do 15.30 hodin.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Město si vezme
úvěr na výkup
pozemků
Holešov - Město Holešov
si vezme úvěr ve výši 21 milionů
korun na výkup pozemků pod jihovýchodním obchvatem města.
Rozhodlo o tom zastupitelstvo na
svém prvním letošním zasedání.
Jedná se tak o další krok k realizaci
důležité komunikace, která odvede velkou část dopravy z centra
města.
(frs)
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Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi o.p.s.

Bude chtít město
zpět pojištění?

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín

Co vy na to,
pane starosto?

přijme
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE
terénní asistenční služby v rodinách s dětmi.
Předpokladem je způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2009
Sb., o sociálních službách, řidičský průkaz
sk B, znalost práce na PC, časová flexibilita,
schopnost týmové spolupráce. Hlásit se e-mailem - zaslat strukturovaný životopis a motivační
dopis (více na www.azylovydum.cz) v rozsahu
max. jedné strany A4 nejpozději do 12. 2. 2010.
Výběrové řízení proběhne dne 16. 2. 2010.
Možnost zkráceného úvazku. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo VŘ zrušit.
Tel.: 734 422 131,
e-mail: petra.lazarkova@azylovydum.cz,
www.azylovydum.cz.

Pozvánka
Výbor Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Holešov Vás srdečně
zve na výroční členskou schůzi, která se
bude konat 27. února 2010 od 15 hodin
v Domě zahrádkářů na Dlažánkách.
Od 18 hodin bude volná zábava,
hudba, tanec a tombola.
Výbor ZO ČZS

Pokračování ze str. 1
Pondělní zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu starosty v této věci a pověřilo jej, aby
zastupitele informoval o tom, jakým způsobem
rozhodl Nejvyšší správní soud.
Vlnu žádostí o vrácení zaplaceného sociálního pojištění vyvolalo rozhodnutí Krajského
soudu v Ústí nad Labem. Ve sporu o pojistné
mezi státem a firmou Ježek software, která si
všimla chyby v zákoně a odmítla pojistné platit,
rozhodl soud ve prospěch firmy. Stát ale podal
kasační stížnost a rozhodnutí bude muset přezkoumat Nejvyšší správní soud.
(frs)

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: 777106709.
• 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.

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

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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V Količíně se uskutečnila veřejná schůze s občany

Vztahy mezi osadním výborem a radnicí jsou dobré
Veřejná schůze občanů Količína se zástupci osadního výboru
(OV) a představiteli města Holešova
se uskutečnila v úterý 26. ledna
vpodvečer v sále Hostince U Tří lip.
Ve svém úvodním slově zrekapitulovala předsedkyně OV Markéta Habrová všechny důležité aktivity, které
se uskutečnily v Količíně v uplynulém roce. Kromě jiného mezi nimi
nechyběly tradiční vodění medvěda,
pálení čarodějnic, hody, lampionový
průvod, rozsvěcení vánočního stromu a další.
Předsedkyně OV rovněž poděkovala všem dobrovolníkům
za účast a pomoc při nesčetných
brigádách při úklidu kulturního areálu i celé obce. Speciálně pak vyslovila poděkování poslanci Josefu
Smýkalovi za financování dechovky
Důbravanka, která v Količíně hrála
na zářijových hodech.
Zdůraznila také, že se neosvědčily úřední hodiny osadního
výboru, neboť jich lidé nevyužívají.
Představitelé osady budou o problému diskutovat, maximálně však
budou trvat do dubna.  
Vzhledem k různé hranici odchodu do důchodu se v Količíně
usnesli, že na besedy s důchodci
budou zvát občany od 60 let.  Markéta Habrová se rovněž podělila
se svými spoluobčany o příjemnou
zkušenost. „Pokud potřebujeme po-

Vztahy mezi holešovskou radnicí a količínským osadním výborem jsou po čtyřleté spolupráci dobré.
radit nebo něco vyřešit, na radnici
v Holešově nám maximálně vycházejí vstříc.“ V této souvislosti potvrdila předsedkyně osadního výboru
i starosta města Zdeněk Janalík, že
osadní výbor a   radnice mají mezi
sebou dobré vztahy.  
Investice v Količíně v roce 2009:
• vystříbření písma na pomníku padlých - 4000 Kč,
• nákup motorové samojízdné sekačky a křovinořezu pro sečení obecních
pozemků - 15 000 + 90 000 Kč,

• dokončení sociálního zařízení
v hasičské zbrojnici za spoluúčasti
města Holešova - 30 000 Kč,
• vyčištění a sanace studny ve dvoře
osadního výboru - 3 500 Kč,
• výměna elektroinstalace v kulturním areálu - 18 000 Kč,
• položení nového přívodního kabelu
el. energie a příprava rozvodů nového veřejného osvětlení v areálu,
včetně zabetonování patek sloupů
- 107 000 Kč, součástí bylo vyrovnání chodníku naproti autobusové
zastávce.

Na veřejnou schůzi v Količíně přišli zástupci všech generací.

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
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• vykácení přestárlých akátů v obecním parku, místo nich byly vysazeny
sazenice stromů klokoče obecného,
na návsi byl pokácen poslední stříbrný smrk a místo něj bylo vysazeno
6 stromkových ibišků.
Předběžný plán investic a prací
na rok 2010:
• zbudování nového veřejného
osvětlení v areálu, předběžná cena
9 svítidel, sloupů a elektropříslušenství činí 90 000 Kč,
• dohodnuto a objednáno je také pokácení 7 košatých topolů na obecních pozemcích, následně proběhne
náhradní výsadba bříz, vrb, habrů
a dubů.
Stěžejní očekávanou investicí v Količíně, která by mohla začít
v letošním roce, je budování nové
kanalizace. Akce je součástí městské investice odkanalizování Tučap
a Količína a její hodnota činí 190
milionů korun. V současné době jednají představitelé města o přidělení
dotace z ministerstva zemědělství.
Bude-li tato dotace městu přidělena,
stavba by mohla začít na podzim
a trvat by měla tři roky. Jak uvedl
starosta Zdeněk Janalík, k problematice odkanalizování obce bude
svolána samostatná schůze v okamžiku, kdy bude jisté, že peníze
od státu město skutečně dostane.
Text a foto František Sovadina

Usnesení z 1. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 11. ledna 2010
Přijaté usnesení č. 1/2010. Rada města
Holešova vzala na vědomí informace o majetku
města.
Přijaté usnesení č. 2/2010. Rada města
Holešova vzala na vědomí hodnocení situace v ul. Školní.
Přijaté usnesení č. 3/2010. Rada města
Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
městských nebytových prostor v objektu čp. 38
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově (prodejna
sport-hračky-rybářské potřeby) pro  firmu JAH,

s.r.o., Holešov, nám. Dr. E. Beneše 5/39, IČ 283
57 272. Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 4/2010. Rada města
Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 21. a 29.
prosince 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert v. r.
ověřovatel zápisu
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Usnesení ze 2. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 25. ledna 2010
Přijaté usnesení č. 5/2010. Rada
města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce kulturního a společenského
centra Holešov - prohlídkový okruh
sály II. NP“ společnosti RAPOS,
spol.s r. o., Holešov, Nerudova 325
za cenu 6.999.775 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 6/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Kuncem - EMKa, Holešov,
Masarykova 635/12, IČ 10588884,
v souvislosti se schválenou
rámcovou smlouvou na akci
„Zabezpečení provozu a údržby
veřejného osvětlení ve městě
Holešově a jeho místních částech“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 7/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zadání změny č. 1 Regulačního plánu části města Holešova - lokalita
Za Kozrálovem dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 8/2010. Rada
města Holešova schválila podání projektu v rámci operačního
programu „Životní prostředí“
na zateplení 1. Základní školy
Holešov v celkové výši do 10
mil. Kč. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček a Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka školy. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 9/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o výpůjčce mezi městem
Holešov a Moravskými dětmi, o.
s., Holešov, nám. Svobody 133, IČ
22838996, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 10/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej části městského pozemku p.č. 1828/1, ostatní
plocha, o výměře cca 60 m2, k.ú.
Dobrotice, Naděždě a Zdeňkovi Hlobilovým, bytem Dobrotice, za kupní cenu 200 Kč/m2 +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 5. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 11/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1932/8, orná
půda, o výměře 43 m2, k.ú. Ho-

lešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 12/2010.
Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
parkovacích ploch Technickým
službám Holešov, s.r.o., za účelem zpoplatnění parkování, dle
předloženého návrhu. Jedná se
o parkoviště v lokalitách: nám.
Dr. E. Beneše, ulice Plačkov,
ulice Grohova, ulice Nerudova, ulice Novosady u domu
č.p. 1600 - 1602. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 13/2010. Rada
města Holešova schválila příspěvkovým organizacím města
na základě zákona o účetnictví
a vyhlášky č. 410/2009 Sb. vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2010.
Rada města Holešova schválila
prodej majetku města společnosti Technické služby Holešov,
s.r.o., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 15/2010. Rada
města Holešova I. doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro financování silničního obchvatu města ve výši 21
mil. Kč a II. pověřila Radu města
Holešova provedením výběrového
řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 22. 3. 2010.
Přijaté usnesení č. 16/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 1/2010 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 17/2010. Rada
města Holešova schválila 1. uzavření nájemní smlouvy s Jaromírem a Lenkou Navrátilovými,
bytem Holešov, na užívání bytu č.
1 v městském domě čp. 64 na ul.
Masarykova v Holešově na dobu
určitou do 30. 4. 2010 a  2. uzavření dohody o uznání dluhu a plnění závazků ve splátkách s těmito
nájemci dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2010.
Rada města Holešova schválila
1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Evou Olšanskou
na užívání bytu č. 7 v městském
domě na ul. Palackého 1400
v Holešově na dobu určitou
do 31.1.2011 a 2. prodloužení
nájemní smlouvy uzavřené s Janou Csefalvayovou na užívání

bytu č. 14 v městském domě
na ul. Palackého 1400 v Holešově na dobu určitou do 31. 1.
2011. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 19/2010. Rada
města Holešova schválila 1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Milanem Radiměřským na užívání bytu č. 14 v městském domě
čp. 507 na ul. Palackého v Holešově na dobu určitou do 30.4.2010
a 2. prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Miroslavem a Martou
Hrkotovými na užívání bytu č. 2
v městském domě čp. 543 na ul.
Palackého v Holešově na dobu
určitou do 31.3.2010. Zodpovídá:
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s: 1.
Davidem Hudečkem na užívání
bytu vel. 1+1, o výměře 30,10 m2,
označeného č. 13, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově do 30. 4. 2010 a
2. manžely Václavou a Josefem Veselými na užívání bytu
vel. 1+1, o výměře 30,10 m2,
označeného č. 5, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově do 30. 4. 2010. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2010. Rada
města Holešova I. schválila výpověď z nájemní smlouvy k 31. 1.
2010: 1. Janě Chytilové na užívání bytu č. 15 v domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově,
2. Zdeňce  Daňkové na užívání bytu
č. 3 v domě čp. 431 na ul. Školní
v Holešově a 3. Ivetě a Romanovi
Pilovým na užívání bytu č. 4 v domě
čp. 183 na ul. Palackého v Holešově a II. schválila s nimi uzavření

dohody o uznání dluhu a plnění
závazků ve splátkách dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 22/2010.
Rada města Holešova I. schválila dodatek č. 1 k mandátní
smlouvě o správě nemovitostí
se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
dle předloženého návrhu a II.
pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku. Zodpovídá: František Kulhavý. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 23/2010. Rada
města Holešova schválila způsob
členění nájmu, sazby za energie
a ostatních služeb ve smlouvách
o nájmu nebytových prostor
v městském objektu čp. 478 na ul.
Sušilova v Holešově (budova polikliniky) s účinností od 1.1.2010
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 24/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování
stížností a petic v roce 2009.
Přijaté usnesení č. 25/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 11. ledna 2010.
Přijaté usnesení č. 26/2010.
Rada města Holešova I. rozhodla o provedení kontroly odvodů
DPH za rok 2009 a II. pověřila
starostu města zabezpečením
této kontroly auditorem a podáním zprávy členům rady města.
Termín: 28. 2. 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
Josef Bartošek v. r.
starosta města
ověřovatel zápisu
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Včelaři z Holešovska si zvolili nové orgány své organizace
Výroční členská schůze základní organizace (ZO) včelařů pro
Holešov a okolí se konala v neděli 24. ledna 2010 ve velkém sále
Domu zahrádkářů, který byl zaplněný do posledního místa. Zprávu
o činnosti organizace za loňský rok
přednesl jednatel Inocenc Janalík.
Zrekapituloval uskutečněné akce,
jako například pravidelné medové
dny pro obyvatele Holešova a okol-

ních obcí v kině Svět, přednášky
na školách, účast na včelařské
pouti na Hostýně či tradiční kurzy
chovu včelích matek, které se konají ve včelíně Ladislava Vyňuchala.
Právě tento význačný představitel
holešovských včelařů a zahrádkářů
získal vloni nejvyšší vyznamenání Českého svazu včelařů v Praze
„Zasloužilý včelařský pracovník“.
Předseda organizace Oldřich Ši-

mek nastínil plán práce na rok 2010.
V druhé části programu přítomní
zvolili nový výbor i kontrolní a revizní
komisi na další pětileté období.
Součástí   závěrečného usnesení byl i apel na přítomné, aby
podporovali a kontrolovali potřebná
ozdravná opatření u včelstev a také
rozšiřování ušlechtilých včelích matek
kmene CARNICA SINGER. Jednatel
Janalík rovněž apeloval na přítomné,

aby vysazovali medonosné stromy
a keře. V této souvislosti připomněl
lípu u hřiště na Střelnici, kterou včelaři vysadili v roce 2002 ke stoletému
výročí organizace a o niž se starají.  
ZO v Holešově a okolních obcích má 139 členů, kteří chovají 1253
včelstev. Věkový průměr je 62 roků.
Nejstarší člen přítel Eduard Pravda
bude mít v březnu 95 let a o svá
včelstva se stále stará. 	
(red)

Tradiční schůze včelařů se konala v neděli 24. ledna ve velkém sále Domu zahrádkářů.
Jubilanti včelařské organizace v roce 2010:
Eduard Pravda, Pravčice - 95 let (21. března),
Rudolf Kužela, Kostelec u Holešova - 85 let (10.
12.), Zdeněk Dohnal, Horní Lapač - 80 let, (9.
1.), Antonín Koláček, Holešov  - 75 let (22. 10),
Ing. Ladislav Kočí, Jankovice - 75 let (15. 1.), Jiří
Trhlík, Tučapy - 75 let (16. 4.), Antonín Soukup,
Přílepy - 70 let (2. 11.), Václav Králík, Holešov  - 65

let (21. 3), Milan Červík, Kurovice - 65 let (10. 4.),
Václav Košina, Kurovice - 65 let, (2. 8.), Lubomír
Krejčí, Prusinovice - 65 let (7. 10.), Josef  Polášek,
Roštění - 65 let ( 28. 10.), Zdeněk Odstrčil, Žeranovice - 65 let ( 8. 7.), Miroslav Pospíšil, Žopy - 65
let (23. 3.), Vojtěch Chytil, Tučapy - 65 let (31.
12.), Jaroslav Láník, Holešov - 60 let (20. 10.),
Josef Šidlík, Ludslavice - 60 let (16. 6.).  

