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Kolik stála zima?
Co vy na to,
pane starosto?

PLESOVÁ SEZÓNA SKONČILA. Druhá plesová sezóna v nově otevřených prostorách holešovského zámku skončila. Fotografií se vracíme k zahajovacímu 2. reprezentačnímu plesu města.
Podrobnosti na str. 13. Foto Robert Rohál

Led a sníh sužovaly dlouhé týdny občany celé
České republiky. Nejinak
tomu bylo i v Holešově.
Jaká je bilance letošní
zimy? Co vy na to, pane
starosto?
V průběhu letošní
zimy jsme se několikrát
potýkali s kalamitní situací,
což se odrazilo i v ceně, kterou jsme museli
zaplatit za údržbu. Roční rozpočet na úklid komunikací je zhruba dva miliony korun, za zimu
jsme utratili asi polovinu z těchto prostředků.
Názorněji můžeme letošní stav charakterizovat
množstvím spotřebovaného posypu. Obvykle
za zimní sezónu vypotřebujeme zhruba 160 tun
drti. Letos jsme vypotřebovali přes 400 tun.
V současné době provádíme úklid posypového materiálu, a to nejen proto, abychom
mohli drť použít i v příštím roce, ale také proto,
aby nedocházelo k ucpávání kanalizace a jiným
komplikacím. Zároveň také vyhodnotíme dosavadní zkušenosti s údržbou chodníků a komunikací a v příští zimní sezóně se budeme snažit
z těchto poznatků poučit.
Dokončení na str. 3

Kupujte

H ole‰ovsko
Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

a choďte na bazén zdarma
(více na str. 3)

Zápis dětí do mateřských škol
Na přelomu března a dubna se bude konat zápis dětí do mateřských
škol, od letošního roku nově nazvaný přijímání žádostí k předškolnímu
vzdělávání. Jednotlivé školky představují svoji nabídku, včetně dnů
otevřených dveří, na straně 4.
(red)

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA. Rekordní počet závodníků se zúčastnil letošní
Rohálovské desítky. Na fotografii senátor Zdeněk Janalík a poslanec Pavel Svoboda společně s ředitelem závodu Ondřejem Němcem vyhlašují
vítězky jedné z juniorských kategorií. Více na str. 26 a 27

hole‰ovsko 5/2010

Rekonstrukce zeleně na hřbitově bude pokračovat
Město Holešov bude v letošním roce pokračovat v rekonstrukci
zeleně. Na hřbitově bude do předem vytipovaných a připravených
volných hrobových míst vysazeno
20 nových stromů. Jejich výběru
byla věnována vysoká pozornost.
Vybíráno bylo z dřevin dekorativních, ne příliš vzrůstných, s kompaktní pravidelnou korunou nebo
ozdobným květem. Přihlédnuto bylo
i k charakteru kvetení a olistění, aby
dřeviny nezpůsobovaly nadměrné znečištění hrobů. Z kvetoucích
stromů budou vysázeny magnólie,
třešně křovité s pravidelně kulovi-

tou korunou, úzké sakury a menší
kompaktní jírovce s růžovým květem. Doplněny budou nízkými javory a kulovitými platany.
Současně byla vytipována
místa kolem cest, na kterých budou v další fázi obnovy umístěny
lavičky.
Kromě výsadeb proběhne
na hřibově v předjaří letošního
roku pravidelně prováděný ořez
lipového stromořadí.
Ing. Pavla Pšejová,
referent odboru životního prostředí
Městský úřad Holešov

Ořez stromů se v minulých dnech uskutečnil také v Masarykově ulici. >

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O
RPSN od 199,71%

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
Trafika ve Zlínské ulici začala po krátkém uzavření opět sloužit
veřejnosti. Kromě tradiční nabídky si zde můžete pravidelně zakoupit
také čtrnáctideník Holešovsko.

774 780 001

k03-0036_SMP_90x90_BW.indd 1
16.10.2009
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil dne 5. února
2010 svým rozhodnutím č. 37/2010 Sb. volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se budou konat v pátek 28. května
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
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Způsob a podmínky vydání voličského
průkazu
Požádat o voličský průkaz lze již dnes
u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu voliče, a to:

Žádost o vydání voličského průkazu dle
názoru Ministerstva vnitra ČR nelze zaslat
v elektronické podobě podepsané elektronicky
ani cestou datové schránky provozované podle
zvláštního právního předpisu.

1) zasláním písemné žádosti
Žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Formulář žádosti je možno vyzvednout na informacích v budově Městského
úřadu Holešov, Masarykova ulice 628 nebo
na internetových stránkách města www.holesov.
cz, v odkaze Volby 2010.
Úřední ověření podpisu provádějí:
a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských odvodů územně
členěných statutárních měst a úřady městských
částí hlavního města Prahy (lze využít osvobození od správního poplatku),
b) držitel poštovní licence a Hospodářská
komora České republiky,
c) notáři.
Žádost musí být příslušnému obecnímu
úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 21. května 2010.

2) osobně
Volební orgán, který je oprávněn voličský
průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho
totožnosti učiní úřední záznam.
O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj.
do 26. května 2010 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jim uvedenou adresu.
Jakékoliv další informace o volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz/ Informační servis/Volby.
Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí

hole‰ovsko 5/2010

KOSMETIKA
Hana Kolaříková
Otevřena v nových
prostorách
- Palackého 522, Holešov
(vedle pošty v prvním patře)

Zbrusu novou prodejnu mají k dispozici obyvatelé Količína. Obchod vyrostl u cyklostezky vedoucí z Kroměříže do
Holešova, takže s blížícím se jarem jistě ocení jeho služby
také cyklisté a on-line bruslaři. Kromě jiného si tady můžete pravidelně zakoupit čtrnáctideník Holešovsko.

• klasické ošetření
dle typu pleti
• masáže, depilace
• úprava, barvení obočí a řas
• poradenství
a prodej kosmetiky

Tel.: 607 568 196

Kolik stála zima?

Co vy na to,
pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Závěrem bych chtěl opět poděkovat všem občanům, kteří uklízeli
chodníky před svými nemovitostmi,
ač to není jejich povinnost. Občané
a město nejsou dva rozdílné subjekty, ale všichni občané jsou součástí
města a tvoří společnou komunitu,
která - alespoň si to tak myslím chce mít ve své naprosté většině
kolem sebe pořádek, a proto se
také na jeho údržbě společnými
silami podílí.
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Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010 - 2011
Mateřská škola Masarykova
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy
bude probíhat v týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2010 denně v době od 14.00
do 16.00 hodin v budově mateřské školy v Masarykově ulici a současně
v Mateřské škole Žopy.
Mateřská škola v Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola
umístěná ve starší vile s velkou přilehlou školní zahradou. Součástí školy
- odloučeným pracovištěm - je MŠ v Žopích. Budova stojí na okraji obce
v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.
Pravidelně zde pořádají několikrát do roka akce pro rodiče a jejich
děti, např. v Holešově zahradní slavnosti a pálení čarodějnic na školní
zahradě, v Žopích zavírání lesa, pouštění draků, pálení čarodějnic a ekologické vycházky. V obou MŠ se koná společné posezení u vánočního
stromku a oslavy svátku maminek.
K realizaci vzdělávacího programu v mateřské škole je vytvořen tematický celek s názvem HRAJEME SI CELÝ ROK. Témata
jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období,
z přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní
realitou života dítěte.
Program se zabývá rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti
zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel, která by měla dětem pomoci v běžných situacích, např.
Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Zdravé pískání, Hrajeme si s anglickými
slovíčky, Logopedická prevence, Ekologický kroužek, Keramika, I. A
II. ZŠ - Školáček.

Mateřská škola Sluníčko Holešov
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
v prostorách mateřské školy v Havlíčkově ulici i na odloučeném
pracovišti - Mateřské škole Tučapy v týdnu od 29. 3. 2010 do 2. 4.
2010 denně, vždy od 8.00. do 13.00 hodin.
Pedagogický kolektiv této mateřské školy nabízí Vašim dětem
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu - Objevujeme svět
se Sluníčkem.
Snaží se o výchovu sebevědomých dětí, které v životě dokážou být
ohleduplné a citlivé k okolnímu světu, podporuje a posiluje jejich touhu
po vzdělání a vědění.
Jak to ve školce dělají?
Respektují osobnost a jedinečnost dítěte, vytváří laskavé a útulné
prostředí, které má stanovená pravidla a pevný řád, upevňují pocit bezpečí a jistoty, pomáhají dítěti s laskavou důsledností řešit jeho problémy,
posilují sebevědomí dítěte tím, že ho naučí mít rádo samo sebe a druhé,
sportovat, zpívat, malovat, orientovat se ve světě a učit se nové.
Co škola nabízí?
Zařazení dítěte do logopedické třídy, péči o zdravou výživu přípravou kvalitní a plnohodnotné stravy, krátkodobé dílčí vzdělávací projekty
- Program rozvoje třídy bezpečné komunity, Program rozvoje harmonie
osobnosti dítěte, Program rozvoje vztahů k přírodě, Program rozvoje
grafomotoriky, Program rozvoje logopedické péče, Program prevence
sociálně patologických jevů, Týden pro zdraví, Zdravý úsměv, péči
o obranyschopnost organismu vůči vnějším a vnitřním vlivům pomocí
jógy, relaxační a pohybová cvičení, zkušenosti s integrací postižených
dětí (zrakové, sluchové, tělesné, s vadami řeči), individuální přípravu
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dětí na vstup do ZŠ - pomocí Metody dobrého startu, Metody rozvoje
fonematického vnímání , rehabilitační a dechová cvičení spojená s hrou
na zobcovou flétnu - Zdravé pískání, rozvoj výtvarných a pracovních
schopností - S barvičkou a pastelkou, rozvoj pohybových a tanečních
schopností - Tancujeme pro radost, rozvoj jazykových schopností - Pilníček pro tvůj jazýček, seznamování se základy cizího jazyka - Anglická
slovíčka, programy zaměřené na spolupráci mateřské školy a rodiny
- tematicky zaměřené tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, Pohádkový
karneval, den otevřených dveří, Kraslice, Školkoviny, Oslava Dne dětí,
pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě, zábavné akce pro děti s cílem
rozvíjet pohybové schopnosti - Olympiády se Sluníčkem, předplavecký
výcvik - Plavecká škola Holešov, Společenské centrum, plynulý přechod
dětí do ZŠ v rámci tradiční spolupráce se ZŠ Družby.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DEN SE SLUNÍČKEM
Mateřská škola Sluníčko Holešov srdečně zve na Den se Sluníčkem - den otevřených dveří - 19. 3. 2010 s tímto programem: 8.00
- 10.00 - prohlídka školy, seznámení s prostředím a jednotlivými
třídami, seznámení se vzdělávacím programem školy. 10.00 - 11.30
- vynášení zimy - rozloučení se zimou a přivítání jara, společná
vycházka dětí a návštěvníků k řece Rusavě.

Mateřská škola Radost v Grohově ulici
Ve školce se snaží pro děti připravit radostné a pohodové prostředí
pro rozvoj nejrůznějších stránek jejich osobnosti. V budově školy se nacházejí 4 třídy a zmodernizovaná školní kuchyně. Ke škole patří i jedna
třída MŠ v Dobroticích.
Škola je umístěna blízko centra města, přesto v klidném a krásném
prostředí. Rozlehlá zahrada je bohatě vybavena a slouží celoročně - využívá se pro hry, slavnosti a v zimě lze z kopečků sáňkovat a bobovat.
Přímo ze tříd je možné vyjít na terasy. Třídy jsou rozlehlé a slunné,
s dostatkem prostoru a pomůcek ke hraní a nejrůznějším činnostem.
Jsou vybaveny i tělovýchovným nářadím, takže děti mohou rozvinout
svou obratnost a odvahu.
K vybavení patří multimediální počítačová centra s výukovými
programy pro předškolní věk. S dětmi jsou vytvářeny společné i třídní
fotokroniky, které si na PC rády prohlížejí.
Již více než 10 let ve školce rozvíjí program „MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Cílem programu je rozvíjet životní postoje
každého dítěte tak, aby zdraví a odpovědnost ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority. Základem práce s dětmi je
individuální přístup.
Součástí programu jsou i další aktivity a zájmové činnosti: poznávají
historii města a jeho okolí, problematiku ochrany přírody. Děti se mohou
dále zapojit do pískání na flétnu, práce s keramickou hlínou, výtvarnými
technikami, seznámit se se základy lidových řemesel. Ve školce je
k dispozici vlastní vypalovací pec a potřebné materiály. Pro rozvíjení
pohybové aktivity mohou děti navštěvovat plavání a tělocvičnu. Další
informace můžete získat na www.ms-radost.cz .
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Radost bude probíhat v týdnu od 29. března do 2. dubna
2010 denně v době od 12.30 do 16.00 hodin v budově mateřské
školy v Grohově ulici a současně v Mateřské škole Dobrotice.
Den otevřených dveří, ve kterém můžete s dětmi pobýt v mateřské
škole v průběhu celého dne, je připraven na středu 31. března 2010
od 8 do 16.30 hodin.
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Výroční schůze zahrádkářů odmítla prodat pozemky za Rybníčky

Zaplněný sál Domu zahrádkářů při výroční členské schůzi v sobotu 27. února odpoledne.
Foto František Sovadina

Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS)
v Holešově se konala v sobotu
27. února v Domě zahrádkářů
na Dlažánkách.
ÚDRŽBA AREÁLU
Úvodní obsáhlou zprávu
o činnosti organizace za rok 2009
přednesl jednatel Stanislav Inquort. Kromě jiného zrekapituloval
technické problémy, které museli
zahrádkáři řešit v loňském roce
s areálem na Dlažánkách a které si vyžádaly nemalé finanční
prostředky. Kromě jiného došlo
k zateplení stropu nad sociálním
zařízením či opravě prasklého přístřešku nad vchodem do sklepa.
Uskutečnily se také dvě brigády
při úklidu areálu.
OSVĚTOVÁ ČINNOST
Ve zprávě rovněž zaznělo
shrnutí akcí, které se uskutečnily
v průběhu roku 2009. Jako každo-

gram. Účastníci například navštívili ovocné školky firmy Okoplant,
společnost Pomonu, zabývající
se především pěstováním ovoce,
či kulturní památky jihu Moravy.
V září zahrádkáři vystavovali
na různých prezentacích ovoce
a zeleninu, ať už to bylo v Kroměříži, či Dobroticích. Většina
vzorků holešovských zahrádkářů
byla dána k vystavení na podzimní
Floře Olomouc. Zdařilá byla listopadová akce s názvem Ať každý
ukáže, co dokáže s degustacemi
ovoce a ovocných výrobků a také
ukázkami různých výrobků.
VYUŽITÍ AREÁLU
V provozovně na zpracování ovoce v době od 20. srpna
do 10. listopadu bylo zpracováno
celkem 9 tun jablek a hrušek, 2,6
tun švestek a uvařeno 780 kilogramů povidel. Příjmovou stránku rozpočtu zahrádkáři naplňují
kromě jiného pronájmem sálu
v areálu na Dlažánkách. Různé

Přednášku
J. A. ZENTRICHA na téma
BYLINY V PREVENCI

Hlavní akce zahrádkářů
v roce 2010
Přednáška J. A. Zentricha Byliny v prevenci
- 20. 3. od 15 hodin v Domě zahrádkářů.
Praktická ukázka řezu ovocných dřevin - 17. 4.,
předvede přítel Luboš Zavadil.
Okresní soutěž Mladý zahrádkář - 30. 4.
Zájezd a odborná exkurze v sadech Vysoké školy zemědělské Lednice na Moravě (s návštěvou vinného sklípku) - 14. 8.
Výstava ovoce, zeleniny a květin v Domě zahrádkářů
v Holešově - 1. až 3. 10.

odmítl, aby se organizace zbavovala majetku a výroční schůzi
doporučil pozemky neprodávat.
Vykoupeny naopak nejspíše budou v průběhu letošního roku dvě
parcely v osadě ŽOPSKÁ I., a to
v souvislosti se stavbou jihovýchodního obchvatu Holešova.

STATISTIKA
Ke konci roku 2009 čítala členská základna 106 členů,
z toho 18 starších osmdesáti let.
V průběhu roku projevilo zájem
o členství a bylo přijato sedm nových členů nejen z Holešova, ale
i z Přílep a Třebětic.
(frs)

V úterý 2. března 2010 zemřel náhle předseda Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Holešově Ladislav
Vyňuchal. V jeho osobě ztratil holešovský spolkový život
jednoho z nejaktivnějších představitelů. Ladislav Vyňuchal
nebyl jen zahrádkář, ale také včelař, který rovněž pracoval
ve vedení Základní organizace Českého svazu včelařů.

připravuje výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Holešov.
Přednáška se uskuteční
v sobotu 20. března 2010 od 15 hodin v Domě zahrádkářů
na Dlažánkách.

ročně zahrádkáři uspořádali celou
řadu osvětových akcí. V březnu
zorganizovali velmi úspěšné
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Na něm se podílela především místopředsedkyně výboru
Vlasta Čablová. Uskutečnily se
také zájezd na jarní Floru Olomouc
a přednáška na téma Méně známé drobné ovoce na zahrádce.
V červnu se zahrádkáři zúčastnili
zájezdu do Znojma, který měl odborný i kulturně-společenský pro-

organizace využily tento prostor
osmatřicetkrát, ve 13 případech
byla společenská část využita pro
oslavy členy organizace a ostatními občany.
ZE ŽIVOTA OSAD
Účastníci výroční schůze rovněž většinou hlasů zamítli prodej
pozemků sedmi členům z osady
Za Rybníčky. Ti požádali o odprodej pronajatých pozemků v průběhu minulého roku. Výbor však

Ladislav Vyňuchal se aktivně podílel také na Medových dnech,
které včelaři pořádají pravidelně na podzim v kině Svět.
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Hejtman se setkal se starosty mikroregionu v obci Kurovice
V pondělí dne 22. 2. 2010 se
v obci Kurovice uskutečnilo pravidelné zasedání zástupců obcí Mikroregionu Holešovsko. Mimořádnou událostí tohoto jednání byla ovšem účast
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a senátora PaedDr.
Zdeňka Janalíka. Představitele obcí,
hejtmana i senátora přivítal starosta
obce Kurovice Milan Jurtík.
Poté se vydali starostové
v čele s hejtmanem a senátorem
na prohlídku místní kulturní památky
a dominanty. Tvrz Kurovice je poprvé písemně zmiňována v roce 1275,
postupem času se rozrostla na trojkřídlou budovu (16. století) a třípatrovou (17. století). Tvrz dle vyjádření
odborníků na historické objekty patří
k nejvýznamnějším památkám na život střední šlechty na Moravě a je

také jedna z mála budov s dochovaným středověkým jádrem téměř
bez větších architektonických změn.
Celou skupinu provedl majitel tvrze,
který popisoval právě prováděné
stavební práce směřující k záchraně této cenné památky nacházející
se na seznamu nejohroženějších
památek v ČR. Nutno podotknout,
že obnova tvrze probíhá za přispění
Fondu kultury Zlínského kraje a ministerstva kultury.
Z tvrze se jednání přesunulo
na místní obecní úřad, kde pokračovala diskuse s vzácnými hosty.
Na programu jednání bylo především řešení dopravní infrastruktury
v celém Mikroregionu Holešovsko.
Za Ředitelství silnic Zlínského kraje byl přítomen náměstek ředitele
ing. Berecka, který na dotazy sta-

Hejtman Zlínského kraje v diskuzi se starosty Mikroregionu Holešovsko.

Sbírka Charity pro Haiti
V únoru letošního roku proběhla pod záštitou
Charity Holešov sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Občané přispívali do pokladniček
umístěných v Holešově v budově Charity, dále pak na
Městském úřadě v Masarykově ulici a také do pokladničky v místním centru pro seniory. Z okolních obcí
se do sbírky zapojily obce: Bořenovice, Jankovice,
Ludslavice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice,
Třebětice a Zahnašovice. Celkem bylo vybráno 13 294 Kč. Všem, kteří
na tuto sbírku přispěli, děkujeme za ochotu a pomoc.
Charita Holešov

Hejtman s majitelem tvrze a starostou obce Kurovice.
rostů obcí Mikroregionu Holešovsko
odpovídal. Nejvíce starosty trápí
stav vozovek III. tříd, které jsou
v mnoha případech v havarijním stavu a podle názorů starostů vyžadují
komplexní opravy. Na pořad jednání
přišlo také zhodnocení letošní zimní
sezóny. Některé kritické úseky byly
nedostatečně upravovány a docházelo k opakované neprůjezdnosti.
Starostové jako jedno z možných
řešení navrhovali zavedení již v minulosti používaných tzv. sněžnic,
které by byly umístěny na nejrizikovější místa regionu. Připomínky
byly také vzneseny k sečení okrajů
vozovek. Od starostů vzešel návrh, aby se s údržbou tohoto typu
v letošním roce započalo dříve.
Starostové také upozornili na ká-

cení stromů podél silnic a na to, že
následně již nedochází k obnově
vykácených stromů. S panem senátorem Zdeňkem Janalíkem starostové hovořili o možnosti využití
obslužné vozovky za průmyslovou
zónou. Pan senátor konstatoval, že
v této věci probíhají jednání.
Na závěr starosta obce Kurovice pan Milan Jurtík poděkoval
hejtmanovi Zlínského kraje panu
Stanislavu Mišákovi za vstřícný přístup k řešení problémů v regionu
a také za to, že si udělal ve svém
pracovně nabitém programu čas
a zavítal mezi zástupce obcí Mikroregionu Holešovsko. Poděkování
též patří zástupci ŘSZK p. Bereckovi a senátorovi p. Janalíkovi.
(kur)

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.

Veřejná vyhláška
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy
- Změna č. 2 územního plánu obce
Zahnašovice a zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy - Změna č. 2
územního plánu obce Zahnašovice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 2
územního plánu obce Zahnašovice 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, §
22 a § 52 stavebního zákona a)
veřejné projednání upraveného
a posouzeného návrhu opatře-
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ní obecné povahy - Změna č. 2
územního plánu obce Zahnašovice s jeho odborným výkladem,
které se uskuteční dne 19. 4. 2010
v 17. 00 hod. na Obecním úřadě
Zahnašovice b) vystavení upraveného a posouzeného opatření obecné povahy - Změna č. 2
územního plánu obce Zahnašovice k veřejnému nahlédnutí v době
od 19. 3. do 19. 4. 2010 včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 2 územního plánu obce Zahnašovice je možno
nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Holešov, pracoviště
Tovární 1407, dveře č. 311 a u obce
Zahnašovice. Do návrhu lze rovněž nahlédnout na internetových
stránkách města Holešova (www.
holesov.cz v sekci městský úřad,

odbor územního plánování a stavebního řádu ).
Předmětem návrhu změny
je návrh nové plochy pro výrobu
a s ní související izolační zeleně,
návrh izolační zeleně podél komunikace R49 a změna systému
odkanalizování obce.
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 stano-

visko 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.
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Vzpomínka na dobrého člověka

Pozvánka
na vyhodnocení projektu
„Zdravá chodidla - zdravá budoucnost“

1. Základní škola Holešov
24. března 2010 v 10.00 hodin
Přijďte se podívat, jak zdravé boty značky „HANÁK“
působí na školní děti
a seznámit se s výsledky téměř ročního projektu
Úterý v podvečer 2. února nás nečekaně opustil při
členské schůzi náš přítel, předseda holešovských zahrádkářů
Ladislav Vyňuchal. Tímto dnem se naplnil čas velmi pracovitého a zkušeného včelaře, zahrádkáře a hlavně občana, který
obětavě pomáhal již třem generacím svými znalostmi.
Přítel Ladislav Vyňuchal se narodil a vyrostl v zemědělské
rodině, kde nebyla nouze o těžkou práci pro všechny rodinné
příslušníky. Po vychození měšťanské školy navštěvoval Zemědělskou odbornou školu v Holešově, kde získal řadu vědomostí také
pro své budoucí koníčky, kterými bylo ovocnářství a chování včel.
Brzy v poválečných letech se zapojil do nově zakládaného spolku
zahrádkářů v Holešově jako nejmladší mezi starší a zkušené členy,
kde byl dlouhou dobu knihovníkem. V tuto dobu bylo soukromé zemědělství tvrdě potlačeno. Tak tomu bylo i u Vyňuchalů. Další jeho
zaměstnání bylo v opravářském podniku ČSAO, kde pracoval až
do svého důchodu. Jeho osobní život byl postižen mnoha těžkostmi,
které musel dlouhodobě překonávat. Mimo jiné musel likvidovat
svoji milou a vzrostlou zahradu na Želkově v rámci zemědělskotechnických úprav pro kolektivizaci zemědělství. Z toho důvodu
si musel založit novou ovocnou zahradu vedle zámecké zahrady
za Střelnicí, na pozemku, který musel být nákladně rekultivován.
Po čase však dosahoval skvělých pěstitelských úspěchů, a to až
do dnešních dnů. Za svoji pečlivou práci získával vysoká hodnocení
svých výpěstků na mnoha místních či oblastních výstavách a také
na výstavě FLORA Olomouc. Také v propagaci chování včel se
uplatnil ve svazu včelařů v mnoha funkcích a dlouhodobě vedl holešovskou organizaci. Vynikal zejména v pěstování včelích matek.
Po dobu 60 let svého členství v zahrádkářském spolku
a při dlouhodobém působení u včelařů obdržel velké množství
uznání, včetně nejvyššího vyznamenání Českého zahrádkářské svazu Zlatá růže, které obdržel 3 dny před svým úmrtím.
Odchodem tohoto vzácného člověka vznikla velká mezera
ve spolcích zahrádkářů a včelařů, která bude po dlouhou dobu
pociťována všemi členy. Také jeho spolužáci a přátelé budou
na něho dlouho a v dobrém vzpomínat.
Rozloučení s Ladislavem Vyňuchalem se uskutečnilo ve středu
10. března ve 14.30 hodin v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově.
Vzpomínají zahrádkáři a včelaři z Holešova a okolí.

Program:
1. Informace o průběhu projektu - ředitelka školy, prezentace fotografií
2. Hodnocení výsledků z pohledu výrobce - pan Josef Hanák
3. Vystoupení hostů
4. Hodnocení z pohledu zdravotníka
- zdravotní sestra paní Zdeňka Machalová
5. Hodnocení z pohledu psycholožky - paní Mgr. Jana Bláhová
6. Školní úspěšnost dětí - třídní učitelky
7. Závěr - malé pohoštění
Pozvání na akci obdrželi:
Poslanci Parlamentu ČR a zastupitelé města pánové Josef Smýkal a Pavel
Svoboda, starosta města a senátor pan Zdeněk Janalík, místostarostové
města Holešova pan Rudolf Seifert a pan Josef Bartošek, zástupce katedry
antropologie Masarykovy univerzity v Brně, zástupci tisku Holešovsko,
Holešov - Naše adresa, Mladá fronta Dnes, regionální televize RTA

Den pro zdraví - 3. ročník se uskuteční v sobotu 10. 4.
2010. Informace a přihlášky, prezentace, přednášky, ukázky
- na tel. 777 760 121, e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz.
Termín přihlášek: do 19. 3. 2010.
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Strategická zóna Holešov připravila studii dopravní obslužnosti
Holešov (red) - Kapacita lidských zdrojů pro nově vznikající
společnosti ve Strategické průmyslové zóně Holešov v závislosti
na dojezdových vzdálenostech prostředků veřejné dopravy je hlavním
obsahem zpracované studie dopravní obslužnosti, která byla zpracována společností Industry Servis
ZK ve spolupráci s Koordinátorem
veřejné dopravy Zlínského kraje.
Tato studie zmapovala veřejnou dopravu v obcích v okolí Strategické průmyslové zóny Holešov
v časových horizontech 15, 30, 45
a 60 minut. Z výsledků vyplývá, že

veřejná doprava Zlínského kraje
a střední Moravy reprezentovaná
autobusovou a železniční přepravou
je schopna do intervalu 60 minut
zahrnout území s téměř 474 tisíci
osobami. Z tohoto počtu je statisticky
407 tisíc osob v produktivním věku
a vzhledem k aktuální průměrné míře
nezaměstnanosti Zlínského kraje
ve výši 11,8 %, je pak v horizontu
jedné hodiny pro zaměstnavatele
k dispozici přes 48 tisíc evidovaných
uchazečů o zaměstnání.
Strategickou průmyslovou
zónu Holešov připravuje Zlínský
kraj přibližně tři roky. Díky tomuto

projektu poklesne v regionu nezaměstnanost, sníží se rozdíl mezi
průměrným výdělkem v kraji a celé
České republice, zrychlí se tempo
růstu hrubého domácího produktu

a oživí se podnikatelské prostředí.
Holešovská zóna patří také mezi
strategické projekty, které byly či
jsou výrazně podporovány ze státního rozpočtu.

Seminář o podnikání v zóně
Pro zájemce o investování ve Strategické průmyslové zóně Holešov
je připraven další seminář nazvaný SPZ Holešov - nová adresa pro Vaše
podnikání. Uskuteční se 17. března. Součástí semináře bude prohlídka
areálu, která přiblíží dělení zóny na jednotlivé části. Svůj zájem o účast
můžete potvrdit již nyní na e-mail sarka.slamenova@industryzk.cz nebo
telefonicky na čísle 773 470 877.

Zahájení nové taxislužby
v Holešově

Zezulková Iveta
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Holešov - Všetuly
IČ: 66616336

nonstop

Tel.: 774 444 755
Usnesení ze 4. řádné schůze
Rady města Holešova,
která se konala dne 22. února 2010
Přijaté usnesení č. 48/2010 - N
1291. Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Karlem
Sichálkem, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1 o výměře 30,30
m2, označeného č. 3, v městském
domě čp. 658 na ul. Tyršova v Holešově od 01.03.2010 do 31.05.2010.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 49/2010 - N
1294. Rada města Holešova schválila 1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Marií Bubílkovou
na užívání bytu č. 46 v městském
domě čp. 1597 na ul. Novosady
v Holešově na dobu určitou do 28.
02. 2011. 2. prodloužení nájemní
smlouvy uzavřené s Jiřím a Arankou Valdovými na užívání bytu č.
5 v městském domě čp. 431 na ul.
Školní v Holešově na dobu určitou
do 31.05.2010. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2010 - N
1297. Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností RAVAL INTERIER, s.r.o., Holešov, Sušilova 1234,
IČ 26276143, na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce MŠ Všetuly“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 51/2010
- N 1320. Rada města Holešova
schválila vyplacení částky ve výši
193.840 Kč hotově pokladnou
za vykoupený pozemek („Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“) Aloisi Janalíkovi, bytem
Žopy čp. 90, dle smlouvy uzavřené dne 10. 02. 2010, z důvodu
jeho plánovaného dlouhodobého
pobytu mimo území ČR. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 47/2010 N 1296. Rada města Holešova doporučila příspěvkovým organizacím
1. Základní škola Holešov, Středisko volného času a Mateřská škola,
Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž, zvážit instalaci a provoz
fotovoltaické elektrárny v rámci vlastní doplňkové činnosti s tím, že dlouhodobý pronájem střechy, na které
bude instalována, ve prospěch cizího
subjektu se jeví v současnosti jako
ekonomicky nevýhodný. Zodpovídá:
Mgr. Jarmila Růžičková, Mgr. Jarmila
Vaclachová a Jaroslava Turoňová,
ředitelky p.o. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Výběrové šetření v domácnostech s názvem Životní podmínky 2010
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje
v období od 20. února do 25. dubna 2010 další
ročník šetření o příjmech a životních podmínkách
domácností v ČR nazvaného Životní podmínky
2010. Smyslem šetření je získat srovnatelná
data pro hodnocení sociální situace v jednotlivých členských zemích i v rámci celé Evropy.
Na národní úrovni jsou výsledky využívány pro
nastavení sociální politiky státu a pro hodnocení
jejího dopadu na životní úroveň občanů.

Dotazník má několik částí
Šetření je uspořádáno jako tzv. rotační
panel. Vybrané domácnosti jsou navštěvovány
jednou ročně po dobu 4 let, přičemž každý rok
se jich zhruba jedna čtvrtina obmění (záleží
na ochotě oslovených domácností poskytnout
využitelné údaje). Do letošního šetření je tak
na celém území České republiky zahrnuto 6 708
domácností z předchozích tří let a vedle nich
budou poprvé navštíveny domácnosti ze 4 300
bytů náhodně vybraných pro letošní zjišťování.
Dotazník se skládá z několika částí zaměřených na zjišťování za domácnost jako celek
a za jednotlivé osoby starší 16 let. Za domácnost se zjišťují např. údaje o bydlení, peněžních
a naturálních transferech mezi domácnostmi,
o dávkách státní sociální podpory. Za osoby se
šetří údaje o pracovní aktivitě a příjmech, další
otázky jsou věnovány např. zdraví a vzdělání.
Součástí zjišťování je také malé doplňkové šetření, letos tematicky zaměřené na správu financí
v domácnosti.
Dotazníky vyplní s obyvateli vybraného
bytu tazatel, který je povinen prokázat se při
osobním kontaktu s domácností průkazem
tazatele nebo průkazem zaměstnance ČSÚ

a na požádání respondenta předložit také svůj
občanský průkaz.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zařadil ČSÚ v letošním roce do šetření také otázky
týkající se domácí péče poskytované osobám,
které se bez ní v běžném životě neobejdou, tj.
starým, nemocným, zdravotně handicapovaným.
Cílem je získat rámcový přehled o počtu osob
a objemu práce, který je v domácnostech vázán
na zdravotní a zdravotně sociální oblast.