Mlékomat u kostela
má zatím úspěch
Stovky litrů mléka si koupí zákazníci u nového automatu, který byl
na konci loňského roku instalován před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově. Automat, který patří Agrodružstvu Roštění,  se stal
hitem a po většinu dne je obklopen zákazníky. Podle představitelů firmy
v Holešově prodají denně 500 litrů. Vedle Holešova jsou   mlékomaty
Agrodružstva  umístěny také  v Roštění, Prusinovicích a Přerově. Podobným způsobem postupují prvovýrobci i v jiných částech republiky,
a obcházejí tak alespoň částečně nevýhodné obchodní podmínky ze
strany mlékáren a prodejních řetězců.
(sov)

Mlékomat u kostela přitáhl zájem Holešovanů navzdory tomu,
že mléko je zde dražší než v supermarketech.
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Hlavní akce včelařů
v roce 2010:
21. března - členská schůze.
23. května - včelařská pouť na Hostýně
29. 5. - kurz chovu matek ve včelíně přítele
L. Vyňuchala
16. 10. Medový den v kině Svět
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Mladík vyrobil marihuanu
za čtvrt milionu
Holešovsko (red) - Obvinění
z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
si v předešlých dnech od vyšetřovatele vyslechl pětadvacetiletý mladík
z Holešovska.
Od roku 2006 až do počátku
února 2010 sám vybudoval, vybavil
technologií a provozoval pěstírnu
marihuany na půdě rodinného domu.
Z ciziny nakoupil semena a pak se
o rostliny řádně staral. Svítíval jim
poměrnou část dne, což bylo samo-

zřejmě hodně nákladné. V současné době je domácnost odstřižena
od elektrického proudu, na platbách
dluží přes 20 tisíc korun. Úrodu sklidil
a po usušení vyráběl trávu. Za čtyři
roky vyrobil asi šest kilogramů sušené marihuany. Jejím prodejem si
mladík mohl přijít na 750 tisíc korun.
Díky dlouhodobé a intenzivní
práci kriminalistů byl pachatel odhalen. Při domovní prohlídce byla část
rostlin a usušené směsi zajištěna
a poslána na expertizu. Za tento trestný čin mu hrozí až deset let vězení.

Řidič byl pod vlivem drog
Holešov (red) - Ve středu 3. února v dopoledních hodinách zastavila
hlídka dopravních policistů vozidlo Nissan, které řídil pětatřicetiletý muž
z Holešova. Policisté měli podezření, že řidič je pod vlivem návykových
látek. Nejprve provedli dechovou zkoušku na zjištění přítomnosti alkoholu
s negativním výsledkem, pozitivní byl však test na drogy, provedený detektorem na přítomnost omamných a psychotropních látek. Řidiče policisté
převezli k lékařskému vyšetření. Lustrací navíc zjistili, že muž nemá řidičské
oprávnění. Kromě toho mělo vozidlo sjeté pneumatiky.

Výprodej šicích strojů a látek
Charita Holešov nabízí k doprodeji různé druhy látek a šicích strojů,
které zbyly z činností Chráněných dílen. V případě zájmu 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

Oznámení  o veřejném  projednání návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 4 územního
plánu obce Míškovice a zveřejnění
návrhu opatření obecné povahy Změna č. 4 územního plánu obce
Míškovice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako
pořizovatel Změny  č. 4 územního
plánu obce Míškovice ve smyslu
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění  (stavební zákon )  dále jen
stavební zákon  oznamuje v souladu s § 20 odst. 2 a § 52  odst. 1
stavebního zákona
a) veřejné projednání
upraveného a posouzeného
návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 4 územního
plánu obce Míškovice, které
se uskuteční dne 3. 3. 2010
v 18.00 hod. na obecním úřadě
v Míškovicích

Veřejná vyhláška
b) vystavení upraveného
a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy - Změna č. 4
územního plánu obce Míškovice k veřejnému nahlédnutí
v době od 1. 2. 2010 do 3. 3.
2010 včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 4 územního
plánu obce Míškovice je možno nahlédnout u pořizovatele
na Městském úřadě Holešov,
pracoviště Tovární 1407, dveře
č. 309 anebo na Obecním úřadě
v Míškovicích. Do návrhu Změny č.
4 územního plánu obce Míškovice
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách  města Holešova
(www.holesov.cz v sekci Městský
úřad - Odbor  územního plánování
a stavebního řádu).
Předmětem návrhu Změny č. 4 územního plánu obce
Míškovice jsou v lokalitě A1-

nová návrhová plocha bydlení, v lokalitách A2-A4 řešení
ploch dopravy a v lokalitě A5vypuštění výhledové trasy skupinového vodovodu Pomoraví.
Jiné požadavky na rozvoj území
obce změna územního plánu
neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou.
Dotčené orgány uplatní
na závěr veřejného projednání
své stanovisko k připomínkám

a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky musí
být v souladu s § 22 stavebního
zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky
podávejte písemnou formou
a zasílejte na adresu: Městský
úřad Holešov, odbor územního
plánování a stavebního řádu,
Masarykova 628, pracoviště
Tovární 1407, 769 01 Holešov.
Toto oznámení plní současně
funkci pozvání k veřejnému
projednání.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního
plánování
a stavebního řádu
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Evidence válečných hrobů ve Zlínském kraji zpřístupněna veřejnosti
Zlín (mp,frs) - V těchto dnech byla veřejnosti
zpřístupněna evidence válečných hrobů ve Zlínském kraji. Centrální evidence zahrnuje místa,
kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly
v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci.
Evidence zobrazuje válečné hroby nejen v celé
ČR, ale také v dalších státech Evropy.
Vedením evidence válečných hrobů jsou
pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), krajské úřady a Ministerstvo
obrany ČR. Spoluprací těchto orgánů veřejné
správy byly od roku 2005 shromažďovány údaje
o válečných hrobech, byla pořizována fotodokumentace a zpracován speciální software s tím,
že veškeré údaje byly do tohoto programového
vybavení postupně zapracovány.

Ve Zlínském kraji je tak nyní evidováno 769 válečných hrobů, přičemž nejvíce na
Kroměřížsku (110), Uherskohradišťsku (107),
Zlínsku a Otrokovicku (100), Rožnovsku a Valašskomeziříčsku (93) a Uherskobrodsku (77).
V působnosti holešovského městského úřadu
je evidováno 48 lokalit s válečnými hroby. „O
každém válečném hrobu je vedena podrobná
dokumentace, včetně jeho fotografie a seznamu odpovědných pracovníků, kteří zodpovědí
případné dotazy. Zpřístupnění této evidence
válečných hrobů a pietních míst zcela jistě
přispěje k prohloubení tradic a úcty k těm, kteří
položili svůj život ve všech válečných konfliktech,“ přiblížil vedoucí oddělení pro zvláštní
úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje Karel

Malinovský s tím, že centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na internetové stránce
www.valecnehroby.army.cz.
Krajský úřad Zlínského kraje vede v souladu se zákonem o válečných hrobech a pietních
místech souhrnnou evidenci válečných hrobů,
které jsou v jeho správním obvodu. Navíc také
koordinuje péči o válečné hroby v rámci celého kraje a pravidelně informuje ministerstvo
obrany o počtech a o stavu válečných hrobů
v jeho evidenci.
V rámci holešovského městského úřadu je zodpovědnou osobou Jana Zapletalová, pracovnice odboru školství a kultury
(tel. 573 521 553).

Na Holešovsku je péče
o válečné hroby vzorná
Holešov a Přílepy obdržely
v uplynulém roce pamětní plakety
Ministerstva obrany České republiky
za příkladnou péči o válečné hroby.
V roce 2008 pak obdržela pamětní plaketu „Péče o válečné hroby“
v expozici Baťova mrakodrapu
ve Zlíně pracovnice Městského úřadu Holešov Ilona Augusti. Pamětní
plakety uděluje Odbor mimorezortní
spolupráce Ministerstva obrany ČR.

Jedná se o ocenění obcí, sdružení i jednotlivých osob příkladně se
starajících o hroby padlých hrdinů
z různých válečných konfliktů.
Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně a zabezpečuje ji
vlastník válečného hrobu. Ve velké
většině jsou těmito vlastníky jednotlivé obce, na jejichž území se pietní
objekty nacházejí.
(sov)

Pomník obětem první a druhé světové války ve Všetulích. >

Pojďte okusit jarní lyžování do Francie
Klub přátel alpského lyžování nabízí poslední volná místa ve francouzském zimním středisku Alpe d´Huez v termínu od 12. do 21. března 2010.
Zimní středisko Alpe d´Huez se nachází ve výškách 1100 až 3330 m,
kde se nabízí 249 km sjezdových tratí. V nabídce je 38 zelených, 32 modrých, 36 červených a 17 černých sjezdových tratí. K přepravě slouží 25
sedaček, 16 kabinek a 41 pom.
Velkou chloubou je 16 km dlouhá černá sjezdovka Sarenne, která je
cílem jedné z nejtěžších etap slavné Tour de France.
Snowboardisté zde mají k dispozici snowpark a boardercrossový areál.
Alpe d´Huez nabízí jednu z nejlepších možností aktivního odpočinku i po lyžování v celých francouzských Alpách. K dispozici jsou krytý bazén a venkovní
vyhřívaný bazén a sportovní centrum. Každý den je zde i po lyžování připraven večerní program pro turisty a různé atrakce pro děti i dospělé. Francie
je také mezi lyžaři oblíbeným místem díky slunečnému počasí a příznivějším
horským povětrnostním podmínkám a upraveným sjezdovkám.
Cena zájezdu se pohybuje od 9 590 Kč/osobu. V ceně je doprava
lux. busem, ubytování na 7 nocí, skipas na 6 dní pro celou oblast „Grande  
Galaxie“, využívání skibusu, pobytová taxa, služba delegáta, pojištění
cestovní kanceláře proti úpadku.
Mgr. Irena Seifertová, tel.: 605 200 085

Městské kulturní středisko
v Holešově a Taneční škola
A+A Mědílkovi Zlín nabízí:
Taneční pro dospělé
Program bude upraven dle přání zájemců
Výuka i oživení tance pro společenské akce
pro začátečníky i pokročilé
Salsa a jiné latinskoamerické tance
Doplnění o povídání i praktické ukázky
„Stiketa a stolování“
Získání jistoty při nejrůznějších společenských akcích.
Začátek kurzu: konec února (březen)

Informace a přihlášky: MKS,
J. Slovenčíková - tel. 573 396 797,
e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz

Řidiči, pozor: na bývalý obchvat
jen s dálniční známkou
Kroměříž - Kroměřížská radnice upozorňuje občany a vůbec
všechny řidiče, že od 1. ledna
2010 podléhá dálnice D1 v úseku
Kroměříž východ - Kroměříž západ
zpoplatnění. V praxi to znamená,
že úsek bývalého kroměřížského
obchvatu smí používat jen řidiči,
jejichž vůz je opatřen platnou dálniční známkou.
Přestože se radnice dlouhodobě snažila vyjednat výjimku

8

z poplatku, ministerstvo dopravy
se rozhodlo výjimky nakonec neudělovat. Zároveň upozorňujeme
řidiče, že použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného
dvoudílného dálničního kupónu
může být pokutováno až do výše
5 000,- Kč v blokovém řízení a až
do výše 300 000,- Kč ve správním řízení.
(red)
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Životopis Jiřího Dufka, bývalého náčelníka štábu
7. výsadkového pluku v Holešově
V čísle 3 čtrnáctideníku Holešovsko pokračujeme ve vzpomínkách na významné představitele 7. výsadkového pluku, který
byl v Holešově dislokován v 60.
letech minulého století.
Ing. Jiří Dufek se narodil v roce
1932. V šesti letech se přestěhovali
ze Střelic u Brna na Podkarpatskou
Rus. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr   u Československých drah
a byl přeložen do Jasiny u polských
hranic. Na Podkarpatskou Rus má
Jiří Dufek dodnes krásné vzpomínky, které mu oživovali jeho rodiče.
14. března 1939  bylo území kolem

Ing. Dufek: „Velice rád vzpomínám na Holešov, na město,
kde jsem prožil nejlepší roky,
na plodný a spokojený  život,  
na svoje přátele i na malou
zahrádku u letiště. Myslím si,
že jsem život nepromrhal.“
Jasiny zabráno Maďarskem, a tak
se rodina musela stěhovat zpátky
na Moravu.
Jiří Dufek dokončil obecnou
školu a v roce 1942 nastoupil reálné
gymnázium v Brně. Za ilegální činnost bylo v průběhu války zatčeno
8 členů rodiny a 6 z nich nacisté
popravili. Třinácté narozeniny „oslavil“ ve sklepě v době nejtěžších bojů
o Brno. I přes mládí ovlivnila nacistická okupace zásadním způsobem
jeho myšlení a směřování.
Po maturitě se rozhodl jít
do armády a tehdy také vstoupil
do Komunistické strany. Nastoupil

do Vojenského učiliště v Lipníku
nad Bečvou, které ukončil po dvou
letech v hodnosti poručíka. Nejprve
v učilišti zůstal jako velitel školní
čety a následně byl vybrán ke studiu do Vojenské akademie v Praze.
Vysokou vojenskou školu ukončil
v roce 1957 v hodnosti nadporučíka.
V době studií se také oženil.
Po absolvování školy zahájil
vojenskou kariéru u motostřeleckého pluku v Hodoníně. Absolvoval  
kurzy řízení nové tankové techniky
a vyhodnocování leteckých snímků.
O dva roky později převzal samostatný průzkumný prapor kroměřížské divize. Pak přišel další životní
zlom. Psal se rok 1961 a Jiří Dufek
dostal nabídku práce ve funkci velitele praporu výsadkového pluku
v Holešově. Po absolvování krátkého kurzu a prvních seskoků z letadla
se hlásil u velitele pluku Miroslava
Šediny. Po dvou letech byl jmenován náčelníkem štábu pluku a povýšen do hodnosti podplukovníka.
Po násilném rozpuštění výsadkového pluku v roce 1969 byl převelen
na odkladiště k výsadkové brigádě
do Prostějova a v roce 1971 propuštěn jako nevyhovující z armády.