Šetření je anonymní
Aby ČSÚ předešel možným nedorozuměním, případně zamezil zneužití této akce, rozesílá
v těchto dnech na adresy domácností ve vybraných bytech dopisy s termíny návštěv tazatelů
a spojením na odpovědného pracovníka ČSÚ,
u něhož je možné získat doplňující informace

k šetření, případně dohodnout jiný termín návštěvy. Informováni jsou také starostové dotčených
měst a obcí a příslušná ředitelství Policie ČR.
ČSÚ plní své povinnosti v ochraně získaných
údajů stanovených mu zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. a zákonem o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve všech fázích
šetření i zpracování jsou zúčastnění pracovníci
povinni zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech ve smyslu §16 zákona č.
89/1995 Sb. Výstupem ze šetření jsou zcela
anonymizovaná data, ze kterých nelze získat individuální informace o konkrétních domácnostech
ani osobách. Originální dotazníky, stejně jako
data na technických nosičích, budou zničeny.
ČSÚ si uvědomuje náročnost tohoto šetření, proto si velmi váží všech občanů-respondentů, kteří se tohoto dobrovolného šetření zúčastní.
Bez jejich součinnosti nelze potřebné údaje
o sociální situaci českých domácností získat.
Zdroj: Český statistický úřad

Jarní sbírka šatstva
Díky dobrým zkušenostem se spoluprací
s Diakonií Broumov a zájmu ze strany dárců
pořádá Charita Holešov jarní humanitární sbírku ošacení v termínu 22. - 26. 3. 2010 v době
od 8.00 do 15.30 hod. Budeme občanům vděční
za každý příspěvek, tj. letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, funkční
nádobí, hračky, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky atd. Vše se bude shromažďovat
v prostorách domu U sv. Martina - Smetanovy
sady, naproti cukrárně Gusto, dárci budou moci
parkovat přímo před domem U sv. Martina, samozřejmě jen pro účely předání šatstva.

Zároveň budeme občanům vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek, který bude určen na pokrytí nákladů spojených s odvozem šatstva.
Už teď se na Vás těší příjemné dobrovolnice.
Charita Holešov

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Tělocvičnu základní školy zaplnily pohádkové bytosti
Berušky, víly, Červené karkulky, princové a bojovníci. Všechny
tyto postavičky a mnoho dalších
zaplnily v sobotu 20. února pestře
vyzdobenou tělocvičnu přílepské
základní školy.
Konal se zde další ročník pro
toto období typických dětských
šibřinek. Akci připravuje tradičně
klub rodičů společně s místními hasiči a dalšími dobrovolníky a mezi
dětmi má velkou oblibu. Pro houf
dětí v pestrých a slušivých maskách, kterých se sešlo na padesát,
bylo připraveno zábavné odpoledne protkané hrami, soutěžemi
a spoustou zábavy.
Masky předváděly svoji obratnost při slalomu s tenisovou pálkou
a míčkem, běhu mezi kruhy nebo
prokazovaly znalost princezen
a pohádkových postav promítaných na projekční stěnu. Za svoje
znalosti byl každý odměněn ovocem plným vitamínů. Na projekční
stěně se díky dnešní technice objevila také oblíbená Dáda, se kterou
si děti mohly zatančit a zazpívat

známé písničky. Písničky z pohádek a večerníčků doprovázely celé
odpoledne.
Díky sponzorům a dárcům
byla pro děti připravena též bohatá
tombola a nebylo snad jediné masky, která by si neodnesla nějakou
z mnoha malých či velkých cen.
Další předem vyhlášenou soutěží byla soutěž o nejlepší babiččinu či maminčinu bábovku či jinou
sladkost, při které se mohli všichni
přítomní pokochat pestrostí a vůní
přinesených exponátů. Tyto dobroty
jako z cukrárny mohl pak po vyhlášení výsledků každý ochutnat.
Pro děti byla dále vyhlášena
taneční soutěž masek a za účast
nikoho neminula sladká odměna
v podobě bonbónů nebo čokolády.
S přicházejícím večerem se
všechna do sytosti vyřáděná stvořeníčka začala pomalu odmaskovávat, oblékat civilní šat a vydala
se na cestu do svých domovů.
V každém zůstalo mnoho zážitků, o kterých si budou určitě jak
ve školce, tak ve škole vyprávět

Přílepská tělocvična zaplněná pohádkovými postavičkami.
Foto Radek Půček
a doprovázející rodiče a prarodiče
se jistě dozvěděli něco nového při
sousedské besedě při dětských
radovánkách.
Poděkování za hezké odpoledne patří zaměstnancům základní školy, klubu rodičů a všem

ochotným dobrovolníkům, kteří
se na přípravě a organizaci podíleli. Nesmíme zapomenout ani
na sponzory a taky maminky či
babičky, které dětem připravily ty
nejhezčí masky.
Miroslav Sovadina

V Přílepích se konal tradiční
košt slivovice

Tradiční dětský karneval uspořádala kulturní skupina osadního výboru v Žopích v sobotu 27. února, která tímto děkuje všem účastníkům
a hlavně sponzorům.
(sed)

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR - 4. až 17. 7. 2010
Bližší informace na: www.taborchropyne.wz.cz
nebo p. Helis 602 971 581.

Každé roční období s sebou
přináší svoje tradice a radosti.
Zima kromě Vánoc a dětských
radovánek na sněhu přináší také
radovánky pro dospělé a k těm
bezesporu patří zabijačky a pálení slivovice. Kvalitu té, která
se urodila na slunných stráních
Přílep, prověřila v sobotu 27. února
přísná „koštovací“ komise v místní
hospodě u Páralů.
K tradičnímu koštu, který zastřešují přílepští zahrádkáři společně s partou nadšenců a znalců
pálenky, bylo letos dodáno rekordních 53 vzorků. U každého vzorku
hodnotila komise nejprve vůni, poté
chuť a na závěr celkový dojem. Každý z devíti komisařů měl k dispozici
pro každý vzorek až deset hodnotících bodů a pořadí bylo velmi
vyrovnané. U dvou vzorků z první
pětky došlo dokonce na „rozstřel“.
To svědčí o tom, že kvalita slivovice
je letos opravdu vyrovnaná.
Po čtyřhodinovém koštování,
prokládaném uzeným a čerstvým
chlebem pro neutralizaci chuti, se
přítomní konečně dočkali závěrečného verdiktu. Tu nejlepší přílepskou slivovici sklizně 2009 vypálil
Mira Janál, který převzal dřevě-

ný putovní pohár a dárkový koš
za první místo. Toto jméno doplní
sedm vítězných jmen z předchozích ročníků, která jsou na poháru
vypálena. Oceněni však byli i další
pěstitelé až do čtvrtého místa.
Celá akce se nesla ve veselé
přátelské atmosféře doplněné vůní
slivovice a veselými písničkami
harmonikářské kapely. Po rozdání
cen a závěru oficiální části pokračoval večer sousedskou besedou,
při které se popíjely vítězné vzorky
a samozřejmě nechyběl ani veselý zpěv a došlo také na taneček.
Na stolech vedle slivovice nechyběly ani zabijačkové speciality,
které k zimním radovánkám vedle
slivovice neodlučitelně patří.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům
za přípravu a průběh akce a taky
sponzorům za zajištění hodnotných cen pro vítěze a drobné dárky
do tomboly.
Nezbývá než symbolicky
připít slivovicí na zdraví a štěstí
po celý zbytek roku, přát si stejně
bohatou úrodu a stejně kvalitní
vzorky do dalšího ročníku koštu
přílepské slivovice.
Miroslav Sovadina

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím zem. půdu 5 až 10 ha v okolí Holešova. Tel. 739 043 387.
• Prodám pozemek (orná půda) 4 800 m2 za Jatkami Holešov
ve směru na Přerov. Kontakt 731 282 792.
• Prodám dětské horské kolo žluté barvy (asi tak pro desetileté dítě)
v zánovním stavu. Cena dohodou. Tel.: 724 105 808.
• Hledám pronájem bytu v Holešově. Tel. 608 888 649.
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Děti v pohybu tentokrát na základních školách v Holešově

Pohybový program Děti v pohybu pokračoval
v posledním únorovém týdnu prvním soutěžním
kolem v holešovských základních školách. Oproti
školám mateřským, které sportovaly všechny
společně začátkem února v Žopích, probíhala
tentokrát soutěž v jednotlivých základních školách
odděleně. Děti před tímto kolem trénovaly v rámci
hodin tělesné výchovy a zkoušely si proběhnout
dráhu, kterou se sportovním setem pomůcek
mohly nacvičovat ve školní výuce. Soutěžní parkúr
byl tentokrát obtížnější než u MŠ, obsahoval totiž
více stanovišť a na začátku každého kola si jej

děti v rámci rozcvičení několikrát proběhly. V roli
rozhodčích vystupovala opět děvčata z Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov, která provedla úvodní instruktáž a popis celé dráhy. Děti postupně
přeskakovaly překážky, prováděly kop do malé
branky, házely na terč, proskakovaly snožmo
položenými kruhy a běhaly slalom. Cílové časy
byly velmi rozdílné, technika jednotlivých dětí tu
vynikající, tu méně vybroušená, nicméně - stejně
jako u sportování mateřských škol - i zde bylo
vidět úsměvy, nadšení a závodnický zápal v dětských tvářičkách. Celé třídy, paní ředitelky i paní

učitelky povzbuzovaly své závodníky, kteří byli
za své výkony opět odměněni nejen potleskem,
ale i sladkým překvapením.
Úspěšně tak proběhlo celé premiérové kolo
projektu Děti v pohybu, který v Holešově uvedl
opravdu do pohybu poslanec PSP ČR Josef
Smýkal, který společně s o.s. Olympia celou akci
zaštiťuje po stránce finanční. Zatím lze konstatovat, že ústřední myšlenka celé akce - … naučit
děti mít radost z pohybu a sportovních aktivit …
byla beze zbytku naplněna.
Mgr. Svatava Ságnerová

Jak se uklízí sníh z komunikací v Roštění
Jako každý rok se potýkáme
v zimním období se sněhem. Laxní
přístup pana starosty Zajíce mě
stále překvapuje a myslím, že ne
jenom mě.
V naší ulici bydlí většinou
jen staří lidé, kteří jsou odkázáni
na vlastní síly při odklízení sněhu.
Co je platné, že zde máme techniku, kterou obec Roštění zakoupila,
když nejsou schopni zpřístupnit komunikaci mezi domy, kde mají lidé
u svých domů garáže.
Nevím, jak by postupovali hasiči při požáru domu anebo zdravotníci při záchraně lidského života. To by
jim nepomohly ani metly, které pan

starosta rozdal občanům, aby projevil aspoň nějaký zájem o občany.
Tímto také chci poděkovat paní
Boženě Kuželové - mojí sousedce,
která se stará o své sousedy, a to
nejen při odklízení sněhu, ale také
při nakupování potravin starším občanům v naší ulici.
Josef Procházka

Reakce starosty
obce
Ladislava Zajíce
V obci Roštění máme více než
2 km místních komunikací, na kte-

rých obec provádí zimní údržbu.
Předmětem stížnosti je ulička v části obce zvané Vymyslov, která měří
asi 150 metrů. Tato ulička je ve svahu, široká místy pouze 3 metry,
z obou stran zastavěná rodinnými
domy bez garáží. Úklid sněhu pomocí frézy je zde nemožný, zbývá
tudíž odvoz těžkou technikou. Tento
způsob jsme vyzkoušeli v minulých
letech, ale protože hrozilo poškození domů, od této varianty jsme
upustili. Nutno dodat, že většina
domů této uličky je přístupná z druhé strany souběžnou místní komunikací, která byla celou zimu uklizena
a opatřena posypem. Podotýkám,

že hodně sněhu na tuto úzkou komunikaci vyvezli ze svých dvorů
a zahrádek sami obyvatelé uličky.
Chodníky v celé obci pečlivě udržují
sami občané. Kde jsou staří lidé,
tam pomáhají sousedé nebo občan,
který vykonává veřejnou službu.
Nechápu, proč si pan Procházka
stěžuje přes noviny a nenajde cestu na obecní úřad. U domu garáž
nemá, a přestože byla letošní zima
na sníh opravdu bohatá, chodníky
byly uklizené.
Obecní úřad v Roštění velmi
děkuje všem občanům za vzorný
úklid obecních chodníků a komunikací, a to nejen v zimním období.

Letošní zima byla bohatá na sníh a led. To je patrné i z kopců sněhu v jedné z bočních uliček v obci Roštění.
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Proměny aneb Když se z šedivé myšky stane kočka

Nápad vzešel z holešovského kosmetického salonu Petry
Urubové, která si jako modelku
přizvala studentku Terezu - a pak
se děly věci. Mezi zainteresované, kteří se na modelce patřičně
profesionálně „vyřádili“, patřili
zlínský kadeřník Jan Fabičovič
(Hair Games) a majitelka Buttique Camilla Holešov, zatímco
o úpravu nehtů a make-up se
postarala sama Petra Urubová.
Postupnou proměnu a finální výsledek vidíte na fotografiích,
které pořídil Tomáš Hájek.
RR
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Holešované se umějí bavit aneb Není nad plesové opojení

O nevšední atmosféru v řeckořímském stylu se zasloužilo Divadlo 6. května, které na 27. února připravilo v prostorách holešovského zámku
Divadelní ples. K tanci hrála kapela Trip Beatless.

Veselo bylo i během Plesu sportovců, který proběhl v sále internátu Policejní školy Holešov 27. února. K tanci hrála kapela Bene,
přičemž jako host vystoupilo duo Kamélie.

V pátek 26. února se v tělocvičně 3. ZŠ konal tradiční večírek školy. V krásně vyzdobeném sále,
na jehož přípravě se podíleli žáci 1. stupně ZŠ, bylo připraveno 350 míst. Organizátoři večírku
měli velkou radost, protože po 20. hodině byla všechna místa obsazena a večírek mohl začít.
K tanci, poslechu i dobré náladě hrála osvědčená skupina SEXteť a o kulturní zpestření se tentokrát
postaraly mažoretky z Holešova. Nechyběla ani tradiční bohatá tombola, za kterou patří velké
poděkování všem sponzorům z řad firem i jednotlivců. Za příjemně prožitým večerem je také velké
úsilí a práce kuchařek školní jídelny, které se postaraly o kvalitní a chutné občerstvení.
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Akční hrdina Sherlock Holmes
Ne, není to žádný protimluv. Ten ctihodný
pán bytem v Londýně na Baker Street 221B
s pronikavou intuicí a bystrým intelektem, jehož
známe převážně ve fraku, s buřinkou, fajfkou
a houslemi, podle knižní předlohy nebyl nikdy
žádný „bačkorový“ typ. Sir Artur Conan Doyle
slavného detektiva pojímal jako dynamickou
postavu s nezbytnými fyzickými atributy. Právě
tyto fyzické parametry byly ale dosud trestuhodně opomíjeny. A že k tomu bylo příležitostí!
Málokdo ví, že Holmes je podle Guinnessovy
knihy světových rekordů nejčastěji ztvárňovanou filmovou postavou. Ve více než dvou stovkách filmů si ho zahrálo na osm desítek herců.
V zatím posledním filmu s prostým názvem
Sherlock Holmes do plejády slavných herců
(m.j. John Barrymore, Michael Caine, Roger Moore, Christopher Lee, Charlton Heston, Rupert Everett) přibylo jméno Roberta
Downeyho Jr. Režisér Guy Ritchie v něm pro
svou vizi moderního, akčního hrdiny, který po-

KINORECENZE
užívá nejen mozek, ale i svaly, získal ideálního
představitele. O svých důvodech řekl: „Robert
je sice Američan, ale jeho britský akcent je
bezchybný. Krom toho Holmes se v našem
filmu účastní boxerských zápasů a praktikuje bojová umění, což Robert dělá již 6 let.“
Guy Ritchie si natočením filmu v podstatě
splnil dětský sen. Postava slavného detektiva ho nadchla při pravidelných projekcích
už v internátní škole. Krom toho potřeboval

vyznění je umocněno ještě
efektními zpomalenými záběry
a podkresleno temperamentními houslovými party. Střih je
akorát tak rychlý, aby udržel
nasazené tempo a napětí a divák přitom neztratil přehled
o tom, co se na plátně vlastně děje a vše si náležitě užil.
Akční scény si před kamerou
naostro užívali i herci, zvláště
pak hlavní protagonista Robert
Downey Jr., který se údajně vůbec nenechal zastupovat kaskadérem. To, že šel s vlastní
kůží na trh, se mu vymstilo při
boxerském zápasu, kdy byl
jednou natvrdo knockautován.
Herci jsou největší ozdobou
tohoto snímku a přes všechny
Snímek z filmu Sherlock Holmes.
akční eskapády jsou nakonec
kvůli vzkříšení své skomírající kariéry sázku stejně nejpůsobivější scény, kdy spolu hlavní
na diváckou jistotu. Po velmi slibném debutu postavy „jenom“ mluví nebo se různě špičkují
Sbal prachy a vypadni a zdařilém Podfuc- a škádlí. Robert Downey Jr. bez problémů svým
ku následoval pád. Můžeme jen spekulovat, charismatem utáhne celý film, ale navíc mezi
do jaké míry to bylo ovlivněné jeho sňatkem ním a Judem Lawem (dr. Watson) či mezi ním
s Madonnou, se kterou se spojil i pracov- a Rachel McAdams (femme fatale Irene Adler)
ně a společně natočili propadák Trosečníci. funguje úžasná chemie. Těžko si představit, že
Každopádně se řadí k těm šťastlivcům, jimž roli dr. Watsona měl původně hrát Colin Farell.
rozvod prospěl. První, ještě nesmělé blýskání Děj se nakonec zdá být tou nejméně důležitou
na lepší časy znamenal předloňský snímek složkou. Točí se kolem tajemné postavy lorda
Rocknrolla a Sherlock Holmes je potvrdil. Blackwooda, jehož cílem je prosadit se do čela
Legendu se rozhodl nejen oprášit, ale před- anglického království. K tomu využívá i černé
vést v moderním duchu. V tom si padl do noty magie. Sherlock Holmes se snaží uskutečnění
s producentem Lionelem Wigramem, který jeho mocichtivých plánů zabránit. Vyšetřování
chtěl nové zpracová- lordových nekalých pletich mu přivede do cesní co nejvíce přiblížit ty krásnou Irene Adler a .... záhy musí řešit
originálu. Natáčelo další kopec problémů, jen trochu jiného rázu.
se v centru Londýna, Dobrou zprávou je, že oba herci v hlavních
jehož uličky a temná rolích se už stihli upsat pro případné pokračozákoutí skýtaly tu vání. Nicméně zatím je nejisté. Guy Ritchie se
správnou atmosféru tak nechal unést jiskřením ústřední mužské
a pozadí pro scény dvojice, že začal zvažovat scénář, kde by
plné honiček, sou- Holmes a dr. Watson spolu flirtovali. To by
bojů, výbuchů a pře- ovšem majitelka práv na dílo Artuhra Conana
střelek. Děj se řítí Doylea Andrea Plunket nepřenesla přes srdce
kupředu jak splašený a natáčení by nepřipustila. Jen teď nevím,
vlak a jedna adrena- u koho si víc přát, aby dostal rozum a ze svého
linová scéna násle- stanoviska ustoupil.
Marie Drechslerová
duje druhou. Jejich

Kamélie opět na scéně
V tradiční edici dostávají příznivci české pop music všechny
největší hity pěveckého dua Kamélie, které tvoří Hana Buštíková
a Dana Vlková, natočené v osmdesátých a devadesátých letech.
Ve většinové autorské a produkční

CD TIP
péči tandem Petr a Pavel ORM
vznikly melodické a přehledně rytmické songy typu Jako Robinson,
Formule 1, Cukr, káva, limonáda,
Kouzla, Silvestr, Víkend začíná,
Hej, pane šenku, Týden, Vodní víly
nebo Bludný Holanďan…
Na výběrovém a de facto
retrospektivním CD nechybí ani
nahrávka z roku 2006, vhodně ino-
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vující aktuální obraz tohoto stále
velmi vitálního dua.
Propojení jejich dobře ladících hlasů a vhodného repertoáru s módní taneční elektronikou
dobře fungovalo tehdy a neztratilo
smysl ani dnes, kdy recyklovaná
retro vlna mnohdy obsahuje podobná východiska.
Jde o příjemnou sestavu líbivých a pohříchu tanečních písniček s dobře zapamatovatelnými
refrény i texty, nejčastěji od Eduarda Krečmara.
Dobře zpívající (a stále dobře
vypadající) Kamélie jsou oprávněně součástí speciální edice POP
Galerie, neboť jejich tvorba barevnou paletu pohledů na českou
hudební scénu logicky doplňuje.
RR

hole‰ovsko 5/2010

Program kina Svět
Pátek 12. 3. a sobota 13. 3. v 19.30 h: IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE - Francie/Kanada,
dobrodružný s titulky. Dr. Parnassus kdysi
dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem.
O mnoho století později našel pravou lásku
a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní
stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou
za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den
svých šestnáctých narozenin stane ďáblovým
majetkem. Po jisté době se čas Parnassovy
dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak ji
zachránit před neúprosným osudem… Film
Terryho Gilliama je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed
natáčení. Jako poctu Ledgerovi se roli rozhodli
dokončit hned tři vynikající herci - Johnny Depp,
Jude Law a Colin Farrell.
Pondělí 15. 3. v 19.30 h: SMLOUVA S VRAHEM - Finsko/Švédsko/Francie/VB/SRN s titulky (PROJEKT 100). Protagonistou Kaurismakiho snímku je úředník, který po patnácti
letech dostává výpověď z práce. Život pro něj
ztrácí smysl a po dvou neúspěšných pokusech
o sebevraždu si najme sám pro sebe profesionálního vraha. Krátce nato však potkává
krásnou prodavačku růží a dostane novou chuť
do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální
vrah, který chce své dílo dokončit…
Úterý 16. 3. v 17.30 a středa 17. 3. v 19.30
h: AVATAR - USA, akční sci-fi v českém znění.
Filmová událost roku! Odvarový režisér James
Cameron (Titanic, Vetřelec...) nás přenese
svým filmem za hranice fantazie. Děj se odehrává na vzdálené planetě Pandora, kde posádka

vyslaná ze Země objeví vzácný minerál, který
by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Jaký
bude střet s původním obyvatelstvem Pandory
a jejím bohatstvím?
Čtvrtek 18. 3. a pátek 19. 3. v 19.30 h:
KAWASAKIHO RŮŽE - ČR, drama. Očekávaný
snímek dvojice Hřebejk - Jarchovský se točí
kolem postavy renomovaného psychiatra, který
má u příležitosti výročí založení republiky získat
vyznamenání. Právě připravovaný akt se stane
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví
hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
Hrají Martin Huba, Daniela Kolářová, Ladislav
Chudík, Lenka Vlasáková, Petra Hřebíčková
a další.
Pondělí 22. 3. v 19.30 h: ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME - USA, černá komedie s titulky
(PROJEKT 100). Woody Allen v roli filmového
kritika, jehož právě opustila manželka. V tom,
jak někoho nového sbalit, mu radí jeho přátelé
Dick a Linda, ale především jeho filmový idol
Humphrey Boggard, jehož taktika je však zcela
nepoužitelná pro neatraktivního městského
intelektuála plného komplexů…
Úterý 23. 3. a středa 24. 3. v 19.30 h: NEBE,
PEKLO, RÁJ - Slovensko, drama. Mladá baletka Klára má před sebou úspěšnou kariéru, ale
seznámí se s charismatickým lékařem a tento
vášnivý a zároveň bolestný vztah jí umožní
poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe a peklo, aby našla zem… Nový příběh pro ženy
se Zuzanou Kanócz, Jiřím Kornem, Dagmar
Bláhovou a dalšími.

FILMOVÉ TIPY
PŮLNOČNÍ POLIBEK
(USA, romantická komedie s titulky)
Hrdinou komedie je mladík Wilson, jenž
se snaží dostat z deprese po rozchodu
s dlouholetou přítelkyní a dá si inzerát, díky
němuž se seznámí s dívkou, která mu změní život. Jejich neobyčejný vztah se zrodí
mezi Silvestrem a Novým rokem…
Kino Svět film uvede v pátek 26. 3.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
(USA, rodinný film v českém znění)
Druhé volné pokračování úspěšné hudební
animované komedie, která vykouzlí úsměv
na tváři celé rodiny. Chipmunkové jsou plni
elánu a ještě zábavnější než minule!
Kino Svět film uvede v sobotu 27. 3.
PANIKA V MĚSTEČKU
(Belgie/Francie/Lucembursko, animovaná
komedie) I animované plastikové hračky
Kovboj, Indián a Kůň mají své problémy.
Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní
dobrodružství, komediální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vycházející
mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční podívanou par excellence,
jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum canneského i karlovarského festivalu.
Celovečerní verze neodolatelných peripetií
plastových protagonistů, jež vznikala celých
pět let, vychází z kultovního, cenami ověnčeného dvacetidílného televizního seriálu.
Kino Svět uvede film 29. 3.

Program Městského kulturního střediska
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:

starodávný bicykl. Hudební klub zámek New Drive Club

Pátek 12. 3. v 19 h: VEČEŘE S... MÁRIEM
KUBCEM. První ze seriálu večerů se zajímavými známými osobnostmi o jejich nejen kulinářském umění. Tentokrát se představí známý
televizní a divadelní herec. Hudební klub zámek
- New Drive Club

Neděle 28. 3. v 19 h: ŽEBRÁCKÁ OPERA.
Premiéra divadelního představení. Inteligentní
komedie o době, kdy pravda a láska přestala
vítězit nad lží a nenávistí a zločin získal mnohem
rafinovanější podobu. Nikdo zde není tím, kým
se na první pohled zdá, jediné pravidlo, které
platí, je, že žádná pravidla neplatí. V režii Vladimíry Dvořákové účinkují studenti a členové
Hvizdu, o.s. Sál kina Svět

Pátek 12. 3. v 19.30 h: KABARET PRO ŽENY.
Hudebně-zábavně-naučný pořad věnovaný
tentokrát svátku žen na celém světě. Kinoklub
- komorní scéna kina Svět
Sobota 13. 3. v 19 h: GWYN ASHTON. Koncert. Špičkový australský kytarista, který byl
časopisem Guitar Part v roce 2001 vyhlášen
třetím nejlepším kytaristou světa. Hudební klub
zámek - New Drive Club

VÝSTAVY:
Od loňského května výstava ČERNOBÍLÉ
FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA. Kolekce
fotografií, které měly premiéru na loňské výstavě Kresby světlem 5. Zámecká restaurace
(výstava byla prodloužena).

Pátek 19. 3. v 19 h: VZPOMÍNKA NA PETRA
KALANDRU a jeho nedožité šedesátiny.
Koncert. Večerem sestaveným nejen z písní českého bluesového hudebníka, kytaristy,
hráče na foukací harmoniku a skladatele Petra
Kalandry (známého působením ve skupinách
Marsyas, A. S. P. M. A Blues Session) provází
Petr Vítek a jeho Cestující hudba. Hudební klub
zámek - New Drive Club.

Od středy 17. 2. KRÁSA ZE DŘEVA. Na výstavě jsou prezentovány řezbářské práce Spolku
podhostýnských výtvarnic Dřevotvorky, repliky
historického nábytku studentů Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva.
Výstava, která potrvá do 21. 3. je doplněna
o háčkované kloboučky paní Evy Prázdné.
Městská galerie

Neděle 21. 3. v 15 h: O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pohádka pro nejmenší J. Čapka v podání
souboru Říše loutek Kroměříž.
Pátek 26. 3. v 18 h: NOC S ANDERSENEM. Celorepubliková akce, kdy mohou děti
prožít nová dobrodružství v tajuplné knihovně
a ve světě kouzelných knih. Městská knihovna

V sobotu 13. března zahraje v New Drive
Clubu legendární kytarista Gwyn Ashton.
Rozhodně si nenechejte tento koncert ujít!
ROZPRÁVKA O POŠŤÁKU VINCOVI. Divadelní představení. Veselá pohádka pro děti
od 3 do 103 let s písničkami. Dětičky se
zabaví, do děje se zapojí, něco se o poště
dozvědí a k tomu zažijí dobrodružství s pošťákem Vincem. Účinkuje Roman Féder a jeho

Středa 24. 3. v 17 h: KRESBY SVĚTLEM 6.
Slavnostní zahájení tradiční fotografické výstavy
holešovských autorů Jiřího Lošťáka ml., Nelly
Billové a Roberta Rohála. V programu vernisáže vystoupení souboru Corda Magico a malá
módní přehlídka kožených kabelek z autorské
dílny Lenky Holotíkové (www.holotikova.cz).
Městská galerie
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Skupina Jazz Q se v Holešově vrátila ke svým kořenům
Sobota 20. února se zapsala
velmi výrazným písmem do srdcí
všech bluesových a rockových fanoušků. V Holešově v hudebním
klubu na zámku vystoupila jedna
z nejoriginálnějších tuzemských hudebních formací: blues-rockový Jazz
Q v čele s Martinem Kratochvílem.
Martin Kratochvíl patří k těm nemnoha lidem, jimž lze dát přívlastek
renesanční člověk. Disponuje univerzitním vzděláním, má titul doktora filozofie a v 70. letech se mu
dokonce podařilo rozšířit své vědomosti v cizině, neboť získal stipendium k dvousemestrovému pobytu
na jazzové Berklee College of Music
v americkém Bostonu. Je autorem
několika knih, kameramanem, režisérem, cestovatelem a vášnivým
horolezcem. K jeho celoživotním
láskám patří Himaláj, kam se opakovaně vrací. K jeho nezanedbatelným aktivitám patří podnikání.
Po převratu v roce 1989 bylo jeho
jméno spojováno především s vydavatelským koncernem Bonton, jehož je zakladatelem a prezidentem.
V hudební branži je průkopníkem
jazz-rockového žánru. Hudbu sám

skládá a hraje na klávesové nástroje. Založil kapelu Jazz Q, legendu
koncertních pódií 70. a 80. let, kterou za celou dobu její existence
prošlo značné množství vynikajících
instrumentalistů (Jiří Stivín, Luboš
Andršt, Vladimír Padrůněk, František Francl, Pavel Trnavský, Jaromír
Helešic, Pavol Kozma, Juraj Griglák
a další). Martin Kratochvíl spolupracoval i se zpěvačkami Janou
Koubkovou, Janou Kratochvílovou,
Helenou Vondráčkovou a Angličankou Joan Duggan. V poslední době
často vystupuje v akustickém jazzovém duu s americkým jazzovým
spoluhráčem Tony Ackermanem.
V Holešově se ale vrátil „ke kořenům“, vystoupil s formací Jazz
Q, jejíž projekt před 5 lety znovu
vzkřísil ke společnému koncertování. Na pódiu zahráli a zazpívali
v sestavě: klávesy Martin Kratochvíl, baskytara Přemysl Faukner,
bicí Jaromír Helešic a kytara, zpěv
Zdeněk Fišer. Zazněly hlavně písně
staršího data jako Pozorovatelna,
Manuela nebo sólem na klávesy
uvozené a rytmem flamenca podmíněné temperamentní Toledo.

Z nových „věcí“ zaujaly Zdroje tu
jsou i Čundrácký blues.
V drtivé většině převládaly
skladby orchestrální nad vokálními.
Zpěv zazněl výjimečně, ale o to
působivěji v syrovém a drsném
projevu Zdeňka Fišera s bez-

chybným bluesovým frázováním.
Koncert měl bezvadnou atmosféru
a i po dvou hodinách hraní nechtěli
posluchači kapelu „propustit“, a tak
museli hudebníci ještě několikrát
přidávat. Legenda nezklamala!!!
Marie Drechslerová

Naše město přivítá hvězdy první velikosti
Už v dubnu vyjde tradiční leták, v němž najdete všechny důležité společensko-kulturně-sportovní
akce v Holešově a jeho širokém
okolí pro období duben 2010 až
leden 2011. A protože leták připravuje redakce Holešovska,
můžeme už nyní zmínit alespoň
několik koncertů, které jsou v letošním roce v plánu. Už 6. června

by měl zazpívat pod širým nebem
v zámeckém parku písničkář Jaromír Nohavica. V tomtéž prostředí
by měla ještě 24. června zahrát
skupina Čechomor a 17. července
Lucie Bílá. Na podzim by pak měli
v Holešově vystoupit také Hana
Zagorová a Petr Rezek.
V září by měl proběhnout - pod
patronací klavíristy Karla Košárka

- první ročník festivalu Musica Holešov, na němž vystoupí například
i houslista Pavel Šporcl. V plánu je
však i listopadový koncert Magdaleny Kožené a Karla Košárka. Ještě předtím však vystoupí v Holešově Hana a Petr Ulrychovi. Bohatý
program nabídne rovněž zámecký
New Drive Club.
RR

Městská galerie Holešov připravuje
MKS Holešov
uvede 28. 3. 2010
v 19 hodin
v sále kina Svět
divadelní představení

ŽEBRÁCKÁ
OPERA
Hrají
členové divadla Hvizd,
režie
Vladimíra Dvořáková

PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705,
mobil 736 731 776
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Městské kulturní
středisko
- Městská galerie Holešov
Vás zve na výstavu
fotografií
Jiřího Lošťáka ml., Nelly
Billové a Roberta Rohála

KRESBY SVĚTLEM 6
Vernisáž proběhne
ve středu
24. března 2010
v 17 hodin
v Městské galerii.
Program: vystoupení
souboru Corda Magico
a malá módní přehlídka
kabelek
Lenky Holotíkové

Výstava potrvá
do 25. dubna 2010
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Snažím se dělat vlastní tvorbu, ale je velmi těžké
se u nás prosadit, říká Lenka Holotíková
Originální kožené kabelky - toť doména
mladé výtvarnice Lenky Holotíkové. Na svém
kontě má několik prezentací i přehlídek, na kterých s ní spolupracovali renomovaní módní
tvůrci, extravagantního Jiřího Klíra nevyjímaje.
Značka LH zkrátka láká a přitahuje. Nejnověji
svou tvorbu výtvarnice představí ve středu
24. března v Městské galerii Holešov, a to
v rámci vernisáže Kresby světlem 6.