Ing. Jiří Dufek (vpravo) vedle Vladimíra Košana při slavnostním
odhalení pamětní desky na budově holešovské policejní školy.
Vzhledem ke svým postojům
k polednovému vývoji a k okupaci
v roce 1968 nemohl v Holešově  
ani v tehdejším Jihomoravském
kraji zůstat. Po několika pokusech
se mu podařilo najít práci v úseku
zásobování u Železničního stavitelství Praha. Nesměl však vykonávat oficiálně žádnou vedoucí
funkci. Byl ovšem uznáván, mohl
se podílet na rozhodujících pracích,
které v té době závod prováděl,
zejména na výstavbě pražského

Ing. Dufek: „Po osvobození v květnu 1945 jsem se zúčastňoval
všeho života v obci, v Sokole, ve Svazu mládeže, zúčastnil se
Všesokolského sletu i pohřbu prezidenta Edvarda Beneše v Praze.
Šel jsem jako mnoho mladých do všeho s nadšením. V době letních
prázdnin jsem byl na brigádě v Ostravě bez nároku na jakoukoliv odměnu. Chtěli jsme změnit svět. Chtěli jsme svět bez násilí, nenávisti,
spravedlivý pro všechny. Republiku jako most, který spojuje, a ne
po kterém se šlape. Lepší svět. To je cílem každé nové generace.
Bylo to cílem i  naší generace.“
metra a modernizaci železničních
tratí, pražského letiště, výstavbě
dálnice či rekonstrukci energetické sítě v Praze. Podílel se rovněž
na výzkumných úkolech ministerstva dopravy, konkrétně na využití
osobních počítačů.
Své si po roce 1969 zažila
i celá rodina Jiřího Dufka. Manželku
přijali vždy jen na podřadné místo,
nemohla uplatnit svoje znalosti jazyků. Syna nechtěli uvolnit z pracovních záloh, aby se mohl s rodinou
přestěhovat.
U Železničního stavitelství pracoval Jiří Dufek do roku 1998 a poté
se podílel jako společník na zalo-

Jiří Dufek: „Proč jsem vstoupil po válce do armády a v té době
i do Komunistické strany? Neměl jsem mnoho na vybranou. V roce
1938 nás v Mnichově zradili spojenci, na které se celý národ spoléhal. A tak jsme se obraceli na Sovětský svaz. Nakonec to byl
on, kdo nesl  téměř po celou dobu hlavní tíhu války proti nacismu
v Evropě. Německé obyvatelstvo utíkalo před postupující Rudou
armádou a hledalo záchranu na západě. V době, kdy se Rudá
armáda rvala o každý metr území, projížděly armády na západě
bez většího odporu. Nacisté viděli hlavní nepřátele v komunistech,
sociálních demokratech, sokolech a v inteligenci. Ti také byli nejvíce vězněni a popravováni od samého počátku okupace. Tak jsem
to viděl já jako kluk a tak se to také chápalo v rodině, a to nejen
v naší. Padesátá léta nebyla jen o komunistické diktatuře, ale také
o přípravě na novou válku. Kde jsem měl tedy vybírat? Nešlo snad
také v té době o obranu vlasti?“

žení menší obchodní firmy, která
prosperuje dodnes. Po 56 letech
pracovní aktivity odešel definitivně
v roce 2007 do důchodu. Ministerstvo obrany Ing. Jiřího Dufka stejně
jako mnoho jiných v roce 1990 rehabilitovalo a byl povýšen do hodnosti
plukovníka.
Jeho manželka, se kterou prožil padesát let, zemřela. Tragicky zahynul i syn. Ing. Dufek začal ke stáří
nový život. Má spoustu zájmů, snaží
se žít aktivně, dokud to zdraví dovolí. Například i tím, že spolupracuje
s holešovským Klubem vojenských
výsadkových veteránů.
Na základě podkladů
Jiřího Dufka zpracoval
František Sovadina

Ing. Jiří Dufek: „Po celou dobu
jsem byl předmětem zájmu
bezpečnostních orgánů.   Až
v současné době, kdy se tomuto období mohu věnovat,
si vše dávám do souvislostí. Vždy před výročími a významnými návštěvami stálo
před mým domem vozidlo
se dvěma muži. Nyní jsem
se dozvěděl, že jsem na seznamu akce Norbert. Ještě
před revolucí mě informoval
jeden spolupracovník, že na
bezpečnosti je fotodokumentace o tom, jak stavím rodinný
domek. Došlo také k několika
pokusům stíhat mě za hospodářské trestné činy.“

Ing. Jiří Dufek: „Moje svědomí je čisté. Moje postoje nevznikly
náhodou v lednu 1968. Předně jsem byl vždy veden rodinnou
tradicí a výchovou k vlastenectví, spravedlnosti a k tomu, abych
se mohl každému přímo podívat do očí. Měl jsem pro to příklady
z rodiny. Nejen u těch, kteří byli popraveni. Když za mým dědou
přišli Němci v roce války s výhodnou nabídkou práce, prohlásil: pro
Hitlera nezatluču ani hřebík. Když za mým otcem, tehdy vedoucím
pracovníkem ministerstva dopravy,  přišli v roce 1969, aby napsal
svoje vyjádření ke vstupu vojsk, napsal: Jde o okupaci. Druhý den
nesměl do kanceláře a dožil rok do důchodu jako poskok.
Rozpor mezi ideou a praxí komunismu mně začal být zřejmý v roce
1956 po odhalení stalinské praxe. Utvrzoval mě v tom i kritický
postoj mého otce k politice strany v praxi a jeho poznatky ze zahraničních cest.“
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Sousedská veselice ve Všetulích nabídla pohodovou zábavu
Již po sedmé se letos konala
ve Všetulích Sousedská veselice
aneb Ples Všetuláků. Jedinou změnou bylo, že se akce uskutečnila
v pátek. Tělocvična SVČ - TYMY
se opět změnila na společenský
sál, kde se akce odehrávala. Již
při vstupu do sálu byli „sousedé“
patřičně přivítáni a dámy obdarovány kytičkou.
Dobrá nálada se nesla celým
večerem. Přispěla k tomu hudební

skupina Retrospekt a také pestrý
program. S ukázkami společenských tanců vystoupily dětské
a seniorské páry. Sousedskou
navštívil také kouzelník Šeklin se
svými zajímavými kouzelnickými
čísly, kterými pobavil hlavně mužskou část publika.
Na Sousedské přitom nechyběla ani bohatá tombola, do které
přispěli jednotlivci i firmy, hlavně
z Holešova. Návštěvníci přispěli

také symbolickou částkou na pomoc těžce zkoušenému Haiti. Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a organizaci podíleli.

Těšíme se na další podobné
akce u nás v TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - Tymy

TYMY VŠETULY VÁS ZVE
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

ZUŠ F. X. RICHTERA
V HOLEŠOVĚ
otevírá třídu STEPU
pro začátečníky.
Zahájení výuky ve čtvrtek
18. února 2010
od 18 do 19 hodin.
S sebou vezměte
jakékoliv boty na přezutí
a pohodlný oděv

ODPUSŤ, ŘEČI ...
Začnu hádankou. Dostáváme ji do vínku.
Rosteme s ní. Provází nás celý život. Bereme ji
zcela samozřejmě a nepřemýšlíme o ní. Je unikátní a krásná. A my si jí už skoro nevážíme.
Co že je to? Naše řeč zvaná mateřština...
Stále chceme být světoví, v rámci unie chráníme kdejaký patent, výrobek, recept, ale jen
s ní, s tím nejsvébytnějším, nejoriginálnějším
a „pouze naším“ zacházíme čím dál hůř. Stačí
se zaposlouchat do mluvy kolem nás a člověk
nestačí žasnout, kolik anglo- či germanismů,
slangismů či vulgarismů „špikuje“ naši řeč.
Na dorozumívání dnešních rodičů s dětmi už
pomalu vycházejí slovníky a v mateřských školkách „frčí“ angličtina místo logopedie. Mobilním

zkratkám už imobilní jedinec nerozumí vůbec
a za řeč naší „elity“ se národ stydí již teď. I proto
vyhlásila organizace UNESCO v roce 1999
21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Tak jej chraňme a važme si jej,
neboť jak řekl již Karel Čapek: „Řeč je sama
duše a kultura národa. Tam kde vrže a skřípá
řeč, skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu.
Každá nechutnost a jalovost řeči je symptomem
něčeho zkaženého v kolektivním životě…“
A ještě jeden citát Karla Čapka na závěr:
„Tisíciletá minulost protéká každým slovem.
Děláme něco velkolepě starého a historického,
když mluvíme česky...“
Libuše Bátrlová, MěK

V zámecké sala terreně bylo uvedeno pásmo
Jak se tvoří tanečník
Již několik let se taneční obor ZUŠ F. X. Richtera prezentuje na veřejnosti Tanečním večerem. Letos poprvé se uskutečnil ve spolupráci
s MKS, a to v prostorách zámku, v překrásné sala terreně. Nezůstalo
však pouze u změny místa konání. Poprvé také nešlo o komponovaný
pořad, ale o taneční představení z názvem Jak se tvoří tanečník.
V 11 choreografiích učitelky Taneční a pohybové výchovy Jany
Lochmanové se představily téměř všechny žačky tanečního oboru, počínaje přípravkou jedna - věkový průměr 6 let, až po čtrnáctileté slečny.
Šlo o to seznámit diváky s tím, že tančit se člověk nenaučí přes noc a že
i zde je třeba soustavné práce.
Nenásilnou formou přenesla choreografka diváky do procesu výuky
a uměleckého růstu mladých tanečnic. Jak sama říká: „Tanec je sice
nejsvobodnější umění, ale má svá pravidla a řád.“
Popřejme tedy všem tanečnicím hodně chuti do další práce a spoustu dobrých představení.
SŠ
Nejstarší žákyně během vystoupení v sala terreně. >
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DRUHÝ VELKÝ ZÁMECKÝ PLES PŘINESL DIVADELNÍ NOBLESU
Slavnostní fanfáry, nástup ceremoniáře,
lokajové, dvorní dámy, správce obory se psem,
hrabě Wrbna s přítelkyní, ředitel vídeňské opery
s klavíristkou, operní pěvci a jejich árie, ale také

Corda Magico a tanečníci v dobových kostýmech - to všechno nabídl v sobotu 30. ledna
2. velký zámecký ples. Konal se v holešovském zámku, kde k tanci hrály kapely Show

Band Pavla Březiny a Retrospekt a cimbálovka
Rusava. Hodnotné byly i ceny v tombole. Ples
moderoval známý spíkr Eduard Hrubeš.
RR

Snímky z 2. velkého zámeckého plesu
- L. Šimeček a N. Billová

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili v pořadí již 2. velký zámecký ples společnosti Castellum Holešov. Děkujeme všem nadšencům a dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhali v zázemí i ve světle ramp. Děkujeme kosmetičkám, vizážistkám, kadeřnicím
a pracovníkům správy zámku za jejich energii, vstřícnost a ochotu.
Děkujeme účinkujícím a hudebníkům za jejich nasazení a umění rozdávat radost.
V neposlední řadě pak patří náš dík všem hostům, kteří náš ples navštívili a pro které jsme vlastně tuto společenskou událost pořádali. Věříme,
že v nádherných zámeckých prostorách se cítili všichni dobře a prožili tu společně příjemný večer. Těšíme se už na viděnou v roce 2011.
Členové předsednictva společnosti Castellum Holešov
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Funny Fellows dostáli vystoupením v Holešově svému názvu
Funny znamená zábavný a Fellow kolega
nebo volněji společník či kumpán, takže slovenská kapela Funny Fellows - Old Time Band naznačuje velmi výstižně, co od ní můžeme čekat,
už ve svém názvu. A rovnou se sluší předeslat,
že v pátek 29. ledna nezklamali, spíš ještě svou
pozitivní show a legráckami veškerá očekávání
předstihli. Po domácím Michalu Prokopovi, který nově otevřený hudební klub na sklonku roku