ROZHOVOR
Kdy a kde vznikl nápad tvořit a nabízet
zajímavé kabelky? Jak to vlastně začalo
a co jste dělala předtím - respektive jaká je
vaše původní profese?
Začalo to studiem na SPŠ kožařské ve Zlíně, obor galanterista... Tehdy jsem se vlastně
upsala kabelkám, i když jsem vůbec netušila,
do čeho jdu! Někde jsem tenkrát slyšela, že
je to lehčí obor… Sama škola a potom i práce
v modelárnách mi daly lásku ke kůži a výtvarnu,
čímž to vlastně všechno začalo.

Mají vaše kabelky nějakou typickou
poznávací značku?
Moje výrobky jsou originály, kdy preferuji
individuální přístup k zákaznici. Nejlepší je, když
se potkáme osobně, promluvíme si o tvaru,
velikosti, barvě, materiálu, kování, podšívce
a ozdobných detailech. Ale někdy i postačí
jen obrázek nebo fotografie. Snažím se dělat
vlastní tvorbu, ale je velmi těžké se u nás prosadit… Chci si zachovat své myšlenky a nápady
a snažit se neuchylovat ke komerčním věcem.
Všechny moje kabelky mají kovové logo LH.
Pokud vím, účastníte se i velkých módních přehlídek. S kým jste třeba už spolupracovala anebo budete spolupracovat?
Koncem loňského roku jsem měla ve Zlíně
autorskou módní přehlídku, kde byl k vidění celý
průřez mé dosavadní tvorby. Navíc spolupracuji
se svou kamarádkou Hanou Stocklassovou
(BOHEME), která má i prodejny ve Švédsku.
Také jsem vytvářela modely pro Helenu Bedrnovou a Josefa Klíra. Práce s návrháři mě
nesmírně baví, protože tak můžu uplatnit své
extravagantní nápady a dá se říct, že se
můžu úžasně „vyřádit“! Mám před sebou
pár dalších nabídek,
na které se velmi těším - ale neprozradím,
abych to nezakřikla!

Lenka Holotíková se svou kamarádkou Hanou Chytílkovou (vlevo).

Určitě máte
i v profesním životě
nějaký cíl, můžete
ho prozradit?
Ráda bych svými
výrobky dělala i nadále radost všem ženám,
které mají rády originalitu spojenou s kvalitou a věří českým ručičkám! Podmínky pro
podnikání tady nejsou
ideální, drtí nás levný

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. Provozní doba zůstává 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 573 397 163.
Vitallifecentrum zdraví s.r.o.
(www.vitallifecz.com) ve spolupráci
s MC Srdíčko Holešov (www.srdicko.estranky.cz) pořádají kurzy pro
ženy těhotné, na mateřské a rodičovské dovolené, ale i pro ženy
v práci a domácnosti: Kurz zdravě
jíst, zdravě žít. Kurz je zaměřený
na získání základních znalostí v oblasti zdravého stravování ženy a dítěte. Informace o energetické bilanci
a fungování metabolismu. Informace

z technologie úpravy potravin a receptářů zdravé kuchyně. Tipy jak
zdravě vařit. 4 lekce - 4x ochutnávka
zdravého receptu: snídaně, svačina,
oběd, večeře. 1. lekce 15. dubna,
2. lekce 29. dubna, 3. lekce 6. května,
4. lekce 27. května. Kurz proběhne
v MC Srdíčko, ve čtvrtky od 16.30
do 18 hodin. Lektor: Hanka Sovišová - cena kurzu: 500 Kč.
Kurz buď fit! Cvičíme doma.
Náplní kurzu je získání základních
informací o pohybové aktivitě a jejím
vhodném výběru. Praktický nácvik
domácího cvičebního plánu. Určení
tepové frekvence při sportu. Základy strečinku - protahování. Kurz
obsahuje 2 lekce a proběhne v MC
Srdíčko ve čtvrtky od 14.30 do 16
hodin. 1. lekce 13. května, 2. lekce
20. května.
Lektor: Hanka Sovišová - cena
kurzu: 240 Kč. Přihlášky v MC Srdíčko do konce března.

Lenka Holotíková.
a nekvalitní dovoz... Přesto se pak setkávám
s tím, že si mnohé zákaznice za kvalitu dokážou
připlatit! Moje práce je i mým koníčkem, to je
na mé práci to nejkrásnější. Věřím, že nápady
a inspirace se mnou dlouho zůstanou!
Těšíte se na prezentaci, kterou byste
měla mít v rámci vernisáže fotografické
výstavy? Co byste ráda v Holešově předvedla?
Do Holešova jezdím moc ráda, mám tu pár
výborných přátel, takže pozvání na vernisáž mě
velmi těší! Na malé módní show, která proběhne
v rámci vernisáže fotografické výstavy tří holešovských autorů, se můžete těšit na některé
originály mých zákaznic i na malou jarní kolekci
nových modelů. Některé z kabelek si lze na přehlídce zakoupit s cenovým zvýhodněním.
Text a foto 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 do budovy, 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 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Městská knihovna Holešov
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Jsme kamarádky i mimo jeviště, tvrdí pěvecké duo Kamélie
Návrat do osmdesátých „disco“ let tak by se dalo nazvat vystoupení pěveckého dua Kamélie na nedávném Sportovním
plese v Holešově. Obě temperamentní
dámy - jmenovitě Hana Buštíková a Dana
Vlková - předvedly příjemnou show, v níž
se dostalo na všechny jejich známé hity.
A aby toho nebylo náhodou málo, poskytly
našemu listu i rozhovor, který předkládáme.

ROZHOVOR
Zpíváte teď hodně na plesech?
Ano, zima je pro nás obdobím plesů, večírků, zkrátka společenských akcí, ostatně jako
pro každého jiného, kdo se rád baví a potkává
s přáteli. Jak se tak dívám do diáře, tak letos
máme plesovou sezónu hlavně na Moravě.
Jaké písničky chce od vás publikum
slyšet?
Samozřejmě by nám nikdo neodpustil,
kdybychom nezazpívaly písničky Jako Robinson, Formule, Cukr, káva, limonáda. Ty si
lidé zpívají s námi, většinou je dobře znají. Ale
i písnička Hej, pane šenku zvedne společnost
ze židlí.
Zařazujete do svých vystoupení i nové
věci? A máte je?
Nezpíváme jen písničky z 80. let, jak jsem
jmenovala, ale zařazujeme i písně z našeho aktuálního CD, které se jmenuje
Detail, například diskotékovku Runway
nebo romantickou Nečekej. Všechny, až
na jednu od Michala Davida, nám opět
složili Petr a Pavel ORM.
Je pravda, že vám vyjde nové CD?
Kdo se na něm autorsky podílí? Bude
to opět prověřená značka Petr a Pavel
ORM? A jaký by ta deska měla mít styl
či sound?
Ano, je pravda, že nám teď - 12.
března - vychází nové CD u vydavatelství
Supraphon. Není to novinkové CD, ale
taková další the best of edice s názvem
POP galerie Kamélie. Obsahuje ověřené
hity a také písničky, které na CD ještě
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nikdy nevyšly a o které si naši příznivci říkají,
jako například V rytmu galaxie, známá také pod
názvem Červené květy kamélie...
Jaké vzpomínky máte na své soutěžní
vystoupení v Tokiu s písničkou Čau, Pepíno?
Na World Popular Song Festival in Tokyo‘83 a zážitky s ním spojené se nedá jen
tak zapomenout. Písničku Čau, Pepíno jsme
zpívaly za doprovodu japonského symfonického
orchestru a získaly jsme za ni cenu dirigenta,
který nám předal krásný profesionální fotoaparát a hodnotné hodinky.
Bylo pro nás fascinující snad vše, co nás
v Japonsku potkalo a co jsme prožily za těch
krátkých deset dnů. Dokonalá a přesná organizace festivalu, slušnost lidí, roztomilost dětí,
které na nás - blondýnky upíraly své oči při
procházce městem. Neuvěřitelná dochvilnost,
pro Evropana někdy problematická, zajímavá
japonská kuchyně, každý den jsme si s Danou
v hotelu dávaly krémovou kukuřičnou polévku.
Ale zažily jsme i méně příjemnou věc, jakou
bylo slabší zemětřesení. Ještě dnes máme
na památku schované letenky jako suvenýr
a doufáme, že se do Japonska ještě někdy
podíváme.
Otázka pro Hanu: Vzpomenete si ještě na spolupráci s Bukanýry nebo Jiřím
Kornem?
Určitě a ráda. Od Bukanýrů jsem dostala
svoji první nabídku k profesionální spolupráci.

Kamélie během svého vystoupení
na Sportovním plese.
Tenkrát mi bylo dvacet let. Hráli jsme folklor
v nových, moderních úpravách. Myslím, že
tenkrát se nejvíce líbila písnička Teče voda,
teče a tu jsme teď s Danou shodou okolností
znovu natočily ve studiu ORM a ti, kteří ji v rádiu slyšeli, velmi příznivě reagují. Samozřejmě
na spolupráci s Jirkou Kornem vzpomínám
moc ráda, jsme v kontaktu dvakrát ročně, a to
když si navzájem přejeme k narozeninám.
Koncertování s ním mě oslovilo, bavilo
a hodně dalo.
Otázka pro Danu: Prvně jsem vás
zaregistroval jako jednu z Jezinek,
které začaly doprovázet Helenu Vondráčkovou v její koncertní show. Jak
na tuhle éru vzpomínáte?
Tenkrát jsme vyhrály konkurz do show
Heleny Vondráčkové a to odstartovalo moji
kariéru. Jezinky měly svůj typický, na první
poslech identifikovatelný zvuk, a tím se
staly velmi žádanou skupinou pro studiové
nahrávky i živá vystoupení. Bylo to bezstarostné období plné nadějí a ideálů.

Kamélie během rozhovoru.

(Pokračování na str. 19)
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Jsme kamarádky i mimo jeviště, tvrdí pěvecké duo Kamélie
(Dokončení ze str. 18)
Je pravda, že třeba v Německu jste se
zavedly s country písničkami?
No, to tak docela pravda není. Ona byla
dvě Německa, NDR a SRN. V NDR jsme vystupovaly s popovým repertoárem, zpívaly jsme
do němčiny přeložené písničky od Ormů nebo
německých skladatelů, ale také světové hity.
V roce 1990 jsme začaly jezdit i do SNR. Tam
jsme dostaly nabídku od jednoho hudebního
vydavatelství natočit country CD v němčině.
Nakonec z toho pro velký úspěch byla dvě cédéčka, velké turné s jednou německou country
hvězdou a mnoho TV show na televizi RTL.
Kde všude a jak často vystupujete?
Takže momentálně, jak už jsme předeslaly,
na plesích hlavně na Moravě. Také se nám
plní kalendář vystoupeními v létě, většinou to
jsou městské slavnosti, poutě, sportovní akce.

Hana Buštíková.

Kdo jsou Kamélie
Hana Buštíková a Dana Vlková se seznámily v dívčím triu, které bylo součástí koncertního programu zpěváka Josefa Laufera. Po nějakém čase odešla Hanka zpívat po boku
Jiřího Korna a Dana na mateřskou dovolenou. Počátkem 80. let se obě rozhodly, že budou
zpívat spolu a vzniklo dívčí duo Kamélie. Se svým koncertním programem projely téměř
celou Evropu a vystupovaly i v Japonsku na World Popular Song Festival in Tokyo´83.
Pro své zahraniční fanoušky vydaly tři dlouhohrající desky v anglické verzi. Duo vydalo 6
LP desek a v roce 1986 obdrželo zlatou desku vydavatelství Supraphon.

Dana Vlková.
Pracujeme na přípravě koncertního recitálu, prozradím, že se jmenuje „Lásky dvou plavovlásek“,
a kromě zpívání si chceme povídat s publikem
a nechat je nahlédnout i do našeho soukromí.
Jste kamarádky i mimo jeviště?
Ano, jsme kamarádky i mimo jeviště, navzájem se respektujeme, řešíme různé životní
situace, občas spolu i nesouhlasíme, ale vždy
se dohodneme.
Text a foto Robert Rohál

Kaméliím u Supraphonu na začátku roku 2010 vyjde v POP galerii CD s jejich největšími hity a s raritními nahrávkami, které zatím nikdy nevyšly. Kromě tohoto retrospektivního
alba se na trhu objeví i první DVD s jejich největšími televizními hity.
V současné době se Hana Buštíková a Dana Vlková zavřely do známého studia
ORM ke skladatelské dvojici Petr Dvořák a Pavel Růžička, kteří složili i takové hity jako
Můj čas ze seriálu Sanitka nebo Den, kdy se vrátí láska k nám ze seriálu Pojišťovna štěstí,
a začaly točit novinkové album, které se bude skládat z hitů 60. a 70. let. Jednou z prvních
skladeb, která bude bonbonkem na novém CD, je i moravská lidová píseň Teče voda,
teče, kterou sólově na počátku 70. let natočila Hana Buštíková se skupinou Bukanýři
a ke které si zpěvačky přizvaly na natočení mužských partů a vokálů zpěváky Martina
France a Jarka Šimka.

Pozvánka
Město Holešov a Castellum Holešov
uvádějí klasickou operetu Jacquese Offenbacha

ORFEUS V PODSVĚTÍ
„ …v moderním hávu a jevištním provedení…“
Hraje Symfonický orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Dirigent: MgA. Viktor Kozánek
Vystupují sólisté Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Úterý 16. března 2010, začátek v 18.00 hodin
Velký sál zámku Holešov
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Holešov
od 3. března - jednotná cena 50 Kč.
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MOJE SETKÁNÍ S CELEBRITOU
Když jsme v minulém vydání Holešovska
uveřejnili první fotografie, kde jsou naši čtenáři
zachycení s nějakou známou osobností, přišla v následujícím týdnu slušná várka dalších

fotopříspěvků. Některé z nich zveřejňujeme,
na ostatní dojde příště. A vy, co jste zatím ještě fotku neposlali a máte, neváhejte. Snímky
posílejte buď v elektronické podobě prostřed-

Libuše Dvořáková se nechala vyfotit na 1. reprezentačním plese
města Holešova v roce 2009 s Mahulenou Bočanovou. Vzájemná
podobnost obou žen je však čistě náhodná.

nictvím e-mailu, nebo klasicky v obálce - ty
vám pak vrátíme. Nejpěknější fotografie budou
vyhodnoceny a oceněny koncem roku pěknou
knížkou.
RR

S populárním režisérem Zdeňkem Troškou se nechala vyfotografovat
Jana Šimečková v Ostravě, kde před pár dny proběhla premiéra jeho
nového filmu Doktor od jezera hrochů.

Sérii fotek nám poslala Kateřinka Spieglová, která se na zlínském festivalu dětských filmů nechala vyfotit s Lucií Vondráčkovou,
Janem Čenským, Evou Hruškovou, Janem Přeučilem a Vendulou Svobodovou.

Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé
Tento měsíc, který se pyšní názvem Březen
měsíc čtenářů, se všechny knihovny předhánějí
v nejrůznějších aktivitách. Chtějí jimi zpestřit
svůj program pro své návštěvníky. Stejně je
tomu i v oddělení pro děti a mládež Knihovny
Kroměřížska.

POHLED ZA HUMNY
„Kolegyně přišla s nápadem uspořádat
soutěž nazvanou Knížkometr. Ukázalo se, že
to byla skvělá myšlenka, protože už během
prvních tří dnů se do ní přihlásilo 105 dětí,“
uvedla knihovnice Marcela Kořínková.
Na pilotním projektu se spolu s knihovnou podílí i holešovská firma Nestlé. „Velice
jsme ocenili, že s námi do toho jdou. Budou
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nám dodávat sladkosti, kterými odměníme ty
nejpilnější čtenáře,“ vysvětlila autorka nápadu
Kamila Rýdlová.
Soutěž spočívá v tom, že se každému čtenáři u speciálně vyrobeného Knížkometru vždy

změří hromádka vypůjčených knih. Centimetry
se zapíší do jeho průkazky, kterou pro tento účel
obdrží. Budou se sčítat a ve chvíli, kdy přečte
první metr, získá odměnu. Další odměna, už
trochu větší, bude následovat po zvládnutí tří
metrů. Hranici tvoří pět metrů přečtených knih,
za které čtenář získá další odměnu od firmy Nestlé. Nultý ročník soutěže nazvané Knížkometr
aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé
skončí za půl roku. Během této doby knihovnice
vychytají případné chybičky, aby v příštím roce
mohly stanovit již jasná pravidla.
„V dnešní době je vidět, že děti omezují
čtení a nemají příliš dobrý vztah ke knížkám.
Touto akcí se snažíme dětské čtenářství podpořit a děti k tomu „sladce“ motivovat,“ vysvětlila
Kořínková.
MK
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VÝROČÍ - BŘEZEN 2010
1. 3. 1875 Narozen SKOTNICA, Josef, malíř, sochař, řezbář (+ 4. 10. 1920) - 135. výr.
narození
2. 3. 1910 Narozen v Tučapích CHYTIL,
Rudolf, misionář, překladatel a samizdatový
vydavatel duchovní literatury (+ 1. 1. 2004) 100. výr. narození
3. 3. 1950 Zemřel v Holešově KRUMPHOLC,
Josef, učitel, historik, badatel, komeniolog,
esperantista, spoluzakladatel a redaktor Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy
(* 19. 10. 1870) - 60. výr. úmrtí
4. 3. 1820 Narozen BŘENEK, Josef Alois,
sochař, řezbář, restaurátor (+ 27. 4. 1878) - 190.
výr. narození
5. 3. 1945 Narozen v Holešově PASTRNEK,
Ladislav, architekt - 65. výr. narození
6. 3. 1860 Narozen LORIŠ, Jan, básník, dramatik, kulturně-osvětový pracovník, filolog
(+ 11. 1. 1920) - 150. výr. narození
7. 3. 1985 Zemřel ŠUBRT, Josef, historik, kulturně-osvětový a vlastivědný pracovník, působil
v Kroměříži, regionální historik Kroměřížska
(* 1910) - 25. výr. úmrtí
8. 3. 1945 Zemřela ŠEVČÍKOVÁ, Marie, učitelka, kulturní pracovnice, sokolská funkcionářka
a první kustodka muzea v Bystřici pod Hostýnem (* 15. 11. 1895) - 65. výr. úmrtí
9. 3. 1925 Narozen ZHOŘ, Igor, publicista, výtvarný kritik, výtvarný teoretik, autor příspěvků,
statí a článků v časopisech, autor uměleckých
publikací, popularizujících a pedagogických
příruček (+ 22. 11. 1997) - 85. výr. narození
10. 3. 1910 Narozen ŠIGUT, František, historik výtvarného umění, kronikář, literární publicista, překladatel, vlastivědný pracovník, podíl
na historickém bádání o Opavě a Opavsku,
přispíval do řady novin a časopisů, působil
v Kroměříži, Opavě, Valašském Meziříčí, Uničově (+ 1. 2. 1970) - 100. výr. narození
11. 3. 1915 Narozena DUŠKOVÁ, Sáša, historička, archivářka, práce na edici listinných
středověkých pramenů z období přemyslovského, práce v oboru pomocných věd historických
(+ 24. 8. 2002) - 95. výr. narození
12. 3. 1950 Zemřel KONŮPEK, Jan, esejista,
grafik, ilustrátor, malíř, vytvořil velkou řadu
ilustrací, knižních listů, grafických cyklů (* 10.
10. 1883) - 60. výr. úmrtí
13. 3. 1840 Narozen ADÁMEK, Karel, kulturně-osvětový pracovník, literární publicista,
prozaik, překladatel, redaktor (+ 11. 1. 1918)
– 170. výr. narození
14. 3. 1965 Narozena VALOVÁ, Zdena, malířka, zabývá se především miniaturními pracemi,
osobnost Valašska - 45. výr. narození
15. 3. 1935 Narozen SOBOTKA, Richard,
prozaik, autor dětské literatury, publikoval v ostravském časopise Červený květ, těžištěm
práce je publikační činnost v tisku a spolupráce
s rozhlasem Ostrava - 75. výr. narození

16. 3. 1920 Narozen HEJL, František, historik, zabývá se dějinami střední a východní
Evropy - 90. výr. narození
17. 3. 1885 Narozen FIEDLER, Franz, fotograf, námětově i stylově mnohostranný autor,
patřil k průkopníkům barevné fotografie (+ 5. 2.
1956) - 125. výr. narození
18. 3. 1940 Narozen VACKE, Vojtěch, dramatik, filmový scenárista, prozaik (+ 25. 3.
1991) - 70. výr. narození
19. 3. 1900 Narozen GABRIEL, Josef, národopisný pracovník, sběratel a zapisovatel
textů v nářečí, archeologický výzkum pravěkých keltských sídlišť (+ 11. 6. 1985) - 110.
výr. narození
20. 3. 1890 Narozen MRÁZEK, Josef, filolog,
kulturně-osvětový pracovník, redaktor, zabýval
se didaktikou, logikou, pedopsychologií, pracoval v oblasti slovanské filologie (+ 15. 4. 1969)
- 120. výr. narození
21. 3. 1895 Narozen v Žopích MIKLÍK, Josef
Konstantin, kněz, přednášel filozofii a teologi
dějin, publikační činnost, nově přeložil a poznámkami upravil „Apokalypsu - Zjevení svatého Jana“ (31. 12. 1966) - 115. výr. narození
22. 3. 1920 Narozen KUNDERA, Ludvík, básník, dramatik, editor, literární teoretik, novinář,
prozaik, překladatel - 90. výr. narození
23. 3. 1870 Narozen BŘENĚK, Otýn, novinář, prozaik, autor realistických povídek a črt
z prostředí Malé Hané na začátku 20. století
(+ 28. 1. 1926) - 140. výr. narození
24. 3. 1895 Narozen FUCHS, Bohuslav, architekt, urbanista, průkopník meziválečné avantgardy, hlavní architekt města Brna, přední představitel moderní československé architektury
( + 18. 9. 1972) - 115. výr. narození
25. 3. 1890 Narozena JAVOŘICKÁ, Vlasta, prozaička, uspěšná lidová autorka sentimentálních románů a knih pro děti a mládež
(+ 1. 8. 1979) - 120. výr. narození
26. 3. 1905 Narozen ČERNÝ, Václav, editor,
literární historik, literární kritik, překladatel, komparatista, romanista a bohemista, autor esejí,
monografií, memoárů (+ 2. 7. 1987) - 105. výr.
narození
27. 3. 1965 Narozen ROČÁK, Jiří, kreslíř, malíř,
grafik, působí na Zlínsku - 45. výr. narození
28. 3. 1990 Zemřel ŠÁLEK, Josef Adolf,
architekt, scénograf, spolupráce na projektu
brněnského divadla, navrhl divadelní budovu v Sydney, divadelní výtvarník pro Zemské divadlo v Brně a Národní divadlo v Praze
(* 14. 9. 1911) - 20. výr. úmrtí
29. 3. 1905 Zemřel PAVELKA, Pavel, sbormistr, sběratel lidových písní, spolupracovník
Františka Bartoše, zapisoval a publikoval lidová
vyprávění, často v nářečí, zabýval se pověstmi
a pohádkami (* 28. 6. 1844) - 105. výr. úmrtí
30. 3. 1920 Narozena JELÍNKOVÁ, Zdenka,
folkloristka, sběratelka lidových písní a tanců,

vydala sbírky lidových písní a tanců, organizovala soubory lidové tvořivosti, etnoarcheoložka,
tanečnice (+ 5. 10. 2005) - 90. výr. narození
31. 3. 2005 Zemřel KOŠINA, František, amatérský archeolog, vlastivědný pracovník, učitel,
autor historických studií o Holešovsku a článků v odborných archeologických časopisech
(* 2. 9. 1909) - 5. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
5. 3. 1905 Narozen KOTÍK, Josef, houslista,
hudební skladatel, napsal četné taneční a estrádní skladby, úpravy lidových písní - 105. výr.
narození
7. 3. 1910 Narozen VESELKA, Josef, hudební
kritik, hudební pedagog, hudební teoretik, sbormistr, přednášková, publicistická činnost, autor
studií o sborové interpretaci, působil v Brně
a Kroměříži (+ 22. 10. 1992) - 100. výr. narození
10. 3. 1860 Narozen MELHUBA, Ignát, folklorista, pedagog, sbormistr, sběratel lidových písní,
vydavatel, sbíral a vydal Národní písně severní
Moravy, přispěl do sbírky F. Bartoše Národní
písně moravské (+ 21. 2. 1927) - 150. výr. nar.
12. 3. 1975 Zemřel KOVALČÍK, Richard, hudební aranžér, hudební skladatel, trumpetista,
psal hudební aranžmá, autor písní, orchestrálních skladeb (* 22. 5. 1937) - 35. výr. úmrtí
15. 3. 2005 Zemřel JURÁŠEK, Jaroslav,
cimbalista, folklorista, upravoval lidové písně,
osobnost Valašska (* 25. 9. 1925) - 5. výr. úmrtí
18. 3. 1890 Narozen BARTONÍK, Jaroslav,
sbormistr, hudební skladatel, autor skladeb
klavírních, vokálních, upravoval lašské, valašské, slovenské a slezské lidové písně, působil
na Valašsku (+ 29. 6. 1964) - 120. výr. narození
19. 3. 1950 Zemřel BLAŽEK, Vlastimil, hudební archivář, hudební kritik, klavírista, sbormistr, varhaník, spoluzakládal Mozartovu obec
v Praze na Bertramce, uspořádal její archiv
a byl jednatelem, psal do Národních listů, České hudby, Hudební výchovy, Hudby a školy
aj., rozvíjel rozsáhlou přednáškovou činnost
(* 23. 9. 1878) - 60. výr. úmrtí
20. 3. 1880 Zemřel CIGNA, Karel, sbormistr,
autor drobných chrámových skladeb, působil
v Kroměříži (* 27. 11. 1819) - 130. výr. úmrtí
22. 3. 1840 Narozen ZIMEK, Hugo, organizátor
hudebního života, působil v Kroměříži, zasloužil
se o reorganizaci a rozvoj pěveckého spolku
Moravan (+ 26. 11. 1902) - 170. výr. narození
27. 3. 1880 Narozen JANOVSKÝ, Jaroslav,
dirigent, klavírista, hudební skladatel, autor
skladeb tanečních a mužských sborů (+ 17. 9.
1930) - 130. výr. narození
30. 3. 1900 Narozen ŠTĚDROŇ, Vladimír,
hudební pedagog, hudební skladatel, autor
písní, sborových, orchestrálních, komorních
a klavírních skladeb (+ 12. 12. 1982) - 110.
výr. narození
H.K.

Radana Klimková, Sportovní 1489, Holešov
• kadeřnictví, modeláž nehtů, společenské účesy
• dámské, pánské a dětské stříhání
• poradenství, prodej vlasové kosmetiky a dárkových poukazů
Tel.: 604 752 716, mail: radaklim@seznam.cz, www.klimkova.cz
Po předložení inzerátu sleva 10 %
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Po soustředění čekají mažoretky soutěže v Kolíně a Ostravě
Ve víkendových dnech 12. - 14. a 19. - 21. února se Holešovské
mažoretky Lentilky a Arabelky zúčastnily zimního soustředění, které
probíhalo v prostorách kulturního domu v Loukově. Tyto víkendy napomohly děvčatům k dokončení jejich nových sestav a k celkové přípravě
na letošní soutěžní sezónu. Za skvělý průběh soustředění patří velké
poděkování trenérkám Lentilek a Arabelek a také šikovným maminkám,
které nám po celou dobu v kuchyni připravovaly samé dobroty.
První soutěž čeká Holešovské mažoretky 20. března v Kolíně, kde
by měly město Holešov reprezentovat v kategoriích sólo, duo a trio.
Sestavy se poprvé představí na soutěži Stars Cup v Ostravě, která
proběhne 27. března.
Držíme holkám pěsti, aby jejich vystoupení dopadla co nejlépe.
Lenka Doleželová
a trenérky mažoretek Holešov
Lentilky na soustředění v Loukově.

Mažoretková sezóna 2010 začíná

Arabelky se svými trenérkami.

VÝZVA PRO SPOLKY
a ORGANIZACE!
Zasílejte nám pozvánky na vaše akce i články o vaší činnosti
stejně jako fotografie. Rádi zveřejníme. Neváhejte a jen se
pochlubte s činností a výsledky!
(red)

V současné době se všechny mažoretky pilně připravují
na novou sezónu. Pro doladění
formy a choreografií se uskuteční
v okrese Kroměříž dvě celostátní
soutěže.
3. dubna 2010 se uskuteční
v tělocvičně ZŠ Nábřeží Hulín již
6. ročník MAJORETTES SHOW
2010. Jedná se o soutěžní disciplíny sóla a dua. V předchozích
ročnících se zde sjíždělo na 200
děvčat a několik chlapců z Čech,
Moravy i Slovenska.
Hned v dalším týdnu, a to 10.
dubna, proběhne v SVČ TYMY
Holešov 1. ročník mažoretkového
festivalu VŠETULSKÁ HŮLKA.
Zde budou soutěžit mažoretkové skupiny jak s hůlkou, tak i s
pompony.
V termínu 24. dubna 2010 se
otevře pro moravské mažoretky
národní šampionát první moravskou soutěží pro sóla a dua, která
proběhne v Moravské Třebové.

Oblastní kolo skupin pro jižní Moravu se uskuteční 9. května
2010 v Hluku, odkud budou mažoretkové skupiny vybrány na mistrovství Moravy a Slezska, které
bude 29. - 30. května v Hranicích.
Ty nejlepší skupiny pak změří
své síly na mistrovství České republiky, které se každoročně odehrává v červnu v lázeňském městě
Poděbrady. Jako vyvrcholení celoroční práce zde dostanou nejlepší
skupiny nominace na mistrovství
Evropy, které se v letošním roce
uskuteční ve Švýcarsku.
Tímto bych chtěla popřát
všem mažoretkám hodně úspěchů
a co nejlepší umístění a všechny příznivce a fanoušky tohoto
krásného sportu pozvat na výše
uvedené soutěže.
Alena Rafajová
Vicepresident Svazu mažoretek České republiky

Projekt „Ty tančíš - my tančíme“
V únoru Středisko volného času - Tymy
zahájilo nový zajímavý projekt pod názvem „Ty
tančíš - my tančíme. Tento projekt je zaměřen
na rozvoj pohybových aktivit u dětí 1. stupně ZŠ,
na taneční dovednosti a také vhodné využívání
volného času. Vedoucí projektu je paní Alena
Starečková.
Jsme moc rádi, že se do tohoto projektu
zapojily školní družiny 1. a 3. ZŠ v Holešově. Projekt se uskutečňuje v rámci odpolední
činnosti školní družiny, jednou týdně mají děti
hodinu tance, v průběhu realizace projektu si
vyzkouší různé taneční styly - standardní, latinskoamerické, hip-hop a freedance.
Každá skupina nacvičuje společnou formaci, se kterou se děti předvedou na taneční
přehlídce 16. dubna v SVČ - TYMY. Tímto
zveme všechny obdivovatele a milovníky tance.
Tento projekt je v současné době realizován
zcela bez jakékoliv finanční podpory. Jedná
se ve své podstatě o dobrý nápad, který vznikl
na našem pracovišti.
Věříme, že pro děti je tanec a pohyb přirozenou záležitostí a ve spojení s hudbou a odborným vedením určitě děti pohybově zdokonalí.
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Děkujeme za vstřícnost paní ředitelce Mgr. Jarmile Růžičkové a Mgr. Jitce Heryánové. Velké
poděkování za spolupráci si zaslouží také paní
vychovatelky ze školní družiny.