Knižní tip
Annie Girardotová - Horká krev
(Odchody a návraty)
Divadelnímu herectví ji naučil Jean Cocteau při práci na hře Psací stroj, pro film ji
objevil Luchino Visconiti ve snímku Rocco
a jeho bratři. Francii dojímala k slzám
ve filmu Zemřít
na lásku Andrého Cayatta a přiváděla k smíchu
v Audiardově
Nepije, nekouří,
neflirtuje, ale…
je upovídaná. Již
na konzervatoři
o ní učitelé říkali, že může hrát
cokoli, a Girardotová skutečně
hrála v komediích, dramatech, ve filmu i na divadle,
a dokonce také zpívala. Dodnes zůstává
nejpopulárnější herečkou francouzského
filmu, kterou si naše publikum pamatuje
z filmů Stará panna, Není kouře bez ohně,
Nejcennější, co mám, Prožít si své peklo,
Něžné kuře, Jeden hot a druhý čehý,
Ukradli torzo Jupitera, Celou dlouhou
noc, Černá listina, Pianistka… Annie Girardotová v této knize (kterou v překladu Ireny Kozelské vydalo nakladatelství
Mladá fronta) svým nenapodobitelným
stylem, jemuž nechybí vtip a nadhled,
hovoří o životě plném emocí a své oddanosti filmu a herecké profesi.
RR

2009 na zámku pokřtil, druhé zdejší vystoupení
na prahu nového roku přineslo účast mezinárodní, ze sousedního Slovenska.
Kapele předcházela pověst slovenské
obdoby Havelkových Melody Makers a jistě
v jejich hudbě i prezentaci lze najít styčné
body, neboť obě formace čerpají jak vizuálně,
tak hudebně z předválečného období první
republiky. Vytříbená elegance této časové éry
se zviditelnila už ve zvolených kostýmech pánů
hudebníků. Pět slovenských gentlemanů dovádělo na pódiu ve slušivých pumpkách, podkolenkách, vestičkách a košilích doplněných
nezbytnou kravatou v barvě podkolenek.
V rukách muzikantů se střídaly nástroje
dechové: trumpeta, tuba, tenorsaxofon, klarinet,
ale nechyběly ani housle, harmonika a mandolína. V písni Starý bača, údajně první jazzové
skladbě na světě, si zahrál i kravský zvonec.
Skladby jazzového charakteru v repertoáru
skupiny sice převládaly, ale když se naplno
zapojila dechová sekce, inklinoval hudební
projev až k lidovce. Dá se říct, že kapela je
rozkročená mezi mnoha žánry, protože napříč
vystoupením zněl dixieland, blues, swing, charleston, v podobě tanga dokonce i latina. Některé
rozvernější písně připomněly zvukem Banjo
Band Ivana Mládka. Texty se točily povětšinou
kolem té něžnější poloviny lidstva, což signalizovaly už názvy jako Anka, Anka, Zatancuj

si se mnou, holubička, Milá moja premilená,
Jaj Zuzka, Zuzička a nechyběla ani Kaťuša,
při které starší ročníky mohly zavzpomínat
na svou školní docházku spojenou s povinnou ruštinou. Zazněl i evergreen Žralok zuby
a Ježkův Klobouk ve křoví. Frontman kapely
Roman Féder se ukázal nejen jako vynikající
hráč na trumpetu a housle, ale i jako výborný
zpěvák. V písni Šivava se vyřádil s hlasem až
k podobě proslulého Armstrongova chrapláku.
Rovněž se ujal role konferenciéra večera a jeho
vtipné a břitké komentáře se nesly v duchu
laskavého hašteření mezi Čechy a Slováky,
špičkování na téma česko-slovenské rozdílnosti
a soutěživosti. Zprvu zaražené obecenstvo
dokázal záhy rozpumpovat a dokonce donutit
ke skandování různých popěvků a k tanci, byť
kuriózně vsedě. Tahle ochota k pohybu se
ovšem hned posluchačům vrátila jako bumerang v podobě ironické glosy, že „konečně Češi
skáčou, jak Slováci pískají“.
Jak vystoupení gradovalo, tak stále častěji vyluzovalo na rtech úsměv a doslova salvy
smíchu pak vyprovokovala předstíraná rivalita
při sólech na trubku a klarinet. Muzikanti museli
třikrát přidávat. Každopádně do puntíku naplnili slova řečená kapelníkem Féderem hned
na úvod večera: „S námi zažijete něco skutečně
úžasného a světového.“
Marie Drechslerová

KUS MEXIKA Z MORAVY na cd holešovské kapely
Mexický bar. Potomci indiánů a chlápci ne
nepodobní kovbojům z westernů do sebe ládují
tequily, servírce občas někdo vyhrne sukni nad
podvazky a plácne ji po zadku. Od každého
stolu stoupá od doutníků dým a na malém pódiu
hraje kapela písně o naději anebo právě o vysedávání v baru - „Somos Los Perdidos“.
Říkají si Los Perdidos (česky Ztracenci),
jsou z moravského Holešova, zpívají španělsky a o latinské Americe určitě vědí více než
průměrný obyvatel Repúblicy Checa. O světě
vůbec - zpěvák Padre má kořeny v Řecku, s kytaristou Madrugou žil ve španělské Andalusii,
basák pravidelně cestuje po Číně. Všichni si
také prošli různými hudebními etapami, nakonec zakotvili v chiapaspunku (chiapas podle
nejchudšího mexického státu, kde žijí potomci
Mayů), jak svůj mix latiny, ska, punku, reggae
a revolučních motivů nazývají.
Vyjmenované vlivy slibují notnou dávku
energie. Ano, na koncertě musejí být Los Per-
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didos doslova energickou bombou, na desce
však působí poněkud okleštěně. Vinu na tom
mají příliš dlouhé písně, většina skladeb se
pohybuje stopáží okolo čtyř minut, několikrát
i přes. Celkově tak deska vychází spíše jako
střednětempá, byť třeba „!Oye Gringo!“ dojíždí

RECENZE
do času 4:22 v pekelném punkovém rytmu.
Ztracencům se nedá upřít nápad, instrumentální zručnost, čuch na zpěvné refrény („Oiga
Hermano“, „Somos Los Perdidos“) ani fakt, že
hravě dokážou navodit atmosféru latinských
subtropů, aniž by ale písně působily nějak
překombinovaně.
Ocenění si zaslouží také odvaha odtajnit
v bookletu obsah textů všem španělsky nerozumějícím. Slova většinou pojednávají o naději,
lásce, ale také o pálení mostů za minulostí,

„Viva La Zapata“ má revolučního ducha, předposlední téměř filmově znějící „La Cucaracha“ je
ovšem o švábovi, který bez marihuany nemůže
vzlétnout jako orel do oblak. A refrén „!Oye
Gringo!“ alias písně pouličního prodavače tortill
zní česky takto podivně: „Chceš-li přežít, táhni
do prdele, víš, v životě se stávají věci, utluču
tě tortillou.“
I přes výše vyřčené nedostatky je „Somos
Los Perdidos“ poměrně dobrou deskou, která
posluchače na nějaký čas dostane. Nechá ho
studovat španělštinu, v českých končinách
nepříliš slýchanou, houpat se na ska-latinských
vlnách. Ovšem pak ho vyžene ven, na ztracenecký koncert, kde písně z desky obalí špinavost živého provedení a možná i dým doutníků
a panáky tequilly. A tu deska splní svůj účel
- upozorní na zajímavý hudební zjev. Tedy
na Los Perdidos.
Martin Višňa
(Převzato - www.musicserver.cz)
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Program kina Svět
Čtvrtek 11. 2. v 19.30 h: 3 SEZONY 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 hlavní
roli Kryštof Hádek.

Pondělí 15. 2. v 19.30 h: FISH TANK (Projekt 100) - Velká Británie/Nizozemsko. Snímek
britské režisérky a scenáristky Andrey Arnoldové vyhrává na filmových přehlídkách doslova
po celém světě. Vysloužil si Cenu poroty na loňském festivalu v Cannes a ostrovní publicisté
ho označují za nejlepší britský film roku 2009.
Film zaznamenává život patnáctileté dívky Mii
v momentě, kdy se do rodiny infiltruje nový
matčin přítel, který pro Miu personifikuje první
touhu, hmatatelné sexuální napětí i otčímovský
pseudorespekt.
Úterý 16. 2. a středa 17. 2. v 19.30 h: SAMEC
- USA, komedie s titulky. Touží po něm každá,
ale ne každá ho může mít… Lehká komedie
o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. S lehkostí sobě vlastní dokáže
okouzlit kteroukoliv ženu, na kterou se podívá…
Hlavního hrdinu ztvárnil Ashton Kutscher, který
svých kvalit dovede náležitě využít. Režie David
Mackenzie.
Pátek 19. 2., sobota 20. 2. a neděle 21. 2.
2. v 16 h: ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA  - Francie, animovaný, pro děti, v českém
znění. Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním příběhu
o malém Arthurovi Ten se tentokrát vydá do říše
Minimojů zachránit princeznu Selenii, které
hrozí nebezpečí. Podívaná pro malé i velké
diváky!

V titulní roli filmu Samec
hraje Ashton Kutscher.
Pátek 12. 2. a sobota 13. 2. v 19.30 h: VYFIČ! - USA, komedie s titulky. Film o holce, která
má ráda rock a její život v americkém maloměstě stojí za dvě věci. Matka ji nutí do příšerných soutěží krásy, uhihňané spolužačky jsou
na pěst a brigáda servírky taky není nic moc.
Jednou však s kámoškou narazí v sousedním
městě na drsné závody na kolečkových bruslích
a její život se rozjede na plné obrátky… Režie
Drew Barrymore.

Pondělí 22. 2. a úterý 23. 2. v 19.30 h: SHERLOCK HOLMES - USA, thriller s titulky. Očekávané a nové dynamické zpracování známé
předlohy Sira A. C. Doyla přináší Sherlockovi
a Dr. Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že
Holmesovy bojovné schopnosti jsou stejně
smrtící jako jeho intelekt. Tentokrát slavného
detektiva ztělesnil Robert Downey jr. a jeho
věrného kolegu Jude Law.
Čtvrtek 25. 2. a pátek 26. 2. v 19.30 h: FAME
- CESTA ZA SLÁVOU - USA, taneční/hudební
film s titulky. Remake slavného filmu z roku
1980. Skupina talentovaných umělců, zpěváků
a hudebníků se setkává během studia na střední škole hereckých umění, kde spolu prožívají
vše, co k tomu patří. Snem každého studenta
je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.
Film je nabitý hudbou, tancem a svrchovaně
uměleckými výkony jednotlivých protagonistů.
Režie Kevin Tancharoen.

Program Městského kulturního střediska

Středa 17. 2. v 17 h: DŘEVOŘEZBY - slavnostní zahájení výstavy. Městská galerie

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.

Divadelní představení a koncerty:
Pátek 19. 2. v 19.30 h: KORNELOVY VDOVY
- divadelní představení podle známé hry Ákose Kertésze. Mamička věčně adorující svého
miláčka, manželka - rozvedená se slavným
manželem, milenka - jediná „skutečně truchlící“ a služka Róza. Černá komedie o čtyřech
pozůstalých ženách, které postupně odkrývají
tajemství zemřelého. Hrají Miriam Kantorková,
Michaela Dolinová, Radka Stupková a Milena
Steinmasslová. Sál kina Svět.

MKS připravuje na březen:
• Středa 10. 3. OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
(dopolední pohádka  pro děti)
• Pátek 12. 3. ŽEBRÁCKÁ OPERA (premiéra
hry V. Havla, divadlo Hvizd)
• Pátek 19. 3. VZPOMÍNKA NA PETRA KALANDRU (k nedožitým šedesátinám)
• Neděle 21. 3. DĚTSKÝ FILMOVÝ KARNEVAL (kino Svět)
• Sobota 27. 3. ROZPRÁVKA O POŠTÁROVI
VINCKOVI (pohádka pro malé a velké)

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

filmové TIPY
ZOMBIELAND
(USA 2009, hororová komedie s titulky)
Akční komedie vypráví příběh dvou mužů,
kteří se snaží přežít ve světě ovládaném
zombies. Columbus (Jesse Eisenberg) je
obrovský zbabělec - ale jak se ukazuje,
pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet
naživu. Tallahassee (Woody Harrelson)
je drsňácký zabiják zombie, který je
motivován touhou získat poslední čokoládovou tyčinku na světě. Když spojí
své síly s Vichitou (Emma Stone) a Little
Rock (Abigail Breslin), které také objevily vlastní způsoby, jak přežít nadvládu
zombie, budou muset zjistit, co je horší:
spoléhat se jeden na druhého, nebo se
nechat přemoci zombies. Režie Ruben
Fleischer.
Kino Svět film promítne 27. a 28. února
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
(Francie 2009, rodinná komedie)
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi se
v hrané verzi konečně dostávají na filmová
plátna. Za padesát let od vydání první
knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém světě
i u nás. Ve filmu hrají Maxime Godart,
Valérie Lemercier, Kad Merad, Vincent
Claude, Michel Galabru a další. Režie
Laurent Tirad.
Kino Svět film promítne 6. a 7. března
AVATAR
(USA 2009, sci-fi thriller)
Ústřední postavou příběhu je Jake Sully
(Sam Worthington), který byl jako mariňák
zraněn a ochrnul od pasu dolů. Jake je ale
vybrán k účasti na projetku Avatar, který
by mu mohl pomoci zase chodit. Když
souhlasí, je jeho mysl vtělena do uměle
vytvořeného hybridního těla, se kterým se
musí vydat na planetu Pandora a získat
důvěru jejích obyvatel. Jake ale začne
chápat podstatu věci a rozhoduje se,
na jaké straně má být... V režii oscarového Jamese Camerona dále hrají Zoe
Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez a další. Kino Svět film promítne 16. a 17. března

V měsíci březnu uvede
kino Svět ještě tyto filmy:
13. - 14. 3.
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
18. - 19. 3.  
KAWASAKIHO RŮŽE
22. - 24. 3.   
NEBE, PEKLO, ZEM
26. - 27. 3.   
PŮLNOČNÍ POLIBEK
27. - 28. 3.    
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
30. - 31. 3.   
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
31. 3.           
VALL - I