Na závěr bych chtěla poděkovat za dobrý
nápad a realizaci projektu týmu spolupracovníků v čele s Alenou Starečkovou.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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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
16. 3. Velikonoční inspirace s Bárou I.
od 15.30, tradiční i netradiční techniky pro
malé i velké, výroba velikonočních přání, dekorování kraslic, velikonoční dekorace, cena:
40,- (přihlášky do 12. 3.)
18. 3. Beseda o Číně v 17.00 v čajírně TYMY
- o životě v Číně a Honkongu s panem Macurou,
vstupné dobrovolné
19. 3. Dílna „netradiční kraslice“ 15.30
-17.30, určeno pro děti i dospělé, tvoření kraslice netradičními technikami, s sebou: vyfouknuté vejce, cena dílny: 15,- + cena za kraslici
5,- (přihlášky do 17. 3.)
20. 3. Zápas fotbalových benjamínků
od 10.00 v tělocvičně TYMY
20. 3. Jarní zdobení od 14.00 do 17.00, pro
děti i dospělé, tvorba jarních vazeb, ikeban, případně stolních velikonočních věnečků, s sebou
přinést: vlastní nádobu, ozdobný materiál, řezanou květinu, cena: 50,- (přihlášky do 17. 3.)
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
22. 3. Burza sběratelů samolepek od 16.00
pro děti do 15 let, výměna a prodej samolepek,
vstupné 10,23. 3. Odpoledne na cyklostezce Všetuly
od 15.00 do 17.00 pro pěší, cyklisty, kočárky
i kolečkové brusle, program s úkoly každému
na míru, pro zájemce jízda na koních (1 jízda
20,-), pouze za příznivého počasí
26. 3. Výprava za bludičkou Světlankou
v 18.00 v TYMY - pohádková stezka
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 - příjemné odpoledne pro dívky a ženy, na programu jarní
očista, zdravá výživa, fit-cvičení, kosmetika,
péče o ruce a úprava nehtů, módní přehlídka
a mnoho zajímavého, vstupné: 50,-/v předprodeji, 70,- na místě
30. 3. Přišlo jaro do vsi - dopolední program
pro děti MŠ a ZŠ, vystoupení folklorních souborů z Hané a Valašska
30. 3. Velikonoční inspirace s Bárou II.
od 15.30, tradiční i netradiční techniky pro malé
i velké, výroba velikonočních přání, dekorování
kraslic, velikonoční dekorace, cena: 40,- (přihlášky do 26. 3.)
PŘIPRAVUJEME
1. 4., 2 . 4. Velikonoční prázdniny v TYMY
možnost výtvarných, sportovních a hudebních
aktivit, spontánní aktivity od 14.00 do 18.00 kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek
3. 4. Velikonoční jarmark ROŽNOV p. R.
Velikonoce na Valašsku - zvykoslavný pořad
v Dřevěném městečku, bohatá nabídka velikonočního zboží, lidové tradice, tradiční pokrmy,
odjezd v 8.30 AN Holešov, cena: 170,-/dosp.,
130,-/děti (přihlášky do 26. 3.)
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival,
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace a skupiny hůlka, pompony, startovné 60,-/
osobu
16. 4. TANEČNÍ SHOW 2010 v 16.00, exhibice formací a párových show ve standardních a latinskoamerických tancích, závěrečné
taneční vystoupení dětí z projektu „TY tančíš,
MY tančíme“, vstupné 60,- (předprodej od 1. 4.
v kanceláři TYMY)

Vyhlašujeme anketu „SRDCE NA DLANI“
Dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím
kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům
do 31. 3., anketní lístky a schránky jsou k dispozici u služby v TYMY a také ve školách.
NABÍZÍME KURZY A KROUŽKY!!!
POWERYOGA - každou 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 březnový čtvrtek
od 15.30 v tělocvičně TYMY, odborný přístup
pro děti i dospělé, cena 300,FLOORBAL pro nejmenší - každé úterý
od 15.00 pod vedením pana Koláře.
ZA KULTUROU DO BRNA
Eugen Oněgin - úterý 30. 3. odjezd v 17.00
AN Holešov, opera o muži, který příliš pozdě
pochopil, jaké chyby se dopustil, cena: 470,-/
dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti, ZTP
Netopýr - úterý 27. 4. odjezd v 17.00 AN
Holešov, komická opera, režie Ondřej Havelka, cena: 470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/
děti, ZTP
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
představuje divadelní hru s Květou Fialovou
HAROLD A MAUDE - „ Dnes jste tady a zítra tu
nebudete“, životní heslo titulní postavy Mathildy
Chardinové, která vám stejně jako Haroldovi
možná zcela změní pohled na svět kolem Vás.
(Termín bude upřesněn - duben nebo květen).
MUZIKÁLY V PRAZE
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. 3.)
sobota 29. 5. DĚTI RÁJE - odjezd v 7.00 z AN
Holešov, Goja music hall, „první český hit muzikál“, cena: 1.090,- (přihlášky do 25. 3.)
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá
kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“.
Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi
do 15 let. Tato kampaň je již několik let úspěšná
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během
května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, kde je normální jezdit
na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě
se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
LÉTO U MOŘE - ozdravné pobyty pro děti
a rodiny s dětmi u moře ve spolupráci s CK
CAPRO
Istrie: letovisko LANTERNA
ubytování v apartmánech cca 300 m od moře,
doprava autobusem z Holešova, možnost zajištění stravy a pojištění léčebných výloh, možnost
denního cvičení za příplatek

1. termín: 8. - 20. 6.
11 pobytových dnů, cena:
5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě,
1.900,-/dítě bez lůžka,
příplatek za cvičení: 800,2. termín: 11. - 20. 6.
8 pobytových dnů,
cena: 5.300,-/dosp.,
4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě bez lůžka, příplatek
za cvičení: 600,Informace v kanceláři TYMY,
na tel.: 573 39 69 28 či
e-mailem:vsetuly@centrum.cz
LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi u moře
ve spolupráci s CK CAPRO, ubytování v apartmánech cca 300 m od moře, doprava autobusem
z Holešova, možnost zajištění stravy a pojištění
léč. výloh, denní cvičení za příplatek
1. termín: 8. - 20. 6. 11 pobytových dnů,
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě
bez lůžka, za cvičení: 800,2. termín: 11. - 20. 6. 8 pobytových dnů,
cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě
bez lůžka, za cvičení: 600,LETNÍ TÁBORY
ČERVENEC - Beskydy Sulov
11. - 16. 7. Pod pirátskou vlajkou - výprava
do starých dobrých časů pro piráty a pirátky,
která odkrývá taje pirátského řemesla a cesty
za naplněním života dobrodružstvím a odvahou,
cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Taneční léto - tábor pro holky i kluky
spojený s hip-hopem, freedancem, aerobikem
a dalšími tanečními styly a technikami, cena:
2.250,-/dítě
11. - 16. 7. HOLIDAY LÉTO - letní tábor pro
holky i kluky spojený s výukou angličtiny hrou,
cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Havraní plenér - výtvarný letní tábor
s keramikou, cena: 2.450,-/dítě
SRPEN - Beskydy Horní Bečva
16. - 20. 8. Léto na koni - dobrodružství pro
holky a kluky spojená s vyjížďkami na koních,
cena: 2.850,- (v ceně je denní pobyt ve stáji
a vyjížďka na koních)
16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK - pouť pohádkovou říší plná dobrodružství, zábavy, her,
malování, zpívání a výtvarných technik, cena:
2.500,-/dítě.
V ceně letních táborů je doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní pojištění
dětí, program, materiál, odměny, pedagogický
a zdravotní dozor.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19. - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s výlety
do dinoparku v Ostravě a Hej parku Odry,
cena: 1.090,26. - 30. 7. Havraní keramika - dobrodružství
a keramická tvorba, pálení v polní peci, cena:
1.150,2. - 6. 8. Avatar aneb Hostýnské putování turisticko-přírodovědný s výlety, koně, hrady,
hory, jeskyně, cena: 990,23. - 27. 8. U nás v TYMY - výlet do ZOO,
činnost v TYMY, cena: 990,Připravilo SVČ TYMY
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Úspěch FK Holešovské holky na halových turnajích
Ve dnech 20.- 21. 2. 2010
se FK Holešovské holky zúčastnil
prestižního halového turnaje TICO
CUP v Hluku, kde si děvčata změřila své síly se soupeřkami působícími v českých i zahraničních ligových soutěžích. V první hrací den
se Holešovské holky probojovaly
ze své hrací skupiny, kdy dokázaly
dvakrát zvítězit a jednou byly neúspěšné. Do dalšího hracího dne
tak postupovaly ze druhého místa
ve skupině (HH - Studenec 3:2;
HH-Hluk 9:0; HH - Slovácko 0:3).
Druhý hrací den Holešovské holky
sehrály dvě utkání, kdy v jednom
podlehly celku z Rimavské Soboty
a jednou dokázaly zvítězit nad Velkými Pavlovicemi (HH - Rimavská
Sobota 2:4; HH - Velké Pavlovice
4:0). V celkovém pořadí se při skóre
18:9 umístily na pěkném 3. místě.
Nejlepším střelcem celého turnaje
byla vyhlášena Monika Šilhárová.
Sestava: Tomečková, Dvorníková,
Kubíčková, Holcová, Pavlíkovská,

Mrázková, Kovaříková, Šebestová,
Šilhárová.
Branky: Šilhárová 10, Kovaříková 4, Dvorníková 2, Šebestová 1,
Mrázková 1.
Dne 27. 2. 2010 se FK Holešovské holky zúčastnil halového
turnaje v Kostelci na Hané, kde
svými skvělými výkony vybojoval 1.
místo s celkovým počtem 15 bodů
a skórem 28:3 (HH - Kostelec B 9:0;
HH - Boskovice 5:2, HH - Drnovice
7:0, HH-Kostelec A 3:0, HH - Horní
Heršpice 4:1). Nejlepším střelcem
turnaje byla vyhlášena Monika Šilhárová.
Sestava: Tomečková, Hošková,
Pavlíkovská, Holcová, Kovaříková,
Mrázková, Šebestová, Šilhárová.
Branky: Šilhárová 12, Šebestová
7, Kovaříková 6, Holcová 1, Mrázková 1.
Děvčatům patří dík za vzornou
reprezentaci klubu FK Holešovské
holky a města Holešova. Potěšující
je obzvláště stále se zlepšující ofen-

zivní hra Šilhárové, která postupně
nachází ztracenou střeleckou formu,
což dokázala na obou turnajích, kde
byla vyhlášena nejlepší střelkyní.
Daří se také kapitánce Kovaříkové,
která je motorem a tvůrcem hry. Rapidní zlepšení je také vidět u dvou

nejmladších hráček Mrázkové a Šebestové, taktéž pak u brankařky Tomečkové. Je však nutno vyzvednout
obětavý a bojovný výkon všech děvčat, který je příslibem pro úspěšný
start do jarní části soutěže.
Mgr. Slavomír Bednář

Florbal - 19. a 20. kolo 2. ligy juniorů
SK Snipers Slavičín - FBC Holešov
1 : 9
K sobotnímu turnaji odjeli junioři do Slavičína, kde se utkali s domácím klubem a dalším
nepříjemným soupeřem ze Vsetína. Zápas se
Slavičínem měl být rutinou, ale první třetina
tomu nenasvědčovala. Domácí zvolili obrannou
hru s rychlými protiútoky, kterými se ujali už v 5.
minutě vedení. Holešov musel dlouho bojovat,
než se podařilo Petru Sovadinovi důraznou
hrou u branky skórovat, a to až ve 13. minutě.
První třetina tak skončila 1:1.
Do druhé třetiny museli hosté změnit styl
hry, kterým totálně rozebrali domácí obranu
a pěknou střelou P. Sovadiny se Holešov ujal
vedení 1:2 hned v první minutě. Tlak pokračoval a po faulu na našeho hráče bylo nařízené
trestné střílení, které bohužel nebylo proměněno. Vzápětí však v přesilové hře zvýšil skóre
přesnou střelou z dálky Michal Fridrich na 1:3.
Tlak holešovských hráčů byl jednoznačný,
a tak Tomáš Müller během dvou minut přidal
další branku. I když si domácí vzali time-out,
famózní hra našich se nedala zastavit, a tak v 6.
minutě dal další gól Zdeněk Černoch. Ve 12.

minutě přidal další branku opět P. Sovadina
na 1:6 a 9 sekund před koncem ještě skóroval
T. Müller z nulového úhlu bekhendem na 1:7.
Za tohoto stavu skončila asi nejlépe zahraná
třetina za celou sezónu.
Ve 3. třetině naši zvolnili a domácí chtěli
nepříjemný stav změnit, ale narazili pouze
na výborně chytajícího brankaře Ondru Mikešku, který vychytal, co se dalo. Naopak v 10.
minutě O. Přikryl přidal další branku na 1:8
a v poslední minutě tak jak začal, tak i zakončil
celé utkání P. Sovadina brankou na 1:9.
FBC Holešov - TJ MEZ Vsetín
8 : 5
I když Vsetín přijel na turnaj s šesti hráči,
byl i tak velmi nepříjemným soupeřem. Opět
však výborně zachytal brankář O. Mikeška a byl
to znovu Holešov, kdo šel do vedení ve 4. minutě brankou Aleše Trněného. Vsetín se snažil
velkým důrazem před brankou uspět, ale to se
mu naštěstí nepodařilo, a tak v 9. minutě zvýšil
skóre P. Sovadina na 2:0. Vsetín se ale nevzdal
a po půl minutě snížil na 2:1. Brankové skóre
první třetiny zakončil Z. Černoch na 3:1.

Druhá třetina začala v rychlém tempu
a hráči Holešova přidali další gól. Zdálo se,
že za tohoto stavu a s nízkým počtem hráčů Vsetín rezignuje. Opak byl však pravdou.
Rychlou a přesnou hrou dělali hosté stále
velké problémy, bohužel i za velké podpory
obou rozhodčích. V 6. minutě snížili na 4:2.
V 10. minutě však přidal další branku P. Sovadina na 5:2, jenže Vsetín o minutu později snížil
na 5:3 a tak i skončila druhá třetina.
Do poslední třetiny nastoupili hráči Holešova s odhodláním rozhodnout zápas a to
se jim podařilo. Ve 4. minutě Sovadina zvýšil
skóre a poté vstřelil své dva góly v zápase
Trčka a stav byl 8:3. V posledních pěti minutách zápasu Holešov zvolnil, a tak se podařilo
Vsetínu vstřelit ještě dvě branky na konečný
stav 8:5.
Další turnaj se bude hrát v Holešově
v 1. ZŠ ve Smetanových sadech v sobotu
13. 3. od 10 hodin. Přijďte podpořit holešovské hráče.
(vf)

Šachy
II. LIGA
7. kolo Staré Město C - MKS Holešov A
5,5:2,5
Po této porážce se naše „Áčko“ znovu zapojilo
do boje o záchranu. Remizovali: J. Mudrák,
A. Sojka, P. Navrátilík, R. Šudřich, L. Zicháček.

dovali: M. Rafaja st., R. Šudřich, M. Vymětal,
M. Rafaja ml. Remizoval: R. Zajíček.

Krajský přebor
8. kolo - MKS Holešov B - ŠK Zlín C 1,5:6,5
Těžká porážka našeho „béčka“, kterému stále
schází několik hráčů základní sestavy. Remizovali: R. Šudřich, J. Bártek, J. Hromada.

Regionální přebor - 8. kolo.
MKS Holešov C - Rapos Sulimov 2,5:5,5
Holešov podal bezstarostný výkon, čehož bojovnější hosté dokázali využít. Remizovali:
P. Krajcar, M. Novák, O. Piskač, I. Machovský,
J. Petřivalský.
Sokol Holešov - Litenčice 4:4
Bodovali: P. Ploch, J. Kašata, L. Botek. Remizovali: R. Holman, O. Sedláček.

9. kolo - Staré Město D - MKS Holešov B
3,5:4,5
Holešovu se podařilo vyhrát první čtyři šachovnice, což vedlo k zisku důležitých tří bodů. Bo-

9. kolo - Slavia Kroměříž C - MKS Holešov
C 6,5:1,5
Na půdě suverénně vedoucího celku soutěže
neměl Holešov nárok na zisk bodů.
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Remizovali: S. Žáček, K. Šudřich, I. Machovský.
Sokol Morkovice A - Sokol Holešov A
1,5:6,5
Bodovali: P. Ploch, A. Peška, M. Kunc, O. Sedláček, L. Botek, L. Janík. Remizoval: J. Košata.
Regionální soutěž
7. kolo - Sokol Morkovice B - MKS Holešov
D 3:5
Povinné vítězství s beznadějně posledním družstvem soutěže. Bodovali: S. Žáček, P. Krajcar,
K. Šudřich, J. Petřivalský, P. Holuj.
Š. K. Loukov - Sokol Holešov B 4:4
Hráči Sokola opět překvapili a vybojovali s favoritem cenný bod. Bodovali: M. Sovadina,
M. Kunc, L. Janík, M. Slovenčíková.
O.P.
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Házenkáři pokračují v dobrých výkonech
TJ Holešov - STM Olomouc
29 (16:14) 29
TJ Holešov - oddíl házené pokračuje
v dobrých výkonech jarní části soutěže a ve velmi dramatickém a napínavém utkání s výborným
celkem STM Olomouc, který je v současné
době na 3. místě, doma remizoval 29:29 po vyhraném poločase 16:14. Domácí nastoupili
výrazně oslabeni o brankáře Zdeňka Luňáka,
ale překvapivě jej dobře nahradil po delší době
v brance stojící Dušan Rypka. Soupeři na něj
vyslali 50 střel a z toho jich 24 zlikvidoval, což je
zhruba 50% úspěšnost a to je v házené velmi

dobrý výsledek. Domácí na vstřelení 29 branek
potřebovali podstatně více střel než soupeř celkem 64 - a neproměňování vyložených šancí
zapříčinilo remízu. Na neproměňování šancí se
podíleli všichni hráči na palubovce. Po delší absenci zapříčiněné zraněním se na hřišti objevil
Pavel Bábek. V průběhu celého utkání se oba
soupeři tahali maximálně o dvoubrankové vedení. V prvním poločase byli úspěšnější domácí,
vyhráli o dvě branky, nástup do 2. poločasu
patřil hostům, ale skóre se neustále přelévalo
na obě strany o 1 či 2 branky. Minutu před
koncem vedli hosté 29:28, domácí byli v úto-

ku a po několika přerušeních hry se podařila
Plškovi parádní střela a 2 vteřiny před koncem
srovnal na konečných 29:29.
Sestava a branky: v brance Rypka, v poli Procházka 4, Kasaj 2, Gahura, Ustohal, Růžička
2, Bábek, Zetík 4, Uruba, Plšek 8 a Balůsek
9 branek.
13. března 2010 jede TJ Holešov
do Paskova a další domácí utkání sehraje
21. března 2010 v 10.30 hod. a bude hostit
družstvo Házená Uničov.
Těšíme se na Vaši účast.
(RJ)

Zimní příprava holešovských fotbalistů
SFK ELKO Holešov - FC Přerov
1 (1:1) 2
V pátém kole zimního turnaje odešel Holešov těsně poražen, když v zápase řadu šancí neproměnil. Jedinou branku Holešova dal
ve 35. minutě Odstrčilík.
Sestava: Krejčí, Belza, Odstrčilík, Bačík, Münster, Roubalík, Sedlařík, Marek, Chudárek,
Přívara Vl. , Uruba, střídal Doležel.
FC Slavoj Kojetín - SFK ELKO Holešov
2 (1:2) 4
V dalším utkání si hráči Holešova poradili
s Kojetínem. Branky stříleli v 10. minutě Přívara,
ve 23. minutě Odstrčilík, v 71. minutě Přívara
a v 84. minutě Froňka.
Sestava: Krejčí, Belza, Odstrčilík, Charuza,
Vávra, T. Křenek, Münster, Sedlařík, Marek,
Uruba, Přívara. Střídali Očadlík a Froňka.