Připravil RR
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Marie Rottrová: Měli jsme se potkat dřív
„Už ani sama nevím, kdy jsem zpívala tady
v Holešově na zámku naposledy. Ale je to chyba.
Měli jsme se potkat dřív...“ - tak ohlásila jeden ze
svých největších hitů během svého vystoupení
na 2. reprezentačním plese města populární
zpěvačka Marie Rottrová.
Odzpívala přibližně hodinový blok, který
sestavila především ze svých nejznámějších písniček.  Vedle již uvedeného hitu Měli jsme se potkat
dřív zazněly také písně jako Kůň bílý, Markétka,
Lásko, Řeka lásky, On má, Laková, Skořápky ořechů... Z novinkového repertoáru  uvedla zpěvačka
dvě písničky z prozatím posledního alba Stopy.
Moc se líbila zejména písnička Žaluzie, kterou pro
Marii Rottrovou napsala Zuzana Navarová.
Marii Rottrovou doprovázel v Holešově
její přítel, který se pohyboval během jejího vystoupení u mixážního pultu - zpěvačka zpívala
na halfplayback, to znamená, že zpívala živě
na nahraný hudební základ. Vystoupení Marie
Rottrové se setkalo s mimořádným ohlasem
a nebýt kapely Backwards - Beatles revival, která
hrála po ní, zřejmě by musela ještě přidávat.
Krásnou kytici zpěvačka dostala od ředitele
MKS Pavla Chmelíka a osobně ji přišel do zákulisí pozdravit i starosta Zdeněk Janalík s manželkou. Hned potom se s Marií Rottrovou nechali
v zákulisí vyfotit také členové kapely Dujeto.
Text a foto Robert Rohál
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Pro letošní rok chystáme komedii Hrobka s vyhlídkou,
říká Ivona Vávrová, vedoucí Divadla 6. května
O tom, co nového chystá pro letošní rok
amatérský soubor Divadlo 6. května Holešov,
které je od roku 2007 občanským sdružením,
jsem si povídal s jeho vedoucí Ivonou Vávrovou.
Jak vyplynulo z následujícího rozhovoru, soubor
chystá hned několik věcí najednou. Kromě pár
repríz úspěšné loňské hry Lakomec začal zkoušet novou hru a připravuje divadelní ples…

pro obsazení našeho souboru tak, aby si mohl
zahrát každý, kdo ze souboru má čas a chuť.
Je nás kolem dvaceti členů.
Co chystá soubor pro letošní rok?
Pro letošní rok jsme vybrali detektivní
komedii od Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou. Zkoušíme dvakrát týdně a premiéra
by měla být začátkem dubna v kině Svět. Doufáme, že diváky pobaví alespoň tak jako nás
při zkouškách.

ROZHOVOR
Jak bys zhodnotila loňskou činnost
Divadla 6. května?
Loňská sezóna byla pro nás náročná. Pod
vedením nového režiséra Honzy Nejedlého
jsme nazkoušeli a premiérovali Moliérova Lakomce. Chtěli jsme se zapojit do richterovských
oslav alespoň hrou z období baroka a myslím,
že se nám to povedlo. Ohlasy obecenstva byly
velmi příznivé. Toto představení jsme již mnohokrát reprízovali a v březnu ho budeme hrát mimo
jiné i na přehlídce amatérských divadelních souborů v Kojetíně a v obci Hovězí. Také jsme pro
holešovské občany uspořádali divadelní ples
na téma baroko. Byli jsme příjemně překvapeni,
kolik lidí přišlo v dobových kostýmech.

Potřebovali bychom vtáhnout mezi
nás i ty, kdo by nám chtěli v této
oblasti pomáhat - například výtvarníky, stolaře, prostě ty, co rádi kutí,
mají trochu volného času a jsou
ochotni se k nám přidat.
Co všechno se v minulém období povedlo a co třeba ne?
Snažíme se, aby se spíše dařilo. Musím
říci, že dělat ochotnické divadlo je krásné, ale
časově velmi náročné. Zvláště když dohráváme
starou hru a současně nacvičujeme novou,
do toho chystáme ples a o víkendech vymýšlíme, nahráváme a zkoušíme jeho program.
Kromě toho řešíme výrobu kulis, kostýmů, zvuk,

Ivona Vávrová v komedii Na správné adrese,
která měla premiéru v roce 2008.

Spolupracujete často s profesionálními
režiséry. Se kterými jste si vyloženě padli
do oka?
Tak já jsem spolupracovala - kromě Eduarda
Kavana a Kamily Ševčíkové - se třemi pány, a to
s Milanem Hlouškem, Jirkou Kašíkem a Honzou
Nejedlým. Každý má svůj osobitý styl, který dává
jak do realizace a režie her, tak do spolupráce
a kontaktu s herci. Myslím, že každý z nich náš
soubor obohatil o novou zkušenost v divadelní
práci. Jsme rádi a vážíme si toho, když se najde
režisér (a není jich mnoho), který s námi pracuje
a snaží se z nás dostat, co se dá.

světla, prostory na zkoušení, dotace a jiné záležitosti důležité pro chod našeho divadla.
Potřebovali bychom vtáhnout mezi nás
i ty, kdo by nám chtěli v této oblasti pomáhat například výtvarníky, stolaře, prostě ty, co rádi
kutí, mají trochu volného času a jsou ochotni
se k nám přidat. Proto bych chtěla poděkovat
za velkou ochotu a pomoc paní Gábině Veverkové, která se stala naší kostymérkou a ušila
nám kostýmy právě pro Lakomce a v současné době i pro divadelní ples. Také nabídka
pana ing. Miroslava Poláška z holešovské firmy
Kospol na potisk látky pro kulisy nové hry je pro
nás velkou pomocí.
Jak to má Divadlo 6. května s členskou
základnou?
Členská základna se mění s tím, kterou
hru zrovna nacvičujeme a pro kolik je osob.
Toto je právě každoroční problém. Výběr hry
Jaký program nabídne připravovaný
divadelní ples, který by měl proběhnout
v řecko-římském stylu?
Při vzniku myšlenky uspořádat divadelní
ples jsme vycházeli z představy, že každý rok
bude zaměřený na jiné téma. Jak jsem již zmínila, minulý rok byl ve stylu baroka a ten letošní
bude antický. Kromě toho, že ten, kdo chce,
může přijít v kostýmu Řeka, Římana nebo postav
tematicky zařazených do antiky, bude na plese
program ve vlastní režii Divadla 6. května. Vybrali jsme několik částí ze zdařilé Renčínovy hry
Nejkrásnější válka, kterou jsme úspěšně uvedli
v roce 2002 a v současné době se snažíme,
aby její prezentace na plese diváky pobavila.
A protože se ve starověkém Řecku pěstovalo nejen tělo, ale i duch, mohou si návštěvníci
plesu zahrát šachy s místními borci z holešovského šachového klubu. Věřím, že návštěvníci
letošního plesu rozhodně nebudou zklamáni.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem členům Divadla 6. května za jejich volný čas a ochotnou práci v divadle, které se může pochlubit dlouhou historií a mnohými zvučnými hereckými jmény.
Text a foto Robert Rohál
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Považuji mažoretky a twirling za výjimečný sport,
říká Lenka Doleželová
Sympatická, talentovaná a ambiciózní
mladá dáma, to je můj pocit z Lenky Doleželové. Zatímco dříve se věnovala zpěvu v souboru Moravské děti, dneska patří k nejlepším
mažoretkám široko daleko. Má za sebou řadu
úspěchů a ocenění, které ji přivedly k náročné
práci trenérky a organizátorky Holešovských
mažoretek. Tam je očividně její parketa, což
vám ostatně potvrdí i tento rozhovor.   
Holešovské mažoretky - to je už dnes
známý pojem široko daleko. Jak je vedete
dlouho?
Soubor Holešovské mažoretky, který založila paní Alena Rafajová, existuje v našem
městě již od roku 2001. V září 2006 jsem při
SVČ Duha založila skupinu minimažoretek,
což je vlastně druhá generace mažoretek
v Holešově. Začínala jsem s pár děvčátky,
ale zájem o tento kroužek byl obrovský. Holek přibývalo, a tak mi s vedením tréninků
postupně začaly pomáhat i nejstarší členky
Holešovských mažoretek.

vedení skupiny mažoretek a práce s dětmi jsou
pro mě velkým přínosem k mému budoucímu
povolání.
Máte vůbec čas i na nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem jsou mažoretky
a twirling.  A poslední dobou už je to tak trochu
i práce, protože vést skupinu mažoretek není
jen o tom jít na trénink a nacvičit s děvčaty
choreografii. Je kolem toho spousta jiného zařizování - především shánění financí na kostýmy,
tělocvičny, soutěže apod. Ale to je stejné jako
u jiných zájmových klubů.

ROZHOVOR
Proč jste se rozhodla věnovat této
disciplíně? Co vás na ní tak baví?
Když jsem byla v 7. třídě na základní škole, hledala jsem nějaký koníček pohybového
charakteru. Chodila jsem zatím jen do ZUŠ
a žádný sportovní nebo taneční kroužek jsem
nenavštěvovala. Od svých známých jsem se
dověděla, že v Holešově existuje soubor mažoretek, tak jsem se přihlásila, abych zkusila,
co to vlastně je. V té době bych nevěřila, že
mě to tak chytí a že se tomu budu věnovat
naplno. Líbí se mi na tom hlavně ta práce s hůlkou v kombinaci s tancem a pohybem. Baví
mě učit se nové prvky, některé jsou opravdu
náročné a musí se hodně dlouho trénovat, ale
výsledek pak stojí za to. Je to prostě něco, co
neumí každý. Považuji mažoretky a twirling
za výjimečný sport.
Vy jste vlastně trenérka a současně
i protagonistka - sólistka. Není toho na vás
trošku moc, dá se to stihnout?
Práce je hodně, ale máme skvělou partu
trenérek, a tak se dá vše zvládnout. Moje sestra - Eliška Doleželová - společně s Petrou
Manišovou jsou trenérky mladších Lentilek.
Lenka Dujková a Barbora Maťová trénují starší
Arabelky a miniformaci. Všechny čtyři vedoucí jsou také dlouholetými členkami a reprezentantkami Holešovských mažoretek. Mají
za sebou několik významných úspěchů a své
zkušenosti velice svědomitě předávají dál. Já
už se v poslední době věnuji více organizačním
záležitostem, zajišťuji chod našeho sdružení,
soutěže, vystoupení, kostýmy apod.
Na nácvik svých vlastních vystoupení
už mi ale bohužel nezbývá moc času. Volné
chvíle o víkendu se snažím věnovat děvčatům,
která nacvičují sóla a dua. Ráda jim předávám
své zkušenosti a učím je to, co se mi podařilo
za těch osm let získat.
Navíc při tom všem studujete. Co
vlastně…?
Studuji na pedagogické fakultě v Olomouci - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Myslím, že
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Lentilky, Arabelky a miniformace soutěžily
v loňské sezóně úplně poprvé, takže zatím
sbírají zkušenosti a zjišťují, jak to na takových
soutěžích chodí. Ale už i v tomto prvním roce
se podařilo získat miniformaci krásné 3. místo
na Majorettes show v Hulíně. A Arabelky se zase
mohou pochlubit bronzovými medailemi z přehlídky mažoretek v Němčicích nad Hanou.
Co čeká Holešovské mažoretky letos?
V letošním roce máme opět spoustu plánů. V nejbližší době je to soustředění v Loukově, kde budeme docvičovat nové skladby
a připravovat se na vystoupení a soutěže.
V březnu se chystáme do Ostravy na soutěž
skupin a poté na klání jednotlivců v Kolíně.
V době velikonočních prázdnin bychom měly
společně s trenérkou Arabelek Lenkou Dujkovou reprezentovat náš soubor na Mistrovství
Evropy v twirlingu ve skotském Edinburgu pokud se nám ovšem podaří sehnat potřebné
finanční prostředky…
A od dubna do června se již tradičně
budeme účastnit soutěží v rámci Národního
šampionátu mažoretek NBTA.
Zajímalo by mě, kolik vás celkem je
a jak často a kde trénujete?
V současné době tvoří naši základnu 45
děvčat a 5 trenérek. Jsme rozdělení na tři skupiny - Lentilky, Arabelky a miniformaci. Každá
skupina trénuje 2x týdně 1,5 hodiny. Jednou
týdně mají trénink i děvčata, která si připravují
sóla a dua. K tréninku využíváme prostory ve
2. ZŠ a 3. ZŠ. Tímto bych chtěla moc poděkovat vedení obou škol, která jsou k nám velmi
vstřícná a podporují nás v naší činnosti.

Lenka Doleželová - jak ji známe.

I když mi mažoretky zabírají většinu mého
času - čehož ale vůbec nelituji - určitě se najde
prostor i pro další zábavu. Ráda brouzdám
po internetu, kde sháním potřebné mažoretkové informace, hledám různá videa z mezinárodních soutěží, kterými se necháváme
inspirovat. V létě se projedu na in-linech nebo
na kole. Několik let jsem zpívala v pěveckém
sboru Moravské děti, díky kterému jsem také
poznala kus světa.

Hudba je nedílnou součástí vašich
vystoupení. Kdo ji vybírá?
Hudbu na vystoupení navrhují trenérky
a po domluvě s děvčaty vybereme společně tu
nejvhodnější. Snažíme se vybírat veselé a rytmické skladby, tak aby odpovídaly věku vystupujících.
(Pokračování na str. 17)

Fandí vám vaši blízcí? A kdo je vaším
největším fanouškem?
Bez velké podpory mých blízkých bych
tento svůj koníček vůbec nemohla dělat. Ať
už jde o rodiče, prarodiče nebo moje přátele.
Za všechno, co pro mě dělají, jim patří velký
dík, protože bez nich bych se mažoretkám nemohla věnovat opravdu naplno. Tento koníček
je na úkor času i peněz a musím říct, že moje
rodina mne v tomhle opravdu silně podporuje.
Vraťme se zpět k Holešovským mažoretkám. Kdybyste měla vzpomenout jejich
největší úspěch?
Holešovské mažoretky - pod vedením paní
Rafajové - získaly v roce 2007 stříbrnou medaili
na mistrovství ČR. To považuji za náš největší
úspěch. V sólových disciplínách jsme také
nasbíraly několik cenných kovů, a to především
zásluhou výše jmenovaných děvčat, které jsou
nyní trenérkami Lentilek a Arabelek.

Lenka Doleželová v civilu.
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Považuji mažoretky a twirling za výjimečný sport,
říká Lenka Doleželová
(Dokončení ze str. 16)
Většinou se pak musí hudba sestříhat, aby
odpovídala časovým kritériím dle pravidel. To
mám na starosti já.
Co patří k těm zásadním podmínkám
vstupu mezi Holešovské mažoretky?
Nemáme pevně stanovená kritéria. Ale
každá mažoretka by měla mít hudební sluch,
správně cítit rytmus a je třeba i trocha nadání
na práci s hůlkou. Většinou dáváme zájemkyním měsíc „zkušební dobu“, aby zjistily, jak
to na takovém tréninku chodí. Pomalu se učí
základy pochodování a jednoduchou práci
s hůlkou. Podle toho ji pak trenérky zařadí/
nezařadí do souboru. Je ale důležité, aby poté
každá mažoretka pravidelně navštěvovala

tréninky, a byla tak řádně připravená na vystoupení a soutěže.
Když jste se této disciplíně začala
věnovat, kdo vám nejvíc pomohl? Kdo vás
trénoval? Existoval nějaký vzor?
S mažoretkami jsem začala ve svých dvanácti letech pod vedením paní Aleny Rafajové.
Nejprve jsem cvičila jen se skupinou a pak
na doporučení vedoucí jsem si začala připravovat sólová vystoupení. Velkým přínosem pro
mě byly po několik let twirlingové semináře pod
vedením francouzské lektorky paní Christine
Bel. Právě jí spousta českých reprezentantů vděčí za základy „twirlingového vzdělání“,
protože u nás v té době žádní lektoři twirlingu
zatím bohužel nebyli. Až v minulých letech
prošlo přísnými zkouškami několik zájemců

z ČR - a stali se z nich tak kvalifikovaní lektoři
twirlingu, mezi které také patřím.
Vzorem pro mě byly většinou moje konkurentky. Po každé soutěži jsem pečlivě prohlížela
videa a snažila se pak naučit více, než uměly
moje soupeřky. Byl to pak skvělý pocit, když se
mi je na další soutěži třeba podařilo porazit. 
Kdy budete mít nějaké vystoupení
v Holešově?
V únoru a březnu budeme zahajovat našim předtančením plesy 2. a 3. Základní školy.
V neděli 18. dubna pak chystáme jarní přehlídku mažoretek Holešov, kde se předvedou naše
děvčata se vším, co za celý rok pilně natrénovala. Tímto již všechny srdečně zveme, protože
to bude určitě velice zajímavá podívaná.
Připravil Robert Rohál

NAVŠTIVTE...
nově otevřenou pobočku Městské knihovny
na Novosadech, která byla přemístěna
z domu pečovatelské služby na své původní stanoviště
ve Školní ulici, a to v budově,
kde ještě před časem sídlila DUHA.
Nachází se v 1. poschodí
(nad Mateřským centrem Srdíčko)
a kromě knihovnických služeb poskytuje
i bezplatný přístup k internetu.
Otevírací doba je každé úterý 8 - 11 a 12 - 17 hod.

Společný snímek Holešovských mažoretek.

MKS HOLEŠOV - NEW DRIVE CLUB (ZÁMEK)
uvede 13. března 2010 od 19 hodin
koncert špičkového australského kytaristy

GWYNA ASHTONA,
který byl časopisem Guitar Part v roce 2001 vyhlášen třetím nejlepším
kytaristou světa. Vstupenky v tradičním předprodeji

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Městská knihovna Holešov

Městská galerie
- výstava

DŘEVOŘEZBY
Vernisáž se uskuteční
17. 2. 2010 v 17 hodin

Poezie
všedního dne
NA KOLEJÍCH
Jiskřící sníh
pokrývá zemi
Jen koleje se lesknou
jako oči slzami
I v tom smutku
je kousek nádhery
Střípek naděje
na bílé pláni se zachvěje
naděje
Příště už na kolejích
krásná dívka plakat nebude
(verše Jana Ledinová, foto Robert Rohál)
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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.
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. Bližší informace získáte na webu
MC: www.srdicko.estranky.cz nebo telefonicky
573 397163.
Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582,
Holešov pořádá v měsíci únoru 2010 pro
rodiče s dětmi:
Karneval pro nejmenší, pro malé námořníky a pro milovníky moře 22. února 2010
od 10 hodin. Programem vás provede Dajka
Olejníková a Majka Nováková. Plavba za úsmě-

vem, písní, hrátky a tancem. Každý účastník se
může těšit na tombolu a sladkou plachetnici.
S sebou: lodní lístek = 30 Kč. Nutné: přihláška
v kanceláři MC.
Velký výprodej dětského oblečení
v pondělí 15. února 2010 od 8 do 18 hodin.
Najdete zde dětské oblečení od vel. 56
do vel. 140. Kojenecké body, overaly, dupačky,
šaty, mikiny, svetry, sukně, kalhoty, tepláky, bundy, 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!
Ve středu 3. března 2010 rozjíždí MC
novou aktivitu pro děti předškolního věku PŘEDŠKOLÁČEK. Lektorka: Mgr. Kateřina
Jarkovská Němečková (učitelka I. stupně ZŠ).
10 lekcí: 300 Kč (1 lekce 45 - 60 minut) od 15

Křesťanské centrum OS Holešov
- nabídka zájezdů v 1. pololetí
roku 2010
Sobota 24. dubna - neděle 25. dubna 2010
Krakov - Vělička
Cena 2.465 Kč
Ubytování: penzion Maja Krakov (dvojlůžkové pokoje - soc. zařízení,
kuchyňka), pro KC Holešov zajišťuje PhDr. Kočí
1. den: Vělička - návštěva solných dolů Danilovič /památka Unesco/
- 3 hod. v polštině
Krakov - nábřeží Visly, Dračí jáma, kostel sv. Ondřeje, Rynek Glowny,
Sukiennice, Radniční sklep, Mariánský chrám (vstup 8 Zl), kostel sv.
Vojtěcha, Florianská brána Barbakan, univerzita
2. den: Krakov - hradní komplex Wawel, královské komnaty (vstup
15 Zl), krakovská katedrála, hrobka polských králů, zvon Zikmund,
Katedrální muzeum (vstup 10 Zl) Kazimierz - židovská čtvrť Kazimierz,
synagoga (vstup 35 Zl).
Volných 14 míst!        
Čtvrtek 20. května 2010
Letní koncert Vídeňských filharmoniků
Pro KC Holešov zajišťuje CK Marion tour Kroměříž
Cena: 600 Kč
V rámci festivalu Wiener Festwochen se koná v zámku Schonbrunn na
čestném nádvoří pod širým nebem koncert vídeňských filharmoniků.
Program: F. Mendelsson - Bartholdy. Sen noci svatojánské. Dirigent:
Seiji Ozawa.  Odjezd ve 14.00 hod., odpoledne prohlídka Vídně, koncert
ve 20.00 hod.
Středa 30. června 2010 - neděle 4. července 2010
Švýcarsko (oblast Jungfrauregion)
Pro KC Holešov zajištuje: PhDr. Kočí
Předpokládaná cena 4.500,- Kč (doprava, ubytování, polopenze)
Ubytování v malebném penzionu v městě Lautrbrunnen. Možnosti pěší
turistiky dle vlastního výběru pod horami Eiger, Munch a Jungfrau.
Návštěva města Grindelwald

Kontakt:
e-mail: kc.holesov@seznam.cz,
mobil: 606 491 808

VÝZVA NEJEN PRO DĚTI!
Pokud máte fotografie, na kterých jste zachyceni s nějakou
známou osobností či celebritou, neváhejte a pošlete je do redakce
(robert.rohal@holesov.cz) - rádi tyto vaše fotografie uveřejníme.
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do 16 hodin. Bez rodičů (pouze 1 ukázková
lekce zdarma s rodiči). Předškoláček nebude
napodobeninou opravdové školy. Nenaučí děti
číst, psát, počítat. Nepůjde o přebírání výuky
z první třídy. Předškoláček se bude snažit připravit děti na školu, nikoli ji nahradit. Hlavní
důraz bude kladen na nácvik pozornosti, soustředěnosti dětí, na správné sezení při práci,
na dovednost práci dokončit. Jednotlivé lekce
budou obsahovat od všeho trochu - grafomotorická cvičení, jazykové hry, jednoduché počítání, ale i orientaci v prostoru nebo v tělesném
schématu. Zaměří se i na rozvoj sociálních
dovedností - zvládání různých společenských
rolí, respektování autority, spolupráce, dodržování předem dohodnutých pravidel chování,
komunikace, rozvoj hrubé a jemné motoriky.
Nutná přihláška v kanceláři MC, tel.
573 397163 nebo e-mailem: m.c.srdicko@
seznam.cz. Podrobné a aktuální informace
o programu v MC najdete na webu: www.
srdicko.estranky.cz

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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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
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
den otevřených dveří na modelové železnici
v budově Duhy ve Školní
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. „5 kruhů přátelství“ - 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

únorový čtvrtek od 15.30 v tělocvičně TYMY,
odborný přístup pro děti i dospělé, cena 300,-

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

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

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.
POWERJOGA - 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

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 od 20,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 Onegin - 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.)

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,

Tradičního výletu Pustevenské sněhovánky
se zúčastnilo 45 účastníků.

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@centrum.cz
LÉTO S TYMY
Červenec
11. - 16. 7. Beskydy - SULOV:
Taneční léto - tábor pro holky i kluky spojený
s tancem, hip-hopem, freedance, aerobik
Holiday léto - tábor plný dobrodružství spojený
s výukou angličtiny hrou, pro děti od 6 do 10 let
Pod pirátskou vlajkou - pobytový 6denní tábor
na Sulově v srdci Beskyd pro kluky a holky od 6
let plný dobrodružství, her, táboráků, písniček
a přátelství
cena: 2.250,- (v ceně doprava, ubytování, 5x
strava, pitný režim, program a materiál, pojištění dítěte, pedagogický a zdravotní dozor,
odměny)
Srpen
16. - 20. 8. Horní Bečva - RETASO
Léto na koni - táborová dobrodružství pro holky
a kluky, kteří rádi jezdí na koních
cena: 2. 850,- (v ceně doprava, ubytování, 5x
strava, pitný režim, program a materiál, pojištění
dítěte, pedagogický a zdravotní dozor, jízdárna
a koně, odměny)
Země pohádek - táborový výlet do tajů pohádek
a dobrodružství spojený s výtvarnými a rukodělnými technikami pro malé i velké milovníky
umění.
Možnost rozšíření nabídky.
Příměstské tábory
19. - 23. 7. Dinosauři II.
2. - 6. 8. Hostýnské putování
23. - 27. 8. U nás v TYMY
PROBĚHLO
TYMY výprava na Pustevny
Poslední lednová sobota s TYMY byla věnována
výpravě za sněhem na tradiční Pustevenské
sněhovánky. Do posledního místečka zaplněnému autobusu se zkušeným a osvědčeným řidičem panem Hradilem z dopravky
Bohemia se podařilo prodrat závějemi
a jako jednomu z mála šťastlivců toho
dne zaparkovat v dopoledních hodinách
na Pustevnách. Ač počasí ze začátku
bylo hodně zachumelené, po necelé hodince se prodralo sluníčko a všech 45
účastníků zájezdu prožilo nádherný den
plný sněhu, ledu, zimních atrakcí a nezapomenutelných pohledů na zasněženou
krajinu. Nabídek a atrakcí byla připravena
spousta. Vedle tradičního lyžování a sáňkování nebo vycházky k soše Radegesta a na Radhošť mohli návštěvníci také
zhlédnout sochy ze sněhu a ledu. Domů
všichni odjížděli spokojení. Spousta dětí
i dospělých litovala, že už den končí a nastal čas návratu. Příští rok tuto zajímavou
výpravu určitě zopakujeme.   
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Výprava „Apalucha“ o jarních prázdninách na Trojáku
Středisko volného času - TYMY připravilo
pro holky a kluky na období jarních prázdnin
od 1. do 5. února týdenní pobyt na Trojáku pod
názvem „Výprava Apalucha aneb S tebou mě
baví svět“. V pondělí nemalá skupina výpravy
vyrazila i s lyžařským a bobařským vybavením
směr Hostýnské vrchy.
Po příjezdu na Troják a ubytování jsme
se rozdělili do skupin podle lyžařského umu
a vydali se na zasněžované a upravené sjezdovky. Večerní program se nesl v duchu seznamovacích her, pokřiků a nových písniček
z komedie století.
V úterní ráno nás probudilo sluníčko, a tak
jsme opět nazuli lyže. Odpoledne patřilo týmovým hrám a bobařským závodům. Večer pokračoval v souboji družstev ve vědomostním kvízu
a pantomimě. Středeční počasí nám nadělilo
bohatou sněhovou nadílku, ani sněžení a pofukování větříku nás neodradily a my dopoledne
opět sjížděli trojácké svahy.
Po poledním odpočinku jsme nabrali dostatek sil na zimní olympiádu s řadou náročných disciplín, kterou jsme zakončili soutěžním

kláním na bowlingové dráze. Ve čtvrtek nám
na tváři vykouzlilo sluníčko spokojený úsměv.
Už od ranních hodin nám hřálo do zad,
když jsme sjížděli, už nám dobře známou, sjezdovku na Trojáku. Po odpoledním klidu jsme si
vyrazili užít sněhovou pokrývku, postavit iglú
a zabobovat si. Poslední společný večer jsme se
vystrojili maskami víl, pirátů, čarodějek a pobavili
se a zatančili si na karnevale. Poté přišel čas
na předání řady diplomů, medailí a odměn.
V pátek se nám z postýlek nechtělo, neboť
nás čekalo balení a úklid, ale nejdříve jsme
naposledy s táborovými kamarády šli lyžovat.
Pak si vše zabalili, rozloučili se s Trojákem
a s písničkou „S tebou mě baví svět, má milá
Emčo“ zamířili domů. Už teď se těšíme na setkání s kamarády i vedoucími na letních táborech s TYMY.
Poděkování patří všem „dospělákům“, lyžařským instruktorům a vedoucím za přípravu
a starost.
Na brzkou shledanou APALUCHO!
Hanka S.