JOSEFOVSKÝ TURNAJ
STARŠÍCH PÁNŮ
V HALOVÉ KOPANÉ

O POHÁR POSLANCE
JOSEFA SMÝKALA
Sobota 20. března 2010
Sportovní hala I. ZŠ
v Holešově
výkop v 8.30 hodin.
Startující družstva:
Bystřice pod Host., Holešov I.,
Holešov II., Prusinovice,
Tučapy, Žeranovice
O přestávce exhibiční utkání
Dívčího fotbalového klubu
Holešov

SRDEČNĚ ZVOU
A NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ
JOŽKA SMÝKAL A KOLEKTIV
POŘADATELŮ
SPORTU ZDAR A FOTBALU
ZVLÁŠŤ!

SFK ELKO Holešov - FC Kralice na Hané
5 (3:2) 3
V posledním utkání proti dosud neporaženým Kralicím se Holešov předvedl i střelecky. Ze zkušených chyběli Ohlídal, Roubalík
a Bačík. Naopak se vrátil Michal Olša, který
nastoupil po dlouhé přestávce zaviněné zraněním a vedl si dobře. Chyběl Bejtkovský, který
zkouší angažmá v Uherském Brodě. Naopak
ze zkoušky ve Viktorii Otrokovice se vrátil J.
Křenek. Soupeř ještě v turnaji nepoznal hořkost
porážky. Hráči Holešova nastoupili přímo ze
soustředění v Rajnochovicích. Utkání začalo
v dobrém tempu. Již ve 14. minutě přišla hrubá
chyba v obraně a soupeř vedl 0:1. Hned v 16.
minutě unikl po křídle T. Křenek, předložil míč
Urubovi a ten lehce vyrovnal do prázdné brány
- 1:1. Ve 21. se soupeř opět lehce ujal vedení.
O šest minut později neproměnil samostatný
nájezd na brankáře J. Křenek. Ve 29. minutě
byl tentýž hráč sražen v pokutovém území
a z penalty ranou k tyči Marek vyrovnal na 2:2.
V závěru poločasu přišel trestný kop z 18
metrů a Odstrčilík prostřelil zeď na 2:3. V 76.
minutě přišla hezká akce, Odstrčilík centroval
přes tři hráče do vápna a T. Křenek hlavou
zvýšil do protilehlého rohu na 2:4. Kralice však
vzápětí snížily na 3:4. V 78. minutě svatyni
Krejčího zachránilo břevno. V 82. minutě zakončil brankostroj Holešova do prázdné branky
Odstrčilík 3:5.
Za zmínku stojí, že bez ohledu na výsledek
střídal trenér Malík v každém utkání až čtyři
dorostence.

Sestava: Krejčí, Belza, Odstrčilík, Charuza, Vávra, Barták, Sedlařík, Münster, Marek,
T. Křenek, Uruba.
Střídali: Doležal, J. Křenek, Froňka, Očadlík,
Olša, Michal, Přívara a Vaculík.
SFK ELKO Holešov - Slavoj Kojetín
5 (3:0) 1
Utkání o páté místo v turnaji začali hráči Holešova svižně a již v 1. minutě se ujali zásluhou
Marka vedení. V 6. minutě zvýšil Barták na 2:0.
Ve 45. minutě dopravil nadvakrát míč do sítě
Roubalík - 3:0. Ve druhé půli zvýšil po úniku
z levé strany Chudárek na 4:0. Čestným gólem
snížili hosté v 67. minutě na 4:1. V 90. minutě
upravil J. Křenek na konečných 5:1. Utkání řídil
dobře rozhodčí Tříska z Kroměříže.
Sestava: Krejčí - Belza, Charuza, Odstrčilík,
Vávra - Barták, Sedlařík, Marek, Roubalík,
J. Křenek, Uruba.
Ve druhé půli střídali: V. Přívara, M. Olša,
Froňka, Chudárek.
SFK ELKO Holešov B - Sokol Tučapy
3 (2:0) 1
Holešovské B mužstvo sehrálo přípravné
utkání na umělé trávě v Hulíně. Autory branek ve vítězném utkání byli R. Uruba dvakrát
a Chudárek.
Sestava: Pospíšil - Jirsa, Doležal, D. Hrudík,
M. Truhlář, Bačík, Sedlařík, Roubalík, Vaculík Fronka, Uruba.
Ve druhé půli: Chudárek, Labanc, Očadlík,
Duda a P. Truhlář.
(hr)

DFK Holešov bronzový na mezinárodním turnaji
Další úspěch v letošní halové sezóně zaznamenal Dívčí fotbalový klub Holešov na mezinárodním turnaji ve slovenských Diakovcích,
odkud 27. února 2010 přivezl několik cenných
umístění včetně výborné třetí příčky družstva.
TJ Termál Diakovce je jedním z řady solidních
mezinárodních klubových partnerů DFK Holešov a účast na vzájemných turnajích oddílů je
reciproční.
DFK na této akci obhajoval loňskou stříbrnou příčku a letošní zápasy měly opravdu
výbornou úroveň, neboť na turnaji soutěžilo
deset prvo - a druholigových týmů z Itálie,
Maďarska, Slovenska; českým zástupcem byl
přitom pouze Holešov. Úroveň celé akce byla
vysoká, všechna družstva předváděla výborné
výkony a sklízela potlesk přítomných diváků. Díky sponzorovi o.s. Olympia cestovalo
družstvo včetně fanoušků autobusem, ubytování i stravování byly na velmi vysoké úrovni
a společně s výsledkem našeho celku přispěly
k výbornému rezultátu celé akce.

Závěrečná tabulka
1. FC Union Nové Zámky 2. MFK Topvar Topoľčany 3. DFK Holešov 4. A.S.D. Laghi (Itálie)
5. TJ Skloplast Trnava 6. TJ Termál Diakovce
7. Spartak Gábor Bánovce n. B. 8. OFK Dunajská Lužná 9. Sopron SFAC (Maďarsko)
10. Karád SC (Maďarsko).
DFK Holešov: Hana Kršňáková, Dominika Stolářová, Kateřina Brezanská, Kateřina
Bakalíková, Michaela Vítková, Tereza Vybíralová, Eva Šutová, Hana Samsonková, Simona
Brantálová, Alexandra Skalická, Silvie Weissová, Vendula Kuchařová, Aneta Šimordová,
Kateřina Pavelcová.
Trenéři: Mgr. Svatava Ságnerová, Ladislav Kundrát.
Celému týmu a doprovodu včetně rodičů patří poděkování za vzorné vystupování
a reprezentaci města Holešova a České
republiky.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Rohálovskou desítku provázelo jarní počasí a rekordní účast…
Prusinovice - Nádherné jarní počasí a rekordní účast 650 závodníků provázely již 17.
ročník populárního mezinárodního běžeckého
závodu Rohálovská desítka, který se konal
v sobotu 27. února v Prusinovicích.
Na hlavní desetikilometrové trati z Prusinovic do Tučap a zpět zvítězil podobně jako
v loňském roce muž tmavé pleti - letos to byl
Pascal Sarwat z Tanzanie, který je na hostování
v kroměřížském atletickém klubu. Loňský rekord
trati však zůstal nepokořen. Mezi ženami doběhla na prvním místě Petra Kamínková z AK
Olomouc, čímž zaokrouhlila počet vítězství
v Rohálovské desítce na deset. V kategorii
Mikroregionu Holešovsko byl nejúspěšnější
Jakub Hřib z Němčic.
Závod se konal pod záštitou poslance Parlamentu ČR Pavla Svobody, čestnými hosty byli
Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku,
a řada významných osobností Zlínského kraje,
včetně poslankyně Parlamentu ČR Michaely Šojdrové a senátora a starosty Holešova
Zdeňka Janalíka.
(frs)
Vyčerpaný, ale úspěšný Pavel Židlík
ze Sanita car Holešov, svěřenec hlavního
pořadatele závodu Ondřeje Němce.
V kategorii Mikroregionu Holešovsko
se umístil na třetím místě.
¯

Po desáté si pro vítězství mezi ženami doběhla v Prusinovicích
Petra Kamínková z Atletického klubu Olomouc.

Nestor holešovského orientačního běhu Antonín Peška v cílovém
prostoru Rohálovské desítky.
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Sestry Eva a Lenka Rudolfovy z Pacetluk v rámci kategorie
Mikroregionu Holešovsko rovněž dosáhly na stupně vítězů.
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…loňský rekord trati však zůstal nepokořen

V Prusinovicích si tradičně v rámci Rohálovské desítky zaběhají všechny věkové kategorie
včetně těch nejmenších, které musí průběžně povzbuzovat i jejich rodiče.

Celkové výsledky
muži
1. Sarwat Pascal
1989
2. Kreisinger Jan
3. Burghardt Jakub

AK ASICS Kroměříž
0:29:37
AK ASICS Kroměříž
1984
0:30:13
JM DEMOLEX Bardejov
1981
0:30:21

ženy
1. Kamínková Petra AK Olomouc
1973
0:36:49
2. Bátai Réka
BENEDEK Team
1983
0:37:09
3. Janečková Dana ASICS Slovakia
1973
0:38:28

Výsledky
- Mikroregion Holešovsko
muži
1. Hřib Jakub
2. Sehnal Tomáš
3. Židlík Pavel
ženy
1. Jandová Jitka

Němčice
1988
0:37:35
Drásal Holešov
1973
0:37:37
SANITA CAR Holešov
1977
0:38:03

TJ Prusinovice
1971
0:52:48
2. Rudolfová Eva
Pacetluky
1983
0:55:06
3. Rudolfová Lenka Pacetluky
1987
0:55:06

Vyhlášení nejrychlejších mužů mikroregionu provázely největší ovace.

Fantastické je věkové rozpětí závodníků, kteří
nastoupili do hlavního závodu. Zatímco nejmladší běžkyni Carmen Beshirové z oddílu SK
Zdice, která se navíc umístila mezi ženami na
4. místě a vyhrála kategorii juniorů (0:39:04), je
pouhých dvanáct let, nejstarším účastníkem byl
dvaaosmdesátiletý František Zikeš z TJ Slezan
Frýdek-Místek (1:08:05).
Texty a foto František Sovadina

Nejrychlejší ženy Mikroregionu Holešovsko.

Jedinečnou atmosféru celému závodu pak dává komentování dvojice Ondřej Němec a Jaroslav Šašek.
Hosté Prusinovické desítky. Zleva senátor Zdeněk
Janalík, trojskokanka Šárka Kašpárková, poslanci Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová, starosta Prusinovic
Petr Lipner a radní Zlínského kraje Jaroslav Drozd.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Takřka čtyřicítka čtenářů reagovala na hádanku z čísla 3/2010 a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Hláška je z filmu Samotáři
a pronesl ji Jiří Macháček a odpověděl mu na ni Mikuláš Křen - Robert,“
napsala nám v e-mailu Jitka Kaňová z Količína (nicméně správně vede
ve filmu dialog Jiří Macháček coby Jakub s dealerem, kterého představuje Zdeněk Suchý) - a stává
se výherkyní pizzy v Restauraci
Kanada. Jako druhá byla vylosována Iva Miklíková z Holešova, která si v příštích dnech
zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Marcele Odložilíkové z Roštění a Jaroslavu
Nebuželskému z Rymic. Všem
vylosovaným redakce HolešovZnámá scéna z crazy komedie
ska srdečně gratuluje!
Jen ho nechte, ať se bojí.
A teď už pokračujeme
v naší soutěži, která je i tentokrát postavena na slavných filmových
hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné české komedie z poloviny
70. let minulého století pochází tato hláška a kdo ji pronáší?
„Vás nepotěším, paní Dostálová. Stále kvoká, stále kvoká...!“
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

Žádný strom neroste do nebe - Jan z Rottalu staví zámek v Holešově - 1. část
Kdo alespoň trochu sleduje v posledních
letech dění u nás i v Evropě, prosáklé klientelismem, vazbou politiků na podnikatele a naopak, bojem mezi lobbystickými skupinami,
tunelováním apod., bude vnímat tento příběh
skoro jako politickou aktualitu.

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

stavba obrovského čtyřkřídlého zámku, reprezentačního sídla barokního velmože. Ale hned
na počátku této stavby vyvstal jeden problém.
Jak už jsem v minulých dílech psal, holešovské panství sice po době šternberské z větší části sestávalo z tzv. alodia, tedy svobodného
šlechtického majetku, děděného v mužské linii,
ale několik domů na náměstí a některé pozemky, zvl. kolem starého žerotínského zámku, byly
biskupským lénem, tedy majetkem olomoucké-

Jeden z nejmocnějších a později i nejbohatších šlechticů na pobělohorské Moravě,
Jan z Rottalu, využil zřejmě velmi výhodné
nabídky Václava Eusebia z Lobkovic (použil
při tom dodnes praktikovanou fintu - postaral
se, aby se zadlužený Lobkovic „soukromě“
dozvěděl, že „pan z Rottalu počíná ke koupi
holešovské chuť tratiti pro velkou toho statku
ruinu“) a v roce 1651 od něj levně koupil
rozsáhlé, i když třicetiletou válkou značně
poničené holešovské panství.
Ten kup byl logický, dodnes je ale trochu
záhada, proč se rozhodl právě v Holešově
zbudovat své reprezentativní sídlo, když už
vlastnil velký zámek v Napajedlích.
A tak roku 1651 začíná pod vedením císařského dvorního stavitele Filiberta Lucheseho
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ho biskupa, který je
holešovskému pánu
formálně pronajímal.
Tento fakt ale při
začátku stavby Rottala nezajímal. Jeho
vztahy s olomouckým biskupstvím byly
zcela nadstandardní,
ostatně jeho kariéra
začala a kulminovala

díky tomu, že byl osobním chráněncem mocného olomouckého biskupa, Františka Dietrichštejna, zvaného moravský král (1599 - 1638).
A tak část zámku - zhruba mezi současným
vchodem do parku přes kapli, současné toalety
po prostory zámeckého bufetu - byla založena
na lenních, biskupských pozemcích.
Jan z Rottalu ale podcenil ve své pýše
jednu věc. Jeho ochránce Dietrichštejn byl již
třináct let mrtev a olomouckým biskupem byl
arcikníže Leopold
1. Vilém Habsburský (1637- 1662),
syn císaře Ferdinanda II. a bratr
panujícího císaře
Ferdinanda III. To
už byla jiná váhová kategorie, se
kterou se Rottal
měřit nemohl.
Prvních devět let
stavby proběhlo
v klidu. Stavba
byla vyhnána
po celém půdorysu do druhého
patra, začala se
stavět střecha.
V roce 1660
však najednou žádá olomoucký biskup, člen
císařské rodiny, císařskou kancelář o prověření, zda část stavby holešovského zámku neleží
na jeho, tedy biskupských pozemcích. A že on
ani žádný z jeho předchůdců nedal k takovéto
stavbě svolení. A tak se mraky nad smělým
dílem hraběte z Rottalu začaly stahovat.
(Dokončení příště)
Karel Bartošek