Tým „snowboarďáků“.

Tým „sněhuláků“.

POZVÁNKA
DO DIVADLA
V pátek 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.
Začátek představení v 19.30
- sál kina Svět, vstupenky v tradičním předprodeji v MIC Holešov
Účastníci týdenního pobytu na Trojáku.

Karnevalový bál se Sněhurkou v TYMY
V sobotu 23. ledna zavítala
do TYMY Sněhurka i se sedmi trpaslíky. Nechyběl krásný princ na koni
i královna přijala pozvání na Sněhurčin bál do tělocvičny SVČ. Karneval
zahájil Hvězdoprav, který všechny
karnevalové bytosti zavedl do království s kouzelným zrcadlem.
Za zvuku fanfár vstoupila
královna a za ní rázným krokem
sedm trpaslíků i s princem, aby uvítali Sněhurku. Sněhurka přitančila
a přivítala všechny přítomné hosty
a zahájila karnevalový bál.
Poté patřil parket reji masek,
které se představily jak Sněhurce
a trpaslíkům, tak všem přihlížejícím
rodičům, babičkám i dědečkům.
A že se bylo na co dívat. Parket
prozářili princezničky i kovbojové, berušky a broučci, vodníci,
ale i čarodějnice a mnoho dalších
pohádkových postaviček. Společně si všichni zaskotačili, zatančili
i zasoutěžili.
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Všechny masky byly oceněny
medailí a sladkostí. Doprovodný
program zpestřily taneční páry,
tančící pod vedením mistrů tance
v kroužku společenského tance,
a také holky z taneční skupiny
Rainbowdance. Závěr odpoledne
vyvrcholil vystoupením břišní tanečnice Jasmíny, kouzelníka Šeklina
a losováním velké tomboly a slosováním losů masek dětí, kdy výhrou
byly živé rybičky. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem sponzorům,
kteří nám do naší bohaté tomboly
přispěli.
Bavili se malí i velcí.
S krásným pocitem odcházeli
jak všichni účastníci karnevalu, tak
i organizátoři a pomocníčci, kterým
za pomoc velmi děkujeme. I přes
mrazivé počasí nás překvapil bohatý počet návštěvníků a už se těšíme
na další setkávání s vámi u nás
v TYMY.
Hanka S.

Tak takhle vypadalo nedávné karnevalové dění v TYMY.
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VÝROČÍ - ÚNOR 2010
1. 2. 1970 Zemřel ŠIGUT, František, historik
výtvarného umění, kronikář, literární publicista,  
překladatel, vlastivědný pracovník, podílel se
na historickém bádání o Opavě a Opavsku,  
přispíval do řady novin a časopisů, působil
v Kroměříži, Opavě, Valašském Meziříčí, Uničově (* 10. 3. 1910) - 40. výr. úmrtí
2. 2. 1910 Narozen DOLEŽEL, Jaroslav,
rymický vlastivědný pracovník a pracovník  holešovského muzea, numizmatik, autor článků
ve Zprávách Oblastního muzea jihovýchodní
Moravy (+ 20. 6. 1991) - 100. výr. narození
3. 2. 1980 Zemřel TONDL, Karel, autor odborné literatury, grafik, historik umění, ilustrátor,
malíř,   výtvarný kritik (* 2. 7. 1893) - 30. výr.
úmrtí
4. 2. 1925 Narozen JANIŠ, František, fotograf, věnoval se hlavně fotografování krajiny
a aktům, osobnost Valašska (+ 31. 1. 1988)
- 85. výr. narození
5. 2. 1950 Zemřel BAKALA, Metoděj, dramatik, autor rozhlasových her, libretista, prozaik,  
redaktor, sbormistr (* 3. 8. 1886) - 60. výr. úmrtí
6. 2. 2000 Zemřel KLÍMA, Bohuslav, archeolog, zabýval se mladším moravským paleolitem  
a geologií čtvrtohor, vedl výzkumy paleolitických
lokalit na jižní Moravě (* 26. 3. 1925)  - 10. výr. úmrtí
7. 2. 1855 Narozen KOULA, Jan, architekt,
malíř, fotograf, historik, v umělecké tvorbě se
inspiroval principy lidového stavitelství, řemeslné rukodělné výroby a lidové ornamentiky, autor
národopisných článků (+ 18. 5. 1919) - 155.
výr. narození
8. 2. 1915 Narozen v Kostelci u Holešova
TKADLČÍK, Vojtěch, literární historik, odborné
a slavistické články v časopisech Slavia, Byzantinoslavica aj., redaktor časopisu Acta Academiae
Velehradensis (+ 25. 12. 1997) - 95. výr. narození
9. 2. 1990 Zemřel BUNDÁLEK, Karel, divadelní dramaturg, divadelní historik, divadelní kritik,
autor prací historických i teoretických, publikoval v časopisech Scéna, Divadlo, spolupracoval
jako divadelní recenzent s brněnskými listy
(* 28. 9. 1919) - 20. výr. úmrtí
10. 2. 1910 Narozen v Bystřici pod Hostýnem SLÁMA, Milan, režisér sokolského souboru, pořádal akademie a slavnostní vystoupení
(+ 25. 3. 1978) - 100. výr. narození
11. 2. 1905 Narozen BURIAN, Zdeněk, ilustrátor, malíř, rozsáhlá tvorba zahrnuje kromě
obrazů zejména vědeckou a didakticko-popularizační ilustraci (+ 1. 7. 1981) - 105. výr. narození
12. 2. 1915 Narozen ŽITNÍK, Michal, řezbář,
muzejní pracovník, lidový umělec, autor reliéfních sloupů a figurálních plastik, vztah díla
k Valašsku (+ 1. 12. 1990) - 95. výr. narození
13. 2. 1940 Narozen ULLRICH, Herbert, fo-

tograf, fotografuje valašskou krajinu a Valašské
Meziříčí - 70. výr. narození
14. 2. 1945 Narozen UNAR, Oldřich, řezbář, převážně figurální plastiky s pracovními
a žánrovými náměty, reliéfy, betlémy, působí
na Zlínsku - 65. výr. narození
15. 2. 1840 Zemřel GALLAŠ, Josef Heřman
Agapit, básník, malíř, prozaik, překladatel, vlastivědný pracovník, řezbář, založil obecní knihovnu v Hranicích (* 4. 4. 1756) - 170. výr. úmrtí
16. 2. 1855 Narozen KALUS, Josef, básník, prozaik, autor dětské literatury, vztah díla k Valašsku
(+ 11. 12. 1934) - 155. výr. narození
17. 2. 1850 Narozen FLEISCHER, Antonín,
literární publicista, spisovatel, entomolog, publikoval řadu odborných studií v časopisech
a samostatně, vlastník největší sbírky brouků
v Evropě (+ 22. 10. 1934) - 160. výr. narození
18. 2. 1950 Zemřel VLUKA, Josef, básník,
etnograf, vydavatel, zabýval se sběrem zvykoslovných tradic (* 19. 3. 1869) - 60. výr. úmrtí
19. 2. 1945 Narozen HODONSKÝ, František,
grafik, kreslíř, malíř, sochař, krajinář, autor
barevných plastických objektů, linorytů - 65.
výr. narození
20. 2. 1890 Narozen ŠTĚPÁNEK, Pavel,
zbudoval hospodářskou školu v Holešově a stal
se jejím ředitelem (+ 1. 8. 1970) - 120. výr.
narození
21. 2. 1915 Narozena FIŠEROVÁ-HÝŽOVÁ,
Jaroslava, grafička, malířka, věnovala se malbě a užité grafice, malířka Valašska (+ 4. 3.
1992) - 95. výr. narození
22. 2. 1955 Narozen PŘIKRYL, Jan, architekt,
bytový architekt, designér, grafik, urbanista,
specializace na bytové a občanské stavby,
průmyslovou architekturu, interiéry, výstavnictví, průmyslový design, užitou grafiku, reklamu
- 55. výr. narození
23. 2. 1885 Narozen KONVIČKA, František,
historik, pedagog, osobnost Valašska (+ 21. 5.
1932) - 125. výr. narození
24. 2. 1945 Zemřel CHAD, Václav, malíř,
ovlivněn surrealismem, portréty, krajiny, parafráze na motivy Goyovy, Goghovy a jiné, působil
ve Zlíně (* 8. 9. 1923) - 55. výr. úmrtí
25. 2. 1925 Narozen ADAMÍK, Blahoslav, architekt, malíř, urbanista, vypracoval desítky návrhů škol, sídlišť, specializovaných staveb a lázeňských budov (+ 19. 1. 2008) - 85. výr. narození
26. 2. 1910 Zemřel HLADÍK, Josef, historik,
archeolog, podílel se na založení a redakci
edice Vlastivěda moravská (* 28. 5. 1845)
-100. výr. úmrtí
27. 2. 2005 Zemřela LUDVÍKOVÁ, Miroslava,
národopisná a muzejní pracovnice, zabývala se  
studiem lidového textilu, oděvu, tradiční stravy,

organizovala výstavy lidového umění (* 4. 10.
1923) - 5. výr. úmrtí
28. 2. 1860 Narozen BRACHTEL, Karl, malíř,
historik výtvarného umění, realista zaměřený na   
figurální a portrétní tvorbu, později krajinomalbu, publikoval články o historii umění, zabýval
se uměleckou a kulturní historií šumperského
regionu (+ 29. 3. 1945) - 150. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 2. 1945 Zemřel SVOBODA, Josef, hudební
pedagog, hudební skladatel, varhaník, autor
klavírních, sborových a chrámových skladeb
(* 29. 5. 1867) - 65. výr. úmrtí
4. 2. 1895 Narozen KOPECKÝ, Vojtěch,
sbormistr, hudební skladatel, autor skladeb
sborových, kantát, písní a symfonií (+ 29. 4.
1939) - 115. výr. narození
7. 2. 1850 Narozen BLAŽEK, Josef, sbormistr, působil v Holešově (+ 12. 2. 1917) - 160.
výr. narození
10. 2. 1925 Narozen NOVÁK, Jaroslav, hudební skladatel, dirigent, autor skladeb pro sbory,  scénické hudby k několika hrám, osobnost
Valašska (+ 31. 3. 1981) - 85. výr. narození
12. 2. 1950 Zemřel PAPŠ, František Josef,
dirigent, hudební pedagog, hudební skladatel, trumpetista, vydavatel, vydával hudebniny
v Brně (* 21. 5. 1882) - 60. výr. úmrtí
13. 2. 1940 Zemřel KHEIL, Antonín, hudební
pedagog, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, upravovatel českých lidových písní, autor
zpěvníků pro školy, napsal menší chrámové
skladby (* 22. 4. 1860) - 70. výr. úmrtí
17. 2. 1920 Zemřel DOSOUDIL, Josef, sbormistr, hudební skladatel, autor chrámových skladeb,
působil v Kroměříži (* 26. 11. 1874) - 90. výr. úmrtí
19. 2. 1900 Zemřel PACHOLÍK, Klaudius, klavírista, kulturně-osvětový pracovník, sbormistr,
horlivě se účastnil hudebního života v Kroměříži
(* 16. 8. 1848) - 110. výr. úmrtí
23. 2. 1920 Narozen SVOBODA, Jaroslav,
dirigent, hudební pedagog, sbormistr, hudební
skladatel, sebral na 150 severomoravských
lidových písní a tanců, autor skladeb houslových, orchestrálních, úpravy lidových písní
- 90. výr. narození
25. 2. 1860 Narozen VACH, Ferdinand, dirigent, hudební pedagog, sbormistr, hudební
skladatel, propagátor české sborové tvorby,
autor teoretických studií o sborovém zpěvu,
působil v Brně a Kroměříži (+ 16. 2. 1939) - 150.
výr. narození
28. 2. 1900 Narozen ZÁVODNÍK, Josef, dirigent, houslista, sbormistr, hudební skladatel  
(+ 20. 8. 1979) - 110. výr. narození
H.K.

Pražský SUPERKONCERT
V sobotu 16. ledna 2010 se uskutečnil v O2 aréně koncert finalistů
1. československé superstar. Středisko volného času - Tymy uspořádalo pro
fanoušky zájezd. Holešovská skupina fanynek odrážela celkovou věkovou
kategorii návštěvníků O2 arény. Byly zde děti od 5 let až po aktivní důchodce.
Většinu tvořily dívky a ženy. Mužské pokolení mělo na koncertě také své
zastoupení, nejen mezi diváky, ale také v osobě moderátora Leoše Mareše,
který tento celý superkoncert vtipně moderoval. Ve více než dvouhodinovém
programu se na pódiu vystřídalo všech dvanáct finalistů Superstar. Každý
z nich měl v publiku své fanoušky, což se projevovalo bouřlivým jásotem,
potleskem a také spoustou plakátů s jejich jmény. Všechna vystoupení byla
skvělá, na zpěvácích bylo vidět, že opadla tréma a zpívali s velkým nasazením, jistě i pro ně to byl úžasný zážitek zpívat před vyprodanou sportovní
halou. Někteří dokonce dojetím odhazovali drobné talismany a svršky mezi
diváky. Vyvrcholením celého koncertu byla společná píseň Příběh nekončí,
kdy se ke zpěvákům přidala celá aréna. Z Prahy jsme odjížděli všichni plní
krásných dojmů a zážitků z atmosféry, která celý koncert provázela.
Fanynky z TYMY
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PROPOZICE 17. ROČNÍKU SILNIČNÍHO BĚHU
Prusinovice: sobota 27. 2. 2010 u kulturního domu
* 1. závod  II. ročníku  MORAVSKO-SLOVENSKÉHO  běžeckého poháru 2010 a 4. závod  XXX. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého
kraje 2010 *
* Pořadatelé: Běžecký klub Holešov a Obecní úřad Prusinovice *
* Časový pořad: 9:00 - 11:15 prezentace pro hlavní závod v tělocvičně
8:40 - 10:30 prezentace žák. a dorost. kategorií
v kult. domě
12:00 start hlavního závodu na 10 km
13:00 losování tomboly
14:00 vyhlášení výsledků
					
Startovné: v hlavním závodě  100,- Kč (4 eura), mládežnické kategorie
bez startovného.
V rámci 17. ročníku Rohálovské desítky jsou vypsány také kategorie
pro závodníky Mikroregionu Holešovsko, první tři závodníci v kategorii
obdrží medaile a věcné ceny.

(Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice,
Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice)
kategorie muži:
 	
kategorie ženy:

do 39 let (ročník nar. 1971 a mladší)
nad 40 let (ročník nar. 1970 a starší)
ženy mají vypsanou jednu kategorii bez rozdílu věku

D
 alších 50 cen od firmy ASICS bude vylosováno v tombole pro závodníky!
P
 rémie za traťový rekord:
Muži: 2010,- Kč (29:26 Ezekiel Ngimba  2009)
Ženy: 2010,- Kč (34:37 Petra Kamínková 2002)
Závodníci startují na vlastní nebezpečí
Linkový autobus odjíždí z Holešova do Prusinovic v 9:15 hod.
Další informace - tel.: 602427505, 573386236 Ondřej Němec 768 42
Prusinovice 397, rohalovskadesitka@seznam.cz,
www.rohalovskadesitka.cz, www.asics-eshop.cz
Celková účast v 16. ročníku  byla 515  závodníků.

KATEGORIE A CENY
Kategorie

Prémie (Kč)

Ročníky nar.

Muži a junioři absol.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10000

7000

5000

4000

3000

2000

1500

1000

700

500

1500

1000

500

Muži B

1970 - 1961

1000

600

400

Muži C

1960 - 1951

1000

600

400

Muži D

1950 - 1946

1000

600

400

Muži E

1945  - 1941

1000

600

400

Muži F

1940  a starší

1000

600

400

Junioři

1991 a mladší

1000

600

400

5000

3000

2000

Ženy A

1990 - 1976

1000

600

400

Ženy B

1975 - 1966

1000

600

400

Ženy C

1965 - 1961

1000

600

400

Ženy D

1960 a starší

1000

600

400

Juniorky

1991 a mladší

1000

600

400

Ženy a juniorky absol.

Program žákovských a dorosteneckých soutěží
Ročník nar.

Kategorie

Hodina startu

Délka tratě

1999 - 2000

Přípravka - dívky

9:40

  680 m

Přípravka - kluci

9:50

  680 m

1997 - 1998
1995 - 1996
2001 - 2003
2004 a mladší

Mladší žákyně

10:00

  680 m

Mladší žáci

10:10

  680 m

Starší žákyně

10:20

  800 m

Starší žáci

10:30

  800 m

Mladší - holky

10:40

  280 m

Mladší - kluci

10:50

  280 m

Nejmladší - holky

11:00

  140 m

Nejmladší - kluci

11:10

  140 m

1993 - 1994

Dorostenky

11:20

1500 m

1991 - 1992

Juniorky

11:20

1500 m

1993 - 1994

Dorostenci

11:30

1500 m

1991 - 1992

Junioři

11:30

1500 m
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V zimním turnaji Holešov dvakrát prohrál
FK Chropyně - SFK Holešov
3:2
Ve třetím kole zimního turnaje nastoupili hráči Holešova proti domácímu celku FK Chropyně. Po dobrém výkonu a neproměněných několika
šancích prohráli těsně 3:2. Další podrobnosti nebyly dodány.
FK Želatovice - SFK Holešov
3
(2:1) 1
Ve čtvrtém kole pak SFK Holešov nastoupil proti účastníkovi Krajského přeboru Olomouckého kraje FK Želatovice. O dobrý výsledek
připravila holešovské fotbalisty střelecká nemohoucnost a mnoho do-

rostenců, kteří zastupují chybějící hráče. Po celý první poločas byla hra
vyrovnaná. Soupeř dal první branku ve 30. minutě - 0:1. O čtyři minuty
později sice Krejčí vyrazil dvě střely, ale proti dorážce už byl bezmocný
- 0:2. Do poločasu ještě stačil Uruba snížit na 1:2. Ve druhé půli hráči
soupeře vykopli střelu Křenka, která mířila do brány. V 90. minutě hosté
pečetili výsledek na 1:3. V sobotu čeká Holešov od 13 hodin další soupeř - celek Přerova.
Holešov: Krejčí - J. Snopek, Bačík, Odstrčilík, Očadlík, Bejtkovský,
Sedlařík, Münster, Křenek, Marek, Uruba. Do druhé půle nastoupili
Doležel, Froňka, Oral, Snopek, Machálek a Chudárek.
(hr)

FK Holešovské holky vstoupil do zimní přípravy
V rámci přípravy na jarní sezonu MSLŽ
se fotbalový klub Holešovské holky účastní
zimního turnaje hraného na umělém povrchu
ve Valašském Meziříčí. V prvním utkání se děvčata utkala s divizní Poličnou a za arktické zimy, kdy teplota klesla až na minus
16 stupňů, snadno zvítězila vysokým
rozdílem 8:0. Soupeřky z Poličné přehrávala ve všech herních činnostech  
a nebýt zbrklé koncovky, mohlo být skóre
dvouciferné. V utkání dostaly příležitost
i hráčky z lavičky Heglasová, Hošková
a Petrášová a dá se říct, že svým výkonem nezklamaly. Poděkování za bojovný
a obětavý výkon patří všem děvčatům,
nejlépe se svými dravými průniky po křídle jevila Mrázková. O branky se podělily:
Kovaříková 3x, Mrázková a Šilhárová
2x a Holcová. Jako každý rok FK Holešovské holky přijal pozvání TJ Mrlínek
a zúčastnil se halového turnaje starších
žáků v Bystřici pod Hostýnem.  Děvčata

se umístila na šestém místě z devíti účastníků.
Nutno však podotknout, že dosažené výsledky
zůstaly za očekáváním.
(sb)
Mgr. Slavomír Bednář

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 KAMÉLIE.
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.

Šachy
II. LIGA - 6. kolo - MKS Holešov A -  Lokomotiva Brno A    5,5:2,5
V důležitém utkání o záchranu dokázal Holešov bodovat, a odpoutat se
tak ze sestupného pásma. Bodovali: J. Mudrák, M. Dvořák, P. Navrátilík,
M. Rafaja st., L. Zicháček. Remizovali: R.Šudřich.
Krajský přebor - 7. kolo. Boršice A - MKS Holešov  B 7:1. Zápas
vedoucích Boršic proti třetímu Holešovu skončil naprostým debaklem
našeho družstva. Remizovali: M. Vymětal, A. Chutný.
Regionální soutěž - 6. kolo. MKS Holešov C - Morkovice A  5,5:2,5.
Utkání důležité pro obě družstva z hlediska  boje o udržení rozhodla větší
zkušenost domácích. Bodovali: P. Krajcar, M. Novák, I. Machovský. Remizovali: J. Hromada, S. Žáček, Z. Krajcar, E. Dvořák, J. Petřivalský.
7. kolo. Pravčice - MKS Holešov C 3,5:4,5. Zápas s posledním
celkem tabulky se Holešovu příliš nepovedl, domácí sahali po prvních
letošních bodech. Závěr však pravčičtí hráči naprosto nezvládli a Holešovu spadlo vítězství doslova do klína. Bodovali: M. Novák, I. Machovský
Remizovali: S. Žáček, Z. Krejcar, O. Piskač, E. Dvořák, K. Šudřich.
Bystřice p/Hostýnem A - Sokol Holešov A   6:2. Bodoval: R. Holman.
Remizovali: M. Sovadina, L. Botek.
Regionální soutěž 6. kolo. MKS Holešov  D - ŠK. Loukov   3:5.
Holešovskému „déčku“ se letos vůbec nevede a po této porážce se
propadlo do spodních pater tabulky. Bodovali: P. Krajcar,   V. Hasník.
Remizovali: Vl. Ševela, J. Petřivalský.
Sokol Holešov B - Š. K. Prusinovice 5:3. V soutěži není nouze
o překvapení a o jedno z nich se postarali hráči  Sokola, když dokázali
porazit jednoho  z hlavních aspirantů na postup. Prusinovice naopak již
zřejmě definitivně ztratily šanci na první příčku, která by jim zaručovala
postup do oblastního přeboru. Bodovali: L. Botek, M. Sovadina, L. Janík,
M. Tomeček st. Remizovali: M. Kunc, M. Tomeček ml.
(is)

23

hole‰ovsko 3/2010

Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka padesátka čtenářů reagovala na hádanku z čísla 1/2010
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Hláška je z filmu
Báječná léta pod psa a pronesla ji Libuše Šafránková,“ napsala v mailu
naše čtenářka Iveta Petrželová
z Količína - a stává se výherkyní pizzy v Restauraci Kanada.
Jako druhý byl vylosován Roman Krajcar z Holešova, který
si v příštích dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Pavlu Zakopalovi z Rymic a Daně Paštěkové
z Martinic. Všem vylosovaným
redakce Holešovska srdečně
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský
gratuluje!
v komedii Ďábelské líbánky.
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?
„Počkej, počkej… Nech to. To je skvělá muzika. Ty jo, co to je
za muziku?“
„To je státní hymna, ty vole…!“
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

Kdo Holešovu nejdéle vládl - 1. část
někdy nejakčnějším filmovým
Většina Holešovanů dobthrillerům.  
ře zná slavné hraběcí rody
Původně, tedy zhruba
z Rottalu a z Wrbna, které se
v 10. v 11. století, byla veshluboko zapsaly do historie
nice, zaujímající prostor hori do podoby našeho města.
ní části současného náměstí
Pokud ale budeme hodnotit
Dr. E. Beneše (zhruba kolem
délku nepřetržité vlády jedděkanského chrámu Nanebenoho rodu nad Holešovem,
vzetí Panny Marie), jejíž jméno
je doba Rottalů (od r. 1650
bylo Holešovice (Golesouici),
do 1762, tedy 112 let) i Brunvlastnictvím - stejně jako celá
tálských z Wrbna (jak se správMorava -  zeměpána, údělnéně psali - od r. 1814 do r. 1936,
ho moravského knížete z rodu
tedy 122 let) poměrně krátká.  
Přemyslovců. Některý z těchto
Ostatní majitelé holešovského
knížat  po roce 1063, kdy bylo
panství (Smil z Lomnice, Jan
založeno Olomoucké biskupKrušina z Lichtenburka, ŽeroErb Šternberků.
tínové, Lobkovicové, Erdodyové, Nadásdyové) drželi
Holešov ještě kratší dobu
- několik málo let, případně
ství, věnoval (vložil) tuto ves spolu s dalšími
několik desetiletí.
Ale první historicky doložený šlechtický statky do vlastnictví biskupa, respektive katorod na holešovském panství - Šternberkové -   lické církve na Moravě.
Olomoučtí biskupové, jedna z nejbovládl našemu městu více než 220 let, byl tedy
s Holešovem spjatý skoro čtvrt tisíciletí. Přitom hatších a nejmocnějších církevních knížat
historie holešovských Šternberků (a Holešova na světě, samozřejmě nemohli vládnout Hoza Šternberků) je mimořádně zajímavá, plná lešovu přímo. Protože v určitém mocenském
zvratů  a dokonce i dobrodružství, blížících se vakuu, které na Moravě za údělných knížat
i pozdějších markrabat ve středověku
přetrvávalo, hráli
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
olomoučtí biskupové
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
svým způsobem roli
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1950 ks. Red akc í nev yž ád an é
jakéhosi stínového
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
zeměpána, vytvářeli
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví ausi k jejímu zajištění
toři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
organizaci svých
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e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
dostávali jednotlivé
http:www.holesov.cz.
biskupské statky ja-

koby do „pronájmu“ a za to tvořili jádro biskupské armády a i jinak sloužili biskupskému
dvoru. Poté, co byl Holešov zřejmě za biskupa
Bruna ze Schaumburka (1245-1281) „povýšen“ na město, máme první historické zprávy
o holešovských manech - prvním doloženým
byl Hugo, poté Soběhrd, Boček a Ulman (otec
mnicha a především vědce evropského formátu, Jana z Holešova).
Po Ulmanovi je situace nepřehledná,
v každém případě se ale kolem poloviny
14. století dostává Holešov do rukou Matouše
ze Šternberka, příslušníka mocného a bohatého rodu moravské šlechty. Matouš, komorník
brněnského práva a později zemský sudí, byl
majitelem hradu Lukov a holešovské panství
si pronajal pravděpodobně
proto, že zdejší obyvatelé,
většinou sedláci na okolních
úrodných polích a schopní
řemeslníci, svými dávkami zajišťovali zdejšímu vladaři relativně velký příjem - na rozdíl
od hornatého, a tedy podstatně chudšího,
i když vojensky významnějšího lukovského panství. Šternberkové byli v té době ale
pouze many, kteří sice Holešovu vládli, ten
ale zůstal až do husitských válek v majetku
olomouckého biskupa.
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Rod holešovských Šternberků pak vládl holešovskému panství až do roku 1574,
kdy Jindřichem Holešovským ze Šternberka vymřel po meči. Během jeho vlády došlo
k mnoha zvratům, na několik desetiletí byl
dokonce Holešov centrem významné vojenské
síly a urputných bojových akcí moravského
„Ramba“ - Matouše ze Šternberka. Ale o tom
zase příště.  
Karel Bartošek

